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Kenarbandında yeni bir metal ışıltısı
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Doğa ve hayatın akışı yeni trendlere ilham veriyor.

Tasarımda farklılık, üretimde yenilik.

Roma Bakır ALU kenarbandı, mobilya üretiminde yenilikleri desteklemek
için yükselen dünya trendleriyle etkileşimli olarak tasarlandı. Parlak
bakır tonlar mobilyalardaki metal kontrast trendinin en yeni öğelerini
oluşturuyor.

Roma Bakır ALU, fırçalı dokusu ve ABS üzerine uygulanmış gerçek bakır renkli
alüminyum kaplaması ile metal karakterli bir kenarbandıdır. Ayna, masa, TV ünitesi
gibi mobilyalarda; metal, taş ve ahşap dokulu dekorlarla göz alıcı modern vurgular
ve heyecan verici kontrastlar yaratması için tasarlanmıştır. Aşınma ve renk solmasına
karşı anti-oksidan katmanı vardır ve çizilmelere karşı koruyucu folyo seçeneğiyle
sunulmaktadır.

Su yeşili ile bakırın ahengi

Roma Fırçalı Alüminyum

Roma ALU Koleksiyonu
Modern

görünümlü

ALU

yaşam

alanlarındaki detaylarda göz alıcı vurgular yaratıyor.
Özel bir teknikle ABS üzerine kaplanan 0,1 mm
kalınlıkta gerçek Alüminyum içeren koleksiyon;
Altın, Fırçalı, Mat, Paslanmaz Çelik, Aynalı ve Bakır
seçenekleriyle sunulmaktadır.

Yaratıcılığı kışkırtan, bulunduğu ortama doğallık ve rahatlık kazandıran su yeşilinin
yüksek enerjisi ve dinamizmin rengi bakır tonlarıyla yaptığı ahenkli kombinler, yeni
trendler arasında. Bu kombinasyon, zarafeti ve çarpıcılığı ile klasik ya da modern
0519 AG Altın

dekorasyonları muhteşem bir uyumla vurguluyor.

Yeni fikirler taşıyan geometrik çizgiler
Modern iç mimari tasarımlarında, objeleri ve mobilyaları, geometrik çizgilerin renkli

0500 AL Fırçalı

dünyasında eşleştirerek, fonksiyonel ve estetik ortamlar yaratmak da yeni trendler
arasında yer alıyor. Geometrik formların mekana karşı farklı her dokunuşu, kişiye özel
zarif bir stil oluşturuyor.

0513 AE Mat

Bakır objelerin geri dönüşü
Günümüzde rustik ya da modern stilde tasarlanmış yaşam alanlarında yer alan paslanmış
ya da eskitilmiş görünümlü demir obje ve aksesuarlar yerini bakırın nostaljik sıcaklığına
bırakıyor. Bu davetkar iç tasarımlarda en dikkat çekici unsur, bakırın her ayrıntıda tüm

Şampanya rengindeki

Lav grisi renkte ağaç dokusu

Bakır-bronz görünümlü metalik

Koyu kahverengi-bakır tonlarındaki

ihtişamıyla ortama kazandırdığı zarif dinamizm.

akçaağaç benzeri, açık tonlu

gibi, içinde hafif kırmızımsı-

tonlardaki yüzeyler ile mobilyaya

taş reprodüksiyonlarla trend

ahşap yüzeylerle mükemmel

bakırımsı renkler taşıyan koyu

kazandırılmak istenen sıra dışı

yaratacak kombinasyonlar

Duvarlardaki yaşanmışlık hissi

uyum içinde, dikkat çekici ve

renk dekorlarla heyecan verici,

etkiyi zirveye taşıyabilirsiniz.

oluşturur. Damarlı taş desenleriyle

Maddenin ruhuna yakınlaşarak; duvarlar, mobilyalar ve objelerde yaşanmışlık hissini öne

özgün etkileşimler yansıtır.

mobilyaya derinlik kazandıran

Bu seçim dokunun gerçekliğini

uyumundan doğan elegant etki,

çıkaran bu trend, yoğun kullanılan bakır tonlarındaki metal detaylar ve retro çağrışımlı

Doğal karaktere sahip bu tür

kontrastlar yaratmak mümkün.

artırarak, tasarımın bütünüyle

yeni mobilya fikirlerine ilham

objelerin ahenkli bütünleşmesiyle insan-mekan arasıdaki duygusal bağı arttırıyor.

mobilyalarda zarif bir görünüm

metal olarak algılanmasını sağlar.

kaynağıdır.

elde edebilirsiniz.

kenarbantları;

0518 AS Paslanmaz Çelik

0516 AM Aynalı

0530 AP Bakır

