
Düz renkler ile yaratıcı uyum

Nudoso Koleksiyonu’nda yer alan 
ahşap desenli ürünler aynı zamanda, 
başta siyah ve beyaz olmak üzere, düz 
renkli dekorlarda da yaratıcılığın 
sınırlarını genişleten büyük bir uyum ve 
çeşitlilik sağlar. 

Düz renkler ile çift katmanlı efektler

Koleksiyonda yer alan düz renk ve ahşap
kombinasyonundan oluşan akrilik Doppia 
kenarbantları ise çift taraflı veya düz renkli 
sunta ve MDF dekorlarda, çift katman ve 
ahşap üzerinde cam efekti gibi farklı 
yaratıcılıklara olanak verir.

Ahşabın her tonu ile muhteşem 
bütünlük

Ahşap görünümlü tüm sunta ve MDF 
dekorlarla uyum sağlar. Nudoso 
Koleksiyonu’nda bunun için üretilmiş farklı 
yüzeylere sahip ahşap desenli kenarbantları, 
aynı ahşap dekorun farklı renk tonlarında 
veya tamamen farklı ahşap dekorlarda bile 
mükemmel kombinasyonlar oluşturur.



ODAĞINDA DOĞAL AHŞAP GÖRÜNÜMÜ OLAN YEPYENİ BİR TREND 

Roma Plastik, doğallığı ön plana çıkarttığı yeni ürün serisinde renkleriyle olduğu kadar 
desenleriyle de mobilya tasarımcılarına ilham vermeyi sürdürüyor. Nudoso Koleksiyonu olarak 
sunulan bu özel seçki, hayatında doğal ahşap görünümüne daha çok yer vermek isteyenlerle, 
üretimde ahşap ve farklı renk kombinasyonlarının zenginliğini keşfedenlerin oluşturduğu yeni 
trendin parlayan yıldızı.

NUDOSO: DOĞANIN PARMAK İZLERİ 

Ağaçlarda dalların gövdeye bağlandığı nokta olan 
budak; ahşapta yuvarlak, daha koyu renkli olarak 
gözüken bölümdür. Parmak izine benzer ve parmak izi 
gibi diğerlerinden farklıdır. Ahşabın o muhteşem doğal 
görüntüsünü tamamlayan, estetik damarlar, dalgalar 
ve çizgiler genellikle budak kısmı çevresinde 
yoğunlaşır. Bu doğal estetik, yeni koleksiyonumuzun da 
ana temasıdır.

DOĞAL AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ, ESTETİK, 
FONKSİYONEL ÇÖZÜMLER

Dalın ağaçtan çıkış noktası olan budak, Nudoso 
Koleksiyonu’nun da çıkış noktası oldu. Renk 
uzmanlarımızın hazırladığı bu çok özel kenarbandı 
koleksiyonu, yaşam alanlarına ahşabın doğallığını 
kazandırırken, profesyonellere de akılcı çözümler 
sunuyor.

DOĞAL AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ, 
AKRİLİK MALZEME

Ahşabın ağaçtan mobilyaya zorlu ve maliyetli 
dönüşümüne karşı, Nudoso Koleksiyonu’nda yer 
alan ürünler akrilik malzemeden üretilerek gerçek 
ahşap görünümü elde edilmiştir. Bu nedenle, 
mobilya sektörünü yeni boyutlara taşıyacak, son 
derece pratik, fonksiyonel, ekonomik ve doğaya 
dost bir alternatiftir.


