ELFIN
Parlak ve mat renk alternatiﬂeriyle her türlü zevke
hitap eden Elﬁn serisi, farklı kombinasyonlar
yaratmanın en ekonomik şeklini sunuyor. Alt kapak
ölçülerine göre değişen entegre kulplar ile üst
ve boy kapaklarda tek akslı olarak kullanılan mat
kulplar, modern bir mutfak stili yaratmayı sağlıyor.

MENTA
The Elﬁn series appeals to all tastes with gloss
and opaque color options, and offers the most
cost-efﬁcient way of creating combinations.
It brings a modern kitchen style with integrated
handles for different lower cabinet doors and
single-axled opaque handles for upper and fulllength doors.

Yaratıcılığı sizin için Menta serisinde özgür
bıraktık.

We have unleashed creativity for you in the Menta
series.

Kapaklardaki kulpsuz düz yüzey, sadeliği ve
modernliği maksimum seviyede yaşatıyor. Beyaz
lake kapaklar içerisinden akan füme camlar,
estetik algısını Menta serisi ile özgün kılıyor.

The smooth surface without handles on the doors
maximizes simplicity and modernity. Smoked glass
panes ﬂow out of the white lacquered doors giving
the Menta series an original aesthetic perception.

LINUM
Linum serisi, doğal ahşabın sıcaklığını, zevkinize
göre farklı renk ve desen seçeneklerini ekonomik
avantajlarla sunuyor. Zarif çizgileriyle yalın, köşe
ve cam stor sistemi ile ergonomik ve pratik.
Her şey elinizin altında...

EDERA

HERBA & TAMARIN

Sarmaşıkların, doğadan yaşam alanınıza estetik
dokunuşlarla taşınması... Farklı stilleri bir araya
getirerek, özel üretim teknolojileriyle oluşturulan bir
koleksiyon… Detaylardaki özenli ve titiz ayrıntıların
simgesi; Edera serisi…

Vivaldi’nin unutulmaz eseri “Dört Mevsim” gibi,
her dönemin vazgeçilmez stili...

The indispensable style for every season, just like
Vivaldi’s unforgettable work “The Four Seasons”

Üst dolaplardaki kare form, mekanın ve ürünlerin
arasındaki enerji akışına uygun olacak şekilde
biçimlenerek iddialı ve şık bir tasarım ortaya
çıkarıyor. Alt ve boy dolaplarda kullanılan gömme
kulplar, tasarımın bütünlüğünü sağlıyor. Parlak
krem lake ile teak kaplamanın uyumu, zarafeti ve
doğallığı sunuyor. Konik aydınlatma, krem akrilik
tezgah ve dolap arasının yanı sıra ahşap kaşıklık
ve yarım boy köşe mekanizmasıyla da işlevselliğin
tanımını kişiselleştiriyor.

The square shape of the upper cabinets results in
a stylish and assertive design by allowing the ﬂow
of energy between the room and the product. The
recessed handles used in the lower cabinets and
tall cabinets help integrate the design.The harmony
achieved with shiny crème lacquer and teak veneer
is both elegant and natural. Cone-shaped lighting,
crème acrylic countertop and cabinet recess
combined with a wooden silverware tray and halflength corner mechanism gives functionality
a personal touch.

Desenli siyah parlak lake ve düz beyaz parlak lake
kapaklarıyla eşsiz bir ahenk yaratan Edera serisi,
modern kulpları ve düz beyaz akrilik tezgahı ile ferah
bir atmosfer sunuyor.

PAPAYA & TIMO
The Linum series offers the warmth of natural
wood, as well as a variety of color and pattern
selections to suit both your taste and your
budget. Simple with elegant lines, it is ergonomic
and practical with corner and glass store
systems.
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Geleceğin çizgilerini, yumuşak dokunuşlarla
yaşatan tasarımıyla adeta bir mutfak sanatı...

Kitchen art with modern lines, a design that adds
a soft touch to life...

Ufkun kızıllığını mutfaklarınıza taşıdık. Parlak siyah
cam kapaklar ve cam kapak pürüzsüzlüğündeki
pelesenk alt kapaklar uyumu, hayallerinizi
mutfağınıza yansıtıyor. Katlanır kapaklı üst
dolaplar, çekmece içi geniş çöp kovası ve kiler
sistemleri ile Papaya & Timo serisi, mutfakta her
şeyi olması gerektiği gibi düzenliyor.

We have brought the redness of the horizon
to your kitchen. The harmony of the Santos
rosewood doors on the bottom, which are as
smooth as glass, and the shiny, black glass doors
makes your dream for your kitchen come true.
The Papaya & Timo series organizes the kitchen
with a large internal trash can, pantry systems and
upper cabinets that feature folding doors.

Kırmızının dayanılmaz sıcaklığı, çeliğin şıklığıyla
bezendi. Herba serisi; dinç, genç ve çağdaş
çizgilerle her yönden çok farklı...
Her zaman şık, zarif ve estetik. Mutfağın genel
tasarımındaki kusursuzluk, kullanılan aydınlatma
sisteminde ve kulplarda da devam ediyor. Boy
dolaplardaki tel raf aksesuarı, depolama için
geniş ve düzenli alanlar sunuyor.

The irresistible warmth of red adorned with the
elegance of steel. The Herba series with its
young, robust and modern style is unique in
every way…
It is always elegant, classy and aesthetic.
The ﬂawless design apparent throughout the
kitchen continues in the lighting system and
handles. The wire shelf accessories in the tall
cabinets provide spacious and organized areas
for storage.
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HERBA

KAMILLE

Doğanın en ihtişamlı renkleri Herba serisinde
buluştu...

The most magniﬁcent colors of nature come
together in the Herba series…

Parlak yeşilin ve parlak kremin eşsiz uyumundan
doğan Herba serisi, düz krem akrilik tezgahıyla
şıklığın tanımını sil baştan yazıyor. 45cm’lik
aydınlatmalı duvar panosuyla verimli bir aydınlatma
çözümü sunarken, şık kulp detayıyla da tasarım
iddiasını koruyor.

The Herba series consists of the peerless harmony
of bright green and bright crème and rewrites
the deﬁnition of style with a smooth crème
countertop. It offers an efﬁcient solution to
illumination with a 45cm wall lighting panel
while maintaining design distinction with stylish
handles.

NERA
Nera serisi, ada ünitesi ve zengin modülleri ile
fonksiyonel bir tasarımın rahatlığını sunuyor ve
yatay çizgili kapak formu ile mutfağa dinamizm
katıyor. Lake ve PVC yüzeylerin çeşitli renklerde
kombinasyonu ile yaratılan bu sıra dışı mutfak,
zengin seçenekleriyle tarzınızı yansıtmanıza olanak
sağlıyor. İnce tasarım detaylarıyla alüminyum, cam
ve ahşabın mükemmel uyumunu sergileyen Nera,
stil sahibi modern evlerde enerji dolu bir mutfak
yaratıyor.

Pürüzsüz cam gibi lake kapaklar son teknoloji
ile el değmeden üretiliyor. Özenle seçilmiş
renkleriyle pozitif enerji yayan Kamille serisi,
hayatı içinde keyiﬂi zaman geçireceğiniz özgün bir
yere dönüştürüyor. Işıklı raﬂar, ada tezgahındaki
eviye ve masa kullanımındaki işlevsel çözümlerle
mutfağınızın her köşesine değer katıyor. Boy kiler
ve çekmece içi tabaklık sistemleri ile mutfağınızın
düzeni kontrol altında. Dolap altlarında kullanılan
ışıklı raﬂar hem estetiği hem de işlevselliği birlikte
sunuyor.

ANETO & DAPHNE
The lacquered doors, which are as smooth as
glass, are manufactured with state of the art
technology and never touched by hand.
The Kamille series emits positive energy with
carefully chosen colors, transforming life into
a unique place where you will spend many
delightful hours. The lighted shelves, the sink in
the island countertop and functional solutions for
utilizing the table add value to every corner of your
kitchen. The tall pantry and the plate system inside
the doors help organize the kitchen. The lighted
shelves used in the lower cabinets offer both
an esthetic and functional element.

SALVIA
An island unit and rich modules offer functional
kitchen solutions, while the horizontal lined
door form brings a dynamic aesthetic. This
extraordinary room is created with a combination
of lacquered and PVC surfaces in various colors,
so you can use its rich selections to reﬂect your
personal style. Nera series’ design details of
aluminum, glass, and wood bring balance to the
room, creating a modern living space that is full
of energy.

Salvia serisi, klasik mutfak anlayışının günümüz
ihtiyaçları doğrultusunda yorumlandığı huzur dolu bir
ortam yaratıyor. Eskitilmiş ahşap görünümü ve cam
kapakları ile geleneksel yaşam tarzından esintiler
taşıyan Salvia serisi, bugünün mutfaklarına geçmişin
paylaşım dolu ruhunu taşıyor. Katlanır kapakları
ve zengin modülleri ile kullanım kolaylığı sağlarken
Amerikan ceviz kaplamasıyla da öne çıkıyor. Akrilik
tezgahı için farklı renk ve yüzey seçeneklerinin
sunulduğu bu dinlendirici mutfak, keyiﬂi bir ev ortamı
yaratmak isteyenler için ideal bir seçim.

LOTUS

Doğa tüm güzelliğiyle mutfaklara taşınıyor...

Nature comes to the kitchen in all its beauty…

Alt ve boy kapakları mat meşe pvc, üst kapakları
koyu kahve, mat lake olan Aneto & Daphne serisi,
kusursuzluğun tariﬁ gibi...

The Aneto & Daphne series is like a recipe for
perfection with lower and tall doors in matte oak,
and dark brown upper doors with a matte lacquer
textured melanin veneer.

Aneto & Daphne serisi; farklı ölçülerdeki kulp
uygulamaları, üçgen aydınlatması, kahve akrilik
tezgahı ve sürgülü çöp kovası gibi işlevsel
detayları size sunuyor.

The Aneto & Daphne series features offset,
angled handles, triangle lighting, a brown acrylic
countertop and a sliding trashcan, introducing the
subtleties of nature to the room.

ALARIA
Salvia series creates a peaceful environment
in which the classical kitchen is interpreted in
accordance with today’s requirements. Bearing
traces of tradition with its aged wooden
appearance and glass doors, Salvia series comes
to life with an American hickory coat. Folding
doors and rich modules offer ease of use, while
color and surface options for the acrylic counters
lend a personal touch. This soothing kitchen is an
ideal choice for those who want to create a joyful
house environment.

Kendine özgü modern çizgilerin süslediği lake
dolaplar, yatay formuyla bu özel şıklığa hacim
kazandırırken, sıcacık paylaşımlar için yer açıyor.
Hem estetiği hem sunduğu konfor ile Alaria serisi,
özgün ve yenilikçi bir tarzın temsilcisi. Paslanmaz
çelik tezgâhı ile hijyen ve şıklığı bir arada sunan
Alaria serisi, birbirinden ayrı yıkama ve pişirme
bölümlerinde konforlu ve pratik çalışmaya imkân
sağlıyor.

Zarif bir mutfağa sahip olmayı hayal edenler
için tasarlanan Lotus serisi, yedi parlak renk
alternatiﬁyle görselliği en üst düzeyde tutuyor.
Düz ve parlak yüzeyli akrilik kapaklar, modern
formlarla şekillenerek Lotus serisine hayat veriyor.
Şık ve yalın bir mutfakta keyiﬂi zaman geçirmek
isteyenler, aradıklarını Lotus serisinde fazlasıyla
bulacaklar.

Designed for elegance, the Lotus series puts
visual quality at the forefront with seven gloss
color alternatives. Flat and gloss surfaced acrylic
doors take shape with modern forms to create
the basis of the Lotus series. The Lotus series
offers you more than an enjoyable kitchen with its
chic but modest design.

ORRIS
Through its material selection, elegant lines, and
simple design, Alaria series is a dynamic and
innovative kitchen option with components that
meet the both aesthetic and comfort standards.
Lacquered cupboards embellished by modern
lines that are unique to Alaria series add volume
to the horizontal shape. A stainless steel counter
is both hygienic and chic, and separate washing
and cooking stations create a comfortable, yet
practical, cooking space.

Dünyada ilk defa Kaleseramik tarafından üretilen
1m eninde, 3m boyunda ve 3mm inceliğindeki
Kalesinterﬂex, seramik kapaklarıyla alışılmışın çok
ötesinde bir görünüm sunan Orris serisi, evlerinde
farklılık yaratmak isteyenlerin yeni tercihi.
Kumlamalı ve düz alüminyum çerçeveli kapak
alternatiﬂerinin, çok özel renk seçenekleriyle
sunulduğu Orris serisi, sade formu ile her eve
uyum gösterebilen bir yapıya sahip.

With an appearance that is way beyond the
ordinary with its Kalesinterﬂex ceramic doors
(1m in width, 3m in length, and 3mm in thickness),
Orris series is the new choice for people who
want to differentiate their homes. Offering
sandblasted and smooth aluminium framed door
alternatives as well as a special color palette,
Orris series’ simple form has the ability to adapt
to every house.

