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F U N C T İ O N
İmagine a material that covers every surface of your home:floors, walls, 
stairs, countertops even furniture...Everything is made from one material. 
Concretta, seamless, giving your home its own uniqueness and style.It 
offers the opportunity to create a unique, elegant and clean surface.

İ Ş L E V S E L L İ K
Evinizin her yüzeyini kaplayan bir malzeme hayal edin:zeminler, duvarlar, 
merdivenler, tezgahlar hatta mobilyalar ...her şey tek bir malzemeden 
yapılmış. Concretta, evinize kendi özgünlüğünü ve tarzını veren 
kesintisiz, benzersiz, zarif ve temiz bir yüzey oluşturma imkanı sunar. 
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Modern and timeless...
The feeling of warmth and lightness needed in the living room is enhanced by the concretta coating. 

Modern ve zamansız...
Oturma odasında ihtiyaç duyulan sıcaklık ve hafiflik hissi, concretta ile güçlendirilmiştir.
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It is a ready-to-use product that you can use on walls 
and floors. There are many color options available, so 
you can always choose a color that suits your style. 
Do you want a work or table surface in the same 
material? You can even use it on your office 
furniture...

Duvar ve zeminlerde kullanabileceğiniz kullanıma 
hazır bir üründür. Birçok renk seçeneği mevcuttur, 
bu nedenle her zaman tarzınıza uygun bir renk 
seçebilirsiniz. Aynı malzemeden bir çalışma veya 
masa yüzeyi mi istiyorsunuz? Ofis mobilyalarınız 
üstünde bile kullanabilirsiniz...

Its surface is smooth, although due to its 
composition it allows to create textured 
effects. In addition, it gives the 
opportunity to create endless colors with 
the combination of different color 
pigments.

Bileşimi gereği dokulu efektler yaratmaya 
izin vermesine rağmen, yüzeyi 
pürüzsüzdür. Ek olarak, farklı renk 
pigmentlerinin kombinasyonu ile sonsuz 
renk yaratma imkanı verir.
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A floor according to 
aesthetics...
Solid oak tables and traditional but industrial finished chairs are 
reflected in the concretta as a subtle element. The livingroom 
opens to the outside in perfect symbiosis with the landscape

Estetik zemin...
Oturma odası ve teras
Modern koltuklar ve geleneksel
ancak endüstriyel bitmiş sehpalar,
concretta'ya ince bir unsur olarak yansıtılır. 
Oturma odası, manzara ile mükemmel bir uyum içinde dışarıya 
açılır.
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Concretta  is a great option for living spaces, kitchens, 
bathrooms and wet areas because you can fully 
customize it in terms of tone, color and finish. It is also 
suitable in terms of practicality and functionality due 
to its hypoallergenic and hygienic properties. It creates 
a spotless and clean surface environment. You can also 
take advantage of the anti-slip properties that make 
this material suitable for areas where the elderly and 
children will visit frequently, and areas subject to heavy 
traffic load.
Another reason to choose Concretta  is that you have 
the opportunity to choose the color tone you want on 
your floor and the finished design before applying it. 
This way, there will be no unexpected design 
disappointments. Our product is aesthetically 
appealing and durable for home use.

Concretta, yaşam alanları, mutfaklar, banyolar ve 
ıslak alanlar için mükemmel bir seçenektir çünkü 
ton, renk ve bitiş açısından tamamen 
özelleştirebilirsiniz. Ayrıca hipoalerjenik ve 
hijyenik özellikleri nedeniyle pratiklik ve 
işlevsellik açısından da uygundur. Lekesiz ve temiz 
bir yüzey ortamı oluşturur. Ayrıca bu malzemeyi 
yaşlıların ve çocukların sık ziyaret edeceği 
alanlarda ve yoğun trafik yüküne maruz kalan 
alanlarda uygun hale getiren kaymazlık 
özelliklerinden yararlanabilirsiniz..  Concretta 'yı 
tercih etmenizin bir diğer nedeni de, zemininizde 
istediğiniz renk tonunu ve bitmiş tasarımını 
uygulamadan önce seçme fırsatına sahip 
olmanızdır. Bu şekilde, beklenmedik tasarım hayal 
kırıklıkları olmayacaktır. Ürünümüz ev kullanımı 
için estetik olarak çekici ve dayanıklıdır.
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A E S T H E T İ C S
Concretta provides architects, interior designers, builders, property 
managers and homeowners the ability to create a concrete look in a place 
that would not normally be possible. The bond strength capability in its 
blends allows the material to be applied to virtually any existing substrate 
including concrete, compacted pavement, tile, plasterboard, bordex and 
mdf.

E S T E T İ K
Concretta mimarlara, iç mimarlara, inşaatçılara, mülk yöneticilerine ve ev 
sahiplerine normalde mümkün olmayacak bir yerde beton bir görünüm 
yaratma olanağı sağlar. Karışımlarındaki bağlama gücü kabiliyeti, 
malzemenin mevcut beton, sıkıştırılmış kaplama, fayans, alçı levha, 
bordex ve mdf dahil hemen hemen tüm mevcut alt tabakalara 
uygulanmasına izin verir.
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R e l a x a t i o n...
The bathroom is the more intimate room of the house, a space in which privacy is combined with 
comfort and functionality. The versatility of concretta, together with its non-slip properties and 
unique look, allows you to make a beautiful continuous effect through the entire application which 
combined with ergonomic metal fittings and the glass basin provides a marked personal finish.

R a h a t l a m a...
Banyo, evin en samimi odasıdır,mahremiyetin konfor ve işlevsellikle birleştirildiği bir alandır. 
Concrettanin çok yönlülüğü, kaymaz özellikleri ve benzersiz görünümü ile birlikte banyolarınız 
eşsiz görünecek.   
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Its thickness is much lower than flattened cement. When 
applied in a thin layer only 2 to 3 millimeters thick, 
softened cement requires 5 to 7 centimeters of surface area, 
which not only increases the structural weight of the 
resulting material, but also greatly reduces the decorative 
possibilities.

Kalınlığı düzleştirilmiş çimentodan çok daha düşüktür. 
Sadece 2 ila 3 milimetre kalınlığında ince bir tabaka 
halinde uygulanırken, yumuşatılmış çimento 5 ila 7 
santimetre yüzey alanı gerektirir, bu da sadece ortaya çıkan 
malzemenin yapısal ağırlığını arttırmakla kalmaz, aynı 
zamanda dekoratif olasılıkları da büyük ölçüde azaltır.

Its composition provides excellent adhesion to 
almost any surface such as concrete, plastic or wood, 
which means that it is not necessary to remove the 
previous material before coating the concretta 
surface. Since the concrete coating layer will not 
separate over time, you can apply it without fear.

Bileşimi, beton, plastik veya ahşap gibi hemen 
hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışma sağlar, 
bu da  concretta  yüzeyini kaplamadan önce önceki 
malzemeyi çıkarmanın gerekli olmadığı anlamına 
gelir. Beton kaplama tabakası zamanla 
ayrılmayacağı için korkmadan  uygulayabilirsiniz.
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I n t e g r a t i o n  o f  r o o m s...I n t e g r a t i o n  o f  r o o m s...
The sobriety of concretta, used as an element to unify several 
rooms, creates a dialogue between materials and light of 
harmonious beauty that gives way to airy and bright spaces. 
Inthe photo illustrating this text, we have chosen concretta 
forthe floor, countertop and front of the kitchen

O d a l a r ı n  E n t e g r a s y o n u...
Odaları birleştirmek için bir unsur olarak kullanılan concretta 
kaplama; asaleti, havadar ve aydınlık alanlarayol açan uyumlu 
güzelliği ile malzemeler arasında bütünlük yaratır.
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It does not create construction 
pollution, so any job where decorative 
concrete coating will be used will be 
fast and clean, and it is very easy to 
clean and maintain. You only need 
water and neutral soap to keep its 
aesthetic properties intact year after 
year, and you can occasionally apply a 
preservative diluted with water...

İnşaat kirliliği oluşturmaz, bu nedenle 
dekoratif beton kaplamananın 
kullanılacağı herhangi bir iş hızlı ve 
temiz olur, temizliği ve bakımı çok 
kolaydır. Estetik özelliklerini her yıl 
bozulmadan korumak için sadece su ve 
nötr sabuna ihtiyacınız var ve ara sıra 
suyla seyreltilmiş koruyucu 
malzemesini uygulayabilirsiniz...
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Q U A L İ T Y
We work with passion and meticulousness in every detail. The decoration 
of floors and walls in different rooms of your home is a complex but 
unique process that reveals the personality of each user according to their 
aesthetic tastes and perspective on life.

K A L İ T E
Her ayrıntıda tutku ve titizlikle çalışırız.Evinizin farklı odalarındaki zemin 
ve duvarların dekorasyonu,  her kullanıcının estetik zevklerine ve hayata 
bakış açısına göre kişiliğini ortaya çıkaran karmaşık ama benzersiz bir 
süreçtir.
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The heart of the home...
The kitchen is the heart of the home, the place where we spend 
most part of our daily lives. Therefore, this important space 
requires careful planning since functionality and aesthetics 
should go hand in hand. A concretta floor takes advantage of 
the natural light and visually expands the space in which it is 
used..

E v i n  K a l b i...
Mutfak evin kalbidir, günlük hayatımızın büyük bir bölümünü 
geçirdiğimiz yerdir.Bu önemli alan, işlevsellik ve estetik 
açısından dikkatli bir planlama gerektirir.Concretta zemin 
kaplama, doğal ışıktan yararlanır ve kullanıldığı alanı görsel 
olarak genişletir.
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It is completely waterproof, meaning that it can also be applied outdoors 
without any problems, such as patios and patios. In addition, its non-slip 
feature is preferred for elderly individuals and families with children.Its 
composition provides excellent adhesion to almost any surface such as 
concrete, plastic or wood, which means that it is not necessary to remove the 
previous material before coating the concretta  surface. Since the concrete 
coating layer will not separate over time, you can apply it without fear.It is 
also a very resistant material against mechanical force, compression, bending 
and abrasion, and is resistant to ultraviolet rays.

Tamamen su geçirmezdir, yani teras ve teras gibi dış mekanlarda da sorunsuz 
bir şekilde uygulanabilir. Ayrıca kaymaz özelliği yaşlı bireyler ve çocuklu 
aileler için tercih nedenidir.Bileşimi, beton, plastik veya ahşap gibi hemen 
hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışma sağlar, bu da concretta  yüzeyini 
kaplamadan önce önceki malzemeyi çıkarmanın gerekli olmadığı anlamına 
gelir. Beton kaplama tabakası zamanla ayrılmayacağı için korkmadan 
uygulayabilirsiniz.Aynı zamanda mekanik kuvvete, sıkıştırmaya, eğilmeye ve 
aşınmaya karşı çok dayanıklı bir malzemedir ve ultraviyole ışınlarına karşı 
dayanıklıdır.
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Combination of styles...
In perfect harmony the earth, sky and water merge with this 
incredible cementare terrace. Outdoor rustic furniture and 
spectacular views invite you to contemplation and to feel 
the pleasure of being one with your environment.

Stillerin 
kombinasyonu...
Dünya, gökyüzü ve su mükemmel bir uyum içinde bu 
inanılmaz cementare terasıyla birleşiyor. Dış mekan rustik 
mobilyalar ve muhteşem manzaralar sizi düşünmeye ve 
çevrenizle iç içe olmanın keyfini hissetmeye davet ediyor.

©®wcrettA·



32

Concrete-like cladding has been ruling 
interior design for some time as the 
hottest bathroom trend. In addition to 
its stylish appearance, we can talk 
about durability, ease of application 
and cleaning. Dirt and soap deposits 
are not collected on its seamless and 
smooth surface with no joints. It can 
be applied even in shower cabins with 
its waterproof feature.

Beton görünümlü kaplama bir süredir 
en moda banyo trendi olarak iç 
tasarımda hüküm sürüyor. Şık 
görünümüm yanında dayanıklılık, 
uygulama kolaylığı ve temizliğinden 
bahsedebiliriz. Ek yeri olmayan 
kesintisiz ve pürüzsüz yüzeyine kir ve 
sabun birikintileri toplanmaz. Su 
geçirmez özelliği ile duş kabinlerinin 
içinde dahi uygulanabilir.. 33
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Ash

Pure Common

Sable

Now imagine adding a color and texture combination to this coating that will 
provide unlimited aesthetic possibilities and high visual impact to your 
rooms.

It doesn't matter if you have a classic taste, are more daring, prefer a retro, 
industrial inspiration or even a rustic look, Concretta, thanks to its 
versatility, fits perfectly to the most demanding requirements and special 
needs. Different colors and combinations can be personalized to any room of 
your home. It will add a touch.

 The colors and textures of Concretta may differ depending on the 
atmospheric and luminary conditions. As a result of the above mentioned 
factors as well as several restrictions related to the printing process, colors in 
this brochure may differ from factual findings.

Şimdi bu kaplamaya, odalarınıza sınırsız estetik olanaklar ve yüksek görsel 
etki sağlayacak bir renk ve doku kombinasyonu ekleyebileceğinizi hayal edin.

Klasik bir zevke sahip olmanız, daha cüretkar olmanız, retro, endüstriyel bir 
ilham veya hatta rustik bir görünümü tercih etmeniz fark etmez, Concretta,  
çok yönlülüğü sayesinde, en zorlu gereksinimlere ve özel ihtiyaçlara 
mükemmel uyum sağlar..Farklı renkler ve kombinasyonlar evinizin her 
odasına kişisel bir dokunuş katacaktır.

Concretta renkleri ve dokuları mekanın atmosferine ve aydınlatmasına göre 
değişebilir .Bu broşürün çekimi sırasında kullanılan profesyonel foto malzemeleri 
renklerde hafif ton farkı yaratmış olabilir.

 

Colours



A dreamy touch...
Spaces dedicated to our professional activity require an 
environment that favours the concentration and at the same 
time stimulate creativity. Nothing better to do this than 
concretta.

In this example we can see how the combination of cold and 
nordic colors don't distract and at the same time create a relaxed 
and pleasant atmosphere with natural elements

Rüya gibi bir dokunuş...
Profesyonel faaliyetlerimize ayrılmış alanlar,
konsantrasyonu destekleyen ve
aynı zamanda yaratıcılığı teşvik eden bir ortam gerektirir. Bunu 
concrettadan daha iyi bir şey yapamaz.
Bu örnekte, soğuk ve kuzey renklerinin kombinasyonunun nasıl 
dikkat dağıtmadığını ve aynı zamanda doğal
unsurlarla rahat ve keyifli bir atmosfer yarattığını görebiliriz.
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The beauty of your restaurant is the 
key to your success. That's why you 
need beautifully finished walls, floors 
and unique furniture as the basis for 
your stylish interior. Concretta  is a 
great choice for this. Do you have an 
open kitchen restaurant? Extend the 
concrete look from your kitchen to the 
dining area. It's okay if you're 
attracting a lot of customers.
Concretta  is durable and very easy to 
clean.

Restoranınızın güzelliği, başarınızın 
anahtarıdır.Bu nedenle, şık iç 
mekanınızın temeli olarak güzel bir 
şekilde  tamamlanmış duvar, zemin ve 
benzersiz mobilyalara ihtiyacınız 
var. Concretta  bunun için harika bir 
seçimdir. Açık mutfaklı bir 
restoranınız var mı? Mutfağınızdaki 
beton görünümü yemek alanına kadar 
genişletin. Çok fazla müşteri 
çekiyorsanız sorun değil. Concretta 
dayanıklıdır ve temizlenmesi çok 
kolaydır.
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Warmth and comfort...
Concretta staircase finished with wooden stairs and forge 
elements. An environment that blends different styles: rustic 
and industrial without compromising either of them. An 
access into a light-filled space.

Sıcaklık ve konfor...
Concretta merdiveni ahşap ile tamamlanmıştır.
Rustik ve endüstriyel, ikisindende ödün vermeden,
ışıkla dolu bir alan...
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Evimizde en çok kullanıldığımız 
alanlardan biri tezgah üstü olduğu için 
mutfakta concretta  direnci esastır. 
Tezgah ve tezgah cephelerini 
kaplayabilmek, bize bu özgünlük 
dokunuşunu verirken, aynı zamanda 
bize tamamen temizleyebileceğimiz 
kusursuz bir yüzey sağlar. Fayansları 
söküp çıkaramayacağımızı düşünürken, 
concretta  tabakasının 2-3 mm 
olduğunu unutmayın, bu nedenle 
üzerlerini kaplayarak mutfak 
mobilyalarını sökmemize bile gerek 
kalmayacaktır. Mükemmel yapışması, 
her tür yüzeyin kaplanabileceği 
anlamına gelir.

Concrete surface  resistance is essential 
in the kitchen, as one of the most used 
areas in our home is the countertop. 
Being able to clad countertops and 
countertop fronts gives us that touch of 
originality while also giving us a 
flawless surface that we can thoroughly 
clean. When considering whether we 
can remove the tiles, remember that the 
concretta layer is 2-3 mm, so we will 
not even have to remove the  kitchen 
furniture by covering them. Its 
excellent adhesion means any surface 
can be  coated.
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K i t c h e n s...
Countertops are essential elements of the kitchen .Concretta has two functions: antibacterial cleaning the surface thanks to its 
properties.makes it easy and with the rest of the roomin harmony with a minimalist creates a view.

M u t f a k l a r ...
Tezgahlar, mutfağın temel unsurlarıdır.Concretta,iki işleve sahiptir: antibakteriyel özellikleri sayesinde yüzeyin temizliğini 
kolaylaştırır ve odanın geri kalanıyla uyum içinde minimalist birgörünüm yaratır.
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An impeccable diningroom...
Livingrooms are prominent places of our homes, the place for family gatherings or celebrations that 
will be part of our most cherished memories. Concretta on walls and floors, together with geometric 
furniture and minimalist decor, offers a bright and spacious room in which all the elements interact 
and complement each other in absolute union.

Kusursuz bir yemek odası...
Oturma odaları, en değerli anılarımızın bir parçası olacak aile toplantıları veya kutlamalar için 
evlerimizin öne çıkan yerleridir.
Geometrik mobilyalar ve minimalist dekor ile birlikte duvarlarda ve zeminde concretta, tüm 
unsurların birbiriyle tam bir birlik içinde etkileşime girdiği ve birbirini tamamladığı aydınlık ve ferah 
bir oda sunar.               
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Concrete Furniture..
Concretta is an ideal complement in a home or workplace for the 
natural or industrial air we want to give to your furniture, as it 
radically changes the look depending on the textures or colors 
chosen. At Concretta we have specialized in this and have 
designed countless furniture. We use Concretta as a covering 
material for often worn tables, which the owners want to give a 
second life to. Or we make every furniture we design unique with 
our product...Thanks to Concretta 's technical properties, 
resistance and sealing, any surface becomes smooth to the touch 
and strong as a rock.

Beton Mobilya..
Concretta , mobilyalarınıza vermek istediğimiz doğal 
veya endüstriyel hava için bir ev veya 
işyerinde ideal bir tamamlayıcıdır, çünkü seçilen 
dokulara veya renklere bağlı olarak görünümü kökten 
değiştirir. Concretta 'da bu konuda uzmanlaştık ve 
sayısız mobilya tasarladık. Sahiplerinin ikinci bir 
hayat vermek istediği, genellikle aşınmış masalar için 
Concretta kaplama malzemesi olarak kullanıyor..yada 
tasarladığımız her mobilyayı ürünümüz ile benzersiz 
kılıyoruz...Concretta 'nin teknik özellikleri, direnci ve 
sızdırmazlığı sayesinde, herhangi bir yüzey, dokunuşta 
pürüzsüz ve bir kaya gibi güçlü bir hal alır..
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Concrete Furniture...
When people hear "concrete furniture" they often think it will be 
extremely heavy, these ugly things are only suitable for sitting in 
parks and bus stops. However, today, most people realize that 
modern concrete furniture can be more elegant, light and much more 
durable than other furniture materials... The reason why furniture 
covered with decorative concrete appearance is a wonderful material 
is its incredible functionality and aesthetic appearance.

Beton Mobilya...
İnsanlar "beton mobilyalar" ı duyduklarında, genellikle son derece 
ağır olacağını düşünürler, bu çirkin şeyler yalnızca parklarda ve 
otobüs duraklarında oturmaya uygundur. Ancak günümüzde çoğu 
insan, modern beton mobilyaların diğer mobilya malzemelerinden 
daha zarif, hafif ve çok daha dayanıklı olabileceğini fark ediyor... 
Dekoratif beton görünümü ile kaplanan mobilyaların harika bir 
malzeme olmasının nedeni inanılmaz işlevsellikleri ve estetik 
görünümüdür.

©®wcrettA·



The importance of 
brightness...
The possibilities of concrete surface to create luminous 
spaces and generate feelings of continuity are immense. 
In this example the concretta becomes the base 
together with a core of steel and a few solid wooden 
steps. The space is enhanced by a zen garden and 
minumum elements of decoration.

Parlaklığın önemi...
Aydınlık alanlar yaratmak ve devamlılık duyguları 
yaratmak için beton kaplamanın olasılıkları çok 
büyüktür. Bu örnekte concretta, bir çelik çekirdek ve 
birkaç masif ahşap basamakla birlikte temel haline 
gelir.Alan, bir zen bahçesi ve minimum dekorasyon 
unsurları ile zenginleştirilmiştir. 
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A space to grow and play...
Greys, minimalism, woods and other noble materials that characterize the environments of 
nordic decorations combine perfectly with white, pink and blue pastels that lower their 
minimalist nature and give a feeling of an eternal weekend. The concretta wall acts as a 
catalyst of colors, textures and sensations.

Huzurla büyümek için...
Griler, minimalizm, ahşaplar ve diğer asil malzemeler,
minimalist doğasını azaltan ve sonsuz bir hafta sonu
hissi veren beyaz, pembe ve mavi pastellerle
mükemmel bir şekilde birleşiyor. Concretta duvarı,
renklerin, dokuların ve duyumların katalizörü görevi görür.
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Merging with the 
environment
The concretta as a nexus of union between human creativity 
and exuberant nature. With a minimalist palette of materials 
of Luxury Concrete, this application has sought the 
continuity between the house and the pool, creating a 
feeling of being in an open space without divisions. The 
resistance to changes of temperature, its anti-slip properties 
and its possibilities for a more modern and edgy design, 
make it ideal to generate this kind of wonderful places.

.Ç   evre ile birleşme...
İnsan yaratıcılığı ve coşkulu doğa arasında bir bağlantı 
noktası.. Concretta.. Minimalist Lüks Beton Kaplamasıyla 
bu uygulama, ev ve havuz arasındaki sürekliliği arttırıp, 
derzler olmadan açık bir alanda olma hissi yaratmıştır. 
Sıcaklık değişimlerine karşı direnci, kayma önleyici 
özellikleri, daha modern ve sıra dışı bir tasarım sunduğu 
için, bu tür harika yerler yaratmayı başarıyor...
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A:    T/F: E: info@concretta.com    W: www.concretta.comKucukyali mah., Şevkiçavuş Sok. 
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+90 2128727214-15
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