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Bir evin en özel yerlerinden biri olan 
banyoda kusursuzun tanımı, Vanucci. 

Her detayıyla zarafet, şıklık ve fonksiyonu 
yansıtan parçalarla Vanucci banyolar 

evinizde bir yıldız gibi parlıyor. Modern ve 
klasik çizgiler, ustaca fikirler ile bezenmiş 

banyoda geçen zaman unutulmaz bir 
deneyime dönüşüyor. 

Burası sizin banyonuz… 

This is your bathroom...
Vanucci is the definition of perfection in the 

bathroom, one of the most special parts of home.

Vanucci bathroom shines like a star in your home, 
with every detail reflecting elegance, style and 

function. Modern and classic lines combine with 
masterful ideas to transform the time spent in the 

bathroom into an unforgettable experience.
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Allegro
Bembeyaz hayallere kapılıp doğanın kalbine 
yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Meşe ya da ceviz 
renkli masif ayaklar, lakenin yumuşak ve kusursuz 
dokulu kapakları ile buluştu, Allegro, ince zevklerin 
banyodaki yansımasına dönüştü.

How about getting swept away by snow-white dreams 
and going on a journey to the heart of nature? Oak 
or walnut colored solid wood legs meet the soft and 
flawless lacquer of the cabinet doors. Allegro has 
become the reflection of impeccable taste in the 
bathroom.

Aqua
İnce detaylar büyük farklar yaratır… Modernleşme 
bir hayat biçimidir; Aqua banyolar geometrik ve 
minimal çizgisiyle tüm ihtiyaçları zarafetle karşılıyor. 
Evinizin göz kamaştıran yeni yıldızına, banyonuza 
merhaba deyin.

Fine details make a world of difference... Modernization 
is a life style; Aqua bathrooms meet all your needs with 
elegance thanks to its geometric and minimal design. 
Welcome the dazzling new star of your home; your 
bathroom!
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Shine
Artık misafirlerinizi kendine hayran bıraktıracak 
bir nedeniniz daha var! Shine, gösterişin en sade 
halini; uzun tezgâhı, mat renk seçenekleri ve büyük 
aynalarıyla banyonuza taşıyacak, her detayıyla 
evinizde bir güneş gibi parlayacak.

Now you have yet another way to wow your guests! 
Shine will bring the simplest version of extravagance 
to your bathroom with its long counter, matte color 
options and large mirrors, shining like the sun with 
each and every detail.

Frame
Gelecek tam da bugün banyonuza gelecek… 
Birbiriyle uyumlu parçalar, keyifli bir hayatın yansıması 
pastel renkler ile göz kamaştıran bir banyo. Cesur, 
naif ve fütürist bir fikrin hayata geçirilmiş hali Frame, 
banyo kültürüne seviye atlatıyor.  

The future is in your bathroom right now... Pieces that 
match each other, a bathroom that dazzles with pastel 
colors reflecting a fun life. Frame is the manifestation 
of a brave, pure and futurist idea, opening up a new 
era in bathroom culture.
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Dynamic
Yaş yalnızca bir sayıdan ibarettir; her ruh genç doğar, 
genç yaşar. Hareketli tasarımıyla sıradana meydan 
okuyan, yaşamın her anında enerjinizi yüksek tutan 
Dynamic banyo, açık raflı ünitesi ve fonksiyonel 
parçalarıyla yaratıcılığı körüklüyor.

Age is just a number; all souls are born young, and 
continue to live young. Encouraging creativity with its 
open storage unit and functional pieces, Dynamic 
bathroom challenges the ordinary with its lively design 
and keeps your energy up all day.

Soft
Nefesin zarafetine yer açın. Banyoda geçirilen 
zamanı iyileştirici bir terapiye çeviren, her detayıyla 
huzur veren Soft, minimum parçayla mükemmelin 
tasarımını gözler önüne seriyor. Şimdi evinizde basit 
ama kaliteli, huzurlu ve dopdolu bir hayat başlıyor.

Make room for a refreshing breath. Soft showcases the 
design of perfection with the minimum number of 
pieces, transforming the time spent in the bathroom 
into a healing therapy session and bringing inner 
peace with every detail. A simple but high-class, serene 
and full life begins now in your home.
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