


Türkiye’nin en yeni, 
en modern üretim tesislerinde 

kişiye özel porselen havuz kaplama malzemeleri üretiyoruz.

İstediğiniz tasarım, istediğiniz miktarda, istediğiniz zamanda...

 www.serapool.com



Doğadan ilham alan Natural Seri…

Doğa, eski çağlardan bugüne dek insanoğlunun yaşamında çok önemli bir yer tutup, bütün unsurlarıyla sınırsız bir ilham 
kaynağı oluyor. Yeniliğe, farklılığa ve doğaya verdiği değeri ürünlerine de yansıtan Serapool Porselen, bu ilhamdan hareketle 

doğayı sanata dönüştüren Natural Seri ile havuzlarda yepyeni bir dönemi başlatıyor.

Serapool Porselen, Natural Seri ile havuzlara doğal bir görünüm kazandırıyor, doğal renkleri ve dokusuyla doğayı bahçenize 
getiriyor. Geniş ürün yelpazesiyle kişiye özel tasarımlar sunan Natural Seri, doğal görünümünün yanı sıra sağlıklı ve çevreci 
olmasıyla da dikkat çekiyor. 

Yapısal ve görsel özellikleri doğa ile bütünleşen Natural Seri ürünleri, desen, renk ve yüzey dokusu açısından da kullanıcılara 
zengin seçenekler sunuyor. %100 porselen içeriğiyle %100 hijyen sağlayan çevre dostu Natural Seri, doğadan geleni, tüm 
doğallığıyla doğaya geri sunuyor. 
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cmOM3366

Olcay Mix F01

Olcay Mix-F04

Olcay Mix-F07

Olcay Mix-F05

Olcay Mix-F08

Olcay Mix-F06

Olcay Mix-F09

Olcay Mix-F02 Olcay Mix-F03

OM3366OM3333OM1010OM55OM2525 OM165165

2,5x2,5

*Face seçimlerinde %10 fiyat 
farkı eklenecektir.

Kirman Arycanda De Luxe Resort
Alanya / Antalya
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Olcay Mix
Doğadan gelen güzellik...

Renkleri ve dokusuyla dikkat çeken Olcay Mix, doğa ile tamamen uyumlu tasarımıyla doğal ortamın adeta bir 

parçası oluyor. Yeşil ve toprak tonlarının hakim olduğu bu ürün, havuzda rahatlatıcı ve dengeleyici bir konfor 

yaratıyor. Doğal renk geçişleriyle doğayla bütünleşen ürünler, özgün desenleri ve görsel çekiciliğiyle sizleri 

havuza davet ediyor. Doğayla çok daha iç içe olduğunuzu hissedeceğiniz Olcay Mix ürünler sayesinde, kendinizi 

doğal, temiz ve güvenli bir havuza bırakabilirsiniz. 
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33x66 cmVG3366

Verde Guatemala-F01

Verde Guatemala-F04

Verde Guatemala-F07

Verde Guatemala-F05

Verde Guatemala-F08

Verde Guatemala-F06

Verde Guatemala-F09

Verde Guatemala-F02 Verde Guatemala-F03

%100 Porselen Havuz Karosu

*Face seçimlerinde %10 fiyat 
farkı eklenecektir.

Villa Projesi
Ula / Muğla

VG3366VG3333VG1010VG55VG2525 VG165165

2,5x2,5
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Verde Guatemala
Büyüleyici yeşil...

Açıklı koyulu yeşil renklerini, siyah gölgeli tonlarla buluşturan Verde Guatemala, havuzlara büyüleyici bir 

görünüm kazandırıyor. Yeşil renkleriyle insana pozitif enerji ve huzur veren Verde Guatemala, tüm bu olumlu 

duyguları havuza en güzel şekilde yansıtıyor. Yeniden canlanmayı simgeleyen yeşil renk, yenileyici enerjisiyle 

kendinizi daha zinde ve sağlıklı hissetmenizi sağlıyor. Renkleriyle huzurlu ve dinç hissettiren Verde Guatemala 

ürünlerini havuzunuzda kullanmak, günün yorgunluğunu üzerinizden atmanıza ve dinlenmenize yardımcı olacak.
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cmOC3366

Oceano-F01

Oceano-F04

Oceano-F07

Oceano-F05

Oceano-F08

Oceano-F06

Oceano-F09

Oceano-F02 Oceano-F03

*Face seçimlerinde %10 fiyat 
farkı eklenecektir.

Villa Projesi
Büyükçekmece / İstanbul

OC3366OC3333OC1010OC55OC2525 OC165165

2,5x2,5
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Oceano, havuzlara getirdiği okyanus esintisiyle alışılagelmiş tasarım uygulamalarını geride bırakıyor. Oceano 

modelleri,  bir okyanus terapisi gibi bedeninizi, ruhunuzu, zihninizi rahatlatarak, sizi tüm olumsuz duygulardan 

arındırmaya yardımcı oluyor. Havuza giren kişide mutluluk ve huzur hissi uyandıran Oceano, beyaz ve mavi 

geçişlerin olduğu açık tonlardaki renkleriyle de içinizi açıyor. Suyun arındırıcı etkisini havuzlara da yansıtan 

ürünler, natürel tonlarıyla ruhunuzu dinlendirecek alanlar oluşturuyor. Benzersiz tasarımı ve dokusuyla havuzlara 

farklı bir soluk getiren Oceano ile okyanustan gelen ferahlığı havuzunuzda hissedeceksiniz. 

Okyanus esintisi...

Oceano
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33x66 cmAG3366

Antique Grey-F01

Antique Grey-F04

Antique Grey-F07

Antique Grey-F05

Antique Grey-F08

Antique Grey-F06

Antique Grey-F09

Antique Grey-F02 Antique Grey-F03

%100 Porselen Havuz Karosu

*Face seçimlerinde %10 fiyat 
farkı eklenecektir.

Villa Projesi
Göcek / Muğla

AG3366AG3333AG1010AG55AG2525 AG165165

2,5x2,5
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Zarif çizgileriyle havuzlara görkemli bir ambiyans katan Antique Grey, havuzlarında doğal bir atmosfer yakalamak 

isteyenlerin tercihi oluyor. Dinlendirici ve sakinleştirici etkisiyle havuzlara soft bir görünüm kazandıran ürünler, 

yüzeyindeki doğal taş dokusu ve dokuz farklı ton geçişleriyle doğallığı pekiştiriyor. Yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir etki 

sağlayan grinin enerjisiyle sadeliği ve asaleti simgeleyen Antique Grey, havuzlarda yalın bir görüntü sergiliyor. 

Doğadaki renkleri, estetik bir şekilde harmanlayan ürünler, doğal formları modern bir stille buluşturuyor. 

Antik zarafet...

Antique Grey
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cmFZ3366

Firuze Mix-F01

Firuze Mix-F04

Firuze Mix-F07

Firuze Mix-F05

Firuze Mix-F08

Firuze Mix-F06

Firuze Mix-F09

Firuze Mix-F02 Firuze Mix-F03

*Face seçimlerinde %10 fiyat 
farkı eklenecektir.

Villa Projesi
Alaçatı / İzmir

FZ3366FZ3333FZ1010FZ55FZ2525 FZ165165

2,5x2,5
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Gökyüzünün mavi, yeryüzünün de yeşil rengini içinde barındırdığından denge rengi olarak kabul edilen Firuze, 

havuzlara estetik bir görünüm katarken, ruh ve beden sağlığınızı da olumlu yönde etkiliyor. Gök mavisinden 

yeşilimsi maviye değin, değişen renklerde olan Firuze Mix’in, farklı dokularda alternatif seçenekleri bulunuyor. 

Samimiyet ve mutluluğun renklerini taşıyan Firuze Mix, suyun rahatlatıcı gücünü havuzlara da yansıtıyor. Mavinin 

huzurunu ve sakinliğini, yeşilin ise canlılık enerjisini yayan Firuze Mix ile stres ve yorgunluk ortadan kalkıyor. 

Turkuaz serinliği...

Firuze Mix
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cmBB3366

Blue Bead-F01

Blue Bead-F04

Blue Bead-F07

Blue Bead-F05

Blue Bead-F08

Blue Bead-F06

Blue Bead-F09

Blue Bead-F02 Blue Bead-F03

*Face seçimlerinde %10 fiyat 
farkı eklenecektir.

Premier Nergis Beach Hotel
Marmaris / Muğla

BB3366BB3333BB1010BB55BB2525 BB165165

2,5x2,5
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Hayatımıza uyum, dinginlik ve rahatlamayı getiren mavi rengin enerjisi, Blue Bead ile havuzlara taşınıyor. 

Gökyüzünün, sonsuzluğun ve sessizliğin rengi mavinin en güzel tonlarını barındıran bu ürünler, havuza 

giren kişide sakinlik ve rahatlama duygusu yaratıyor. Modern çizgileri ve mavi ışıltısıyla havuzlara göz alıcı bir 

dokunuş katan Blue Bead, maviden açık maviye doğru daha fazla özgür hissettiriyor. Suyun rahatlatıcı gücünü 

havuzlarınızda hissedeceğiniz Blue Bead ürünlerle, şeffaf mavi suların huzuruyla sakinlik dört bir yanınızı sarıyor. 

Mavi boncuk...

Blue Bead
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cmMA3366

Marin-F01

Marin-F04

Marin-F07

Marin-F05

Marin-F08

Marin-F06

Marin-F09

Marin-F02 Marin-F03

*Face seçimlerinde %10 fiyat 
farkı eklenecektir.

Kirman Calyptus Resort & Spa
Manavgat / Antalya

MA3366MA3333MA1010MA55MA2525 MA165165

2,5x2,5
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Özel dokusu ve mavi renkleriyle Marin konseptinde ürettiğimiz porselen karolar, denizin serinlik duygusunu 

havuzlara taşıyor. Mavi, berrak renkleriyle huzur veren  Marin modelleri, modern tasarımı ve açık mavi 

kombinasyonlarıyla havuzlara şıklık katıyor. Deniz renginden açık gök mavisi rengine kadar farklı renk geçişleri 

bulunan Marin porselen karolar, benzersiz dokusuyla havuzlara eşsiz bir ambiyans kazandırıyor. Dinginlik 

ve sakinlik duygularını pekiştiren mavi renkli bu karolarla havuz keyfi doyumsuz hale geliyor. Mavi enerjisi, 

havuzlarda meditasyon etkisi yaparak insanlarda fiziksel ve ruhsal yönde rahatlama da sağlıyor.

Mavi ışıltı...

Marin
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cmSW3366

Snow White-F01

Snow White-F04

Snow White-F07

Snow White-F05

Snow White-F08

Snow White-F06

Snow White-F09

Snow White-F02 Snow White-F03

*Face seçimlerinde %10 fiyat 
farkı eklenecektir.

Villa Projesi
Ortaköy / Muğla

SW3366SW3333SW1010SW55SW2525 SW165165

2,5x2,5
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İlhamını doğanın mükemmel desenlerinden, dokusunu ise mermerin şıklığından alan  Snow White, göz alıcı 

tasarımıyla rafine ve ışıltılı mekanlar yaratıyor. Stil sahibi havuzların vazgeçilmezi olmaya aday Snow White, 

çağdaş dokunuşlarla havuzlara dinamizm katıyor. Temizliği ve şifayı simgeleyen beyaz renkli bu ürünler, doğal 

görünümüyle tüm zamanların vazgeçilmezi oluyor. Aydınlık, ferahlık ve canlandırıcı etki gibi beyazın bize 

hissettirdiği tüm duyguları havuzlara taşıyan ürünler, beyaz rengin gücüyle içsel arınmaya da katkıda bulunuyor.

Kar beyazı...

Snow White
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cmAB3366

Antique Beige-F01

Antique Beige-F04

Antique Beige-F07

Antique Beige-F05

Antique Beige-F08

Antique Beige-F06

Antique Beige-F09

Antique Beige-F02 Antique Beige-F03

*Face seçimlerinde %10 fiyat 
farkı eklenecektir.

Villa Projesi
Bodrum / Muğla

AB3366AB3333AB1010AB55AB2525 AB165165

2,5x2,5
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Diğer renklerle yakaladığı uyum ve kullanıldığı ortama kattığı ferahlık hissiyle asaletin ve zarafetin rengi olarak 

karşımıza çıkan Antique Beige, havuzlara sakinlik ve huzur getiriyor. Doğal renklerin en açık tonlarından olan 

bej, toprak kahverengisi ile saf beyazın karışımından oluşarak tabiatın dingin ve sakinleştirici etkisini havuzlara 

yansıtıyor. Göz alıcı ve özgün çizgileriyle doğal taşı andıran Antique Beige havuz içi karolarıyla havuzlar modern 

ve iç açıcı bir atmosfer sunuyor. Havuzunda sadeliği ve doğallığı yakalamak isteyenlerin tercihi olan Antique 

Beige ile kendi stilinizi ortaya koyabilirsiniz.

Kaya beji...

Antique Beige
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cmSU3366

Sukabumi-F01

Sukabumi-F02

Villa Projesi
Çamyuva / Antalya
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Adını, Endonezya’nın Batı Cava eyaletindeki bir şehirden alan Sukabumi, çekici ve zengin görünümüyle 

havuzlara tabiatın esintilerini getiriyor. Yüzeyinde yeşilin farklı tonlarını barındıran Sukabumi, üzerindeki 

beyaz, bej, siyah ve kahverengi dokularla asil bir şıklık sunuyor. Doğal, estetik ve ince bir zevki yansıtan ürünler, 

havuzlara enerjisi yüksek ve sofistike bir görünüm kazandırıyor. Doğal formu, öncü tarzı ve estetik duruşuyla 

havuzlara farklı bir stil getiren Sukabumi, benzersiz havuzlara imzasını atıyor. 

Sofistike yeşil...

Sukabumi
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cmPG3366

Piazza Green-F01

Piazza Green-F02

Morro Otel
Alaçatı / İzmir
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Sakinleştirici ve iyileştirici özellikleriyle ön plana çıkan yeşil tonların etkisini havuzlarda hissettiren Piazza 

Green, doğa ile gerçek bir bütünlük sergiliyor. Tazeliği ve yeniden doğuşu sembolize eden yeşil ile toprak 

tonlarının natürel birlikteliğini başarılı bir şekilde sunan ürünler, doğanın ferahlığını havuzlara getiriyor. Doğaya 

dönüşün ve dinginliğin rengi olan toprak rengi, tıpkı toprağın kendisi gibi huzurlu ve bereketli bir enerji yayarak 

havuza girenlerin daha iyi ve sağlıklı hissetmesini sağlıyor. Kökleri doğaya uzanan yeşil rengi, okyanus sularının 

turkuaz tonları ve güneşin çarpıcı sarılarıyla bir araya geldiğinde mekanda kontrast bir güzellik yaratıyor.

Derin yeşil...

Piazza Green
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cmPCY3366

Piazza Cyan-F01

Piazza Cyan-F02

Villa Projesi
Göçbeyli / İstanbul
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Doğal formları ve minimalist çizgileri bir araya getiren Piazza Cyan, yalın bir zarafetle havuzları doğayla 

bütünleştiriyor. Canlı tasarımıyla havuzlara ferahlık yayan ürünler, doğadan ilham alan renkleri, yüzeyindeki 

kıvrımlı hatları ve tüm natürelliğiyle doğanın izlerini sürüyor. Renkleri ve dokusuyla havuza girenleri yalnızca 

ruhsal değil, fiziksel olarak da rehabilite eden ürünler, sakinleştirici, konsantrasyon artırıcı ve stresten arındırıcı 

etkisiyle havuzlara ayrıcalıklı bir kimlik kazandırıyor.

Camgöbeği...

Piazza Cyan
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cmPC3366

Piazza Cobalt-F01

Piazza Cobalt-F02

L Hotel Sarıgerme
Ortaca / Muğla
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Koyu ve derin mavi tonlarındaki Piazza Cobalt, havuzlarda sağladığı denge ile canlı, eğlenceli ve renkli bir 

atmosfer oluşturuyor. Gösterişli tasarımıyla stil bir konsept oluşturan Piazza Cobalt, baskın renkleriyle 

havuzlara enerjik bir hava kazandırıyor. Mavinin en can alıcı renklerini barındıran bu ürünler, gökyüzünün ve uçsuz 

bucaksız okyanusların rengini simgelediğinden özgürlüğü çağrıştırarak havuzlara huzuru ve konforu getiriyor.

Asil mavi...

Piazza Cobalt
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cmPT3366

Piazza Turquoise-F01

Piazza Turquoise-F02

Villa Projesi
Beykoz / İstanbul
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Dikkati ve konsantrasyonu diri tutan etkisi sayesinde neşe ve canlılık katan turkuaz, toprak tonuyla muhteşem 

bir uyum sağlayarak Piazza Turquoise ile doğanın gücüne uyarlanıyor. Tazeleyici bir dokunuşla doğa ile 

sinerji içinde olan Piazza Turquoise, zamansız bir etki yaratan toprak tonlarıyla havuzları inziva alanlarına 

dönüştürerek şehir hayatının karmaşasını unutturuyor. Havuzlara kattığı ferahlık hissiyle doğanın pozitif gücünü 

yansıtan ürünler, doğal dokusuyla havuzlara konfor ve şıklık katıyor.

Turkuaz mavisi...

Piazza Turquoise
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%100 Porselen Havuz Karosu

Tropic-F01

Tropic-F06

Tropic-F11

Tropic-F16

Tropic-F02

Tropic-F07

Tropic-F12

Tropic-F17

Tropic-F03

Tropic-F08

Tropic-F13

Tropic-F18

Tropic-F04

Tropic-F09

Tropic-F14

Tropic-F19

Tropic-F05

Tropic-F10

Tropic-F15

Tropic-F20

33x33 cmTR3333

*Face seçimlerinde %10 fiyat 
farkı eklenecektir.

Villa Projesi
Bodrum / Muğla
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Egzotik bitki desenlerinden ilham alınarak tasarlanan Tropic, sizleri alışılagelmişin dışında bir havuza çağırıyor. 

Her karesinde farklı bir dokuya hayat veren tasarımlar, özgün ve yaratıcı bir döşeme imkânı sunuyor. Özenle 

seçilmiş renkleriyle havuzlara yeni bir soluk getiren Tropic, ikonik ve çarpıcı motifleriyle benzersiz bir havuz ortamı 

oluşturuyor. Cazibeli tasarımıyla karakteristik havuzlara imza atan Tropic ürünler, estetik ve yenilikçi konseptiyle 

havuzlara yeni bir anlayış getiriyor. Göz kamaştırıcı doğal güzelliği ile havuzları tropikal bir arınma noktasına 

dönüştüren ürünler, şifa verici etkisiyle yüzme keyfinizi artırırken kendinizi özel hissetmenizi de sağlıyor.

Egzotik güzellik...

Tropic



*Face seçimlerinde %10 fiyat 
farkı eklenecektir.

PM3366PM3333PM165165
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%100 Porselen Havuz Karosu

Pool Mix-F57 Pool Mix-F58 Pool Mix-F59 Pool Mix-F60

Pool Mix-F61 Pool Mix-F62 Pool Mix-F63 Pool Mix-F64 Pool Mix-F65

Pool Mix-F66 Pool Mix-F67 Pool Mix-F68

Pool Mix-F51 Pool Mix-F52 Pool Mix-F53 Pool Mix-F54 Pool Mix-F55

Pool Mix-F56

33x66 cmPM3366

BN Hotel Thermal & SPA
Akdeniz / Mersin
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Renklerin kontrast uyumunu en doğal haliyle yansıtan Pool Mix, sıra dışı çizgileri sayesinde tasarımda orijinal 

bir yaratıcılık sunuyor. Gökyüzünün mavisinden toprağın kahve tonuna kadar doğanın bütün renklerini 

taşıyan ürünler, bildiğiniz tüm havuz içi karoların ötesindeki tasarımıyla öne çıkıyor. Doğadan esinle seçilmiş 

yatıştırıcı kahveler ve maviler, güneşin sıcaklığını hissettiren turuncu, sarı geçişlerle havuzlarda gerçek bir 

değişimi arzulayanların tercihi olan Pool Mix, doygun ve çarpıcı renkleri modern tasarımlar ve zarif çizgilerle 

birleştiriyor. Özel havuzların yanı sıra termal havuzlarda da tercih edilen Pool Mix, sıcak ve soğuk renkleri bir 

arada buluşturarak döşeme çeşitliliğine de imkân sunuyor. Havuzlarında fark yaratmak isteyenlere benzersiz 

seçenekler sunan ürünler, kullanıcısına daha fazla konfor ve rahatlık sağlıyor. 

Sihirli karışım...

Pool Mix
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%100 Porselen Havuz Karosu

Fossil Mix-F57 Fossil Mix-F58 Fossil Mix-F59 Fossil Mix-F60

Fossil Mix-F61 Fossil Mix-F62 Fossil Mix-F63 Fossil Mix-F64 Fossil Mix-F65

Fossil Mix-F66 Fossil Mix-F67 Fossil Mix-F68

Fossil Mix-F51 Fossil Mix-F52 Fossil Mix-F53 Fossil Mix-F54 Fossil Mix-F55

Fossil Mix-F56

33x66 cmFM3366

Villa Projesi
Çekmeköy / İstanbul

*Face seçimlerinde %10 fiyat 
farkı eklenecektir.

FM3366FM3333FM165165
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Sığ denizlerin dibindeki kayaların içerisinde rastlanan taşlaşmış, canlı ve canlı parçalarından esinlenerek 

tasarlanan Fossil Mix, yüzeyinde kullanılan motifleri ile zamanın ötesinde bir asaleti temsil ediyor. Denizdeki 

yaşamı yansıtan çizgileriyle havuzlara hareket katan Fossil Mix, özenle seçilmiş doğal renkleriyle havuzun 

atmosferini değiştiriyor. Farklı döşeme kombinasyonlarıyla zengin bir tasarıma ilham veren ürünler, kontrast 

renkleriyle de havuzlarda yeni trendlere öncülük edecek sıra dışı bir konsept sunuyor. Zengin desen seçeneklerine 

sahip koleksiyon, desenlerin mix kullanımı ile havuzlara artistik, yepyeni, dekoratif bir yaklaşım getiriyor. 

Havuzlara hayat getiren Fossil Mix, kendine has dokusuyla doğa kadar gerçek, doğa kadar büyüleyici…

Deniz fosilleri...

Fossil Mix
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%100 Porselen Teras Kaymazı

33x66 cmOV3366

*Tutamak, ızgara ve teras kaymazları arasında doğal görünümden dolayı ton farkı olabilir.

 R11

Villa Projesi
Bodrum / Muğla
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Yeşil vaha...

Oasis Verde

Doğaya özlemin gittikçe arttığı günümüzde, doğal renk ve dokusunu dış mekan teras karolarına taşıyan Oasis 

Verde, farklı bir stili yansıtarak mekanlara koyu yeşil rengin ferah atmosferini aktarıyor. Doğallığı merkezine 

alan ürünler, derin ve koyu yeşil rengi, minimalist ve natürel beyaz çizgileriyle dış mekanlarda yeni bir trendi 

başlatıyor. Doğanın özgün ve gizemli havasını teraslarında hissetmek isteyenlerin gözdesi olacak Oasis Verde, 

porselenin dayanıklılığı ve cazibesiyle dış mekanları, tarz sahibi bir kimliğe büründürüyor.
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%100 Porselen Teras Kaymazı

33x66 cmPGG3366

 R11

*Tutamak, ızgara ve teras kaymazları arasında doğal görünümden dolayı ton farkı olabilir.

Villa Projesi
Çeşme / İzmir
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Açık/koyu gri renkleriyle teraslara sade bir şıklık getiren Pool Garden Grey, porselen kalitesi ve dayanıklılığıyla 

dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Doğal görünümüyle kullanıldığı mekana uyum sağlayan ürünler, 

gri renkleriyle nezih ve prestijli alanlar yaratıyor. Doğal taşın doğal dokusunu porselenle buluşturan Pool Garden 

Grey, açık tonların sadeliğini ve temizliğini teraslarınıza taşıyor.

Doğal gri...

Pool Garden Grey
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%100 Porselen Teras Kaymazı

33x66 cmPGA3366

 R11

*Tutamak, ızgara ve teras kaymazları arasında doğal görünümden dolayı ton farkı olabilir.

Villa Projesi
Çeşme / İzmir
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Asil gri...

Pool Garden Anthracite

Antrasit rengin ağır ve etkileyici duruşunu teraslara yansıtan Pool Garden Anthracite, mekanlarda asil bir 

tarz yakalamak isteyenlerin gözdesi oluyor. Modern ve estetik detaylarıyla teraslara elegant bir görünüm 

kazandıran Pool Garden Anthracite, özgüveni yüksek ve dikkat çekici mekanlar oluşturmak isteyenler için son 

derece ideal. Havuz içine seçtiğiniz açık renk karolarla Pool Garden Anthracite’in cesur, güçlü ve kararlı duruşuna, 

enerji ve uyum katabilirsiniz.
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%100 Porselen Teras Kaymazı

33x66 cmPGB3366

 R11

*Tutamak, ızgara ve teras kaymazları arasında doğal görünümden dolayı ton farkı olabilir.

DoubleTree by Hilton Hotel
Kemer / Antalya
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Pool Garden Beige, doğada kum taneleri ve doğal taş rengi olarak karşımıza çıkan bej renkleriyle terasları yalın 

ve aydınlık bir ortama dönüştürüyor. Zarafetin sembolü olan bej rengiyle terasları ışıl ışıl bir hale getiren Pool 

Garden Beige, iç açıcı tonlarıyla samimi ve ferah alanlar oluşturuyor. Bütün renklerle uyumlu bir kombinasyon 

oluşturan Pool Garden Beige ürünleriyle teraslar kusursuz bir görünüme kavuşuyor. 

Doğal bej...

Pool Garden Beige
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%100 Porselen Teras Kaymazı

33x66 cmCE3366

 R11

*Tutamak, ızgara ve teras kaymazları arasında doğal görünümden dolayı ton farkı olabilir.
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Doğal beton grisi...

Cement Grey

Soft renkleriyle kişide huzurlu bir ruh hali yaratan Cement Grey, doğal beton görünümünü teras karolarına 

yansıtıyor. Çağdaş dekorasyon anlayışını benimseyerek tasarlanan Cement Grey, etkileyici dokusuyla doğa ile 

buluşan, renkleri ve enerjisiyle sakin alanlar oluşturuyor. Betonun doğal dokusu ile göz alıcı etki yaratan Cement 

Grey, tüm ürünlerde olduğu gibi su geçirmez ve kaymaz özellikleriyle dış mekanlarda büyük bir kullanım kolaylığı 

sağlıyor. Bulunduğu her mekana dinginlik katan bu ürünler, doğallıktan gelen yalınlığı teraslara taşıyor.
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%100 Porselen Teras Kaymazı

33x66 cmNM3366

 R11

*Tutamak, ızgara ve teras kaymazları arasında doğal görünümden dolayı ton farkı olabilir.

Villa Projesi
Fethiye / Muğla
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Doğal kahve...

Natural Mocha

İnsanın içini ısıtan toprak renklerini kullanarak dingin desen seçenekleri sunan Natural Mocha, dış mekanlara 

lüks ve sıcak bir dokunuş katıyor. Yumuşak renkleri ve yalın inceliğiyle sıradanlıktan uzaklaşan Natural Mocha, 

kullanıldığı alanları zenginleştiriyor, terasların huzur dolu mekanlara dönüşmesini sağlıyor. Sıcak toprak tonlarının 

arındırıcı etkisi, zamanın hızlı akışını yavaşlatarak doğaya, doğallığa yönelmenizi sağlıyor, sizi endişelerinizden 

sıyırarak sakin bir yaşam tarzını ayağınıza getiriyor. Bulunduğu ortama doğallığı yansıtan toprak rengi bu ürünler 

ve mavi, yeşil tonlarındaki havuz içi karolarıyla harika kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. 
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%100 Porselen Teras Kaymazı

33x66 cmCT3366

 R11

*Tutamak, ızgara ve teras kaymazları arasında doğal görünümden dolayı ton farkı olabilir.

Villa Projesi
Bodrum / Muğla
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Toprak dokusu...

Cotto

Tabiatın hediyesi topraktan ilham alınarak geliştirilen Cotto, havuzlara dikkat çekici bir dokunuş kazandırıyor. 

Geleneksel parçaları çağdaş ve doğal bir dokuya dönüştürerek etkileyici bir biçimde ortaya koyan Cotto, 

renkleriyle yaşam alanlarına sıcak bir atmosfer katıyor ve kullanıldığı mekânlarda toprağı hatırlatarak kişiye enerji 

ve mutluluk veriyor. Kiremit rengiyle natürel bir görünüm sergileyen ürünler, neşeli ve pozitif duyguları ön plana 

çıkararak içinde barındırdığı enerjiyi havuzlara da yansıtıyor. Doğanın sıcaklığını ve zenginliğini havuzlara taşıyan 

Cotto, kullanıldığı alanlarda göz alıcı bir hava yaratıyor.



50 | www.serapool.com  

%100 Porselen Teras Kaymazı

33x66 cmBS3366

 R11

*Tutamak, ızgara ve teras kaymazları arasında doğal görünümden dolayı ton farkı olabilir.

Villa Projesi
Seferihisar / İzmir
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Doğal bej taş...

Beige Stone

Yaratıcı desenleri ve mermer dokusuyla görkemli bir tarzı yansıtan Beige Stone, doğal çizgilerden 

vazgeçemeyenlere hitap ediyor. Büyüleyici ve estetik çizgisiyle teraslara farklı bir boyut kazandıran Beige 

Stone, yüzeyindeki renk geçişleri ve sade tasarımıyla terasların enerjisini yükseltiyor. Toprak rengi ile saf beyazın 

birleşiminden oluşarak tabiatın en zarif rengi olarak karşımıza çıkan bejin eşsiz güzelliği ürünlere de yansıyor.  

Doğayla kucaklaşırken sadeliği, zarafeti bir tarz olarak benimseyen kişilerin öncelikli tercihi, Beige Stone dış 

mekan teras karoları oluyor. 
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%100 Porselen Havuz Karosu

33x66 cm

Villa Projesi
Beykoz / İstanbul

*Katalogdaki tüm karoların merdiven kaymazları üretilmektedir.

Merdiven kaymazı sol bitiş parçası Merdiven kaymazı sağ bitiş parçası

Merdiven kaymazı
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Güvenli adımlar...

Merdiven Kaymazı

Uzun kullanım ömrüne ve yüksek güvenliğe sahip merdiven kaymazları, ince düşünülmüş detaylarıyla havuza 

giriş-çıkışlarda kayma ve düşme riskini önlüyor. Böylece, yüzme havuzlarının rahatlatan etkisini güvenli bir 

kullanımla bütünleştiren merdiven kaymazları, gönül rahatlığıyla havuza girmenizi sağlıyor. Üstün sağlamlık ve 

dayanıklılık performansıyla aşınma, çizilme ve darbeye karşı yüksek mukavemete sahip bu kaymazlar, doğal ve 

estetik görünümüyle de dikkat çekiyor.
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%100 Porselen Sonsuzluk Havuzu

60x60 cm

30x60 cm

Villa Projesi
Bodrum / Muğla

*Ürün yüzeyleri düz/rölyefsizdir.
*Katalogdaki tüm karoların Infinity Kaymazları üretilmektedir.
*60x60 cm ölçüden farklı ölçülerde kesim yapılabilir.
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Sonsuzluk hissi...

Infinity Kaymaz Karo

Görkemli doğa ya da deniz manzarasına karşı yüzmek isteyenler için özel olarak tasarlanan Infinity Kaymaz 

Karolar, havuz ile denizi ortak noktada birleştirerek eşsiz bir görünüm sağlıyor. Böylece ufuk çizgisiyle 

bir bütün görünerek sonsuz bir su görüntüsü çizen havuzlar, Infinity Kaymaz Karolar sayesinde büyüleyici bir 

atmosfer kazanıyor. Son yıllarda oldukça trend olan sonsuzluk havuzlarının tasarlanmasını sağlayan Infinity 

Kaymaz Karolar ile muhteşem bir havuz keyfi sizleri bekliyor. Tüm ürünler gibi yüksek sıcaklıklara ve donmaya 

karşı dayanıklı olan bu kaymazlar, %100 porselen malzemeden üretildiği için uzun yıllar güvenle kullanılıyor.
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%100 Porselen Tutamak
25x50 / 30x50 cm

PGB2550H

BS2550H

PGG2550H

CE2550H NM2550H

PGA2550H

Premier Nergis Beach Hotel
Marmaris / Muğla

OV2550H

CT2550H
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Porselen Tutamak Köşesi

Tutamak

90° Dış köşe 90° İç köşe
Dış köşe/
Dışbükeyli

İç köşe/
İçbükeyli
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%100 Porselen Flat Tutamak
25x50 cm

PGB2550FH

BS2550FH

PGG2550FH

CE2550FH NM2550FH

PGA2550FH

OV2550FH

CT2550FH
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Porselen Flat Tutamak Köşeleri

Flat Tutamak

90° Dış köşe 90° İç köşe
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%100 Porselen Flex Izgara
15x50 / 20x50 / 25x50 / 30x50 cm

PGB2550GF

BS2550GF

PGG2550GF

CE2550GF NM2550GF

PGA2550GF

Premier Nergis Beach Hotel
Marmaris / Muğla

OV2550GF

CT2550GF



www.serapool.com | 61

Izgara Köşeleri
Porselen Izgara Köşesi Porselen Izgara Arası Rakam Yazısı
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25x65 / 30x65 cm

PGB2565GM

BS2565GM

PGG2565GM

CE2565GM NM2565GM

PGA2565GM

%100 Porselen Monoblok Izgara

Villa Projesi
Bodrum / Muğla

OV2565GM

CT2565GM
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Porselen Monoblok Izgara Köşesi

Monoblok Izgara
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%100 Porselen Hidden Izgara
25x50 / 25x65 / 30x65 cm

Premier Nergis Beach Hotel
Marmaris / Muğla

PGB2550GH

BS2550GH

PGG2550GH

CE2550GH NM2550GH OV2550GH

PGA2550GH CT2550GH

Hidden Izgara
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Yağmur Kanalı

  PGGRCP PGGRCC    PGGRCEPGGRC

12,5x25 cmBitiş parçası

*Katalogdaki tüm karoların yağmur kanalları üretilmektedir. 
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%100 Porselen İçbükey-Dışbükey Parçalar ve Köşebent

OM33DB

OM33DBK

OM33DBA

OM33IB

OM33IBK

OM33IBA

OC33DB

OC33DBK

OC33DBA

OC33IB

OC33IBK

OC33IBA

PT33DB

PT33DBK

PT33DBA

PT33IB

PT33IBK

PT33IBA

MA33DB

MA33DBK

MA33DBA

MA33IB

MA33IBK

MA33IBA

PM33DB

PM33DBK

PM33DBA

PM33IB

PM33IBK

PM33IBA

İçbükey-Dışbükey Parçalar
4x33 cm

Villa Projesi
Çeşme / İzmir



Köşebent
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OM33DK MA33DK FM33DK FZ33DK SU33DK AG33DK BS33DK

4x4x33 cm
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AS003 AS005 AS004 AS006

%100 Porselen Havuz Karosu

60x60 cm

AS011

AS008 AS010 AS007 AS009

Villa Projesi
Alaçatı / İzmir
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Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim...

Artsera

Porselen karolar üzerine uygulanan dijital baskı sanatı Artsera, dijital fotoğraf teknolojisinin geniş olanaklarını 

kullanarak kişiye özel tasarımlara imkân tanıyor. Havuzların içine hayal ettiğiniz dünyayı yerleştirebilme şansı 

sunan Artsera desenleri, sürrealist tasarımların havuzlara yansıtılması ve sanatsal bir yaklaşım ile havuzlar inşa 

edilmesi için özel olarak tasarlanıyor. %100 porselen olan Artsera ürünleri, iklim koşullarına ve olumsuz çevresel 

faktörlere karşı dayanıklılığı sayesinde uzun kullanım ömrü vadediyor. Artsera, havuz içi kaplama süreçlerinde 

hayallerinizdeki havuzu inşa etmeniz için size eşsiz seçenekler sunuyor. Havuz içinde ve çevresinde, binaların iç 

ve dış mekanlarında dilediğiniz motifleri, logoları ve fotoğrafları istediğiniz yere uygulayarak, Artsera teknolojisiyle 

yaşam alanlarını kendi tarzınıza dönüştürebilirsiniz.
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*Farklı ebatları, özgün renkleri ve yaratıcı 

tasarımlarıyla havuz porselenleri zariftir ve göz 

zevkine hitap eder.

*Doğadan ilham alan tasarımlarını canlı renklerle 

harmanlayarak havuzlara benzersiz bir dokunuş katar.

*UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Böylece güneşten 

etkilenmez, renklerinde solma ya da matlaşma 

yaşanmaz. Uzun yıllar ilk günkü göz alıcı halini korur. 

Bu nedenle bahçe ve teras gibi dış mekanlar için de 

idealdir.

*Özgün tasarımlarıyla havuzlara göz alıcı bir ayrıcalık 

katar, her türlü istek ve ihtiyaca uygun estetik 

uygulamalara imkan tanır.

*Sayısız ürün, renk ve desenle kişiye özel, özgün 

havuzların tasarlanmasını sağlar.

*Mimarlara ve iç mimarlara ilham vererek 

hayallerindeki havuzları dizayn etme özgürlüğü sunar.

*Serapool Porselen havuz kaplama malzemelerinin en 

önemli özelliklerinden biri, üstün sağlamlık ve dayanıklılık 

performansıdır.

Bu özellikleri sayesinde havuz porselenleri; aşınma, çizilme 

ve darbeye karşı yüksek mukavemete sahiptir. Dolayısıyla 

ürünlerde kırılma ve çatlama yaşanmaz.

*Sıcak ve soğuk ısı değişimlerinden etkilenmez; yağmur, 

kar ve dona karşı son derece dayanıklıdır.

*Porselen havuz tutamakları ve merdiven 

basamakları uzun kullanım ömrüne ve yüksek 

kaymazlığa sahiptir. Sağlam yapısı ve kaymaz 

yüzeyi sayesinde havuzun etrafında kayma ve 

düşme riski önlenir.

*Kenar ve yer birleştirme parçaları olarak bilinen 

iç ve dışbükey parçalar, her havuz model ve 

şekline uygundur. İçbükey ve dışbükey parçalar 

sayesinde, havuz kenarlarında ve köşelerinde 

oluşabilecek riskli durumlar ortadan kalkar. Bu 

parçalar, havuz köşelerindeki keskin ve sivri alanları 

yumuşatarak, yaralanmalara engel olur.

*%100 porselen yapısı sayesinde su geçirmeyen ve 

leke tutmayan pürüzsüz yüzeyi ile bakteri oluşumunu 

engelleyen porselen havuz kaplama malzemeleri 

oldukça hijyeniktir.

*Yüksek basınçla preslenmeleri nedeniyle 

bünyelerinde gözenek oluşmaz, yüzeyinde mikrop 

barındırmaz.

*Sızdırmazlık özelliği, nemin karolara nüfuz etmesini 

engelleyerek bakteri ve kir oluşumunu önler.

*Temizliği son derece kolaydır.

*Havuz içinde kullanılan yüksek derişimli kimyasallara 

karşı dayanıklıdır. Böylece uzun yıllar dokusu 

bozulmadan kullanılır.

Güvenli
Serapool 
Porselen 
havuz kaplama
malzemeleri;

HijyenikEstetik
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Kalite Belgelerimiz
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