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mutfak kapak 
modelleri

Öne çıkan dört mutfak konseptini oluşturan, fark-
lı özelliklere sahip kapak modelleri geniş bir yelpaze 
ile sizler için hazırlanmıştır. Kült dizi ve filmlerin öne 
çıkan karakterlerinden ilham alınarak oluşturulan bu 
seri içerisinden seçeceğiniz kapak modelleri sayesinde 
mutfağınız sizin zevkinize göre kişiselleştirilebilir. The 
More sizin için bir mutfaktan daha fazlasını tasarladı. 

Cabinet door models with different features, which cons-
titute the four kitchen concepts, are prepared for you with 
a wide range of options. Your kitchen can be personalized 
according to your taste thanks to the cover models you 
choose from the series, which is inspired by the promi-
nent characters of the cultic series and movies. The More 
has designed more than a kitchen for you. 

kitchen cabinet doors
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legolas
Modern minimalizm ve geleneksel tar-
zın temiz çizgileri arasındaki mükem-
mel denge sayesinde, girdiği alanın ayırt 
edici özelliği haline gelir. Geniş ürün yel-
pazesi ile düz yüzeyleri ve  farklı hacim-
leri birleştirilebilen sofistike, minimalist 
mutfak modeli.

Thanks to the excellent balance between 
modern minimalism and clean lines of the 
traditional style, it draws attention at first 
sight. A sophisticated, minimalist kitchen 
model that can be combined with smooth 
surfaces and different volumes with its 
wide product range.

B  Serisi
C   Serisi
D  Serisi
E   Serisi
F   Serisi
G  Serisi
H  Serisi
M Serisi
N  Serisi
P  Serisi
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arwen
Zarif mobilya çözümleri oluşturmak için kla-
sik tarz, çağdaş bir anahtarla yeniden ziyaret 
ediliyor. Bu çok yönlü koleksiyon, geleneğin sı-
caklığını yansıtan ve pratik, modern bir tasarım 
sunan membran yüzeyli kapaklarıyla, her zevke 
hitap ediyor.

The classic style is revisited with a contemporary 
key to create elegant furniture solutions. This 
versatile collection appeals to all tastes with its 
membrane surface covers that reflect the warmth 
of tradition and offers a practical, modern design.

G Serisi

G Serisi
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robin
Alüminyum entegre kulp detaylı, 
18mm kalınlığındaki tüm ürün serile-
riyle kombinlenebilen Robin, kulp ve 
kapak rengi çeşitliliğiyle sınırsız tasa-
rım fırsatı yaratıyor.  Robin mutfakla-
rı, yaşam ve paylaşım için alan yarat-
mak adına görünümleri işlevsellik ile 
birleştirir. Teknik cihazlar için çalışma 
tablaları sunar, rahatlık için boşlukları 
birleştirir ve entegre eder. Günümüz ih-
tiyaçlarını ve alışkanlıklarını mükemmel 
tasarım çözümlerine dönüştürür.

Robin, which can be combined with all 
product series in 18mm thickness with 
aluminum integrated handle detail, cre-
ates unlimited design opportunities with 
its handle and cover color variety. Robin 
kitchens combine looks with functiona-
lity to create space for life and sharing. 
It offers worktops for technical devices, 
combines and integrates spaces for com-
fort. It transforms today’s needs and ha-
bits into perfect design solutions.

B  Serisi
C   Serisi
D  Serisi
E   Serisi
F   Serisi
G  Serisi
H  Serisi
M Serisi
N  Serisi
P  Serisi
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leia
Ev yapımı bir pastayı, taze toplanan 
yabani çiçekleri veya fırından yeni çık-
mış ekmekleri hayal edin. 22mm kalın-
lığında sağlam ahşap, lake boyalı narin 
çizgiler ve detaylara gösterilen özen, 
anılarınızın büyülü atmosferini yeniden 
yaratmak için bir araya geliyor.

Imagine a homemade cake, freshly pic-
ked wild flowers or freshly baked bread. 
22mm thick solid wood, lacquer pain-
ted delicate lines and attention to detail 
come together to recreate the magical at-
mosphere of your memories.

E  Serisi
M Serisi
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luke
Asalet, The More mutfaklarında yeni, 
çağdaş bir ifade biçimi buldu. Lake bo-
yalı, zarif kapak çerçeveleri bu modelin 
sofistike kişiliğini belirler. Luke küresel 
bir kitle için tasarlanmış ve üretilmiştir. 
Uluslararası lezzetleri özgürce yorum-
lamaktadır. 22mm kapak kalınlığı en 
gelenekselden en metropol lokasyon-
lara kadar farklı dekor stil ve anlayışları 
için mükemmel bir uyum sunar.

Nobility has found a new, contemporary 
form of expression in The More kitchens. 
Lacquered, elegant cover frames 
determine the sophisticated personality 
of this model. Luke was designed and built 
for a global audience. It freely interprets 
international flavors. The cover thickness 
of 22mm offers a perfect fit for different 
decor styles and insights; from the most 
traditional to the most metropolitan 
locations.

E  Serisi
M Serisi
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arya
Arya’nın çarpıcı kişiliği, 22mm kalınlığın-
da kendinden kulplu kapaklar, derinlik-
teki göz alıcı varyasyonlar ve yeni renk 
& trend kombinasyonları oluşturmak 
için geniş kapsamlı olma gibi önemli 
tasarım özellikleri ile geliştirildi. Günün 
her zaman tadını çıkarabilecekleri bir 
mutfak arayanlara pratiklik ve işlevsel-
lik kazandırır ve evin tarzıyla uyumlu bir 
şekilde harmanlanır.

Arya’s striking personality has been en-
hanced with key design features such 
as 22mm thick self-adhesive covers, 
eye-catching variations in depth, and wi-
de-ranging features to create new color 
& trend combinations. It gives practicality 
and functionality to those who are loo-
king for a kitchen that they can always 
enjoy the day and blends harmoniously 
with the style of the house.

E  Serisi
M Serisi
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daenerys
En üst düzeyde işlevsellik, zarafet ve 
stili olan Daenerys mutfak modelleri; 
kullanılan alanı ve hacmi, orijinal gizli 
kulplu detayı sayesinde davetkar çö-
zümlere dönüştürür. Koleksiyon, 22mm 
lake boyanın, geleneği ve modern ya-
şamı yansıtan bir görünüm oluşturmak 
için sert, açılı çizgileri zarif stille tamam-
laması ile oluşturulmuştur.

The Daenerys kitchen models that offer 
highest functionality, elegance and style 
turn used spaces and volumes into inviting 
solutions with its original hidden handle 
detail. The collection was created by with 
22mm of lacquer paint complementing 
hard and angular lines with elegant style 
in order to create an appearance that 
reflects tradition and modern life.

E  Serisi
M Serisi
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neo
Geçmişin değerlerini yeniden keşfet-
mek üzere tasarlanmış bu koleksiyon, 
mekanların ve hacimlerin rasyonelleş-
tirilmesiyle elde edilen, en çeşitli kişisel 
çizgileri yansıtan model olarak konum-
landırılmıştır. Mutfakta geniş hacim ve 
yaşam alanları yaratmak için malzeme-
leri, renkleri bir araya getirme kabiliyeti 
ile geliştirildi.

This collection, designed to rediscover 
the values of the past, is positioned as 
the model that reflects the most diverse 
personal lines obtained by rationalizing 
spaces and volumes. It was developed 
with the ability to combine materials and 
colors to create large volumes and living 
spaces in the kitchen.

E  Serisi
M Serisi

E  Serisi
M Serisi
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trinity
Trinity koleksiyonu, modern trendlerde 
ön plana çıkan görünümlerden ilham 
alıyor. Yakın geçmişin ve bugünün şe-
killerine ilişkin taze, nostalji barındırma-
yan bir görünüm arzulayan insanlar için 
tasarlanan Trinity; mutfak mobilyaları-
nın yaşam alanıyla harmanlandığı daha 
geniş, tasarım odaklı bir dekoratif kon-
septi yeniden yorumluyor. 

The Trinity collection is inspired by appe-
arances that stand out in modern trends. 
Designed for people who desire a fresh, 
non-nostalgic look for the forms of the 
past and present, Trinity reinterprets a 
larger, design-oriented decorative concept 
in which kitchen furniture blends with the 
living space. 

E  Serisi
M Serisi

E  Serisi
M Serisi
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Alüminyum profil renkleri:

Cam Tipleri:
Düz Cam, Satine Cam, Füme 
Cam, Serigrafi Cam, Bronz Cam 

siyah

antrasit

mocha

eloksal

ka
pa

kla
r

E  Serisi
M Serisi
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E-SERİSİ-İPEK MAT LAKE YÜZEY
 E SERIES- SILK MATT LACQUER SURFACE

E-101 E-102 E-104 E-105 E-106 E-107 E-108 E-109

E-110 E-111 E-112 E-113 E-117 E-118 E-119 E-120

E-121 E-122 E-123 E-124 E-126E-125 E-127

D-SERİSİ-MELAMİN YÜZEYLİ YONGALAM
D SERIES- MELAMINE SURFACE CHIPBOARD

D-101

D-123

D-114

D-139

D-102

D-124

D-115

D-140

D-103

D-125

D-116

D-141

D-107

D-126

D-117

D-142

D-108

D-135

D-118

D-143

D-151D-150D-149D-148D-147

D-110

D-136

D-119

D-144

D-111

D-137

D-120

D-145

D-112

D-138

D-121

D-146

B-SERİSİ- AKRİLİK YÜZEY
B SERIES- ACRYLIC SURFACE

B-109 B-110 B-111 B-112 B-113 B-114 B-115 B-116

C-SERİSİ-HIGH GLOSS YÜZEY
C SERIES- HIGH GLOSS SURFACE

C-113

C-121

C-114

C-123

C-115

C-124

C-116

C-125

C-117

C-125

C-118

C-127

C-119

C-128

C-120
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M-SERİSİ-METALİK LAKE YÜZEY
M SERIES- METALLIC LACQUER SURFACE

M-101 M-102

G-SERİSİ-MEMBRAN KAPAK
G SERIES- MEMBRANE SURFACE

G-104 G-105 G-106 G-107 G-108 G-110

F-SERİSİ-DOĞAL AHŞAP KAPLAMA
F SERIES- NATURAL WOOD VENEER

F-101 F-102 F-103 F-104 F-111

F-115F-112 F-113 F-114

N-SERİSİ-METALİK PARLAK LAKE YÜZEY
N SERIES- METALLIC HIGH GLOSS LACQUER SURFACE

N101 N-102

P-SERİSİ-PARLAK LAKE YÜZEY 
P SERIES- GLOSSY LACQUER SURFACE

P-101 P-102 P-103

H-SERİSİ-MELAMİN YÜZEYLİ MDF
H SERIES- MELAMINE SURFACE MDF

H-101 H-104
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