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GEÇMİŞ VE GELECEĞİN YANSIMASI...

Zamansız, doğadan ve etkileyici:
ROMA Dekoratif Metal Kenarbantları
Hızla değişen tüketim dünyasında “tasarım sürekli
geçmişin izini mi taşıyor?” sorusu aslında bir tesadüf
değil. Yalnızca dekorasyon değil, tasarımın dokunduğu
her alanda zamanın ruhu geçmişten izler taşıyor.
Cazibesini altın, gümüş, bakır, krom gibi dikkat çeken
madenlerden alan parlak metalik efektler; tasarımda
ahşap desen, minimalist renkler ve üç boyutlu
katmanlarla birleşerek yaşantımıza ışık oyunlarıyla
birlikte çarpıcı deneyimler sunuyor.
Dekor uzmanlarımız tam da bu noktada, geleceğin
trendlerini yakalayabilmek için tasarımda dün ile
bugünün eğilimlerinden ilham alarak zamansız bir
kenarbandı koleksiyonu yarattılar: ROMA Dekoratif
Metal Kenarbantları.

Geçmişin izinde,
Geleceğin peşinde...
Yeni ROMA Dekoratif Metal Kenarbantları avangart – retro
havasıyla geçmişin izini sürerken, oryantalist ve modern çizgileriyle
de geleceğin trendlerine yön veriyor. Tam kaplama metal
ayna, altın ayna ve çeşitli metal kombinasyonlarından oluşan
yeni koleksiyon, yarattığı etkileyici kontrastlar ile günümüz
mobilya – dekorasyon anlayışının simgesi olacak...

Doğadan ilham alan kontrastlar
Doğadaki iki zıt karakterin yaşattığı muhteşem resital...
Retro, rustik ya da loft dekorasyon tarzı ile gündelik
yaşantınızı takip eden şık detaylar artık hayatınızın
tam içinde. Ahşabın sıcaklığı, altın efektinin oryantalist
zenginliği; özellikle mutfak, salon ve yatak odası gibi
kendinize vakit ayırdığınız mekanlarda anın kalitesini
yükseltecek...

Mekanlarda Naif Retro Rüzgarları
Minimalist düz dekorlar ile nasıl aklıda kalıcı ve zarif bir etki
yaratılabilir sorusunun cevabını yeni koleksiyonumuzdaki özgün
kenarbantları veriyor. Beyaz rengin dinginliği içinde beliren metalik
altın efektin avangart çizgisi mekanlarda naif retro rüzgarları estiriyor.
Dekorun siyah seçeneği ise daha elegant, daha karizmatik bir aura
oluştuyor. Koleksiyonumuz, Doppia ve Trio opsiyonları ile daha
çok banyo, yemek odası, salon, mutfak gibi mekanlarda tasarım
uzmanlarının yeni vazgeçilmezi olacak…

Ortamın ruhunu yansıtan ışıltılar
Dekorasyondaki ayna mucizesi yeni kenarbandı
koleksiyonumuz ile şimdi mobilyalardaki tüm
detaylarda… Nostajik ışıltılar taşıyan aynalı
kenarbantlarımız geçmişin unutulmaz ruhunu günümüz
mobilyalarına yansıtan yeni bir akım yaratıyor. Sadece
dekoratif olarak değil bulunduğu ortamı genişleten,
aydınlatan ve derinlik kazandıran ayna efektinin
mobilyalarda yarattığı ışıltılı illüzyonlar sizi şaşırtacak…

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur.
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