




GÜCÜMÜZ
DOĞADAN
OUR STRENGTH FROM NATURE

“HİKAYENİN BAŞLADIĞI YER”
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DS Stone, 1986 yılında Kayseri’de 5.000 m’2 alan arazi üzerinde Mermer ve Doğaltaş işletmeciliği alanında kurulmuş, 2009 
yılında bünyesine kattığı Bazalt, Andezit ve Granit ocakları ile üretim kapasitesini artırarak, müşteri memnuniyeti odaklı 
taleplere en kısa sürede cevap verebilen bir sanayi kuruluşu haline gelmiştir.

DS Stone, 20.000 m’2 alan üzerinde, yeni makina parkuru oluşturmuş olup günlük ürün üretim kapasitesini artırarak, yılda 
ortalama 500.000 m’2 üretim kapasitesine sahiptir. Dünya bazalt sektörünün son teknolojisi ile kurulmuş ve geçen yıllar 
boyunca modern ve yenilikçi fabrikasında inovatif makineleri ile kendi bazalt ve andezit ocaklarından elde ettiği bloklarını 
işleyerek müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi ile her zevke hitap edecek şekilde sunmaktadır.
Günümüzde en dayanıklı ve prestijli yapı malzemesi olan bazalt, inşaat sektörünün ülkemizdeki gelişmesine paralel olarak 
her geçen gün daha fazla talep görmektedir. Günümüzün modern yapılarının özellikle dış cephe kaplamalarında ve yer 
döşemelerinde müşteri projeleri doğrultusunda bazalta şekil veren DS Stone, sektörün öncüsü konumundadır.

DS Stone, yönetim kadrosu 3.kuşak aile bireyleri tarafından yönetilmekte olup, müşteri memnuniyeti odaklı ticaret her 
zaman ön planda tutulmuştur.

DS Stone was established in 1986 in Kayseri on a land of 5.000 square meters in the field of Marble and Natural Stone 
management, later by increasing its production capacity with the Basalt, Andesite and Granite quarries it incorporated in 
2009, it became an industrial enterprise that can respond to customer satisfaction-oriented demands as soon as possible.

DS Stone has created a new machine park on an area of 20.000 square meters and has an average annual production 
capacity of 500.000 square meters by increasing its daily product production capacity. It has been established with the 
latest technology of the world basalt sector and has been processing the blocks obtained from its own basalt and andesite 
quarries with its innovative machines in its modern and innovative factory over the years and presents it to its customers 
with a wide product range to appeal to all tastes.
Basalt, which is the most durable and prestigious building material in today’s world, gets increasingly high interest every 
day in parallel with the development of the construction industry in our country. DS Stone, which shapes basalt in line with 
customer projects, especially in exterior covering and floor coverings of today’s modern buildings, is the pioneer of the 
sector.

DS Stone is managed by the 3rd generation family members, while customer satisfaction-oriented trade has always been 
kept at the forefront.S
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BAZALTIN YÜZEYLERİ 
VE ÇEŞİTLERİ
SURFACES AND 
TYPES OF BASALT 



PATINATOLU BAZALT
BRUSHED BASALT 

Brushed Bazalt, patinatolu yüzeyi sayesinde mekanda 
istediğiniz uyumu sağlar. Basalt kullanımında en çok 
tercih edilen yüzeydir. Dış görünüşü ile bulunduğu 
ortamın motivasyonunu artırır.

Brushed Basalt, the most preferred wall and floor 
covering of the period, provides the harmony you want 
in the space thanks to its patinated surface. It is the most 
preferred surface in the use of basalt. It increases the 
motivation of the environment with its appearance.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.











Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.

HONLU BAZALT 
HONED BASALT 

Mat bir görünüme sahip yüzeyi ile Honed Basalt; duvar 
ve zemin çözümlerinde maksimum konforlu bir yapıya 
sahiptir. Şık ve doğal yapısı ile dekorasyonun bütünleyici bir 
parçasıdır.

Honed Basalt, with its matte surface, has a maximum 
comfortable structure in wall and floor solutions. It is an 
integral part of decoration with its stylish and natural 
structure.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.







CİLALI BAZALT
POLISHED BASALT

Parlak görünümü sayesinde kullanılan malzemenin, şık yapısını ortaya 
çıkarır. Ortamda modern ve temiz hissi uyandırır. Yüzey zarafetiyle göz 
kamaştırırken, aynı zamanda da kullanıldığı ortamı daha sağlam ve 
dayanıklı bir alan haline getirir.

Thanks to its glossy appearance, it reveals the stylish structure of the 
material used. It evokes a modern and clean feeling in the environment. 
While the surface dazzles with its elegance, it also makes the 
environment in which it is used a more solid and durable space.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.



KUMLU BAZALT
SANDY BASALT 

Yüzey şekillendirme teknikleri ile dekoratif olarak 
aradığınız görüntüyü ortaya çıkaran Sandy Basalt; 
kayganlığı önleyen kumlu yüzeyi ile zarafeti, işlevsellikle 
birleştirerek istediğiniz alanlara taşıyor.

Sandy Basalt, which reveals the image you are looking 
for decoratively with surface shaping techniques, 
combines its sandy surface that prevents slipperiness 
with elegance with functionality and carries it to the 
areas you want.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.





KUMLU PATİNATOLU
BAZALT SANDY BRUSHED BASALT 

Kumlama patinatolu yüzeye sahiptir. Farklı görüntüsü ile mekanda 
estetik bir imaj yaratır. Sakinleştirici dokusu ile favori dekorasyon 
parçanız haline gelecektir.

It has a sandblasted patina surface. It creates an aesthetic image in 
the space with its different appearance. With its calming texture, it will 
become your favorite decoration piece.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.





MINI OPUS MINI OPUS

French Pattern Set serisinin en küçük üyesi olan Mini Opus; dizayn edilen mekanı 
karmaşıklıktan ayırır. Modern ve antik görünümüyle iki farklı dokunun, hayran 
kalacağınız muhteşem birleşimini sizlere sunuyor.

Mini Opus, the smallest member of the French Pattern Set series, separates the 
designed space from complexity. It offers you the magnificent combination of two 
different textures, with its modern and ancient appearance, that you will be amazed by.

Kullanım Alanları / Area of usage
Zemin döşemesi.
Floor covering.

Ölçüler / Dimensions
15x15 - 15x30 - 30x30 - 30x45 



OPUS OPUS

En çok tercih edilen, French Pattern Set serisi modelidir. Antik ve 
modern görüntüsü ile mekana farklı bir taz katar. Ortama sağladığı 
uyum ile, mekanı karmaşıklıktan uzaklaştırır.

The most preferred is the French Pattern Set series model. It adds a 
different style to the space with its antique and modern look. With its 
harmony to the environment, it takes the space away from complexity.

Kullanım Alanları / Area of usage
Zemin döşemesi.
Floor covering.

Ölçüler / Dimensions
20.3x20.3 - 20.3x40.6 - 40.6x40.6 - 40.6x61



BIG OPUS BIG OPUS

French Pattern Set serisinin en büyük üyesi olan Big Opus; dizayn edilen mekanı 
karmaşıklıktan ayırır. Modern ve antik görünümüyle iki farklı dokunun, hayran 
kalacağınız muhteşem birleşimini sizlere sunuyor.

Big Opus, the biggest member of the French Pattern Set series, separates the designed 
space from complexity. It offers you the magnificent combination of two different 
textures, with its modern and ancient appearance, that you will be amazed by.

Kullanım Alanları / Area of usage
Zemin döşemesi.
Floor covering.

Ölçüler / Dimensions
30.5x30.5 - 30.5x61 - 61x61 - 61x90 





PARKE DESEN
BAZALT BASALT PARQUET

Basaltın fırçalanmış ve eskitilmiş dokusu parke deseni ile buluşuyor.  Eşsiz dokusu 
ile ortama şıklık katarken, dış mekan kullanımında da statikliği ile sağlam ve uzun 
ömürlüdür. 

The brushed and aged texture of basalt meets the parquet pattern. While adding 
elegance to the environment with its unique texture, it is durable and long-lasting with 
its static feature in outdoor use.

Kullanım Alanları / Area of usage
Zemin döşemesi.
Floor covering.

Ölçüler / Dimensions
15x30 



MASİF BLOK BASAMAK
SOLID BLOCK STEP

Bazaltın masif kütle basamağı sayesinde hem sağlıklı 
hem de uzun ömürlü özellikleriyle  yüzyıllar boyu 
kullanıma elverişlidir.

Thanks to the solid mass step of basalt, it is suitable 
for use for centuries with its healthy and long-lasting 
features.



KAYDIRMAZ BASAMAK
ANTISLIP STEPS

BASAMAK
STEPS



DEKORATİF
ÜRÜNLERİMİZ
DECORATIVE 
PRODUCTS



Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.

TARAKLI KIRMA
COMB HAMMERED

Renk detaylarının yanında taraklama ve çekiçleme 
işlemlerinden geçerek yüzeye anlam kazandırılmış 
Comb Hammered, oluşturulan detaylar ile farklı 
birleşimleri mimari çözüm olarak sizlere sunuyor.

Comb Hammered, which has given meaning to the 
surface by going through carding and hammering 
processes along with color details, offers you different 
combinations with the details created as an architectural 
solution.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.







TARAKLI KUMLU
COMB SANDY

Kumlama yöntemi ile özelleştirilerek taşın doğal görüntüsünü iyileştiren özel bir 
yüzeye sahiptir. Comb Sandy, geçtiği işlemler ile yüzey direnci artırılarak ıslandığından 
kayganlaşmaması sağlanmıştır ve aynı zamanda dayanıklılığı yüksektir.

It has a special surface that improves the natural appearance of the stone by being 
customized with the sandblasting method. Comb Sandy’s surface resistance has been 
increased by the processes it has gone through, so it does not become slippery when 
wet, while having high durability at the same time.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması.
Wall covering.



Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.

PATLATMA
SPLIT

Doğal taşın sahip olduğu dayanıklı yapı ve farklı medeniyetlerin 
çağrışımlarını üzerine yansıtan yapısıyla günümüz mimarisinin 
vazgeçilmez parçası. Birbirinden farklı türde kullanımı ile istediğiniz 
her tür dekorla bağdaştırabilir ve ihtiyacınız olan estetik dokunuşu 
sağlayabilirsiniz.

It is an indispensable part of today’s architecture with its durable 
structure of natural stone and its structure reflecting the connotations 
of different civilizations. With its different types of use, you can 
combine it with any type of decor you want and provide the aesthetic 
touch you need.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması.
Wall covering.



PATLATMA ESKİTME
ANTIQ SPLIT

Doğanın bir parçası olan doğal taşlardan üretilmiş ve yapılan eskitme işlemleri ile 
mimari projeler için derinlik kazandırılmış Antiq Split, yaşam alanlarınıza geçmişten 
gelen bir iz yansıtıyor.

Antiq Split, made of natural stones, which is a part of nature, and which has been given 
depth for architectural projects with aging processes, reflects a trace of the past in 
your living spaces.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması.
Wall covering.



İNCE TARAKLI
PINSTRIPES

Ortama dinamizm kazandıran dokusu ve uygulanan ince taraklama yöntemi ile 
dekoratif bir dokunuş sağlayan Pinstripes; duvar ve zemin çözümlerinde ihtiyacınız 
olan sıcaklığı sizlere sunuyor.

Pinstripes, which provides a decorative touch with its texture that gives dynamism to 
the environment and the fine carding method applied, offers you the warmth you need 
in wall and floor solutions.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.



KOYU İNCE TARAKLI
DARK PINSTRIPES

Yapılan eskitme işlemi ile yüzeyinde oluşan çizgiler kullandıldığı alanlara farklı bir boyut 
kazandırıyor.  Ortama derinlik kazandıran dokular ve gecenin yansıması olan rengiyle, 
mimaride yer alan bu dokunuşu çok seveceksiniz.

The lines formed on the surface with the aging process add a different dimension to 
the areas where it is used. With the textures that add depth to the environment and 
the color that reflects the night, you will love this touch in architecture.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.



ESKİTME BAZALT
ANTIQ BASALT

Antik dönemi yaşam alanlarınızda hissedeceğiniz Antiq Bazalt; özel fırçalarla, taş 
yüzeyindeki mineral damarları belirgin hale getirilerek oluşturulan muhteşem dokusu ile 
ortamınızın havasını değiştiyor.

Antiq Basalt, where you will feel the ancient period in your living spaces, changes the 
atmosphere of your environment with its magnificent texture created by highlighting 
the mineral veins on the stone surface with special brushes.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.



BAZALT DİSK
AMORPHIC DISC

Yürüme yollarında ve duvar kaplamalarında kullanılan Amorphic Disc; estetik 
görünümü ve özgün tasarımı ile bulunduğu ortama bütünlük sağlıyor.

Amorphic Disc, which is used in walkways and wall coverings, provides integrity to the 
environment with its aesthetic appearance and original design.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.



Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.

BAZALT KABUK
BASALT SHELLBY

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması.
Wall covering.

Doğallığı ve zerafeti simgeleyen yüzeyi sayesinde bulunduğu 
ortama huzur ve sakinlik katmaktadır. Kayanın kabuğundan 
oluşan Basalt Shellby, bulunduğunuz ortamın atmosferini doğa ile 
bütünleştirir.

It adds peace and tranquility to the environment thanks to its 
surface symbolizing naturalness and elegance. Basalt Shellby, which 
consists of the shell of the rock, integrates the atmosphere of your 
environment with nature.



BAZALT DIŞINDAKİ
ÇÖZÜMLERİMİZ
OUR DIFFERENT 
SOLUTIONS



EMPIRE BLUE 
EMPIRE BLUE

Empire Blue, ince pürüzlü dokusu sayesinde, kullanılan alanda kayma riskini aza indirir. 
Modern ve şık görünümünün yanı sıra mavinin rengi ile ortaya ferahlık kazandırır.

Empire Blue minimizes the risk of slipping in the area used thanks to its fine rough 
texture, In addition to its modern and stylish appearance, it brings freshness to the 
middle with the color of blue.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.



KAHVELAND
COFFELAND

Tarçın, kahve ve siyahın bütünleşmesiyle ortaya çıkan Coffeland; farklı tonlardaki renk 
geçişleri ile ortamlara sıcak ve dinamik bir atmosfer kazandırıyor.

Coffeland, which emerged with the integration of cinnamon, coffee and black, brings 
a warm and dynamic atmosphere to the environments with its color transitions in 
different tones.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.



TRAVERTEN NOCHE
TRAVERTINE NOCHE

Karamel rengiyle yaşam alanlarınızı ısıtarak, aradığınız dekoratif dokunuşu 
sizler için sağlıyor.

By warming your living spaces with its caramel color, it provides the 
decorative touch you seek.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.



TRAVERTEN LIGHT 
TRAVERTINE LIGHT

Soft krema rengiyle ortamlara sadelik ve ihtişam katan Travertine Light; modern 
tasarımı ile mekanın dekorasyonuna uyum sağlar. Kullanıldığı ortama farklı bir 
görünüm kazandırır

Travertine Light, which adds simplicity and splendor to environments with its soft cream 
color, adapts to the decoration of the place with its modern design. It gives a different 
look to the environment in which it is used.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.



RANA RANA

Yeni, modern ve estetik yapısı ile bulunduğu ortamda dikkatleri üzerine çeker. Rengi ile 
de uygulandığı ortama dinamik ve canlı bir hava katar.

It draws attention in its environment with its new, modern and aesthetic structure. With 
its color, it adds a dynamic and lively atmosphere to the environment in the area of 
application.

Kullanım Alanları / Area of usage
Duvar kaplaması ve zemin döşemesi.
Wall covering and floor covering.



dsstone.com.tr



Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi, 12.Cad. No: 14
Melikgazi / KAYSERİ / TÜRKİYE
Tel: + 90(352) 245 03 30
Fax: +90(352) 245 04 40
info@dsstone.com.tr

dsstone.com.tr
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