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TAMER NAKIŞÇI
Tamer Nakışçı, uluslararası platformdaki
tasarım kariyerine 2004 yılında Milano’da
FIAT’ın konsept tasarım laboratuvarında
adım attı. 2005 yılında Nokia için tasarladığı
devrim niteliğindeki şekil değiştirebilen telefon
“888” ile ilk uluslararası ödülü olan Nokia
Benelux Design Awards’ı kazanarak dünyanın
dikkatini üstüne çekmeyi başaran genç
tasarımcı, Avrupa Birliği tarafından belirlenen
“Avrupa’nın yaratıcı geleceğini şekillendirecek
100 genç yetenek” arasına girerek, 2009
Avrupa Yenilikçilik ve Yaratıcılık Yılı kapsamında
Brüksel’de düzenlenen Yaratıcılık Forumu’nda
İstanbul’u temsil etti. Günümüz dünyasına
yenilikçi ve kalıcı çözümler getirebilmek
için öncelikle geleceğe dair güçlü bir
kişisel vizyona sahip olmak gerektiğine
inanan Nakışçı’nın “yenilikçi, duygusal ve
fütüristik” olarak tanımlanabilecek fikir ve
hayalleri, çarpıcı biçimlerde tasarımlarına
yansıyor. Tamer Nakışçı, çalışmalarını 2006
yılında İstanbul’da kurduğu stüdyosunda
sürdürüyor.

Tamer Nakışçı began his design career on an
international platform in the concept design
laboratory of FIAT in Milan in 2004. The young
designer succeeded in attracting attention on
a global scale by winning the Nokia Benelux
Design Awards, his first international award,
with "888", the revolutionary shape-changing
telephone, he designed for Nokia in 2005. He
represented Istanbul at the Creativity Forum
held in Brussels as part of the European Year
of Creativity and Innovation 2009 as one of
the “100 young talents that will shape the
creative future of Europe” identified by the
European Union. Nakışçı believes that in order
to come up with innovative and enduring
solutions in today’s world, it is necessary
that one have a strong, personal vision of the
future. His ideas and dreams can be described
as “innovative, sentimental and futuristic”
and are reflected in remarkable forms. Tamer
Nakışçı continues his work in the studio he
established in Istanbul in 2006.
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Tamamı Kale ürünlerinden oluşan bir
mekan yaratmak arzusuyla hayata geçirilen
Cube & Dot koleksiyonu, günümüz biçim
anlayışına yeni bir yorum getiriyor. Tamer
Nakışçı tarafından tasarlanan bu koleksiyon,
dijitalleşme ve kişiselleşme olgularının altını
çizen yepyeni bir ifade tarzı yaratıyor.
Birbiriyle uyumlu seramik, lavabo, asma
klozet, asma bide ve banyo dolaplarından
oluşan koleksiyon, Kale’nin banyoya bütünsel
bakışının bir ürünü.
The Cube & Dot collection was born of the
desire to create a space consisting totally of
Kale products and brings a fresh interpretation
to contemporary understanding of form.
This collection designed by Tamer Nakışçı.
It creates a brand new mode of expression
that emphasizes the digitalization and
personalization of phenomenon.
The collection contains of matching ceramic,
sink, wall-mounted toilet, wall-mounted bidet
and bathroom cabinets the collection also
emphasizes Kale’s holistic perspective on the
bathroom.
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Cube & Dot, her yönüyle alışıldık
tasarımlardan çok farklı; bireyin sunulmuş
olanla sınırlı kalmadığı, kendini özgürce ifade
edebileceği bir enstrüman. Dijital çağ ile
birlikte hayatımıza giren interaktivitenin yenilikçi
bir mekan anlayışı ile buluşması. Evrenin
en temelinde yer alan formlarla yaratılan
bir zenginlik. Şu an bulunduğunuz nokta ile
gelecek arasında kurulan bir köprü.
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Cube & Dot is different from conventional
designs in every aspect; it is an instrument
that allows the individual to freely express
themselves without being restricted by what
is offered. It is the merger of the digital age
and an innovative approach to interactivity,
which is now a part of our lives. It is a richness
created from forms that are fundamental to
the universe. It is a bridge from where you are
now to the future.
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GElECEkTEn GElEn
anlık Bİr karE.
A BRIEF GlIMpsE
oF THE FUTURE.
Tasarımın çarpıcılığına vurgu yapan
Cube & Dot koleksiyonu, sunduğu uyumlu
bide ve klozetlerle de iddiasını ortaya koyuyor.
Bütünsel bir konsept sunan bu uyum,
tamamen kullanıcısıyla bütünleşen,
geleceğe dönük banyolar yaratıyor.
As it highlights just how remarkable the design
is, the Cube & Dot collection back up its claim
with the matching bidets and toilets it offers.
This harmony offers a holistic concept and
creates futuristic bathrooms that are totally
integrated with the user.
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ZaMan DUrUYOr, ÇÜnkÜ
arTık HEr ŞEY DEnGEDE.
TIME sTANDs sTIll
BECAUsE EVERYTHING Is IN
BAlANCE NoW.
Beyaz veya siyah. Kusursuz tasarımlarla
değişimin, dönüşümün başladığı nokta. Tıpkı
suya düşen bir damla gibi, başka bir boyuta
açılan bir kapı gibi, baktıkça bizi içine çeken,
hipnotize edici bir dünya...
White or black. It is the point at which change
and transformation begin with flawless design.
It is a mesmerizing world that draws us deeper
in the longer we look at it, just like a drop
falling into the water or a door opening into
another dimension…
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CUBE laVaBO / 75x40cm
CUBE WAsHBAsIN / 75x40cm
— Taşma deliksiz lavabo — İsteğe bağlı armatür deliği açılabilmektedir. [71129573]
— Washbasin without overflow hole — Armature hole can be drilled if requested. [71129573]
75x40cm lavabo / Washbasin
Kod / Code: 71129576xx
Ağırlık / Weight: 13.5kg
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Cube renkleri: Beyaz 00, Easy Clean Beyaz 02
sipariş verilirken sipariş kodunun sonunda xx yerine renk kodu eklenmelidir.
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CUBE UnİVErSal aSMa klOZET
CUBE UNIVERsAl WAllHUNG WC
— Metal menteşeli klozet kapağı
— Metal hinged toiled cover
Universal asma klozet / Universal Wallhung WC
Kod / Code: 71129324xx
Kod / Code: 71129326xx (Taharet dekilsiz / Export)
Ağırlık / Weight: 21.5kg
Yavaş kapanan klozet kapağı / Soft Close Seat Toilet Cover
Kod / Code: 70129728xx
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CUBE aSMa BİDE
CUBE WAllHUNG BIDET
— orta armatür deliği açıktır
— open hole for central fitting
asma Bide / Wallhung Bidet
Kod / Code: 71129387xx
Ağırlık / Weight: 19.0kg
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Cube Colors: White 00, Easy Clean White 02
When ordering, color code must be added to the place of xx at the end of the order code.
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DOT laVaBO / 80x50cm
DoT WAsHBAsIN / 80x50cm
— Taşma deliksiz lavabo — İsteğe bağlı armatür deliği açılabilmektedir. [71129581]
— Washbasin without overflow hole — Armature hole can be drilled if requested. [71129581]
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80x50cm lavabo / Washbasin
Kod / Code: 71129577xx
Ağırlık / Weight: 18.5kg
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Dot renkleri: Beyaz 00, Easy Clean Beyaz 02
sipariş verilirken sipariş kodunun sonunda xx yerine renk kodu eklenmelidir.
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DOT UnıVErSal aSMa klOZET
DoT UNIVERsAl WAllHUNG WC
— Metal menteşeli klozet kapağı
— Metal hinged toiled cover
Universal asma klozet / Universal Wallhung Wc
Kod / Code: 71129344xx
Kod / Code: 71129346xx [Taharet deliksiz / Export]
Ağırlık / Weight: 21 kg
Yavaş kapanan klozet kapağı / Soft Close Seat Toilet Cover
Kod / Code: 71129727xx
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DOT aSMa BİDE
DoT WAllHUNG BIDET
— orta armatür deliği açıktır
— open hole for central fitting
asma Bide / Wallhung Bidet
Kod / Code: 71129388xx
Ağırlık / Weight: 19.0 kg
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Dot Colors: White 00, Easy Clean White 02
When ordering, color code must be added to the place of xx at the end of the order code.
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kale.com.tr

kalevit Saniter Seramik San. a.Ş.
Head office - Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 levent - İstanbul / Turkey
T +90 212 371 5253 (pbx) F +90 212 278 4396
Factory - semedeli Köyü Çan - Çanakkale / Turkey
T +90 286 437 1231 F +90 286 437 1232
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