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İklim değişikliği ve çevre kirliliğinin en önemli tetikleyicilerinden biri 
olan atıklar çağdaş dünyanın en önemli mücadele konularından 
biri. Tüketim çılgınlığı ile doğaya bırakılan atık miktarının tehlikeli 
boyutlarda arttığı günümüzde malzemelerin geri dönüşümü 
tasarımcılar tarafından giderek önemsenen bir araştırma konusu 
haline geldi. Sürdürülebilir bir malzeme olan doğal taşın kesilme 
ve işlenme aşamalarında oluşan atıkları ilham verici ürünlerde 
değerlendirmek de bu araştırmaların yaratıcı sonuçlarından biri. 
Mimar ve tasarımcıların, çalışmalarında önemli bir yer tutan 
doğal taş malzemenin dönüşümü pek çok farklı tasarımlar ortaya 
çıkarabiliyor. Mermer tozu, kırık taş parçaları ve taş tozu gibi 
malzemeleri farklı materyallerle karıştırarak kullanan ve yaratıcı 
ürünler ortaya koyan beş tasarımcının ilham verici eserlerini sizin 
için derledik. 

Waste is one of the most important challenges in the modern world 
as a trigger of climate change and environmental pollution. The 
recycling of materials has become an important research topic by the 
designers, where the amount of waste has increased in hazardous 
levels because of consumerism in the world. One of the solutions 
resulting from this research is to use the waste of natural stone 
which occurs during the cutting and processing stages of natural 
stone. As a sustainable material, natural stone waste can be used in 
inspiring designs later. The recycling of natural stone, which holds an 
important place in the designs of architects and designers, can reveal 
many different designs. We made a compilation of the inspirational 
works of five designers who use materials such as marble powder, 
broken stone pieces and stone powder with different materials and 
make inspiring products.

DOĞAL TAŞ ATIKLARIYLA TASARIM
DESIGNS WITH NATURAL STONE WASTE

Merve Şimşek

Altrock
Mermer kesimi sırasında oluşan mermer tozunun, talaşın, 
kullanılamayan kırık parçaların değerlendirdiği Altrock konfeksiyonu 
Londralı endüstriyel tasarımcı Robin Grasby’den geliyor. Terrazzo 
olarak bilinen mozaik malzeme, genellikle brüt betondan yapılıyor.
Günümüzde ise terrazzo, daha hafif ve modern malzemelerle 
üretilebiliyor. Tasarımlarında doğal taş ve mermer malzemeyi sıklıkla 
kullanan Robin Grasby, ortaya çıkan atık malzemelerden ilham alarak 
modern bir terrazzo yorumu olan “Altrock” mozaik koleksiyonunu 
yaratmış. Tezgah, duvar kaplaması, masa ve fayans kaplamaları 
gibi çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olan Altrock’un %87’si 
geri dönüştürülmüş malzemeden, %13’ü ise dayanıklılığı sağlamak 
için kullanılan reçineden oluşuyor. Oluşturulan objeler, çizilmeye 
karşı balmumu ile kaplanıyor. Tasarımlarında doğal taş ve mermer 
parçalarını kullanmayı sevdiğini söyleyen tasarımcı, malzemenin 
doğal güzelliğine modern ve fütüristik bir yorum getirmek istediğini 
belirtiyor. Kırık mermer parçalarının gelişigüzel eklenmesi ile çeşitli 
renk ve desenlerde oluşturulan tasarım, iç mekanlarda öne çıkıyor. 
Tasarımcının Altrock mozaiği kullanarak tasarladığı sehpa, masa 
gibi mobilyalardan oluşan koleksiyon, geçtiğimiz yıllarda Londra 
Tasarım Fuarı’nda da sergilenmiş. Ayrıca Pekin’de Lukstudio tasarımı 
bir kafede ve Natura’nın 44. sayısında yayınladığımız MDDM Studio 
tasarımı Lievito restoranda da Grasby’nin Altrock koleksiyonundan 
ürünler kullanılmış.

Altrock
Altrock collection by London-based industrial designer Robin 
Grasby is created by marble dust, sawdust and broken pieces 
of marble from the cutting process. Mosaic material known as 
terrazzo is usually made of exposed concrete. Today, terrazzo 
can be produced from lighter and more modern materials. Robin 
Grasby, who often uses natural stone and marble materials in 
his designs, created the “Altrock” mosaic collection, a modern 
terrazzo interpretation, inspired by waste materials.
The material has a wide range of uses such as worktops, wall 
coverings, tables or tiles and it is produced using 87 recycled 
materials and the remaining 13 is made up of resin for durability. 
The surface is sealed with wax oil against staining. Saying that he 
likes to use natural stone and marble pieces in his designs, Robin 
Grasby states that he wants to bring a modern and futuristic 
interpretation of the natural beauty of the material. The design 
created in various colors and patterns with the random addition of 
broken marble pieces stands out in the interior.
His collection of works which he uses the Altrock mosaic has 
been exhibited in London Design Fair in recent years. Also, his 
works took a place in a designed by Lukstudio cafe in Beijing 
and Lievito restaurant by MDDM Studio which was published in 
Natura's 44th issue.



natura | 20 natura | 21

tasarım / design

Chaud
Belçikalı tasarımcı Charlotte Jonckheer, “Chaud” adını verdiği 
sehpayı geri dönüştürülmüş kağıt ve taş tozunu kullanarak 
tasarlamış. Kağıt ve taştan oluşan kompozit malzemenin de adı 
olan Chaud, Jonckheer’in, doğal taş gibi oldukça sert ve soğuk his 
veren bir ham maddenin istendiğinde nasıl daha sıcak ve yumuşak 
hissettirebileceği konusunda yaptığı araştırmaların bir ürünü. Bu 
yenilikçi tasarım fikrini geri dönüştürülmüş kağıt ve taş tozundan 
oluşan el yapımı malzemeden kompozit levhalar oluşturarak 
hayata geçiren tasarımcı, levhaları henüz ıslakken kalıp yardımıyla 
biçimlendirmiş. Kurudukça gözenekli ve estetik bir hal alan Chaud 
kompozit malzeme, geri dönüşümün sıradışı özgünlüğünü taşıyor. 
Jonckheer, pek çok ürününde olduğu gibi bu sehpa tasarımında 
da birbirinden his ve dayanıklılık olarak tamamen zıt nitelikteki iki 
farklı malzemeyi birleştirerek kullanıcıları şaşırtmayı başarıyor. 

Calcarea
Mermer madenciliği ve kesiminde ortaya çıkan atık malzemelerden 
ilham alan bir diğer tasarımcı ise  İtalyan Francesca Gattello. Atık taş 
tozunu kil ile birleştiren ve yarattığı heterojen malzemeyi yoğurarak 
yuvarlak formda objeler tasarlayan Gattello bu ürünleri Toskana 
merkezli bir seramik şirketi olan Rosso Ramina ile hayata geçirmiş. 
Ham maddeyi ve elle çizilmiş olukları vurgulamak için iki farklı 
tondan oluşan bir renk paleti kullanan Gattello, mermerin en önemli 
elementi olan kalsiyumdan (Ca) aldığı ilhamla koleksiyona “Calcarea” 
adını vermiş. Calcarea koleksiyonu tencere, fincan, kase ve vazo gibi 
farklı fonksiyonlara sahip masa üstü objelerinden oluşuyor. 
Farklı boylarda üretilen objeler, mermer ve kilin dokusunu taşıdığı 
için benzersiz bir deneyim sunuyor. Ürünler hem fonksiyonel 
olarak kullanmaya hem de aksesuar olarak sergilenmeye uygun 
niteliklerde tasarlanmış. 

Chaud
Belgian designer Charlotte Jonckheer has designed “Chaud” side 
table series made of waste paper and stone dust. The two side 
tables are named Chaud, which is also the given name of the 
composite material consists of a combination of waste paper and 
stone dust by Jonckheer. The material depicts Jonckheer research 
about how outdoor materials like stone could be made to feel 
warm and soft to the touch. Chaud is a handmade material, 
created by pressing together recycled paper pulp and stone dust. 
When the sheets of the composite are still wet, they are able to 
configure into any shape using a mold. As it dries in the air, the 
material gets stone-like aesthetic that carries the extraordinary 
originality of recycling. Like other works of Jonckheer, she manages 
to give the different feel and material qualities on the surface that 
have similarities.

Calcarea
Another designer inspired by the waste materials from marble 
mining and cutting is Italian Francesca Gattello. Gattello worked 
with Rosso Ramina, a small Tuscan ceramic company, for 
developing a heterogeneous material by mixing clay with marble 
dust and designed rounded objects by kneading it. She uses a 
two-tone colour palette to emphasise the raw material and hand-
scored grooves on it. The collection’s name “Calcarea” is linked 
to calcium (Ca), marble's most important chemical element.
Calcarea collection ranges from pots and cups, to vases and 
shallow bowls. 
These objects, produced in different sizes as prototypes, offer a 
unique experience as they carry the texture of marble and clay 
on them. The products are designed to be used both functionally 
and as an accessory. 
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Mining Dust
Londra Central Saint Martins’te öğrenci olan Mi Zhang, “Mining Dust” 
isimli projesinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Baoding bölgesindeki maden 
ocağında mermer üretimi sırasında çıkan atık tozlarını geri dönüştürerek 
vazolar tasarlamış. Mermer üretimi bölgenin en büyük endüstrilerinden 
biri olmakla birlikte, çıkardığı tozlar ile hava kirliliğine sebep oluyor. 
Çıkarılan maden tozlarını çam reçinesi ve doğal pigmentlerle 
karıştırarak keyifle kullanılabilecek ürünler yaratan Zhang, bu yöntemin 
yaygınlaştırılmasıyla hava kalitesinin de iyileştirilebileceğini düşünüyor. 
Zhang’ın projesi Central Saint Martins’teki “MA Material Futures” isimli 
sergide yer almış. 

Little Gerla
Dünyaca ünlü İtalyan tasarımcılar Paolo Ulian ve Moreno Ratti, 4 
vazodan oluşan ve “Little Gerla” adını verdikleri koleksiyonlarını mermer 
atıklarını kullanarak ve fazladan hiçbir atık üretmeden tasarlamışlar. 
Mermer karo parçalarını su jeti kesme aleti kullanarak 20 x 20 x 3 cm 
ölçülerinde kestikten sonra eşit halkalar oluşturan tasarımcılar bu 
halkaları birbirlerine yapıştırıp döndürerek ilginç formlarda vazolar elde 
etmişler. Atık malzemelerin araştırmalarının temelini oluşturduğunu 
ve geri dönüşümü önemsediklerini belirten Ulian ve Ratti’nin vazo 
tasarımları, oldukça hafif olmalarının yanı sıra kesimde oluşan tüm 
karakteristik izleri yansıtıyor.

Mining Dust
The student of London Central Saint Martins, has designed 
vases by using dust collected from a mineral mining quarry in 
Baoding City of China. The region has one of the largest marble 
mining industry in the country which in turn causes 
air pollution. 
She believes that if creating products with her method of mixing 
the dust with pine resin and natural local pigments to create a 
tough material become widespread, it can improve air quality. 
Zhang's project also took a part in the graduate exhibition "MA 
Material Futures" in Central Saint Martins.

Little Gerla
“Little Gerla”, a collection of four vases, designed by world-
renowned Italian designers Paolo Ulian and Moreno Ratti all 
made from a marble waste and without producing any waste. 
The tile was cut by water jet and divided into four equal pieces 
of 20 x 20 x 3 cm and from each of these thin concentric rings 
are superimposed and rotated among themselves. Stating that 
waste materials are the basis of their research, Ulian and Ratti’s 
vases are unexpectedly lightweight for something made from 
marble and their surfaces bear the characteristic markings of 
the water jet. 


