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“Standartlardaki yeni alışkanlıklar“ mottosuyla tasarım dünyasında, yalınlık, fütüristik ve 
estetik kavramlarını sentezleyerek fark yaratmayı hedefleyen the marker, tasarladığı tüm 

ürünlerin, birbirinden farklı yaşam alanlarında kullanılabilir olmasını hedefler. 
Standart teriminin rutin/durağan algısını kırarak, farklı bir duruşa sahip olabilmek, marka 

felsefesinin çıkış noktasını oluştururken, tasarlanan her bir ürün için farklı renklerle 
oluşturulacak kimlikler, ürün logo anlayışına karşı da farklı bir duruşu simgeler. 

İtalyan tasarım ekibi ve marka ortaklarının vizyonu ile estetik kavramını, vazgeçilmezi 
olarak benimseyen the marker, üretim ayağındaki yatırımını 2018 yılı itibariyle Türkiye’de 

gerçekleştirmiştir. İlerleyen dönemlerde yurt içi ve yurt dışındaki endüstriyel tasarımcıların 
ürünlerine de yer verecek bir platform olmayı hedefleyen the marker,  

tüm bu bileşenlerin kesiştiği yeni bir nokta, yeni bir imza.  

Standartlardaki farklı dokunuşlara hazır olun….
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/elektrikli radyatör & havlupan

İtalyan tasarım anlayışı ile fütüristik enerji kaynağı olarak kabul edilen elektriğin buluşma 
noktası; duro. Kullanım ve montaj kolaylığı sunan fonksiyonel tasarımların, bir lüks değil, 

hayata ve bakış açısına değer katan bir unsur olduğuna inanan duro, temiz enerjinin 
verdiği güven ile ekonomik faydayı da gözetir. Standart elektrikli radyatör & havlupan  

tanımının dışına çıkarak, fark yaratan tasarım anlayışını, yeni nesil teknolojinin pratikliği ile 
sentezlerken sağlamlığın ve estetik vurgusunun altını çizer.

 
duro’nun  dünyasına hoşgeldiniz... 

 

50 cm X 80 cm

 60°C

300 Watt

13 Kg Mermerit

2 Yıl Garanti



materyal

montaj & kurulum

ısı & enerji

yanmazlık

hijyen

likit barındırmadığı için korozyon, pas, kaçak ve  
basınç yükselmesl gibi riskleri yoktur. 

neme yüksek dayanım, su geçirmeme özelliği mevcuttur. 
solmazlık özelliği ile birlikte darbe ve çizilmelere karşı yüksek 

dayanıma sahiptir.

hızlı ısınır, yavaş soğur, dengeli ısı dağılımına sahiptir.
enerji tasarrufu sağlar. 

çevre ile dosttur.

B1 sınıfı yanmazlık sertifikasına sahiptir.  
alev almaz. 

antibakteriyeldir, formaldehit içermez.
%100 asbestsizdir.

kolay ve temiz montaj üstünlüğü vardır.
hafiflik avantajına sahiptir.

teknik özellikler
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Onyx
Mistik enerjiyi hissedin.

Onyx serisi, mekanlarınızdaki huzur ve 
rahatlığın simgelerinden biri olmaya 
aday bir tasarım.
Doğal taş dokusuna sahip görünümü 
sebebiyle yine natürel malzemeler ile 
kombinlenebilir.
Ahşap dokular, beyaz-bej tonlarındaki 
duvar boyaları ve seramikleri ile 
gerçekleştirilen kombinler tasarlanabilir.



Cherry Red
Sıcaklığın en çekici hali…

Cherry Red serisi, mekanlarınızdaki 
enerjiyi, yaşama duyulan tutkuyu 

simgeleyen bir tasarım.
Beton dokular, gri-beyaz seramikler ile 

gerçekleştirilen kombinler tasarlanabilir.



Forest Green
Özgür ruhların seçimi…

Forest Green serisi yaşam alanlarınıza 
doğanın izlerini taşıyor.
Huzurun ve özgürlüğün renklerini 
duvarlarınıza taşımanız için tasarlandı.
Ahşap çözümleri, bej ve krem 
tonlarındaki duvar boyaları, beton 
dokular, beyaz–gri tonlarındaki mermer 
ve seramikler ile gerçekleştirilen 
kombinler tasarlanabilir.



Vanilla White
Tatlı bir sadelik için…

Vanilla White serisi, yalın çizgisi ile 
mekanlarınızdaki zerafeti bütünler.

Bej, kahverengi ve gri tonlarında duvar 
çözümleri, beton ve ahşap dokular ile 

gerçekleştirilen kombinler tasarlanabilir.



Black Gold
Siyahın asaleti ile altın 
yansımalarının birleşimi.

Black Gold serisi, yaşam alanlarınızı 
sofistike bir etki ile bütünler.
Beyaz ve tonları duvar seramikleri, açık 
gri tonlardaki duvar boyaları ve uyumlu 
zemin çözümleri ile gerçekleştirilen 
kombinler tasarlanabilir.



Gold Brown
Toprağın sıcaklığını hissedin.

Gold Brown serisi, bereketin ve 
yenilenmenin simgesi olan toprağın 

tonları ile oluşturulan bir tasarım.
Bej ve krem tonlarındaki seramikler, 

ahşap dokular, granitler ile 
gerçekleştirilen kombinler tasarlanabilir.



Pearl Gray
İncinin parlaklığını  
duvarlarınıza taşıyın.

Pearl Gray serisi, ışık oyunlarını, 
dokusundaki renk çeşitliliği ile 
mekanlarınıza taşıyan bir tasarım.
Endüstriyel dokularla, brüt beton 
kaplamalar ve boyalar ile beyaz, ekru 
ve pembe tonlarındaki seramiklerle 
gerçekleştirilen kombinler tasarlanabilir.
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