Stone and More
Doğal Taş Koleksiyonu
Stone and More
Natural Stone Collection

Eclipse Serisi / Eclipse Series
Eclipse Serisi, yumuşak hatları ve birbirini takip eden çok katmanlı formuyla, yalın ve akışkan bir duruşa sahiptir. Perspektif
algısını kuvvetlendiren farklı boyutlardaki modüller bir araya geldiğinde, derinlik hissi güçlü bir doku oluşturuyor. Eclipse,
kullanıldığı yönde yatay ve dikey etkisini artırarak mekanlara akıcı ve sıcak bir hareketlilik getiriyor.

The Eclipse Series is simple and ﬂuid with its soft lines and sequential multilayered form.When different sized modules, which
strengthen the perspective perception, come together, it creates a texture with a strong feeling of depth. Eclipse brings a warm, ﬂowing
vibrancy to spaces by enhancing the horizontal or vertical effect, depending upon the direction in which it is used.
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60SEC001
Olivastro Eclipse Mozaik / Olivastro Eclipse Mozaic
11.8x29.5cm / 4 1/2"x11 1/2"

60SEC002
Creme Eclipse Mozaik / Creme Eclipse Mozaic
11.8x29.5cm / 4 1/2"x11 1/2"

60SEC003
Blanche Eclipse Mozaik / Blanche Eclipse Mozaic
11.8x29.5cm / 41/2"x111/2"

Vertica Serisi / Vertica Series
Birbirine paralel diyagonal kesimiyle ve keskin hatlarıyla Vertica, dinamik bir karaktere sahiptir. Fon modülüyle beraber,
kullanıcının istediği noktada hareketi ve durağanlığı elde edebilmesini sağlıyor. Ana modülün pek çok renk ve dokudan
oluşması ve bunların çok sayıda kombinasyona sahip olması, kullanıcının mekanı kişiselleştirmesine olanak tanıyor.

Vertica has a dynamic character with its sharp lines and parallel diagonal cuts. Thanks to the background module, users can
achieve motion or stability wherever they want. The main module is composed of many colors and textures that allow for numerous
combinations, giving countless opportunities to personalize spaces.
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60SVE001
Beyaz Vertica Mozaik / White Vertica Mozaic
27.05x18.60cm / 10 1/2"x71/2"

60SVE002
Beyaz Vertica Fon / White Vertica Fon
27.05x25.52cm / 10 1/2"x10"

60SVE003
Bej Vertica Mozaik / Beige Vertica Mozaic
27.05x18.60cm / 10 1/2"x71/2"

60SVE004
Bej Vertica Fon / Beige Vertica Fon
27.05x25.52cm / 10 1/2"x10"

60SVE005
Grey Vertica Mozaik / Grey Vertica Mozaic
27.05x18.60cm / 10 1/2"x71/2"

60SVE006
Gri Vertica Fon / Grey Vertica Fon
27.05x25.52cm / 10 1/2"x10"

Şule Koç
Şule Koç endüstri ürünleri tasarımcısı
olarak, ürün ve mekansal tasarım
üzerine çalıştığı farklı firma ve
projelerin ardından kendi ismiyle
Şule Koç Design adı altında üretmeye
devam ediyor. Genel tasarım anlayışı
noktasında Şule Koç için öncelik;
üretkenlik, sürdürülebilirlik ve
farkındalık yaratma arayışında projeler
geliştirmektir.
Kullanıcıların bir şekilde objelerle
iletişim halinde olması ve bu yolla
insanlara ilham verebilmek en önemli
motivasyonudur.
İşleri genel olarak yalın, duysal ve
yenilikçi olarak nitelendirilebilir.
Bünyesinde çalışığı ﬁrmalarda
tasarladığı ürünler Red Dot Design
Awards gibi uluslararası ödüllere layık
görülmüştür.
Şule Koç Design olarak ürün tasarımı,
tasarım danışmanlığı, sergileme ve
mekansal tasarım konularında hizmet
vermektedir.

As a designer of industrial products,
Şule Koç continues her creations under
the name of Şule Koç Design after
having worked with different ﬁrms and
projects on products and spatial design.
Her general design concept priority
is to develop projects in the pursuit of
productivity, sustainability and raising
awareness.
Her primary motivation is to ensure
that users are in contact with objects
in some way, to provide them with
inspiration.
Her works can generally be described
as simple, emotional and innovative.
The products, which she designed at the
ﬁrms with which she worked, have been
rewarded with international honors like
the Red Dot Design Awards.
As Şule Koç Design, she provides
services in product design, design
consultancy, exhibition and spatial
design.

Doğal Taşların ruhunuzla mükemmel uyumu...
The perfect harmony between natural stones and your soul...

Stone and More koleksiyonu;
tasarımcı Şule Koç tarafından
yenilikçi bir yaklaşımla sadece Kale
için tasarlandı.
Doğal taşı günümüz kullanıcısıyla
tekrar buluşturmayı amaçlayan bu
koleksiyonda her seri; diziliş, form ve
doku olarak kullanıcılar tarafından
kişiselleştirilebiliyor. Böylece
günümüz yaşam alanlarında, doğal
taşın farklılığı daha ön plana çıkıyor.
Koleksiyonu oluşturan seriler kendi
içlerinde farklılıklar sergilerken,
koleksiyonun tümü birbirini
tamamlayan kavramsal bir temele
sahip. Bütününde birbirini tekrar
eden formlar, boyut ve renk
farklılılarıyla birlikte akışkanlık ve
uygulamada çeşitlilik sağlıyor.

The Stone and More Collection has
been designed exclusively for Kale by
designer Şule Koç with an innovative
approach that aims to reunite natural
stone with today’s users.
In this collection, the combined use
of sequences, forms, textures, and
different materials allows every series
to be personalized. Consequently, the
difference that is added by natural stone
becomes apparent in today’s living
spaces.
Although the series that form the
collection are different from one another,
they have a conceptual foundation
that makes them complementary. Both
ﬂuency and variety are maintained
using forms that reﬂect one another, yet
display differences in dimension and
color.
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