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Doğanın engin kaynaklarıyla uygarlık tarihimizi 
inşa ettik. Yarattığımız eserler zamanın ötesine 
geçti, ölümsüz güzelliğin temsilcileri olarak 
yaşamayı sürdürdü.

İnsanlığın bin yıllara meydan okuyan estetik 
yaratımından ve doğal güzelliği teknolojik 
üstünlükle buluştan zamanın ruhundan 
ilham aldık.

Eskimeyen estetik algımız ve doğanın zamana 
dayanan gücü artık tüm yaşam alanlarınızda 
ÇİMSTONE ile sizinle.

Zamanın ruhu
kadim estetikle 
buluştu.
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Efes
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Çimstone, mermere hayat veren heybetli yapılarıyla 
ihtişamını halen koruyan Antik Metropol Efes’in doğal 

taş atmosferini mekanlarınıza taşıyor.

Antik metropolden dijital çağa
değişmeyen prestij

985 Efes
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Smyrna
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8000 yıllık tarihiyle medeniyetin sembol 
kentlerinden İzmir'in antik dönemdeki adı, Smyrna.

ÇİMSTONE markasına ev sahipliği yapan Smyrna, 
doğal şıklığı yaşam atmosferinize taşıyan 

estetiğin yeni temsilcisi.

Estetiğin
bin yılları aşan öyküsü

815 Smyrna
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Olympos
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815 Smyrna

İsmini, Yunan mitolojisinin kudretli tanrılarına ev 
sahipliği yapan efsanevi Olympos dağından alan 

ürünümüz damarlı görünümüyle doğal estetiği hijyenik 
mekanlar yaratmak için hizmetinize sunuyor.

Mitolojiden gündelik yaşama

güzelliğin yankısı

936 Olympos
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Terra
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İnsanlığın her yaratımında sırtını dayadığı 
doğanın gücü şimdi, estetik mekanlara şık 

ve fonksiyonel çözümler getiren 
ÇİMSTONE Terra ile hayata değer katıyor.

Doğanın ışıltısı
hayatın kalbinde

890 Terra
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Tundra

Çetin doğa koşullarının hüküm sürdüğü bir coğrafyayı 
tanımlayan Tundra ile Çimstone, Kuvars’ın aşınmaya direnen 
gücünü yaşam alanlarınıza taşıyor.

Zamanın ince işçiliği 
teknolojiyle emrinizde

10



870 Tundra
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955 Barents

12



402 Arcadia 422 Riviera

936 Olympos

614 Mirat

955 Barents

900 Lapland
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890 Terra
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328 Nevers 332 Lapaz

815 Smyrna

306 Oasis

890 Terra

796 Sines
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870 Tundra
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645 Boreas

930 Ares

912 Troas

870 Tundra

811 Elvas

985 Efes
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880 Toros
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Çimstone ürünlere ait ebat, teknik özellikler, model, donanımlarında, renklerde ve 
fiyatlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar . 

• 

Kaligrafik hatalar ve baskıdan kaynaklanabilecek kusurlardan Çimstone sorumlu değildir . 
• 

Ürün görselleri ile gerçek ürün renkleri arasında farklılık olması kaçınılmazdır . 
• 

Oökümanların tasarımı, yayınlanan yazıları, fotoğraf, illüstrasyonları, taşların renkleri ve 
buna benzer her türlü özellikleri ile ilgili her türlü hak münhasıran Çimstone'a aittir. 

Çimstone'un yazılı ön izni olmadan dökümanlar kısmen yada tamamen herhangi bir şekilde 
kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, alıntı yapılamaz ve hiçbir koşulda yayınlanamaz . 

• 

Dökümanların, telif hakları münhasıran Çimstone'a aittir ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu ve Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin her türlü mevzuat ve uluslararası 

anlaşmalar kapsamında koruma altındadır. 

ÇiMSTONE 




