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KREAKTİF ROMA
İLE ÇİZGİNİN ÜSTÜNDE!
değişiyor, sürekli yenileniyor. Dikkat çeken yeni imajlar,
heyecan veren deneyimler, rahat hissettiren mekanlar, hayatı
anlamlandıran, değiştiren ve kolaylaştıran farklılıklar…
Bugün, düne göre çok daha ileri bir noktada… Yarını ise
yenilikleri hayal eden, tasarlayan ve herkesten önce harekete
geçenler belirleyecek. Bu perspektifle her zaman daha iyiyi,
daha yeniyi, daha farklıyı sunmak için kreatif ve aktif bir
vizyonla geleceğe doğru ilerliyoruz.
Roma’nın “kreatif” gücünü, kişisel beğenilerden endüstriyel
taleplere kadar yeni trendleri yansıtan kenarbantlarımızda
keşfedebilirsiniz. Güncel desenler, şaşırtıcı kontrastlar,
cesur kombinasyonlar ve mükemmel uyumla mobilyaları
yorumlamak Roma’ya özgü kreatif bir derinlik… Roma’nın
“aktif” gücünü ise teknolojik yatırımlarımızda ve iş
ortaklarımızla aramızda sürekli gelişen güçlü bağlarda
deneyimleyebilirsiniz.

ABOVE THE LINE WITH
CREACTIVE ROMA!
under the inspiring light of the future. Attractive new images,

Yeni RomaDoor Koleksiyon

exciting experiences, comfortable settings and innovations

New RomaDoor Collection

enjoyable. Today, we are much more advanced in comparison

Tasarımda Kontrast Çizgiler

to yesterday. Tomorrow will be defined by people who imagine,

Accent Traces in Design

we are heading towards the future with a vision which inspires

Zenginleşen Endüstriyel Koleksiyon

creativity and activity trying to offer better, advanced and

Extended Industrial Collection

original solutions.

hikayeleridir.
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You may discover the “creativity” of Roma in our edgebands,
which reflect new trends to personal tastes as well as industrial
needs. Fashionable designs, surprising contrasts, daring
combinations and perfect matches with furniture are part of the
profound creativity of Roma. The “active” strength of Roma
relationships with our partners which are continually developing.

gibi... İşte bu illüzyonlar koleksiyonlarımızın eşsiz
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design and act before the others. With this perspective in mind,

ve hizmetlerimize yeni bakış açıları kazandırmak bizi

damarlarındaki doğallığın sıcacık bir dağ evinde hissettirmesi
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transform and bring a new meaning to life, making it easier and

can be experienced in our technological investments and strong

sizi elit bir mekana götürmesi ya da Nudoso’nun ahşap

Digital Printing

Life is permanently changing, renewing and transforming itself

Kreaktif gücümüzle yarattığımız her tasarımla, ürün
heyecanlandırıyor. Tıpkı Trio’nun çok boyutlu derinliğiyle

Dijital Baskı

We are passionate about adding new perspectives to our
products and services with innovation and Creactive
perspective. For example, Trio creates an elegant and distinctive
ambiance where as Nudoso helps to create the natural and cozy
atmosphere of a mountain chalet. These illusions are the unique
stories of our collection.

Bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. All our mentioned decors are reproductions.

Geleceğin ilham veren ışığında yaşam hiç durmadan
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Dijital Baskı - Digital Printing
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DİJİTAL BASKI:
SİZE ÖZEL KREATİF BİR DOKUNUŞ
Tüm dünyada trend haline gelen kişiselleşme, tasarımlarda yeni yaklaşımları gerektiriyor.
Yeni dijital baskı teknolojimiz ile tüm yüzeylerle uyumlu, fotoğraf kalitesinde ABS ve PP
kenarbandı çözümlerimizi Almanya Brilon fabrikamızda hızlı ve kolay bir şekilde üretiyoruz.
Yüksek baskı kalitesi ve derinlik etkisi sayesinde, ahşap ve taş reprodüksiyonları gibi doğal
malzemelerin daha gerçekçi sonuçlarını elde etmek artık mümkün.
Geleceğin yenilikçi teknolojisi, ihtiyaçlarınıza en uygun kenarbantlarına üretim sürecinde
baskı silindirlerine bağlı kalmadan, büyük bir hızla ve kolayca ulaşmanızı sağlayarak
projeleriniz için size zaman kazandıran optimum çözüm olacak.
Dekor talepleri ve yaratıcılık için artık sınır yok!
Kenarbandında yeni bir boyut: Kalite, Esneklik, Yaratıcılık & Zamandan tasarruf.

H2032 ST10
Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. All our shown and mentioned decors are reproductions.

H2032 ST10

DIGITAL PRINTING:
A CREATIVE TOUCH EXCLUSIVELY FOR YOU
Personalization, which became a megatrend, requires new design strategies. With our new
digital printing technology used for ABS and PP edging in our plant in Brilon, Germany, we
are able to produce edging solutions in photo-quality and a perfect match to all surfaces
quickly and easily.
Thanks to the high print quality and depth effects, it is now possible to reach more realistic
results with natural material such as wood and stone reproductions.
The innovative technology of the future is an optimal time-saving solution answering
your needs and enabling you to realize your projects easily and rapidly, without being
hindered by printing cylinders during production.
Today there are no longer any boundaries for decor requests or creativity!
A new dimension in edging: Quality, Flexibility, Creativity & Time saving.
H050 ST9

Yonga levha / Chipboard

Kenarbandı / Edging

H1400 ST36

Yeni RomaDoor Koleksiyon - New RomaDoor Collection
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HAYATA AÇILAN YENİ KAPILAR
Bizi heyecanlandıran yenilikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
En yeni ürün serilerimizden RomaDoor ile kapı dekorlarıyla kusursuz
bir şekilde uyumlu olan kenarbandı seçenekleri sunuyoruz. Geçmişten
bugüne kadar uzanan tablo gibi kapılardan ilham alan koleksiyonumuz,
en güncel 11 desen ve renk tonu seçeneği ile mükemmel uyumu
yakalıyor.
Yaşam alanlarımızdan dış dünyaya açılan zarif ve sıra dışı kapıların
büyüleyici etkisi, üzerindeki detay ve aksesuarların uyumunda
gizli. Tüm bakışları üzerine çeken göz alıcı renklerle tasarladığımız
kenarbantlarımızla ahşap dekorlu, sade ve modern kapılara sofistike

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. All our shown and mentioned decors are reproductions.

stiller kazandırmak mümkün olacak.

NEW DOORS OPENING TO LIFE
We continue to share exciting innovations with you. RomaDoor is one
of our latest collections which offers you perfectly matched edging with
our door decors. Our collection is inspired by picturesque doors from
the past and offers a perfect match with 11 fashionable designs and
shades.
The magical impact of elegant and original doors opening from our
interiors to the outside world is hidden in the harmony of details and
accessories. The visually attractive edging colours allow you to bring a
sophisticated style to simple and modern wooden doors.

9
Tasarımda Kontrast Çizgiler / Accent Traces in Design
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TASARIMDA KONTRAST ÇİZGİLER
Siyah & beyaz, mat & parlak, klasik & modern arasındaki zıtlıktan
doğan ahenkten esinlenerek, kontrast kenarbandı koleksiyonumuzla
mobilyalarda fark yaratan detaylar sunuyoruz. Yaşam alanlarına çarpıcı
vurgular katmak için şaşırtıcı kontrast çizgilere sahip kenarbandı
tasarımlarımız artık mobilya dünyasının da vazgeçilmezi!
Estetik, damarlı çizgileriyle Nudoso’nun doğallığı, Trio ve Doppia’nın
sıra dışı vurguları, odağında beyaz ve gümüş detaylarıyla Acrimarc’ın
ayna etkisi yaratan çekiciliği, Accent Koleksiyon’un derinlik hissi veren
natürelliği, bakırın nostaljik etkisini taşıyan Roma Bakır ALU’nun sıcaklığı,
Doppia ve ALU’nun ferahlatan şıklığı…
Ortamlara farklı karakterler ve yeni bakış açıları kazandıran kontrast
çizgilerimizi mutlaka keşfedin...
1280 CW

ACCENT TRACES IN DESIGN
Inspired by the harmony hidden in the contrast of black & white,
matt & shiny or classical & modern, we offer these distinctive trends
in our collection. Our edgings with their amazing accent traces have
F673 ST16

become an essential part of furniture design in our living spaces.
The natural, aesthetic knots of Nudoso, the original accents of Trio and
Doppia, the mirror-like white and silver details of Acrimarc, the natural
depth of Accent Collection, the nostalgic copper warmth of Roma
Copper ALU and the refreshing elegance of Doppia and ALU…
Our accent traces add new characters and fresh perspectives to
living areas.

U999 PM, U708 PM

Yonga levha / Chipboard

F8982 AC

Kenarbandı / Edging

H3403 ST38, U702 ST9

H8956 ST10

H8961 AC

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. All our shown and mentioned decors are reproductions.

H1176 ST37

Zenginleşen Endüstriyel Koleksiyon - Extended Industrial Collection
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ZENGİNLEŞEN ENDÜSTRİYEL KOLEKSİYON
İLE GELEN DOĞAL UYUM
Betonların arasında bunalan metropol insanlarının, doğayı yaşam
alanlarına taşıma eğilimi, mobilya sektörünün natürel reprodüksiyonlara
olan ilgisini artırdı. İşte yeni koleksiyonumuz bu noktada hayat buldu!
Doğanın renk paletinden ilham alınarak oluşturulan koleksiyonda,
ahşabın rustik cazibesi ile damarlı karakteri, mermerin pürüzsüz yapısı ve
taşın renk geçişleri öne çıkıyor.
Seçkin dekorlarla mükemmel uyum gösteren Roma Endüstriyel
Koleksiyon’umuzda 23’ü meşe, ceviz ve çam desenlerinde ahşap
dokulu, 5’i koyu mermer ve taş dekorlu 28 yeni fikirle, yaşam alanlarına
huzur veren atmosferler kazandırabilirsiniz.

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. All our shown and mentioned decors are reproductions.

Hayatınıza farklı bir enerji katmak için doğanın çağrısına kulak verin…

EXTENDED INDUSTRIAL COLLECTION –
A NATURAL HARMONY
The inhabitants of moderns cities suffocating in concrete high rises
and looking for a natural environment, are now interested in natural
furnitures and reproductions. The new collection provides a solution to
this as it is inspired by the rustic charm of woodgrain, the perfection of
marble and the natural colours of stone.
Roma Industrial Collection allows you to create relaxing atmospheres
in your living areas from a selection of 28 new innovative decors;
consisting of 23 oak, walnut & pine tree designs as well as 5 dark
marble and stone designs.
Listen to the sound of nature and draw positive energy into your spaces.

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. Renk eşleştirme yoluyla dekor seçimi,
yalnızca orijinal numune üzerinden yapılmalıdır. Baskıdan dolayı renkler gerçek ürününden farklı olabilir.
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“Kenarbandı Sihirbazı” uygulamasını hemen indirin,

Gebze Plastikçiler OSB,

cebinizdeki kartelaya anında ulaşın!

41400 Gebze / Kocaeli,
Türkiye
t +0262 648 45 00
f +0262 648 45 01
info-tr@egger.com

‘den indirebilirsiniz.

‘dan indirebilirsiniz.

www.romabant.com

