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Roma ile YARININ YENİLERİ

Yarının yenisi olmak, özgün bir ruhla sürekli 

arayışta olmanın, yalnızca ileriye doğru adım 

atmanın ve geleceğin ilham verici dünyasını 

keşfetmenin yolculuğudur… Biz bu yolculuğun 

her adımında; yaşam alanlarınıza zevk katacak 

fikirlerden, dekorasyon trendlerinden, geçmişin 

mirasından, doğanın cazibesinden ve geleceğin 

sınırsız seçeneklerinden besleniyoruz… 

Stil sahibi yaşamların kapılarını ardına kadar 

açarak, geleceğe dair ne varsa sizin için yeni bir 

dünyaya dönüştürüyoruz.

Yarının yansımasını, endüstriyel bir tarzda 

veya kişiselleştirilmiş dokunuşlarla tasarlanan 

kenarbantlarımızda görebilirsiniz… Gücümüzü 

tecrübelerimizden alarak yarına dair yarattığımız 

her tasarıma yeni dokunuşlar ekleyerek 

yolculuğumuzda yeni kilometre taşları 

oluşturuyoruz… Tıpkı koleksiyonumuzun 

en yenisi “Best of the Best” ödüllü Duo 

kenarbantlarımızın, doğallık ve derinlik hissi 

veren dokunuşunda olduğu gibi… 

Yarına projeksiyon tutan koleksiyonlarımız ve 

dijitalleşen hizmetlerimiz, geleceğe iz bırakacak 

hikayeler oluşturmanız için sizleri bekliyor!

TOMORROW‘S  
NOVELTIES with Roma
The road for tomorrow‘s novelties is a permanent 

state of research with an authentic soul and the 

discovery of the inspiring universe of the future.... 

We are nurtured by ideas adding pleasure to your 

living spaces, decoration trends, the heritage of the 

past, the attraction of nature and infinite choices for 

the future. 

We transform the expectations of the future into a 

new world by opening widely the doors of a stylish 

lifestyle.

You will be able to see the reflection of tomorrow 

in our edgebands designed in an industrial style or 

personalized touch. Based on our rich experience, 

we create new milestones in our journey by adding a 

new touch to our future designs.

The deep and natural touch of our brand new Duo 

edgebands that have received the „Best of the Best“ 

award is a good example to that...

Our future oriented collections and digitalized 

services are looking forward to help you create 

stories that will make a mark in the future. 14
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  H1180 ST37      H1180 ST37

  H1400 ST36  Yonga levha / Chipboard      Kenarbandı / Edging

Kusursuz Bir Bütünlük Yaratın: 
MÜKEMMEL UYUM

Günümüz estetik anlayışı her ayrıntının bütünle uyumlu olmasını 

ön plana çıkarıyor.

Bu anlayış yaşam alanlarımızdaki mobilya tasarımlarıyla mükemmel 

uyumlu natürel reprodüksiyonların kullanımını daha da önemli 

hale getiriyor. Üretimin her adımını kalite uzmanlarımızın takip 

ettiği kenarbantlarımız, sizlere ahşaptan taşa, granitten seramiğe 

sınırsız dekor imkanı sunarken, mükemmel uyumun yakalanmasında 

değişmeziniz olacak!

Tıpkı, ahşabın karakteristik dokusu ve mermerin estetik  

görüntüsünü, gerçeğine çok yakın sunan ahşap veya mermer 

desenli kenarbantlarımızın yaşam alanlarında gerçekçi bir etki 

bırakması gibi...

Create a Flawless Unity: 
PERFECT MATCH

Our current concept of aesthetics requires all details to be in harmony 

with the totality.

This concept enhances the importance of using natural reproductions in 

perfect match with furniture design in our living areas. Our edgebands, 

with the help of a production process where every step is followed by 

our quality experts, will allow you create perfect match while offering 

endless decoration possibilities, ranging from wood to stone and from 

granite to ceramics!

This is similar to our wood and marble design edgebands which 

realistically simulate the characteristic texture of wood and aesthetic 

look of marble.

  H3404 ST38      Q3404

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

Ürünler - Products4
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  H1400 ST36  Yonga levha / Chipboard      Kenarbandı / Edging

Tasarımda KONTRAST ÇİZGİLER

Kontrast, tamamen zıt ve aynı zamanda birbirini güçlendiren öğeler 

arasındaki bir tasarım oyunudur… Kontrast etkisini kenarbandı seçimleriyle 

güçlendirerek; oyuna hareket katabilir, klasik tasarımları alışılmışın dışında 

modern mobilyalara dönüştürebilir ve daha çekici, daha elegant, daha 

katma değerli bir tasarım trendi oluşturabilirsiniz.

Bu felsefenin en iyi örneği olan “Best of the Best” ödüllü yeni ürünümüz 

Duo kenarbantları; karşıt çiftlerin zıtlığındaki denge, mükemmel bir 

harmoni ve derinliğin simgesi olacak... 

Siz de ofis ya da evlerinizde, ağaç gövdesinden esinlenilerek oluşturulan 

Nudoso’nun sıcaklığını, Bakır ALU’nun çarpıcı metalik tarzını, Acrimarc’ın 

modern görüntüsünü, Trio’nun hayata çok yönlü bakış açısını mobilya 

tasarımlarınızla harmanlayarak zamansız trend kontrastın çekici havasını 

yansıtın.

ACCENT TRACES in Design

Contrast is a design game between opposite but consolidating elements. 

By strengthening the contrast impact with the right choice of edgebands, 

you can add movement, transform classical designs into unusual modern 

furnitures and create a more attractive, elegant trend. With the  

“Best of the Best” award, our new Duo edgebands will be a symbol of 

balance between opposite couples in perfect harmony and depth.

Create an attractive spirit of timeless trend contrasts, by blending the 

warmth of Nudoso inspired by a tree trunk with the striking metallic  

style of Copper ALU, the modern look of Acrimarc and the multidirectional 

outlook of Trio.

  U732 ST9      1782 CV   Yonga levha / Chipboard      Kenarbandı / Edging

Ürünler - Products6

  U963 ST9      0530 AP

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 
All our shown and mentioned decors are reproductions. 
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  Yonga levha / Chipboard      Kenarbandı / Edging

Yeni Nesil Uzmanlık: 
HIGH GLOSS VE SUPER MATT

Detaylardan bütüne yenilik hissi kusursuz bir parlaklık gerektirir. Bu 

kusursuzluğu tüm mobilya yüzeyleriyle mükemmel uyumlu hale getirmek 

ise uzmanlık ve titizlik! Çizilmeye, yıpranmaya, ısıya ve kimyasallara 

dayanıklı Yeni Nesil High Gloss kenarbantlarıyla mobilyalarınız elit bir 

havaya bürünecek.

Parmak izi bırakmayan teknolojisi ve çizilmeye dayanıklı Super Matt 

kenarbantlarımız ise, detaylardaki şıklığı ve derinliği daha üst seviyeye 

çıkarmak için tasarlandı.

New Generation Expertise: 
PERFECT GLOSS AND PERFECT MATT

A spirit in innovation, ranging from details to the whole entity, requires 

perfect brightness, whereas expertise and meticulosity are required to 

create harmony with the furniture surfaces. Your furniture will acquire 

an elite touch with the Perfect Gloss edgebands resistant to scratch, 

wear, heat and chemicals.

Our Perfect Matt edgebands are designed to promote elegance and 

depth in details and is manufactured with a new technology resistant 

to fingerprints and scratching.

Ürünler - Products

  U730 ST9       U730 PM 

  W1000 PG      W1000 PG
9

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



  Yonga levha / Chipboard      Kenarbandı / Edging

İşlevsel ve Özgün Bir Çözüm: 
DİJİTAL BASKI

Dijital baskı yaşam alanlarına, alışılmışın dışında vurgular ve yeni boyutlar katacak. 

Dijital baskı teknolojimizle, tüm yüzeylerle uyumlu, fotoğraf kalitesinde PP ve 

ABS 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 

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.

Dijital Baskı teknolojisi ile tasarım deneyimini bir adım öteye taşıyın.

A Functional and Unique Solution: 
DIGITAL PRINTING

Digital printing will enhance original highlights and add new dimensions to 

living areas. 

Our new digital printing technology used for PP and ABS edging in our Brilon 

plant in Germany, enables us to produce quickly and efficiently,edges at  

photo-quality and with a perfect match to all surfaces.

Thanks to the high print quality and depth effects, it is now possible to reach 

more realistic results for the reproduction of natural materials such as wood  

and stone.

The innovative technology of the future is an optimal time-saving solution 

answering your needs and enabling you realize your projects easily and  

rapidly, without being hindered by printing cylinders during production. 

Take a step forward in design with Digital Printing technology.

  H050 ST9

  F9095 ST2

  H1400 ST36
Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 

All our shown and mentioned decors are reproductions. 

10 Ürünler - Products 11



  Yonga levha / Chipboard      Kenarbandı / Edging

Yarına Açılan Yeni Kapılar: 
ROMADOOR

RomaDoor koleksiyonumuz klasik ile modernin kesişim noktasında 

kendine yer seçerken, doğadan ögeleri de yanına alan bir tarz ile 

zamansız atmosferler yaratmak isteyenlerin vazgeçilmez tercihi olacak! 

En güncel kapı yüzeyleriyle mükemmel uyumlu, 11 desen ve renk tonu 

seçeneği sunan RomaDoor koleksiyonumuz geçmiş ile bugünü, bugün 

ile yarını birbirine bağlıyor…

New Doors Opening To Life: 
ROMADOOR

Our RomaDoor collection, which holds a special place at the junction of 

classical and modern styles, will be the indispensable choice for those 

who wish to create a timeless atmosphere by using natural elements! 

With its 11 decors and colors in perfect match with the up-to-date door 

surfaces, our RomaDoor collection is a link between the past and the 

present, as well as the present and the future.

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

Ürünler - Products12 13
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Cebinizdeki Kartela: ROMA KENARBANDI SİHİRBAZI 
MOBİL UYGULAMASI

Kenarbandı Sihirbazı mobil uygulamasıyla, en trend dekorlarla mükemmel uyum sağlayan 

kenarbandı çözümlerine artık saniyeler içinde ulaşabileceksiniz. Uygulama, sadece 3 adımla aranan 

dekorun renk, yüzey ve parlaklık derecesi ile uyumlu kenarbandını görüntüleme ve sorgulama 

olanağı sunuyor. Uygulamanın stok takip servisi, stoğu tükenmiş ürünler yeniden üretildiğinde 

anlık bildirimler ve e-posta aracılığıyla bilgilendirme sağlıyor. 

Edging Swatch in your pocket:  
ROMA EDGEBAND WIZARD MOBILE APP

Roma Edgeband Wizard mobile application will help you reach within a few seconds, the perfectly 

matched edge solutions for existing trend decors. By following 3 simple steps on the screen,  

you will be advised the perfect edgeband alternative in terms of colour, surface as well as gloss.

The „stock follow-up“ feature of the application, enables you receive an auto reply message,  

as soon as an „out-of-stock“ product is re-manufactured and put back to stock.

Çalışma Alanınızı Kişiselleştirin: BAYİ PORTALI

İnternet sitemiz üzerinden ulaşacağınız yeni Bayi Portalımız ile kendi kişiselleştirilmiş sayfalarınızda 

tüm siparişlerinizi takip edebilir, sevkiyat tarihlerini öğrenebilir, sevkiyat önceliklerinizi 

belirleyebilirsiniz. Ayrıca renk çalışması taleplerini sistem üzerinden başlatarak, ürünlerle ilgili 

şikayet ve taleplerinizi de kişisel sayfalarınızdan oluşturabilirsiniz.

Personalize Your Workspace: CUSTOMER PORTAL

Customer Portal; myEGGER, allows our customers to follow up all their orders, get information 

about their delivery dates and define their delivery priorities on our website.

Daha Az Fire, Daha Çok Kazanç:  
BANT SERVİS

Bant Servis, geniş Roma Kenarbandı koleksiyonunun stok renk 

seçeneklerinden “Metre bazında” kenarbandı siparişi verme kolaylığı 

sayesinde, müşterilerimize fire vermeden yüksek kazanç imkanı sunuyor. 

Türkiye genelinde seçili bayilerimizden, stoktan anında hızlı teslimat 

ile ihtiyacınız kadar kenarbandını satın alarak, minimum stok tutma ve 

depolama avantajlarıyla kazancınızı artırabilirsiniz.

Bant Servis hizmeti veren bayilerimiz için ise yeni ve geniş müşteri 

portföyü sağlayan “Bant Servis ile Kazandıran Çözümler” sizleri bekliyor.

Bant Servis ayrıcalıklarıyla siz de tanışın ve kazanın!

Servisler - Services 15

Less Wastage, More Benefit:  
CUT-TO-LENGTH SERVICE

Cut-to-Length service allows our customers to get high earnings 

without loss, thanks to the possibility of ordering edgebands on  

“Meter basis” from the stock colour alternatives of the rich Roma 

Edgeband collection. You can purchase the edgebands you need from 

our distributors all over Turkey to benefit from minimum stock keeping 

and storage advantages, thanks to our rapid delivery system.

Our “Cut-to-Length Service“ offers a new and expanded customer 

portfolio for our distributors.

Get acquainted with the advantages of Cut-to-Length Service, to be a 

winner in the industy!

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

Gebze Plastikçiler OSB,  

41400 Gebze / Kocaeli, 

Türkiye

t +0262 648 45 00 

f +0262 648 45 01

info-tr@egger.com www.romabant.com

‘den indirebilirsiniz. ‘dan indirebilirsiniz. 

“Kenarbandı Sihirbazı” uygulamasını hemen indirin, 

cebinizdeki kartelaya anında ulaşın!

www.egger.com


