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Tasarımda kontrast çizgiler

Kontrastın, birbine karşıt ve aynı zamanda birbirini 

tamamlayan öğeler arasındaki uyum olduğuna inanıyoruz. 

Tıpkı siyahla beyaz, mat ile parlak ve klasik ile modern 

öğeler arasındaki zıtlık ve ahenk gibi… Mobilyalarda ise 

kontrast, tasarımın vazgeçilmezi!

Biz, kontrast çizgilerle tasarımlar arasındaki vurguları 

güçlendirerek, modern mobilyaların tamamlayıcı parçası 

olan kenarbantlarının yarattığı çarpıcı etkiye odaklandık.

Mobilyalara, dolayısıyla da yaşam alanlarına farklı 

karakterler ve yeni boyutlar katacak kontrast etkisi, 

kenarbandı-dekor kombinasyonlarımızın zıtlıktan doğan 

vurgularında saklı. 

Tasarımda kontrast çizgileri keşfedin!

Accent traces in design 

We believe that contrast is the harmony between 

opposite and complementary elements, such as 

the opposition between black and white, matt and 

shiny, classical and modern elements... Contrast is an 

indispensable part of design in furniture!

By strengthening the emphasis between accent traces 

and design, we concentrate on the striking impact of 

edgebands as complementary elements of modern 

furniture.

The contrasting effect, which adds an original character 

and new dimensions to furniture and living areas, rests 

on the emphasis created by the opposition between our 

edgeband-decor combinations. 

Discover accent traces in design! 
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Mutfak
Hemen her renkle kombine edilebilen gri dekorlar, özellikle 

ahşap, taş ve mermerin her tonu ve dokusu için hem 

kontrast hem de dengeleyici bir zemin oluşturuyor.

Ne siyah ne de beyaz bu kadar geniş ve özgür dekorasyon 

seçenekleri sunmayı başarabiliyor. Bu özelliği ile gri, mobilya 

tasarımlarında beyazın yerini almaya aday.

Nötr grinin, ahşabın sıcak etkisiyle yarattığı dengeleyici 

kontrast Nudoso kenarbantlarının estetik damarlı çizgileriyle 

mükemmel kombinasyonu yaratıyor, sıcak, doğal ve 

fonksiyonel bir dokunuş sağlıyor.

Kitchen
The grey decors, which can be combined with almost any 

color, create a contrasting and stabilizing background 

for each tone and texture of stone, marble and especially 

wood.

Neither black nor white can manage to offer such a large 

and independent variety of decoration and grey is a color 

which is ready to replace white in furniture design.

The stabilizing contrast of neutral grey under the warm 

impact of wood, creates a perfect combination with the 

esthetic streaks of Nudoso edgebands, resulting in a warm, 

natural and functional touch. 
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Genç Odası
Genç ve asi ruhların hayal güçlerini kalıpların dışında 

tasarımlarla ortaya koymalarına izin veren, uyumsuzluğun 

uyumunu yansıtan kuralsız tasarımlar…

İçinde düz ve ahşap tonların yanı sıra, kontrplak ve budak 

desenler barındıran Trio ve Doppia kenarbantları, beyaz 

dekorlarla birleştiğinde, ortaya farklı bir yorum ve sıradışı 

eşleşmeler çıkıyor. Tercihe göre canlı bir turuncu, limon 

çiçeği ya da deniz mavisi gibi renklerle kontrast etkisini 

arttırmak mümkün… 

Teenage Bedroom
Independent patterns which reflect the harmony of non-

conformity, allowing young and rebellious souls to express 

their imagination with unusual designs…

Trio and Doppia edgebands, with their plywood and knot 

patterns next to plain and wooden tones, create a different 

and unusual coupling when merged with white decors. It 

is possible to increase the contrast effect by using different 

colors such as bright orange, lemon flower or sea blue, 

according to your preference. 
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Banyo
Günün yorgunluğunu ve stresini beyazın rahatlatıcı etkisi 

ile geride bırakın… Ev dekorasyonlarında en çok banyolara 

yakışan saflığın ve temizliğin simgesi beyaz, gümüş detayı 

ile öne çıkan Acrimarc kenarbantları ile birleşerek ayna 

yansımasını tamamlayan kontrastlar oluşturuyor. 

Tasarımlarınıza; parlak dekorlar ve aynalar ile ferahlık hissi, 

gri dekor-ahşap kenarbandı eşleşmeleriyle zarafeti taşıyın.

Bathroom
Leave behind the weariness and stress of the day with the 

relaxing effect of white. 

White, the symbol of purity and cleanliness especially 

befitting bathrooms in home decoration, creates contrasts 

completing the reflection of mirrors by merging with the 

prominent silver details of Acrimarc edgebands.

Bring a feeling of relief to your design with brilliant decors 

and mirrors as well as elegance with the merging of grey 

decor-wooden edgebands.
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Oturma Odası
En çok vakit geçirdiğiniz mekanlar için davetkar, samimi ve 

özgür fikirler…

Günümüz mimarisinde metrekarelerin küçülmesine karşın; 

gri, ahşap ve bej tonlarının sade vurgusu, Accent serisi 

kenarbantları ile derin kontrastlar yaratarak salonlardaki 

sınırları genişletiyor. 

Naturel kontrastlar; modern, zamansız ve sınırsız yaşam 

alanları için tam bir terapi niteliğinde!

 

Living room
Inviting, cozy and independent ideas for spaces where you 

spend most of your time... 

Despite the decrease of square meters in modern 

architecture, the simple impact of grey, wooden and 

beige tones creates deep contrasts with the Accent series 

edgebands, thus expanding the surface of living rooms. 

Natural contrasts; a real therapy for modern, timeless and 

limitless living spaces!
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Yatak Odası
Her zaman sıcak ve huzurlu…Yatak odalarında ahşabın 

sıcaklığı bakırın nostaljik etkisiyle birleşiyor ve mekanla 

kurulan duygusal bağı güçlendiriyor.

Yeni Roma Bakır ALU kenarbandı ayna, masa, TV ünitesi gibi 

mobilyaların metal, taş ve ahşap dokulu dekorlarla göz alıcı 

modern vurgular ve heyecan verici kontrastlar yaratması için 

tasarlandı. 

Bedroom
Always warm and peaceful… The warmth of wood 

combines with the nostalgic impact of copper in bedrooms 

and reinforces the emotional connection with the site.

The new Roma Copper ALU edgeband has been designed 

to create attractive modern impacts and exciting contrasts 

with the metal, stone and wood textures of furniture such 

as mirrors, tables and TV units.
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Ofis
Çalışma alanlarında motivasyonu ve verimliliği arttırmak için 

sade renk seçimleriyle minimalist bir çizgi yakalayın. Beyaz 

ve metalik renklerin etkisiyle ofis, çalışma odası gibi kapalı 

mekanlar daha ferah ve düzenli ortamlara dönüşüyor.

Beyaz dekorla bu tamamlayıcı kontrastı oluşturan 

kenarbantları arasında Doppia ve ALU gibi elit seçenekler 

öne çıkıyor. 

Office
In order to increase the motivation and efficiency in 

working areas, catch a minimalist line by choosing simple 

colors. Closed areas such as studies and offices become 

more spacious and pleasant under the influence of white 

and metallic colors.

Elite choices such as Doppia and ALU emerge among the 

edgebands constituting this complementary contrast with a 

white decor.
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ROMA PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Gebze Plastikçiler OSB,

Gebze, 41400 Kocaeli, Türkiye

T. +90 262 648 45 00

F. +90 262 648 45 01

info@romaplastik.com

www.romaplastik.comTR
_1

0
/2

0
1

7


