URBAN BRICK’LE BENZERSİZ MEKANLAR
UNIQUE SPACES WITH URBAN BRICK
Urban Brick tuğlaları, yedi farklı doku ve pek çok renk seçeneği ile size mükemmel ürünler sunabilmek için üretilir. Tuğla uzmanı Urban Brick ihtiyaçlarınızı fark ederek
yaratıcı ve özgün çözümleriyle, en uygun ürünü yaşam alanlarınıza katar. Hazırladığımız bu broşürde, duvarlarına Urban Brick döşenmiş çeşitli yaşam alanlarını size ilham
verebilmesi amacıyla paylaşmak istedik. Umarız seçiminizde size yardımcı olur.
Urban Brick uygulanan bu ortamların nasıl kendine has bir enerjiyle dolduğunu ve benzersiz mekânlara dönüştüğünü gelin birlikte inceleyelim.
Our Urban Bricks are designed to offer the perfect products for our clients with 7 different textures and a large variety of color choices. The brick specialist Urban Brick
realizes our clients’ needs and provides the most suitable product as a creative and ideal solution. In this booklet, we aim to share several living spaces’ walls tiled with Urban
Brick as a source of inspiration for you. We hope to help you meeting a decision.
Let’s see together how the Urban Brick applied spaces are full of unique energy and transformed into unique spaces.
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SLIMFIX

DOKU VE RENK
TEXTURES & COLOUR

IF11 White

IF12 Yellow

IF13 Red

IF14 Orange

IF15 Heather

IF16 Salmon

IF17 Olive

IF18 Dark Grey

IF33 Salmon Pink

IF37 Shaded Yellow

IF38 Dark Red

Köşe Corner

Ürünler uygulama kılavuzu ile birlikte 1 m2 ’lik kutular halindedir. Köşe tuğlası ayrıca bulunmaktadır.
Kutu içeriği, ürünün yaklaşık 1 cm. derz aralığı ile uygulandığında kapladığı tahmini alanı belirtir.
Ölçüler: Slimfix 205x50x7 mm., Ağırlık: ± 8 kg/m2 (75 ± 2 Adet) Slimfix Mega 240x65x7 mm. Ağırlık: ± 8 kg/m2 (54 ± 2 Adet)
Packed in handy boxes of 1 m2 with instructions. Corners available.
The box content is the estimate of the installed material with joints approximately 1 cm. on a surface.
Sizes: Slimfix 205x50x7 mm., Weight: ± 8 kg/m2 (75 ± 2 Piece) Slimfix Mega 240x65x7 mm. Weight: ± 8 kg/m2 (54 ± 2 Piece)
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IF11

SLIMFIX

IF14

IF17

IF14

IF18

SLIMFIX

IF15

IF14

GRANULBRICK 20-30

DOKU VE RENK
TEXTURES & COLOUR

G21 Yellow

G23 Antique

G24 Rustic

G26 White

G27 Savannah

G28 Red Rustic

G34 Red

G37 Yellow Antique

Köşe Corner

Ürünler uygulama kılavuzu ile birlikte 1 m2 ’lik kutular halindedir. Köşe tuğlası ayrıca bulunmaktadır.
Kutu içeriği, ürünün yaklaşık 1 cm. derz aralığı ile uygulandığında kapladığı tahmini alanı belirtir.
Ölçüler: 210x50x11 mm. Ağırlık: ± 14 kg/m2 (75 ± 2 Adet)
Packed in handy boxes of 1 m2 with instructions. Corners available.
The box content is the estimate of the installed material with joints approximately 1 cm. on a surface.
Sizes: 210x50x11 mm. Weight: ± 14 kg/m2 (75 ± 2 Piece)
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GRANULBRICK 20-30
G26
G27

G34

GRANULBRICK 20-30

G28

G27
G28

G28

G28

GRANULBRICK 50

DOKU VE RENK
TEXTURES & COLOUR

G52 Pink

G53 Orange

G54 Red

G57 Yellow

Mix 1

Mix 2

Mix 3

Köşe Corner

Ürünler uygulama kılavuzu ile birlikte 1 m2 ’lik kutular halindedir. Köşe tuğlası ayrıca bulunmaktadır.
Kutu içeriği, ürünün yaklaşık 1 cm. derz aralığı ile uygulandığında kapladığı tahmini alanı belirtir.
Ölçüler: 210x60x15 mm. Ağırlık: ± 18 kg/m2 (66 ± 2 Adet)
Packed in handy boxes of 1 m2 with instructions. Corners available.
The box content is the estimate of the installed material with joints approximately 1 cm. on a surface.
Sizes: 210x60x15 mm. Weight: ± 18 kg/m2 (66 ± 2 Piece)
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GRANULBRICK 50

G57

G54

G54
G52

GRANULBRICK 50

G54

G54

G53

MIX 1

BAROK

DOKU VE RENK
TEXTURES & COLOUR

UB008 Lava

UB026 Milk

UB051 Antique Red

UB055 Cotto

UB568 Amber

UB669 Gold

UB768 Caramel

UB868 Antique

Köşe Corner

Ürünler uygulama kılavuzu ile birlikte 1 m2 ’lik kutular halindedir. Köşe tuğlası ayrıca bulunmaktadır.
Kutu içeriği, ürünün yaklaşık 1,5 cm. derz aralığı ile uygulandığında kapladığı tahmini alanı belirtir.
Ölçüler: 215x65x15 mm. Ağırlık: ± 26 kg/m2 (58 ± 2 Adet)
Packed in handy boxes of 1 m2 with instructions. Corners available.
The box content is the estimate of the installed material with joints approximately 1,5 cm. on a surface.
Sizes: 215x65x15 mm. Weight: ± 26 kg/m2 (58 ± 2 Piece)
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BAROK

HARMAN
BLEND

HARMAN
BLEND

UB026

UB008

BAROK

UB008

UB768
HARMAN
BLEND

HARMAN
BLEND

ÖZEL RENK
SPECIAL COLOR

TERRA

DOKU VE RENK
TEXTURES & COLOUR

TT026 Milk

TT055 Cotto

TT669 Gold

Köşe Corner

Ürünler uygulama kılavuzu ile birlikte 1 m2 ’lik kutular halindedir. Köşe tuğlası ayrıca bulunmaktadır.
Kutu içeriği, ürünün yaklaşık 4 cm. derz aralığı ile uygulandığında kapladığı tahmini alanı belirtir.
Ölçüler: 230x30x35 mm. Ağırlık: ± 29 kg/m2 (53 ± 2 Adet)
Packed in handy boxes of 1 m2 with instructions. Corners available.
The box content is the estimate of the installed material with joints approximately 4 cm. on a surface.
Sizes: 230x30x35 mm. Weight: ± 29 kg/m2 (53 ± 2 Piece)
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TERRA

TT026
TT055
TT669
TT669

TT026

TT669

TERRA

TT055
TT026
TT669

TT026
TT055
TT669

ROMAN

DOKU VE RENK
TEXTURES & COLOUR

RM055 Cotto

RM026 Milk

RM669 Gold

RM038 Dark Red

RM024 Rustic

Köşe Corner

Ürünler uygulama kılavuzu ile birlikte 1 m2 ’lik kutular halindedir.
Kutu içeriği, ürünün yaklaşık 2 cm. derz aralığı ile uygulandığında kapladığı tahmini alanı belirtir.
Ölçüler: 300x40x25 mm., 200x40x20 mm. ve 150x40x20 mm. Ağırlık: ± 22 kg/m2 (62 ± 2 Adet)
Packed in handy boxes of 1 m2 with instructions.
The box content is the estimate of the installed material with joints approximately 2 cm. on a surface.
Sizes: 300x40x25 mm., 200x40x20 mm. and 150x40x20 mm. Weight: ± 22 kg/m2 (62 ± 2 Piece)
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ROMAN

RM038

RM026

RM669

ROMAN

RM026

ÖZEL RENK
SPECIAL COLOR

RM026

FERRARA

DOKU VE RENK
TEXTURES & COLOUR

FR036 Pink

FR379 Sand

FR468 Dark Grey

FR768 Alpino

FR868 Red

Köşe Corner

Ürünler uygulama kılavuzu ile birlikte 1 m2 ’lik kutular halindedir. Köşe tuğlası ayrıca bulunmaktadır.
Kutu içeriği, ürünün yaklaşık 1,5 cm. derz aralığı ile uygulandığında kapladığı tahmini alanı belirtir.
Ölçüler: 280x60x1,5 mm., 285x5,5x1,5 mm., 285x60x1,5 mm., 290x5,5x1,5 mm., Ağırlık: ± 27 kg/m2 (51 ± 2 Adet)
Packed in handy boxes of 1 m2 with instructions. Corners available.
The box content is the estimate of the installed material with joints approximately 1,5 cm. on a surface.
Sizes: 280x60x1,5 mm., 285x5,5x1,5 mm., 285x60x1,5 mm., 290x5,5x1,5 mm., Weight: ± 27 kg/m2 (51 ± 2 Piece)
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FERRARA

FR868

FR379

FR379

FERRARA

FR768

FR768

DERZiN ETKiSi
EFFECT OF JOINTS

Çok etkili ve dinamik bir tekniktir.
Yapıştırma harcının gereğinden
fazla kullanılmasıyla renklendirilmiş
harç, derz aralarından taşar. Bu
teknikte derz aralığı da standart
aralıktan daha sık olmalıdır.
A very effective and dynamic
technique. Excessive amount
of glue is used to allow for glue
to flood among the joints. This
technique requires joint spaces to
be narrower than standart.

46

Krema dolgu derz uygulaması. Bu
teknikte tuğla aralarına derz poşeti
kullanılarak gereğinden fazla derz
krema gibi doldurulur. Oldukça
farklı bir görüntü elde edilir.
This technique consists of filling
joint lines with excessive amount of
joint mortar using a grout bag. The
final look is extraordinary.

Derz dolgusunun bazı yerlerde
tuğla yüzeyini bile geçmesi
sayesinde derzleri daha geniş
gösterir ve eski çağlardan kalan bir
doku hissi verir.
Antique looks are obtained through
flooding the joint mortar over the
edges of the bricks.

STANDART DERZ TEKNİĞİ (BEJ)
STANDARD JOINT TECHNIQUE (BEIGE)

ASMA İZİ DERZ DOLGU TEKNİĞİ (BEJ)
GRAPEVINE JOINT TECHNIQUE (BEIGE)

AŞIRI DERZ TEKNİĞİ (BEJ)
0VERGROUT TECHNIQUE (BEIGE)

SIZMA DERZ (GRİ)
WEEP JOINT GROUT TECHNIQUE (GREY)

KREMA DOLGU DERZ TEKNİĞİ (BEJ)
CREAMY JOINT FILING TECHNIQUE (BEIGE)

Geleneksel, tarihi veya modern bir doku yaratmak istediğinizde seçtiğiniz taş kadar uyguladığınız derz de çok etkili olacaktır. Genel uygulamada, derzlerin sadece taşların arasını doldurmasına dikkat
edilmeli ve taşın görünen yüzeylerini kirletmesine izin verilmemelidir. Ancak, derz uygulamasında aşağıda gösterilen teknikleri uygulayarak, aynı üründen çok farklı efektler yaratabilirsiniz. Buradaki
örneklerde Barok - UB055 Cotto ürünümüz kullanılmıştır.
Be it traditional, antiquated, or contemporary; selection of joints is almost as effective as the stone itself. In general, joints should be filled carefully in all installations so as to avoid staining the surface of stone.
Having said this, many different effects can be created following the techniques specified below. Our Barok - UB055 Cotto product has been used for these samples.

Asma budamasından elde edilen
çubuklarla derzin üzeri çizilerek
yapıldığı için bu ismi almıştır.
Kalın bir çivi ile de yapılabilir.
Joint mortar is scratched by a stick
made from grapevine branches. A
large nail can also be used.

STANDART DERZ TEKNİĞİ (GRİ)
STANDARD JOINT TECHNIQUE (GREY)

STANDART DERZ TEKNİĞİ (KAHVERENGİ)
STANDARD JOINT TECHNIQUE (BROWN)
Özel bir işlem yapılmadan
uygulanan standart derz tekniği.
Standard joint technique applied
without any special procedure.

Özel bir işlem yapılmadan
uygulanan standart derz tekniği.
Standard joint technique applied
without any special procedure.
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UYGULAMA ADIMLARI
INSTALLATION STEPS

Özellikle dış cephe uygulamasında
tuğlanın arkasına da Stonewrap
yapıştırma harcı sürün.
Especially for outdoors, apply glue
on the back-hand side of bricks
also.

Derz poşeti kullanarak renkli
Stonewrap derz harcı ile tuğla
aralarını doldurun.
Fill the joint lines with desired color
Stonewrap joint mortar using a
grout bag.

ADIM 6 STEP 6

ADIM 5 STEP 5

ADIM 4 STEP 4

ADIM 2 STEP 2

ADIM 1 STEP 1
Tuğla kaplamaya uygun yüzeye
sürülen Stonewrap yapıştırma
harcını taraklı mala ile yayın.
Spread Stonewrap glue with an
adhesive trowel over suitable
surface.

ADIM 3 STEP 3

Urban Brick tuğlalarının doğru uygulanabilmesi için aşağıdaki adımları sırasıyla gerçekleştirin.
Please follow the below steps to apply Urban Bricks properly.

Derz harcını vermek istediğiniz
efekte göre şekillendirin.
Shape the joint grout based on your
desired effect.

Temiz ve yumuşak bir fırça ile
yüzeyi temizlenmiş ve derzi
tam olarak kurumuş dış cephe
uygulamalarına su itici uygulayın.
Apply water repellent on clean
surface that has fully dried joint
mortars using a soft and clean
brush.

Derz harcı iyice kurumadan
fazlalıkları temizleyin.
Clean out the excess mortar before
it dries completely.

UYGULAMA ÜRÜNLERİ
INSTALLATION PRODUCTS

Derz dolgu
malzemesi
Joint mortar
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Kültür taşı
yapıştırma harcı
Manufactured
stone adhesive

Su itici
Water repellent
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Stonewrap® kültür taşları, Urban Brick® kültür tuğlaları ve Urban Floor® yer taşları el yapımıdır. Bu nedenle farklı tarihlerde verilen siparişler arasında ton farkı görülebilir. Bu broşürdeki taş renkleri,
ürettiğimiz taşların renklerine mümkün olduğunca yakınlaştırılmıştır. Ancak baskı tekniklerinden ve bakış açılarının değişmesinden dolayı renk farklılıkları görülebilir. Sipariş vermeden önce, seçtiğiniz
ürünün örneklerini görmenizi tavsiye ederiz. Bu broşürde kullanılan fotoğraf, içerik ve tasarımın kullanım hakkı Atlantis Mühendislik ve İnşaat A.Ş.’ye aittir. Tamamının ya da her hangi bir alıntının izinsiz
kullanımı yasaktır. Her hakkı mahfuzdur.
Stonewrap®, Urban Brick® & Urban Floor® Atlantis Mühendislik ve İnşaat A.Ş.’nin tescilli markasıdır.
Stonewrap® manufactured stones, Urban Brick® manufactured bricks and Urban Floor® are hand-made. For this reason, a slight difference in tones can be observed between orders placed at different time.
Colours in this catalog are as close to the actual color as possible. Yet, there can be slight deviations due to the photographing & printing techniques. We advice to see samples of the color you’ve selected
before placing your final order. Atlantis Inc. reserves the right to use all the information and pictures on this catalog. Copying or using in anyway without permission is prohibited.
Stonewrap®, Urban Brick® & Urban Floor® are registered trademark of Atlantis Eng. & Cons. Inc.
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