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Benzersiz ve büyüleyici “Aspendos Luxury Collections”, şık ve özgün dokunuşları ile dekorasyonda yenilikçi çözümler 
sunuyor. Doğanın armağanı olan bu görkemli doğal taşlar, geçirgen yüzeyleri ile ışığın birleşmesi sonucu benzersiz renk 
efektleri oluşturarak mekanlarınıza lüks ve zarif bir dokunuş katıyor...  

Unique and fascinating “Aspendos” Luxury Collections”, offers innovative decoration solutions with an elegant and 
original touch. Creating matchless color effects through the combination of permeable surfaces and light, this gorgeous 
gems ‘the gifts of nature’ give your settings a luxurios and classy look...



AGAT E
collection
Yunanca achates kelimesinde gelen Akik, Sicilya’da bulunan ve çeşitli renklerdeki değerli taşlarca zengin bir nehrin eski 
adıdır. Akik dekoratif eşyaları süslemede en çok kullanılan değerli taşlardan biridir. Eski zamanlarda insanları koruyan ve 
onların çevresini aydınlatan bir nazarlık olduğuna inanılırdı.  

Agate – from the Greek achates) – is the old name of a Sicilian river, rich in precious stones of variegated colours. 
Agate is one of the gems most used to embellish decorative items. In ancient times it was considered a lucky charm 
that protected people and brightened up their surroundings.



Black Agate Wild

Black Agate Wild Backlit

AGATE COLLECTION

06/07

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



Blue Agate Wild

Blue Agate Wild Backlit

08/09 

AGATE COLLECTION

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



Blue Agate Classic Wild

Blue Agate Classic Wild Backlit

10/11

AGATE COLLECTION

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



Crystal Agate Wild

Crystal Agate Wild Backlit

12/13

AGATE COLLECTION

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



Golden Agate Wild

Golden Agate Wild Backlit

14/15

AGATE COLLECTION

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



Grey Agate Wild

Grey Agate Wild Backlit

16/17

AGATE COLLECTION

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



Natural Agate Wild

Natural Agate Wild Backlit

18/19

AGATE COLLECTION

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



Yellow Agate Wild

Yellow Agate Wild Backlit

20/21

AGATE COLLECTION

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



AMETHYST
collection
Dünyanın en değerli beş taşından biri kabul edilen Ametist hem geleneksel hem de modern ve lüks tasarımlara 
zarafet ve denge katar.

Zengin mor ve menekşe tonlarıyla, koyu ve açık renkler arasındaki yoğun rekabetle yoğrulmuş bu yarı 
değerli plaklar fark edilir derecede şık bir kalite ortaya koyar. Şaşırtıcı ve gizemli bir kristal olan Ametist 
hayal gücünü harekete geçirir, merak uyandırır ve yaratıcılığa ilham verir.

Originally deemed as one of the top five precious stones in the world, the Amethyst delivers 
elegance and poise to both traditional and modern luxurious designs.

Awash with rich purple and violet tones, the intense light and dark play off these semi-
precious slabs creates a distinctly elegant quality. An intriguing, enigmatic crystal, the 
Amethyst stirs the imagination, rouses one’s curiosity and inspires creativity.



AMETHYST COLLECTION
Amethyst

Amethyst Backlit

24/25

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



QUARTZ
collection
Bu şeffaf kristalde Antarktika’nın buzullarından yansıyan pırıltılı ışığı andıran ve zor fark edilen narin desenler vardır. Yarı 
değerli kuvars plakalardan her tür lüks ev tasarımıyla mükemmel uyum sağlayan bir dinginlik yayılır.

This transparent crystal has barely visible delicate patterns reminiscent of glinting light reflecting off Antarctic ice 
glaciers. Quartz semi-precious slabs radiate a serenity that is perfectly in harmony with any luxury home design.



QUARTZ COLLECTION
Ice Quartz

Ice Quartz Backlit

28/29

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



Rose Quartz

Rose Quartz Backlit

30/31

QUARTZ COLLECTION

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



Rutile Quartz

Rutile Quartz Backlit

32/33

QUARTZ COLLECTION

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



Smoky Quartz

Smoky Quartz Backlit

34/35

QUARTZ COLLECTION

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



CARNELIAN
collection
İlham veren parçalardan oluşan bu koleksiyonla  evlerin, ofislerin, otellerin, restoranların, mağazaların ve spor merkezlerinin 
dekorasyonunda yenilikçi çözümler sunularak büyüleyici ortamlarda, hayal gücünü ateşleyen, olağandışı ve tek seferlik 
bir yolculuğa çıkılır. 

This collection of inspiring items reveals new ways you can use style and originality to decorate he home, the office, 
hotels, restaurants, shops and fitness centres. Stunning settings take you on an extraordinary, one-off journey that 
ignites the imagination. 



CARNELIAN COLLECTION
Black Carnelian

Black Carnelian Backlit

38/39

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



LABRADORITE
Labradorit yüzlerce yıl önce Labrador’un Kanada’ya ait bölgesinde keşfedilmiş olan 
değerli taşın adıdır. Bu madende “labrador ışıltısı” denen özel bir optik efekt oluşturabilme 
özelliği vardır. İçindeki mavi tonları bunu çevreleyen ortamın renkleriyle zıtlık oluşturur ve 
yanardöner ışık yansımaları yapar.

Labradorite is the name of the gem discovered hundreds of years ago in the Canadian 
region of Labrador.The mineral has the ability to create a special optical effect called 
“labradorescence”. Its blue shades contrast the colours of the surrounding spaces and 
reflect flashes of iridescent light.

LABRADORITE COLLECTION

Labradorite

 Labradorite Backlit

40/41

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm

NO BACKLIT
Arkadan
aydınlatmasız

BACKLIT
Arkadan
aydınlatmalı



Mother Of PEARLS
White Mother Of Pearl 

Golden Mother Of Pearl

Abalone Shell Pink 

Black Mother Of Pearl (Random, Veneered)

Renkler, yansımalar ve yanardöner ışıktan oluşan bir kaleydoskopla denizin 
derinliklerindeymişsiniz gibi bir atmosfer meydana getirilir. Bunlar basit kaplamaların 
ötesinde, ortamı özel optik efektlerle zenginleştiren sedefli çözümlerdir.

A kaleidoscope of colours, reflections and iridescent light evokes the atmosphere 
of the sea depths. These are not just simple coverings but mother of pearl solutions 
that enrich surroundings with special optical effects.

MOTHER OF PEARLS COLLECTION

42/43

Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm



TIGER EYE
Yoğun parlaklığıyla bilinen, yarı değerli bu toprak tonu ve kızıl kahverengi plakalar güneşin 
sıcaklığıyla yaktığı sonsuz uzayı çağrıştırır. Evde, işte ve spa’da kullanılan lüks tezgah 
üstleri ve gösterişli mobilyalar için çok uygun olan Kaplan Gözü enerji düzeyini yükseltir ve 
konsantrasyonu arttırır. 

Famous for its intense brilliance, these rich ochre and golden brown, semi-precious slabs 
conjure up endless open space kissed by the sun’s glowing warmth. Ideal for luxury 
countertops and opulent furniture for home, work and spa, Tiger Eye improves energy levels 
and boosts concentration.

Tiger Eye Brick Pattern (Solid) 

Tiger Eye Random Pattern (Veneered) 

Blue Tiger Eye (Brick Pattern)

TIGER EYE COLLECTION

44/45

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar / Thickness : 1 cm to 3 cm 
Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.

Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.



PETRIFIED WOOD
Bu olağandışı kristal birbiriyle nazikçe harmanlanmış kahverengi tonlarından oluşan bir 
yelpazedeki antika ağaç gövdelerini andırır. Ağaca çok benzeyen bu yarı değerli plaklar 
dayanıklılığı ve zarafeti, gücü ve güzelliği yansıtarak, tasarlanan ortama bir iyilik ve güven hissi 
aşılar. 

This unusual crystal reflects ancient tree trunks in a full range of softly blended brown shades. 
With its powerful tree analogy, these semi-precious slabs project strength and grace, power 
and beauty; imbuing a designed space with a sense of wellbeing and reassurance.

Petrified Wood (Retro Pattern)

Petrified Wood

PETRIFIED WOOD COLLECTION
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Ebat : 30,5 x 30,5 cm'den 300 cmx 150 cm'ye kadar ebatlanabilir.
Size : 30,5 x 30,5 cm till 300 cmx 150 cm can be customized.

Kalınlık : 1 cm'den 3 cm'ye kadar
Thickness : 1 cm to 3 cm



48

TECHNICAL
                         specification

EBAT / DIMENSIONS
** Bu malzeme 300 x 150 cm standart plaka boyutlarında (nominal), 
  1-2-3 cm. kalınlığında sağlanabilir (nominal). Talep üzerine istenilen ölçülerde kesilmiş parçalarda hazırlanabilir. 
** Plaka Ağırlığı – 250 Kg. (ortalama)
   
** This material is available in the regular slab size 300 x 150 (nominal),, Thickness 1.2 or 3 cm.
     Upon request, we can produce cut-to-size pieces
** Slab weight - 250 Kg.

KULLANIM ALANLARI / MAIN APLICATIONS

“

“

*Mutfak tezgahı / Banyo tezgahı, resepsiyon masası, lobi, otel girişleri, ticari mekanlar, sauna, spa vb. alanlar, restorant, kafe, bar tezgahı.

Countertops / Vanity top, Reception desks, Lobby, hotels entrance, Commercial spaces, Steam room, spa etc. Restaurant, cafe, pub countertops.

Günümüzde akik, ametist, kuvars gibi doğada nadir bulunan ve oluşumları yüzyıllar süren taşlar, "değerli taş" olarak sınıflandırılmaktadır. 
Bu taşlar, tohum denilen çekirdek yapının uzun süren bir zaman dilimi içerisinde gelişim sürecini tamamlaması ile bulunduğu çevre koşullarının 
karakteristik özelliklerini (biçim, görünüm, renk, saydamlık) kazanır. En büyük maden yatakları brezilya, Hindistan, Çin, Uruguay, Meksika, Mısır 
ve Madagaskar'dır.

In modern usage, agate, amethyst, quartz, which are rare in nature, clalssified as ‘gemstone’. Stone’s seed carries on its own development during a long 
time and gets characteristics skills from the enviromental conditions. The biggest mines are located in Brasil, India, China, Uruguay, Mexico, Egypt and 
Madagascar.


