
Fantasia Seramik, yeni nesil spa ürünleriyle sağlığı evlerinize taşıyor…  

Fantasia Seramik tarafından temsilciliği yapılan İtalyan Carmenta firmasının sınırsız 

sayıdaki banyo ve spa ürün seçenekleri, rahatlamanın ve dinlenmenin hayalini 

kuranlar için unutulmaz alternatifler sunuyor… 

 

ithal ettiği tüm ürünleri, dünyanın en seçkin markalarının koleksiyonlarından büyük bir 

özenle seçen Fantasia Seramik tarafından temsil edilen Carmenta’nın ürünleri, banyo ve spa 

dünyasının kapılarını ardına kadar açıyor. Banyo mobilyası sektöründe ve uluslararası 

pazarda yıllardır önemli bir rol oynayan Carmenta, düşlerinizdeki banyoları ve spa keyfini 

gerçek kılıyor.  

Carmenta’nın organik, yalıtıcı, ses geçirmez, yüksek ısıya dayanıklı, sağlam, su geçirmez ve 

geri dönüştürülebilir nitelikte ve yüksek teknolojideki koleksiyonlarından iklim özellikli 

saunalar ve buhar kabinlerinin insan sağlığına çok önemli yararları bulunuyor.  

Banyoda arınmayla gelen sağlık… 

Vücudun buhar bulutu ile sarmalanmasıyla tam bir arınma sağlayan buhar banyosu, deriye 

kolayca nüfuz ederek stres, kirlilik ve gerginliğe karşı detoksifikasyon sağlıyor. Nemli ısı kan 

damarlarında açılma sağlayarak ağrıları azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.  Buhar 

banyosunun eşsiz faydalarının yanı sıra Carmenta’nın her kabin için geliştirdiği müzik terapisi 

ise ruh haline uygun melodilerle rahatlama sağlıyor. Kabinler, her çeşit Mp3 cihazına 

bağlanabilen jak kablosu ile donatılmış. Bu sayede seanslar, kişilerin duygu durumlarına ve 

müzik tercihlerine göre uyarlanıp kişiselleştiriliyor… 



Buhar banyosunun verimliliğini artırıcı özelliklerinin yanı sıra bütün kabinlerde aromatik 

kokular püskürterek buhar aroma terapisi sağlayan musluklar, iç salgı sistemini tetikler ve 

sinir sistemine doğrudan faydalı etki sağlıyor. 

Finlandiya’nın geleneksel saunasını yansıtan sıcak-kuru banyo, özel iklim koşuluyla kasları 

gevşetirken, terlemeyi arttırıyor. Bunun yanı sıra kirin deriden atılarak, derinin daha esnek bir 

yapı kazanmasını sağlayan iklim özellikli sauna, yüksek ısı sayesinde de bağışıklığı artırıp, hava 

solunum sistemini temizliyor. 

Carmenta koleksiyonlarından Dream serisi buhar kabinleri, koyu renkleriyle doğal bir mağara 

hissi verirken, açık renklerle müzik eşliğinde eşi benzeri olmayan bir arınma atmosferi 

sunuyor. 

Kabinlerde kullanılan ve kaya parçalarının kümelenmesiyle şekillenen Onyx Mermeri ise alaca 

çizgileriyle renkli bir görünüm oluşturuyor. Carmenta, Onyx Mermeri’ni kabinlerin yan 

duvarlarında kullanarak, arka aydınlatmalı ve düşük enerji tüketen LED RGB sayesinde sıradışı 

bir renk efekti elde ediyor.  

Carmenta’nın bir başka sauna atmosferi de Kızılötesi Sauna… Çıplak gözle görülmeyen 

kızılötesi ışın, direkt olarak vücuda nüfuz ederek dokuları ısıtıyor. Derinlemesine bir ısınma 

sağlayan Kızılötesi Sauna, terleme yoluyla kiri dışarı atarak kasları rahatlatırken, kan 

dolaşımını da hızlandırıyor. 

Carmenta buhar kabinlerinin bir başka özelliği ise LED teknolojisinin kullanılmış olması. 

Araştırmalar esnasında Mısırlılar’ın sağlıklı yaşam için renklerin gücünü kullandıklarını 

keşfeden ve bu bilgiyi ilke olarak benimseyen Carmenta,  görsel bir heyecan vermesi için 

bütün kabinlerinde uygun LED sistemleri kullanıyor. 

Thermowood, Carrara ve Mermerit’le daha uzun ömürlü banyolar… 

Duş ve buhar kabinlerinde kullanılan bir diğer ürün ise Carrara Mermeri. Değeri yüzyıllar 

boyunca değişmeyen klasik ve doğal bir yüzey tamamlama malzemesi olan mermerin, size 

özel en güzel buhar kabinleri için kullanılması gerektiğine inanan Carmenta, kabinleri 

kullanıcısının tercihine göre istenilen mermer ile de tasarlayabiliyor.  

Güçlü yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunan Mermerit Mermeri de, esnek 

ve kolay işlenebilme özelliği ile eşsiz bir malzeme... Soyulma yapmayan, darbe ve 

sürtünmelere karşı dayanıklı olan Mermerit, gözeneksiz yüzeye sahip olduğundan sıvıları 

emmeyerek bakteri ve mikrop oluşumunu da engelliyor. 

Isıl işlemle modifiye edilmiş Thermowood Isıl Ahşap, doğal çürüme sürecine karşı dayanıklı 

olduğundan çetin hava şartları, su, buhar ve UV ışınları karşısında zarar görmüyor. Güzel ve 

naif tasarımı ile boyutsal dengesi sayesiyle de kabin içi dekorasyonunda vazgeçilmez bir ürün. 

 



 

Dış mekanda spa keyfi… 

Dream Dış Mekan Kabinleri, termal yalıtıcı ve su geçirmez malzemelerle her çeşit proje ve 

açık alanda spa olanağı sağlıyor. Bahçeye, havuz kenarına ve terasa kurulabilen kabinler ile 

SPA keyfi artık her yerde… 

Fonksiyonel yapısı, kalitesi ve şık çizgileriyle White Mamba Şezlongları ise iç ve dış mekan 

SPA’ya ayrıcalıklı bir hava katıyor. Minderlerin, polyester ve özel minerallerin karışımından 

oluşan Celliant ile doldurulduğu şezlonglar, vücut ısısının düzenlenmesine ve kandaki 

oksidasyonun hızlanmasına yardımcı oluyor. White Mamba konforu, özel dinlenme anlarında 

kullanıcılarına fiziksel faydalar da sağlıyor. 

Fantasia Seramik Hakkında: 

Fantasia Seramik, 1985 yılında seramik, vitrifiye, jakuzi ve batarya ithal etmeye başlayarak, 

kendi alanında ülkemizde öncü rolünü üstlendi. Konusunda liderliğini gerek showroom’unda 

yapmış olduğu yeniliklerle, gerekse çeşitli projelerde kullanılan dünya kalitesindeki 

malzemeleriyle sürdürüyor. Ülkemiz pazarına sunduğu tüm ürünleri kendi olanaklarıyla ithal 

eden Fantasia Seramik, İstanbul Mecidiyeköy’deki ve Antalya Lara’daki showroomlarında 

hizmet veriyor. En seçkin banyo malzemelerinin yanı sıra dünyanın en ünlü zemin ve duvar 

seramiklerini de ülkemize getirmekte olan Fantasia Seramik, ithal ettiği tüm ürünleri 

dünyanın en seçkin markalarının koleksiyonlarından büyük bir özenle seçiyor. 
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