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Doğa Uyanıyor

Avuç içi

Yapraktaki su damlası

Gölde yüzen lotus yaprakları

FOGLIA’yı tasarlarken, suyu bir hacim içerisine kapatmak yerine, 
onu yücelten, narin, hafif kavisli yüzeylerden ilham aldım.

FOGLIA, İtalyanca ‘yaprak’ demek.
FOGLIA çizgileriyle akışkan, kıvrımlı, doğal, zarif, ince, organik… 
…tıpkı bir yaprak gibi.

FOGLIA lavaboları, arkaya doğru kıvrılarak, yumuşacık bir formla duvarla, dikey 
yüzeylerle bütünleşebiliyor, asılı kalabiliyor.
Yuvarlak, dikdörtgen, sırtlı, sırtsız lavabolar, istenildiğinde yatay yüzeylere de 
oturabiliyor.

FOGLIA klozetleri havada sanki hafifçe uçuyor. 
Duvar ile, yumuşacık bir kıvrımla bütünleşiyor.

FOGLIA armatürleri, doğanın kıvrımlı yüzeylerini organik formlarla takip ederek, 
lavabolarla uyum içerisinde yerlerini alırken, 
kulpları elin doğal hareketleri ile bütünleşiyor. 

FOGLIA’yı, ışık dolu bir banyoda hayal ediyorum. 
Sabahın o ferahlatıcı dinginliğinde günün başlangıcını kutlayan, 
akşam ise yorgunluğunu üzerinden alan 
o rahatlatan ortamıyla,
seni bulurken düşünüyorum.

Huzur ile.
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Nature is awakening

The palm of a hand

Drops on a leaf

Lotus leaves floating in a pond

I designed FOGLIA inspired by thin, subtle concave surfaces that 
celebrate water instead of containing it inside a volume.

FOGLIA means leaf in Italian.

FOGLIA shapes are gentle, curved, organic.

FOGLIA washbasins curve to follow their connection to the wall. 
They are available in many shapes, round and rectangular, some of 
them could be placed on a matching countertop.

FOGLIA pans have a similar detail on the top surface, where the lid 
curves to gently connect to the wall.

FOGLIA faucets follow the same curved surface of the washbasins, 
and their handle follows perfectly the natural hand gesture.

I imagine FOGLIA in a bathroom full of light, a gentle 
environment to celebrate the calm, refreshing ritual at the start of 
your morning, or to drive you to a relaxing end of day.

Awake.
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The lightness and gentleness of the product is 
emphasized by its almost fl oating design.

Its soft lines curve to follow their connection to 
the wall or cistern.

Pans & Bidet
Havada süzülen tasarımıyla,
zarifl iği ve hafifliği ön plana çıkarıyor.
Yumuşak çizgileri, bağlı olduğu duvarla 
organik bir bağ oluşturuyor.

Klozetler & Bide







Foglia celebrates water with 
concave surfaces rather than 
containing it inside of a deep 

volume. The forms are designed 
to integrate with walls or

horizontal surfaces. 

Washbasins
Foglia lavabolar, suyun doğal 
akışına müdahale etmeden, 
banyonun dikey ve yatay 
yüzeylerine formuyla uyum 
sağlıyor. 

Lavabolar









Flowing with the 
movement of the hand, 

Foglia is gentle and elegant 
in its interactions. Foglia 
faucets are as organic as 

the water they share, from 
handle to spout.

Faucets
Elin akışkan doğal hareketleri ile 
uyumlu Foglia armatürler,
bir banyoda hissedilmesi 
gereken huzuru ve konforu 
yansıtıyorlar.

Armatürler









Foglia furniture simplifi es
the bathroom with considerate details and organic lines, 
providing an enriched experience to daily time spent in 

our bathrooms.
Compatible with all scales small and large, Foglia is 

adaptive in order to provide tranquility to any bathroom.

Furnitures
Detayları ile banyoyu sadeleştiren, akışkan ve 
zarif çizgileriyle kullanımında konforu artıran
Foglia banyo mobilyaları, küçük ve büyük her 
banyoya rahatlıkla uygulanabiliyor ve ortamın 
dinginliğine eşlik ediyor. 

Mobilyalar









Creavit, ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Creavit, reserves the right to change product specifications, designs and equipment without notice.


