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Doğadan
estetiğe...

ÜRÜN KATALOĞU

Kültür Taşları - Kültür Tuğlaları - Fiber Paneller
Manufactured Stone - Brick - Fiber Panels

www.olivinstone.com

Doğadan, estetiğe...

2017 yılı sonlarında başladığımız kültür taşı ve kültür tuğlası üretimi yolculuğumuzda, Olivinstone markasıyla,
tasarımcılarımıza yeni çözümler üreten, farklı doku ve renklerle ulusal ve
uluslararası pazarlarda sürekli hizmet
verebilmek amacıyla, yoğun arge çalışmalarına devam etmekteyiz.
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OLiViN STONE KÜLTÜR TAŞLARI

KÜLTÜR
TAŞLARI
Cultured Stone

Doğadan, duvarlarınıza
gelen gerçek dokular,
gerçek renkler…
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OLiViN STONE KÜLTÜR TUĞLALARI

Sizce de değişim vakti
gelmedi mi ? Hayallerinizle

KÜLTÜR
TUĞLALARI

sınırlı renk seçeneklerimizle..

Cultured Brick
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River Tuğla Serisi
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OLiViN STONE KÜLTÜR TUĞLALARI

Hitit Tuğla Serisi

 hitit roma

ff510

 hitit antik

ff511

 hitit ahlat

ff512

 hitit beyaz

ff513

 hitit karamel

ff514

 hitit luna

ff515

 hitit dark

ff516

 hitit krem

ff517

 hitit olimpos

ff518

 hitit side

ff519

 hitit kıraç

ff520

 hitit kaş

ff521

 urartu roma

ff410

 urartu antik

ff411

 urartu ahlat

ff412

 urartu beyaz

ff413

 urartu karamel

ff414

 urartu luna

ff415

 urartu dark

ff416

 urartu krem

ff417

 urartu olimpos

ff418

 urartu side

ff419

 urartu kıraç

ff420

 urartu kaş

ff421

Urartu Tuğla Serisi
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OLiViN STONE PANEL SİSTEMLERİ

OLİVİNCONCEPT
PANEL SİSTEMLERİ
Fiber Panel Systems

Doğal görünümler,
pratik çözümler,
sınırsız renkler…
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OLiViN STONE PANEL SİSTEMLERİ
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www.olivinstone.com
YÜZAK YAPI ÜRÜNLERİ
iNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

Akkuyu mahallesi
Anadolu Caddesi 126-A-B
Konyaaltı / Antalya
+90 242 2294509
+90 532 1549738
info@olivinstone.com

@yuzakyapiolivinstone
@olivinstone
+90 532 1549738
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* Olivinstone ürünleri el yapımı ürünlerdir. Bu nedenle farklı tarihlerde verilen siparişlerde ton farklılıkları görülebilir. Ayrıca
uygulama alanındaki ışık renkleri etkileyebilir. Sipariş vermeden önce, seçtiğiniz ürünün örneklerini görmenizi tavsiye ederiz.

