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A ydın’ın Efeler İlçesi’ndeki 17.000 m2’lik 
kapalı alana sahip fabrikasında, tam 
otomasyon ve CNC makine parkuru 
ile mutfak, banyo, kapı ve dekorasyon 
ürünleri üreten The More, bir Orge 

Grup A.Ş. şirketidir. 

Orge Grup artan gücü ve sektördeki 36 yıllık 
tecrübesi doğrultusunda 2019 yılında The More 
markasını ortaya çıkarmıştır. The More, lansmanını 
ilk kez 2019’da UNICERA İstanbul Seramik 
Banyo Mutfak Fuarı’nda gerçekleştirmiş, ürün 
ve konseptleriyle sektöre büyük bir ses, yeni bir 
soluk getirmeyi başarmıştır. Mutfak, banyo, kapı 
ve dekorasyon ürünlerini tek çatı altında toplayan, 
daha fazla hizmet daha fazla ürün sunan tek lider 
marka konumundadır. 

17.000 m2 ’lik fabrika ve üretim hattının yanı sıra 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 30.000 m2 ’lik yatırıma 
sahip olan The More, birçok yurtiçi projelerine ve 
Azerbaycan, Bulgaristan, Dubai, Fransa, Gürcistan, 
Hollanda, Irak, İsviçre, Kanada, Katar, Kenya, 
Norveç, Romanya, Suudi Arabistan, Ürdün ve 
Yunanistan olmak üzere çeşitli yurtdışı projelerine 
imza atmıştır. 

Aydın, İzmir ve Kuşadası’nda 3 büyük fabrika 
mağazaya; yurt içinde Bodrum, Manisa, 
Beylikdüzü, Erenköy, Elâzığ, Datça, Marmaris, 
Karşıyaka, Çeşme ve Erzincan; yurt dışında ise 
Fransa, Makedonya, Umman ve Malta bayi ağına 
sahiptir. 

Hizmet verdiği mutfak, banyo, kapı sektöründe; 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylanan ilk Ar-Ge merkezine sahip olan The 
More, Aydın’ın global markası olma yolunda hızla 
ilerlemektedir.

T he More which is located in the Efeler 
District of Aydın, has factory a closed 
area of 17.000 m2 and produces 
kitchen, bathroom, door, accessories and 
decoration products by full automation 

and CNC machine park. 

The More is an brand established by Orge Group 
in 2019 in line with its increasing power and 
36 years of experience in the sector. The More 
made its launch for the first time in 2019 at the 
UNICERA Istanbul Ceramic Bathroom Kitchen Fair 
and influenced with its products and concepts the 
sector by bringing a breath of fresh air. It is the only 
leading brand that gathers the products of kitchen, 
bathroom, door and decoration under one roof and 
offers more product’s variety and service. 

The More which has a factory of 17.000 m2 and a 
production line as well as an investment of 30.000 m2 

in the Organized Industrial Zone. Also The More 
has domestic projects in a lots of city of Turkey 
and international projects such as Azerbaijan, 
Bulgaria, Dubai, France, Georgia, Netherlands, 
Iraq, Switzerland, Canada, Qatar, Kenya, Norway, 
Romania, Saudi Arabia, Jordan and Greece.

The more has 3 big factory stores in Aydın, İzmir, 
Kuşadası. Also it has both domestic dealer network 
in Bodrum, Manisa, Beylikdüzü, Erenköy, Elazığ, 
Datça, Marmaris, Karşıyaka, Çeşme and Erzincan 
and abroad dealer network in France, Macedonia, 
Oman and Malta.

In the kitchen, bathroom, door sector it serves; 
having the first R&D center approved by the 
Ministry of Science, Industry and Technology, The 
More is rapidly progressing towards becoming a 
global brand of Aydın.

hakkımızda about usindexiçindekiler



4 5



6 7



8 9

Vizyon 

Misyon

Vision

Mission

şirket değerlerimiz company values

quality policy

enviromental policy

OHS policy

kalite politikamız

çevre politikamız

ISG politikamız

u    Dürüst İş Ahlakı
u    Kalite
u    Yenilik
u    Yaşamı Kolaylaştırma
u    Ülke Ekonomisine Katkı
u    Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti

Hizmet verdiği mutfak, banyo, kapı  ve dekorasyon sektöründe ulusal anlamda akla 
ilk gelen marka olarak sektöre yön vermek, Türkiye’deki en güçlü bayi ağına sahip 
olmak, müşteri memnuniyeti odaklı ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışını 
daha fazla ülkeye ve bölgeye taşıyarak global bir marka haline gelebilmektir. 

Şeffaf fiyat politikasıyla; yenilikçi, kullanışlı ve kaliteli üretim yapmak. Ürün ve 
konsept ürünleri kullanıcıya tek elden ulaştırmak. Hedef alınan işi eksiksiz ve 
hatasız teslim ederek, satış sonrası destek ile tam hizmet politikasına dayalı 
müşteri memnuniyeti yaratmaktır.

In kitchens, bathrooms, door and decoration sector as nationally to be first in mind to give direction to the 
sector as leading brand, to have the most powerful dealer network in Turkey, services without compromising 
on quality in lots of countries and regions by customer satisfaction and able to become a global brand.

With its transparent price policy; to produce innovative, useful and quality products. Delivering 
product and concept products to the user from a single source. It is to create customer satisfaction 
based on full service policy with after-sales support by delivering the targeted work completely 
and without mistake.

u   Business Ethics
u   Quality
u   Innovation
u   Making Life Easier
u   Contribution to the National Economy
u   Unconditional Customer Satisfaction

Mutfak, banyo ve kapı sektöründe çevreci, 
yenilikçi ve yaratıcı ürünler geliştirmek. 
Müşterilerin taleplerini yurt içi ve yurt dışı 
çözüm ortaklarıyla kurduğu etkili iş birliği 
ile zamanında, eksiksiz ve kaliteli biçimde 
karşılamak. ISO Yönetim Sistemi ilkelerine 
uymak, sistemi sürekli iyileştirmek. Faaliyet 
gösterdiği platformlarda, belirlenen tüzük ve 
yönetmeliklere uymak.

Develop eco-friendly, innovative and 
creative products. Timely and fully meet 
customer demands with high-quality 
through effective cooperation with domestic 
and foreign partners. Follow with the 
principles of the ISO Management System 
and perform continuous improvement. 
Follow with the by-laws and regulations in 
force in the platforms it operates.

Çevreye ve insan sağlığına zararlı faaliyetlerin 
azaltılmasını sağlamak amacıyla üretim 
aşamalarında zararlı maddelerin kullanılmasını 
azaltmak; çevre ile ilgili yasaları takip 
etmek, tüm çalışanların desteğini alarak 
sürdürülebilirliği sağlamak.

Reduce the use of harmful materials in the 
production stages to ensure decrease in the 
activities that harm the environment and human 
health; follow the laws related to environment 
and ensure sustainability with the support of all 
the employees.

Sağlık ve güvenliğin esas alındığı 
bir çalışma ortamı yaratarak kaza 
oranlarını minimum seviyede tutmak.

Minimize accident rates by creating a 
working environment based on health 
and safety.



ürünler
products

kapı

dekorasyon

çalışan kadın mutfağı

geniş aile mutfağı

erkek mutfağı

gurme mutfağı

working woman kitchen

large family kitchen

man kitchen

gourmet kitchen

door

decoration

İç Mimariyi Zenginleştiren 
Modelleriyle The More Kapıları

Hayatı Sizin İçin 
Güzelleştiriyoruz

The More Doors with Models 
Enriching Interior Architecture

We Embellish 
Life for You

mutfak
kitchen
Dört Özel Konsepti ile 
The More Mutfakları
The More Kitchens with
Four Special Concepts

banyo
bathroom
Özgün ve Kullanışlı Tasarımlarıyla 
The More Banyoları
The More Bathrooms with 
Unique and Useful Designs
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mutfak
kitchen

Mutfak milletlerin kültürel aynası, evlerde ve mekânlarda 
insanlar arasında temel bağların oluştuğu yerdir. Birlikte, 
aynı masa etrafında tüketilen zaman, yemek, atmosfer, 
sizi sevdiklerinizle daha yakın kılar. Herhangi bir işin emek 
verilen, zaman harcanan en önemli aşamasından söz 
ederken dahi “işin mutfağı” denilir. Bu bağlamda mutfak, 
her daim en değerlilerimizle birlikte paylaştığımız, 
evimizin en nadide mekânıdır. 

Kadınların, erkeklerin, annelerin, gençlerin, çekirdek 
ailelerin, geniş ailelerin, aslında herkesin mutfağı kullanım 
şekli birbirinden farklıdır. Fakat hepsinin ortak bir noktası 
vardır: Herkes mutfakta geçirdiği zaman eşsiz olsun ister! 
Çünkü mutfak bir evin mutluluk hormonlarını harekete 
geçiren leziz yemeklerin hazırlandığı; evde bizi en çok biz 
yapan yerdir.  The More ise bir mutfaktan daha fazlasıdır.

çalışan kadın
mutfağı

working
woman 
kitchen

large 
family 
kitchen

man 
kitchen

gourmet 
kitchen

geniş aile
mutfağı

erkek
mutfağı

gurme
mutfağı

The kitchen is a cultural reflection of nations and the place 
in homes and spaces where ties are created between 
people. The time spent together around a table, the food 
and the atmosphere bring you and your loved ones closer. 
The phrase “the kitchen of job” is used when mentioning 
the most important stage of a job where effort and time are 
spent. In this context, the kitchen is the most precious space 
of homes that we always share with out dearest ones. 

Women, men, mothers, youngsters, nuclear families, wide 
families and in fact, everyone uses the kitchen in a different 
manner. But they all have one common point: Everyone 
wants the time spent in kitchen to be unique! This is because 
the kitchen is the place of a home where food is prepared 
that arouses the hormones of happiness, the place of homes 
that most makes us who we are. But The More is more than 
a kitchen.
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çalışan
kadın
mutfağı
working woman kitchen

Kadınların mutfaktaki ihtiyaçlarına odaklı, zamandan 
tasarruf sağlayan, hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan, 
tüm kadınların zevklerine uygun, mutfak kullanım 
alışkanlıklarına hitap eden çözümler sunar.

It offers solutions that to focus on women’s needs 
in the kitchen, saves time, aims to make life easier, 
appeals to the tastes and kitchen usage habits of all 
women.
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Birbirine Yakın
Yemek pişirme ve yemek masası arasındaki 
mesafeyi minimum seviyede tutmayı ve kolay 
servisi amaçlar.

Kolay ve Hızlı Temizlik
Kullanılan ürün yüzeyi ve 
malzemeleri ile hızlı ve kolay 
temizlik sağlar.

Pratik
Zamanın değerini öncelik alarak; 
mutfak kullanımında en çok ihtiyaç 
duyulan ekipmanları bir arada toplar.

Teknolojik
Dijital çağa uygun tasarım 
ile modern teknolojik 
detaylarla zaman kazandırır.

Technological
It saves time with modern 
technological details and design 
suitable for the digital age.

Easy and Fast Cleaning
It provides fast and easy 
cleaning with the product 
surface and materials used.

Practical
Prioritizing the value of time; 
gathers the most needed 
equipment in kitchen use together.

Close Items
It aims to keep the distance 
between cooking and dining table 
to a minimum and easy service.
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Kullanışlı ve geniş alan yaratan, kalabalık ailelere 
hitap eden bu konsept tercihe uygun renk ve tasarım 
seçenekleriyle her aileye uygun rahat mutfak alanları 
yaratır.

This concept which creates a useful and wide space 
and appeals to crowded families, offers a comfortable 
kitchen life suitable for every family with its color and 
design options.

geniş aile
mutfağı
large family kitchen
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Ayrıntılı Dolap Bölmeleri
Mutfak dolaplarının içinde farklı işlevlere sahip 
bölmeler, tüm ürünlere kolay ulaşımı sağlar, 
mutfak organizasyonuna katkı sağlar. 

Large Space
Offers a comfortable dining area 
as well as a cooking area that 
provides freedom of movement.

Geniş Depolama Alanı
Mutfak malzemelerinin stoklanmasına, özellikle 
büyük boy ürünlerin depolanmasına olanak sağlar. 
Mutfaklarda yaşanan yer sıkıntısını ortadan kaldırır.

Detailed Cupboard Compartments
Compartments with different functions inside the 
kitchen cupboard provide easy access to all products 
and contribute to the kitchen organization.

Geniş Alan 
Konforlu bir yemek yeme alanının 
yanı sıra hareket özgürlüğü sağlayan 
yemek pişirme alanı sunar.

Storage Area
It allows the storage of kitchen materials, 
especially large-sized products. It eliminates 
the space problem in the kitchens.
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erkek
mutfağı

Koyu ve mat renkleri, sade ve şık stili, kolay 
temizlenebilir yüzeyleri ve malzemeleri, mutfak 
işlerini kolaylaştıracak ankastre yapıları ile mutfakta 
erkeksi bir atmosfer yaratır.

It creates a masculine atmosphere in the kitchen with 
its dark and matte colors, simple and elegant style, 
easy to clean surfaces and materials, built-in structures 
that will make kitchen work easier.

man kitchen
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Ankastre Yapılar

Easy and Fast Cleaning

Kolay ve Hızlı Temizlik

Technological

Teknolojik

Built-in Structures

Mutfaktaki tüm işlemleri 
birlikte yapmaya olanak 
sağlayan yapılar mevcuttur.

It provides fast and easy 
cleaning with the product 
surface and materials used.

Kullanılan ürün yüzeyi ve 
malzemeleri ile hızlı ve kolay 
temizlik sağlar.

It saves time with modern 
technological details and design 
suitable for the digital age.

Dijital çağa uygun tasarım ile 
modern teknolojik detaylarla 
zaman kazandırır.

There are structures that allow 
performing all operations in the 
kitchen together.
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gurme
mutfağı

Farklı mutfak kültürlerini bir araya getirenlere, sıra dışı 
lezzet arayışında olanlara, yemek yapmayı severlere, 
hobi edinenlere, profesyonellere ve mutfakta zaman 
harcamayı sanat haline dönüştürmüş herkese özel 
tasarlanmış gurme konsept mutfağıdır.

It is a gourmet concept kitchen designed for those who 
bring together different culinary cultures who are in 
search of extraordinary flavors who love cooking who 
have a hobby for professionals and for anyone who 
has transformed art spending time in the kitchen into.

gourmet kitchen
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Ayrıntılı Dolap Bölmeleri
Mutfak dolaplarının içinde farklı işlevlere 
sahip bölmeler, tüm ürünlere kolay ulaşımı 
sağlar, mutfak organizasyonuna katkı sağlar.

Dekoratif
Tamamlayıcı akseasuarları, yüksek görüş açısı, 
özgün ve dekoratif tasarımı, rahat sunum 
alanı ile göze hitap eder, sunuma değer katar.

Pratik
Zamanın değerini öncelik alarak; 
mutfak kullanımında en çok ihtiyaç 
duyulan ekipmanları bir arada toplar.

Detailed Cupboard Compartments
Compartments with different functions inside 
the kitchen cupboard provide easy access to all 
products and contribute to the kitchen organization.

Decorative
With its complementary accessories, high viewing angle, original 
and decorative design, comfortable presentation area, it appeals to 
the palate and the eye, adding value to the presentation of meal.

Practical
Prioritizing the value of time; gathers 
the most needed equipment in 
kitchen use together.
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mutfak kapak 
modelleri

Dört mutfak konseptini oluşturan, farklı özelliklere 
sahip kapak modelleri geniş bir ürün ve renk 
yelpazesine sahiptir. İsimlerini kült dizi ve film ana 
karakterlerinden alan kapak serisi, mutfaklara da kült 
tasarım modelleri sunuyor.

Cover models with different features that make up the 
four kitchen concepts have a wide range of products and 
colors. The cover series which take their names from the 
main characters of the cult TV series and movies also 
offer cult design models to kitchens.

kitchen cabinet covers
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legolas
Minimal ve modern çizgilerin hâkim 
olduğu 18 mm kalınlığında, geniş 
renk ve yüzey seçeneklerine sahip 
bir modeldir. Hem düz hem de ahşap 
yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.

It is a model with a thickness of 18 mm, 
with a wide range of color and surface 
options with minimal and modern lines. 
It can be used easily on both plain and 
wooden surfaces.

B-C-D-E-F-G-H-M-N-P

Renk & Yüzey Serileri:
Colors & Textures Series:
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arwen
Membran yüzey kapakları düz pastel 
tonlarıyla nostalji çizgileri modernize 
eden bir modeldir. Camlı ve camsız 
olmak üzere 18 mm kalınlığında
kapak seçenekleri vardır.

Membrane surface covers are a model 
that modernizes nostalgic lines with plain 
pastel tones. There are cover options 
of 18 mm thickness: glass and without 
glass.

G

Renk & Yüzey Serisi:
Color & Texture Serie:
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robin
Alüminyum entegre kulp detaylı modeldir. 
18 mm kalınlığındaki tüm ürün serileri 
ile kombinlenir. Kulp ve kapak rengi 
çeşitliliği sınırsız tasarım fırsatı yaratır. 
Yaşam ve paylaşım alanı açısından 
işlevseldir, günümüz ihtiyaçlarını tasarım 
çözümlerine dönüştürür.

This model has an aluminum integrated 
handle. It is combined with all 18 mm 
thickness product series. Handle and 
cover color diversity creates unlimited 
design opportunities. It is functional 
in terms of living and sharing space, 
transforming today’s needs into design 
solutions.

B-C-D-E-F-H-M-N-P

Renk & Yüzey Serileri:
Colors & Textures Series:
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leia
Narin çizgi ve tasarım detaylarıyla sade 
alanlar yaratan bir modeldir. 22 mm 
kalınlığında lake boyalı yüzey renk 
seçeneklerine ek olarak metalik lake 
yüzey seçenekleri mevcuttur.

It is a model that creates simple spaces 
with its delicate lines and design details. 
In addition to 22 mm thickness lacquered 
painted surface color options, metallic 
lacquered surface options are available.

E-M

Renk & Yüzey Serileri:
Colors & Textures Series:
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luke
Lake boyalı, zarif kapak çerçeveleri ile 
sofistik bir tasarıma ve 22 mm kapak 
kalınlığına sahiptir. En gelenekselden en 
metropol lokasyona kadar farklı dekor 
çözümleri sunar.

It has a sophisticate design with lacquered 
painted, elegant cover frames and cover 
thickness of 22 mm and offers different 
decor solutions from the most traditional 
to the most metropolitan location.

E-M

Renk & Yüzey Serileri:
Colors & Textures Series:



66 67



68 69



70 71

arya
Kendinden kulplu kapakları, pratik ve 
işlevsel kullanım yapısıyla trend ve sade 
bir tasarım modeli yaratır. 22 mm kapak 
kalınlığındadır; mat lake ve metalik lake 
yüzey seçenekleri mevcuttur. 

It creates a trendy and simple design 
model with self-handle covers and 
practical and functional usage structure. 
It has a cover thickness of 22 mm; matte 
lacquer and metallic lacquer surface 
options are available.

E-M

Renk & Yüzey Serileri:
Colors & Textures Series:
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daenerys
Üst düzey işlevselliğe sahip; zarafet ve 
stili bir araya getiren lake boyalı 22 mm 
kalınlığında üretilen bu model, hacmi 
ve gizli kulp detayı sayesinde mutfak 
kullanım alanlarına çözüm üretir. Açılı 
ve zarif çizgilerle geleneksel ve modern 
yaşamı taşır.

It is highly functional, combining elegance 
and style. This model produced in lacquer 
painted 22 mm thickness, creates a 
solution for kitchen usage areas thanks 
to its volume and hidden handle detail. It 
reflects traditional and modern life with 
its angled and elegant lines.

E-M

Renk & Yüzey Serileri:
Colors & Textures Series:
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neo
Geçmişin gelenekçi, klasik değerlerini 
barındıran bu model camlı ve 
camsız kapak seçenekleri ile 22 mm 
kalınlığında; mat ve metalik lake renk 
serileriyle kullanılır.

It comes from the traditional and classical 
values of the past. This model has glass 
and without glass cover options. 22 mm 
thickness; used with matt and metallic 
lacquer color series.

E-M

Renk & Yüzey Serileri:
Colors & Textures Series:
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trinity
Zarif CNC işlemesiyle yakın geçmişi ve 
bugünü modern klasik bir tasarımla 
yeniden yorumluyor. 22 mm kalınlığında 
mat ve metalik lake renk serileriyle 
kullanılır.

With its elegant CNC machining it 
reinterprets the recent past and present 
with a modern classical design. It is used 
with matt and metallic lacquered color 
series of 22 mm thickness.

E-M

Renk & Yüzey Serileri:
Colors & Textures Series:
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Evin bütünüyle uyumlu, tüketici ihtiyacı ve ruhuna 
hitap eden The More banyo modelleri kendine özgü 
tasarımlara sahiptir. Geniş model, renk ve yüzey 
yelpazesi ile her ihtiyaca uygun seçenekler sunar.

The More bathroom models that are compatible with 
the whole house and appeal to the consumer needs 
and spirit have their own unique designs and offer 
options for every need with its wide range of models, 
colors and surfaces.

banyo
bathroom
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hareketli & zarif
live & dressyvicenta

Tasarımında kullanılan motifler 
zarif bir görüntü sunarken 
hareketli banyo alanı yaratır.
The motifs used in its design create an elegant 
look while creating a lively bathroom area.

*Modüllerin yön bilgisini satış temsilcisine danışınız*Modüllerin yön bilgisini satış temsilcisine danışınız
*Please ask module direction information to the sales manager*Please ask module direction information to the sales manager

casey zarif & şık
elegant & stylish

Zarafeti ve şıklığı 
banyonuzda da hissettir.
Makes you feel the elegance 
in your bathroom.

 CASEY
ÖLÇÜ (SIZE) RENK (COLOR)

EN (cm) E 

*ALT MODÜL 80-90-100 101-109-111-123-124

AYNA MODÜL 70 101-109-111-123-124

*BOY MODÜL 50 101-109-111-123-124

 VICENTA
ÖLÇÜ (SIZE) RENK (COLOR)

EN (cm) E / F

*ALT MODÜL 120-135 101/104   101/112   111/102   118/102

AYNA MODÜL 120-135 101/104   101/112   111/102   118/102

E-111

F-102

E-101

F-104

E-101

F-112 F-102

E-118

E-101 E-109 E-111 E-123 E-124
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jade pastel & sade ergonomik & doğal
pastel & simple ergonomic & naturaldigna

Pastel tonları sade tasarımla 
birleştirir, banyonuza renk katar.

Ergonomik ve işlevsel tasarımı; lake 
boya ve ahşap renk detaylarıyla 
banyolarda doğallığı ön plana çıkarır.It combines pastel shades with simple 

design and adds color to your bathroom. It highlights naturalness in bathrooms 
with its ergonomic and functional design; 
wooden and lacquer color details.

JADE
ÖLÇÜ(SIZE) RENK (COLOR)

EN (cm) E 

ALT MODÜL 120-135 101-109-111-120-127

AYNA MODÜL 75-90 101-109-111-120-127

*BOY MODÜL 30 101-109-111-120-127

DİGNA
ÖLÇÜ (SIZE) RENK (COLOR)

EN (cm) E/F

ALT MODÜL 116-136 101/101   112/104

AYNA MODÜL 116-136 E101-112

*BOY MODÜL 40 101/101   112/104

RAF MODÜL 40 101/101   112/104

E-101

F-101 F-104

E-112

E-101 E-109 E-111 E-120 E-127

*Modüllerin yön bilgisini satış temsilcisine danışınız
*Please ask module direction information to the sales manager

*Modüllerin yön bilgisini satış temsilcisine danışınız
*Please ask module direction information to the sales manager
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julen yalın & sade tarihsel & stil
plain & simple historical & stylemagna

Yalın ve sade detay tasarımıyla 
banyolara huzur taşır.

Tarihsel referanslardan yola çıkan 
tasarım, banyolarda konfor ve stili 
bir araya getiriyor.It brings peace to bathrooms with its 

plain and wood detailed design. Based on historical references, 
the design combines comfort 
and style in bathrooms.

JULEN
ÖLÇÜ(SIZE) RENK (COLOR)

EN (cm) D/D

*ALT MODÜL 60-80 101/110   125/110

AYNA MODÜL 50-70 ELOKSAL

*BOY MODÜL 45 101/110   125/110

MAGNA
ÖLÇÜ(SIZE) RENK (COLOR)

EN (cm) E

ALT MODÜL 85-95-105-125-165 101-118-123-127-128

AYNA MODÜL 60-75-85-95-110 101-118-123-127-128

*BOY MODÜL 35 101-118-123-127-128

D-101 D-125

D-110 D-110

*Modüllerin yön bilgisini satış temsilcisine danışınız
*Please ask module direction information to the sales manager

*Modüllerin yön bilgisini satış temsilcisine danışınız
*Please ask module direction information to the sales manager

E-101 E-118 E-123 E-127 E-128



102 103

aia evazengin & klas havalı & canlı 
rich & class cool & alive

Ağır tarzı, temiz kesik çizgileri, altın 
rengi metal aksesuarları, lake boya 
renk tonları ile ağır ve zengin bir 
banyo modeli sunuyor.

Zarif demir aksamı, pratik kullanım 
detayları, lake boya uygulaması 
ve modern havasıyla canlı banyo 
alanları yaratıyor.

It offers a heavy and rich bathroom model with its heavy 
style, clean cut lines, gold-colored metal accessories and 
lacquer paint color tones applied on wood.

It creates lively bathroom areas with its elegant 
iron parts, practical usage details, lacquer paint 
application and modern atmosphere.

AIA
ÖLÇÜ(SIZE) RENK (COLOR)

EN (cm) E

ALT MODÜL 60-80-90-100 109-118-122-124-126

AYNA MODÜL 64 FON 

*BOY MODÜL 37 109-118-122-124-126

EVA
ÖLÇÜ(SIZE) RENK (COLOR)

EN (cm) E

ALT MODÜL 95 105/112  107/112  117/112  
121/112  125/112

AYNA MODÜL 50 SİYAH ALUMİNYUM

E-109 E-118 E-122 E-124 E-126

E-105 E-107 E-117 E-121 E-125

E-112 E-112 E-112 E-112 E-112

*Modüllerin yön bilgisini satış temsilcisine danışınız
*Please ask module direction information to the sales manager
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elsa lokistil & minimal kompakt & bütünsel
style & minimal compact & harmony

Canlı renkleri, zarif ayak detaylarıyla 
stil sahibi ve minimal banyo 
tasarımı sunuyor.
It offers a stylish and minimal bathroom design with 
its vibrant colors and elegant foot details.

ELSA
ÖLÇÜ(SIZE) RENK (COLOR)

EN (cm) D

ALT MODÜL 60-80-100 119-120-123-126-145

AYNA MODÜL 60 FON

*BOY MODÜL 35 119-120-123-126-145

LOKI
ÖLÇÜ(SIZE) RENK (COLOR)

EN(cm) E/D

ALT MODÜL 138-174 111/117

AYNA MODÜL 104 111/117

*BOY MODÜL 25-46 111/117

Ahşap, lake boya ve akrilik dokuların 
bir arada kullanıldığı kompakt 
tasarım aydınlatmalı aynalar ile 
tamamlanıyor. Akrilik tezgâhı ile 
ayrıca lavabo ihtiyacı yaratmıyor.
The compact design, in which wood, lacquer paint 
and acrylic textures are used together, is completed 
with illuminated mirrors. With its acrylic counter, it 
does not require an additional sink.

E-111

D-117

*Modüllerin yön bilgisini satış temsilcisine danışınız
*Please ask module direction information to the sales manager

*Modüllerin yön bilgisini satış temsilcisine danışınız
*Please ask module direction information to the sales manager

D-119 D-120 D-123 D-126 D-145
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sven thyrasert & yenilikçi klasik & zarif
tough & innovator classical & elegant

Dikey sert çizgileri ve 
kulpsuz tasarımıyla yenilikçi 
bir görüntü yansıtıyor.

Bakır aksesuarlarla zenginleştirilmiş 
klasik kapak işlemelerini ve ince zarif 
tasarım çizgilerini bir araya getiriyor.

It reflects an innovative image with its 
vertical rigid lines, handle-less design.

It combines classical cover engraving enriched with 
copper accessories and elegant design lines.

SVEN
ÖLÇÜ(SIZE) RENK (COLOR)

EN (cm) E

ALT MODÜL 88-120 119-120-122-123-126

AYNA MODÜL 104 ELOKSAL

ÜST MODÜL 30 119-120-122-123-126

THYRA
ÖLÇÜ(SIZE) RENK (COLOR)

EN (cm) E

ALT MODÜL 67-87-107-117-167 112-118-120-122-126

AYNA MODÜL 60-80-100-110 112-118-120-122-126

*BOY MODÜL 37 112-118-120-122-126

*Modüllerin yön bilgisini satış temsilcisine danışınız
*Please ask module direction information to the sales manager

E-119 E-120 E-122 E-123 E-126 E-112 E-118 E-120 E-122 E-126
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alisavilda esnek & ergonomikmodern & klasik
flexible & ergonomicmodern & classical

Sıcak ve hareketli ahşap çıtalarla 
zenginleştirilen bu model modern 
klasik tarzını yaratıyor.

Modüler banyo modelidir. Esnek 
ölçü ve renk avantajına sahiptir. 

The model enriched with warm and moving 
wooden slats reflects the modern classic style.

It is a modular bathroom model. It has the 
advantage of flexible size and colors.

VILDA
ÖLÇÜ(SIZE) RENK (COLOR)

EN (cm) E

ALT MODÜL 84-104-124-164 119-120-122-123-126

AYNA MODÜL 64-84-134 119-120-122-123-126

ALISA ÖLÇÜ(SIZE) RENK (COLOR)

*ALT MODÜL Ölçü bilgisi için satış 
yetkilisinden bilgi alınız.

Please get information from the 
sales representative.

Geniş renk seçeneğine sahiptir. Renk bilgisi 
için satış yetkilisinden bilgi alınız.

Please get information from the sales 
representative.AYNA MODÜL

E-119 E-120 E-122 E-123 E-126

*Modüllerin yön bilgisini satış temsilcisine danışınız
*Please ask module direction information to the sales manager
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kapı
Mutfak, banyo, mobilya ve duvar renkleriyle uyumlu 
The More kapı modelleri iç mekânlarda mimari çö-
zümler sunar. Fonksiyonel ve her tarza uygun seçe-
neklerin yanı sıra geniş renk yelpazesine sahiptir.

Compatible with kitchen, bathroom, furniture and 
wall colors, The More door models offer architectural 
solutions in interiors. It has a wide range of colors as 
well as functional options for every style.

door
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melissa
neoklasik

neoclassical

KASA / Door Frame: LAKE / Lacquered
PERVAZ / Door Trims: LAKE / Lacquered

KANAT / Door Leaf: LAKE / Lacquered

ML-201-c

ML-203-cML-203

ML-201

Özel tablalı ve çıtalı neoklasik kapı modelidir. 
Kasa, pervaz ve kanat lake boyadır.

It is a neoclassical door model with special 
panel and slat. Door leaf, trims and frame 
are lacquer painted.

Uygulanabilir 
Renk Serileri: 
E Serisi
M Serisi
Available 
Color Series: 
E Serie
M Serie
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melissamelissa

ML-202-cML-202

Çift Kanat ML-202-c

ML-204-cML-204

ML-206 ML-207
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star

ST-201 ST-201-c ST-202

ST-203-cST-203ST-202-c

Uygulanabilir 
Renk Serisi: 
F Serisi

Özel tablalı ve çıtalı; kasa, pervaz ve kanat renkleri 
birbiriyle bütün, kaplamalı kapı modelidir.

Special table and slatt production coated door 
model with its frame, trims and wing colors 
compatible all with each other.

ahşap sıcaklığı
warmth of wood

Available 
Color Serie: 
F Serie

KASA / Door Frame: KAPLAMA / Veneered
PERVAZ / Door Trims: KAPLAMA / Veneered

KANAT / Door Leaf: KAPLAMA / Veneered
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gold

Uygulanabilir 
Renk Serileri: 
E Serisi 
F Serisi

Kasa ve pervazları hem lake boya hem kaplama 
tercih edilebilen, kanatları lake boya kapı modelidir.

It can be preferred with both lacquer paint and 
veneered its frame and trims. Its wings are 
lacquer paint.

ahşap kaplama ve lake uyumu
harmony of wood veneered and lacquered

Available 
Color Serie: 
E Serie
M Serie

GL-202GL-202-c GL-205-c

GL-205 GL-206-c GL-206KASA / Door Frame: KAPLAMA – LAKE / Veneered – Lacquered
PERVAZ / Door Trims: KAPLAMA – LAKE / Veneered – Lacquered

KANAT / Door Leaf: LAKE / Lacquered
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flora

FL-201-cFL-201

FL-202-c

FL-202

FL-203-cFL-203

Desenli ve CNC işlemeli, camlı camsız 
seçenekleri ile kullanılan lake boya
kapı modelidir.

It is a patterned and CNC processed lacquer 
paint door model that is used with glass or 
without glass options.

Uygulanabilir 
Renk Serisi: 
E Serisi

zarif desenler & süslemeler
elegant pattern & decorations

Available 
Color Serie: 
E Serie

KASA / Door Frame: LAKE / Lacquered
PERVAZ / Door Trims: LAKE / Lacquered

KANAT / Door Leaf: LAKE / Lacquered
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Kaplamalı ve fuga desenli kapı modelidir.
It is veneered door model with fuga pattern.

alara

AR-202 AR-202-c

AR-207 AR-207-c

AR-203-c AR-207 AR-207-c

AR-203

Uygulanabilir 
Renk Serisi: 
F Serisi

muntazam fuga detaylar
neat fuga details

Available 
Color Serie: 
F Serie

KASA / Door Frame: KAPLAMA / Veneered 
PERVAZ / Door Trims: KAPLAMA / Veneered 

KANAT / Door Leaf: KAPLAMA  / Veneered 
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halia

Fuga desenli, kasa ve pervaz alpi kaplamalı,
kanatları lake kapı modelidir. 

It is a door model with a fuga pattern, frame and 
trims alpine weneered, with lacquered wings.

Uygulanabilir 
Renk Serileri: 
E Serisi
F Serisi

HL-202 HL-202-c

HL-203 HL-203-c

ahşap kaplama & fuga desenler
wood veneered & fuga pattern

Available 
Color Series: 
E Serie
F Serie

KASA / Door Frame: KAPLAMA / Veneered
PERVAZ / Door Trims: KAPLAMA / Veneered

KANAT / Door Leaf: LAKE / Lacquered
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HL-205 HL-205-c

HL-207 HL-207-c

HL-208 HL-208-c

HL-209 HL-209-c

HL-210-cHL-210

haliahalia
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alinda

Saray motifli lake kaplamalı kapı modelidir.
It is a lacquered paint door model with a palace motif.

Uygulanabilir 
Renk Serisi: 
E Serisi

AL-201-c Çift Kanat AL-201-c

AL-202-c

AL-203-c

Çift Kanat AL-202-c

Çift Kanat AL-203-c

tarihi saray motifleri
historical palace motifs

Available 
Color Serie: 
E Serie

KASA / Door Frame: LAKE / Lacquered
PERVAZ / Door Trims: LAKE / Lacquered

KANAT / Door Leaf: LAKE / Lacquered
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lara

Lake boyalı ve fuga desenli kapı modelidir.

It is lacquer paint door model with fuga pattern.

Uygulanabilir 
Renk Serisi: 
E Serisi

LR-201 LR-201-c

LR-202 LR-202-c

lake & fuga desen buluşması
lacquer & fuga pattern combination

Available 
Color Serie: 
E Serie

KASA / Door Frame: LAKE / Lacquered
PERVAZ / Door Trims: LAKE / Lacquered

KANAT / Door Leaf: LAKE / Lacquered
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laralara

LR-203 LR-203-c LR-205

LR-205-c LR-207 LR-207-c

LR-208 LR-208-c LR-209 LR-209-c

LR-210 LR-210-c LR-212 LR-212-YK-C
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lima

Yüzeyi çizilmelere ve darbelere karşı 
dayanıklı kapı modelidir. 

It is a door model whose surface is 
resistant to scratches and impacts.

Uygulanabilir 
Renk Serileri: 

BAŞAK

BURÇAK

TOSYA
CEVİZ

LM-203 LM-204 LM-205 LM-206

LM-207 LM-208 LM-209

dayanıklı melamin yüzeyler
resistant melamine surfaces

Available 
Color Series:
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zelos

Ofis, hastane, kolej, otel, plaza gibi kamuya açık işyerleri için ideal, kasası ve 
pervazı eloksallı alüminyumdan üretilen laminat kanatlı özel kapı modelidir.

Special door design with laminated door leaf and door trim produced 
from anodized aluminum which is ideal for public places such as offices, 
hospitals, colleges, hotels, plazas.

ZL-01 ZL-02 ZL-03

yaşam alanlarına özel kapı modelleri
special door for living spaces
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garda

Klasik çizgilerle tasarlanmış kapı modelidir.
It is a door model designed with classical lines.

GR-201 GR-202

klasik çizgiler
classical lines

KASA / Door Frame: LAKE / Lacquered
PERVAZ / Door Trims: LAKE / Lacquered

KANAT / Door Leaf: LAKE / Lacquered

Uygulanabilir 
Renk Serisi: 
E Serisi
Available 
Color Serie: 
E Serie
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line

Metalik boya ve doğal ahşap kaplama 
renklerinin bir arada kullanıldığı kapı modelidir.
It is a door model where metallic paint and natural 
wood veneer colors are used together.

Uygulanabilir 
Renk Serileri: 
F Serisi
M Serisi
N Serisi

KASA / Door Frame: KAPLAMA / Veneered 
PERVAZ / Door Trims: KAPLAMA / Veneered 

KANAT / Door Leaf: LAKE - KAPLAMA / Lacquered – Veneered

LN -201

sıradışı tasarım
extraordinary design

Available 
Color Serie: 
F Serie
M Serie
N Serie



142 143

leos

Kendinden yüzey işlemeli, lake boyalı kapı modelidir.
It is a self-treated, lacquered door model.

KASA / Door Frame: LAKE/Lacquered
PERVAZ / Door Trims: LAKE/Lacquered

KANAT / Door Leaf: LAKE/Lacquered

LS-201

kusursuz işleme detayları 
perfect self-treated details

Uygulanabilir 
Renk Serisi: 
E Serisi
Available 
Color Serie: 
E Serie
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dekorasyon
decoration

İnsanın olduğu her yerde güzellik vardır. Şıklık, 
zarafet, samimiyet gibi ögeler bir mekânın kimliğini 
oluşturur ve mutluluk mekânın kendine has ruhu 
ile başlar. The More, ince dokunuşlar ile düşleri 
tuvallere, tuvalleri yaşam alanlarınıza taşıdı. Her 
bir noktasına önem vererek ve özen göstererek 
hazırladığımız bu yaşam alanları, nihayetinde gurur 
duyacağımız eserler haline geldi. Bizler de onları asıl 
sahiplerine, yani sizlere emanet ediyoruz. Mekanları 
sanat eserine, detayları zarafete dönüştürüyoruz.

“ Tasarımlarımızın her noktasında 
sanatımıza olan aşkımız var. “

There is a beauty wherever a human is. Elements such 
as style, elegance and sincerity form the identity of a 
place and happiness begins with the unique spirit of the 
place. The More brought the dreams to the canvases 
and the canvases to your living spaces with kind 
touches. These living spaces, which we prepare with 
care and attention at each point, have finally become 
works that we are proud of. We commend them to their 
original owners: you. We transform spaces into works 
of art and details into elegance.

“We have love for our art at 
every point of our designs.”
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Ofis, hastane, kolej, otel, plaza gibi kamuya açık iş yerleri için 
tasarımından, üretim ve montajına kadar tüm süreçleri The More 
tarafından gerçekleştirilen dekorasyon referanslarımızı inceleyebilirsiniz.

See our references related to the decoration works all processes of which 
including design, production and assembly carried out by The More for the 
public workplaces such as offices, hospitals, colleges, hotels, plazas, etc. 

Dekorasyon 
Projelerimiz
Our Decoration Projects
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aksesuar
Evinizin, iş yerinizin ve var olduğumuz diğer tüm 
mekanların tamamlayıcıları, aksesuarlar. The More 
ihtiyacınız olabilecek tüm fonksiyonel, stil sahibi ve 
ince düşünülmüş aksesuarları bir araya getirdi.

Accessories are the complements of your home, 
workplace and all other places we exist: The More has 
combined all the functional, stylish and well thought 
accessories you may need. 

accessories
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100

201

312

332

340

342

350

352

313

314

320

322

330

202

203

300

301

302

310

311

110 KÜÇÜK

111 KÜÇÜK

112 KÜÇÜK112 KÜÇÜK

113 KÜÇÜK

321 KÜÇÜK

351 KÜÇÜK

341 KÜÇÜK

331 KÜÇÜK

115 KÜÇÜK

101

102

103

114

104

105

117

118

120

119

729

727 728

723722

731

725 726
724

730 732
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Profil Kulplar

360

361

400

401

402

500

501

502

701

702

704

708

713

717

719

720

721

718

714

715

716

709

710

711

712

Gola Kulp

705

707

703 KÜÇÜK

706 KÜÇÜK
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KL-110 KL-210

KL-410

KL-610

SK-411

SK-511

KL-410KL-710 KL-910

KL-510

KL-310

KL-510

KL-620

KL-810

SK-411

SK-911

SK-511

402

401

501

502500

400

KL-730

KL-420

KL-620

KL-720 KL-220 KL-820

KL-320

KL-520

KL-740

KL-750

KL-120
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legolas

robin

luke

neo

trinity

arwen

leiazoro

arya daenerys
B  Serisi
C   Serisi
D  Serisi
E   Serisi
F   Serisi
G  Serisi
H  Serisi
M Serisi
N  Serisi
P  Serisi

B  Serisi
C   Serisi
D  Serisi
E   Serisi
F   Serisi
H  Serisi
M Serisi
N  Serisi
P  Serisi

E  Serisi
M Serisi

E  Serisi
M Serisi

E  Serisi
M Serisi

G Serisi

Alüminyum profil renkleri:

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

siyah

antrasit

mocha

eloksal

ka
pa

kla
r

E  Serisi
M Serisi

ca
bin

et
 co

ve
rs
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renkler & dokular
colors & textures

B SERİSİ- AKRİLİK YÜZEY
B SERIE- ACRYLIC SURFACE

D SERİSİ - MELAMİN YÜZEYLİ YONGA LEVHA
D SERIE - MELAMINE SURFACE CHIPBOARD

C SERİSİ- PARLAK & SÜPER MAT YÜZEY
C SERIE- HIGH GLOSS & SUPER MATT SURFACE

PARLAK/HIGH GLOSS

SÜPER MAT/SUPER MATT

B-109

D-101

D-111

D-118

D-125

D-139

D-145

D-151

C-113

C-121

B-110

D-102

D-112

D-119

D-126

D-140

D-146

C-114

C-123

B-111

D-103

D-114

D-120

D-135

D-141

D-147

C-115

C-124

B-112

D-107

D-115

D-121

D-136

D-142

D-148

C-116

C-125

B-113

D-108

D-116

D-123

D-137

D-143

D-149

C-117

C-126

C-119

B-114

D-110

D-117

D-124

D-138

D-144

D-150

B-118

C-127 C-128

C-120

B-115 B-116

Product colors may show 
differences because of print.

Ürün renkleri baskıda
farklılık gösterebilir

Product colors may show 
differences because of print.

Ürün renkleri baskıda
farklılık gösterebilir

160
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renkler & dokular
colors & textures

E SERİSİ-İPEK MAT LAKE YÜZEY
E SERIE- SILK MATT LACQUER SURFACE

E-101

E-107

E-113

E-121

E-127

E-102

E-108

E-115

E-122

E-128

E-109

E-117

E-123

E-104

E-110

E-118

E-124

E-105

E-111

E-119

E-125

E-106

E-112

E-120

E-126

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

G SERİSİ-MEMBRAN YÜZEYLİ KAPAK
G SERIE- MEMBRANE SURFACED COVER

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

F-101

G-104

H-101

F-113

F-102

G-105

H-104

F-114

F-103

G-106

F-115

F-104

G-107

F-111

G-108

F-112

G-110

Product colors may show 
differences because of print.

Ürün renkleri baskıda
farklılık gösterebilir

Product colors may show 
differences because of print.

Ürün renkleri baskıda
farklılık gösterebilir
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Features of Product Series

B Serie- Acrylic Surface: It stands out as an environmentally 
friendly, safe product with its high brightness level, high 
resistance against scratches and UV rays. Acrylic Panel, where 
small scratches can be easily removed with polish, also impresses 
with its resistance to household chemicals.

C Serie- High Gloss & Super Matt Surface: They are 
decorative glossy and matt panels formed by coating PVC/PET 
foil on MDF.

D Serie- Melamine Surface Chipboard: Melamine coated 
panels offer a wide range of patterns & material combinations 
and various application possibilities for furniture and interior 
decoration.

E Serie- Silk Matt Lacquer Surface: With its rich color 
varieties, it offers you unlimited design opportunity with 
homogeneous furniture covering coatings, with no veins and 
tree patterns, and plain paints. The hard, durable and long-
lasting lacquer surface is provided with polishing and careful 
workmanship.   

F Serie- Natural Wood Veneer: By cutting, drying and slitting 
the tree stump, the wood preserves its naturality. It is pressed 
on the MDF surface on both sides and varnished to provide a 
decorative appearance with a topcoat.

G Serie- Membrane Surfaced Cover: Membrane cover is 
pressed unilaterally on one side MDF surface of PVC foil and 
therefore long-lasting and durable form is obtained. It is known 
that the PVC foils do not contain any bacteria or any carcinogenic 
chemicals in accordance with the analyzes. 

H Serie- Melamine Surface MDF: Melamine coated 
panels offer a wide range of patterns & material combinations 
and various application possibilities for furniture and interior 
decoration.

M Serie- Metallic Lacquer Surface: In order to achieve a 
more striking image, first covering paints are applied to provide a 
look without veins or tree patterns, and flat paints are varnished 
after combining them with metal effect. A large number of layers 
are created by polishing and giving a metal feel with careful 
workmanship.

N Serie- Metallic High Gloss Lacquer Surface: After the 
Metallic Lacquer Surface is created, a glossy surface is obtained 
by brightening it with varnish to provide a brighter appearance.

P Serie- Glossy Lacquer Surface: The MDF surface offers 
you unlimited design opportunity homogeneously with covering 
paints, with no vein or tree pattern, and plain paints. During 
polishing, smooth and glass appearance is obtained by applying 
glossy varnish to the last layer.

R Serie- Laminat Veenered MDF: Manufactured with state-
of-the-art laminate technology, with superior post-forming 
properties, increased abrasion resistance, hygienic surface. It can 
be used comfortably in interior decorations, in home and office 
furniture, kitchen, bathroom and cabinet doors, on hotel doors, 
in schools, in public offices and decorative finishes, and in all 
decorative applications occurred by your imagination.

Ürün Serilerinin Özellikleri

B Serisi- Akrilik Yüzey: Yüksek parlaklık seviyesi, çizilmelere 
ve UV ışınlarına karşı gösterdiği yüksek dayanıklılıkla, çevre dostu 
güvenli bir ürün olarak ön plana çıkmaktadır. Küçük çiziklerin cila 
ile rahatlıkla yok edilebildiği Akrilik Panel, ev kimyasallarına karşı 
dayanıklılığı ile de göz doldurmaktadır.

C Serisi- Parlak & Süper Mat Yüzey: Parlak ve mat yüzeydeki 
PVC/PET folyonun MDF panellerin yüzeyine kaplanması ile 
oluşan dekoratif panellerdir.

D Serisi- Melamin Yüzeyli Yonga Levha: Melamin kaplı 
paneller geniş desen yelpazesi ve malzeme kombinasyonları 
ile mobilya ve iç dekorasyon için çok çeşitli uygulama olanakları 
sunmaktadır.

E Serisi- İpek Mat Lake Yüzey: Zengin renk çeşitleriyle 
mobilyayı örtücü boyalarla homojen olarak, hiçbir damar, ağaç 
deseni kalmayacak şekilde, düz boyalarla sizlere sınırsız tasarım 
fırsatı sunar. Cilalama işleminin fazlalığı, özenli işçilikle sert, 
dayanıklı ve uzun ömürlü Lake yüzey sağlanır.   

F Serisi- Doğal Ahşap Kaplama: Ağaç kütüğünün kesilmesi, 
kurutulması ve çok ince dilimlenmesiyle doğal yapıda kalan 
ahşap görüntüsü oluşur. MDF yüzeyine çift taraflı press’lenir ve 
verniklenerek son katla dekoratif görüntü sağlanır.

G Serisi- Membran Yüzeyli Kapak: Membran kapak, 
PVC folyonun tek yüz MDF yüzeyine tek taraflı olarak 
preslenerek uzun ömürlü ve dayanıklı form elde edilir. Kullanılan 
PVC folyoların yapılan analizler doğrultusunda, bakteri 
barındırmadığı ve kanserojen herhangi bir kimyasal içermediği 
kaydedilmiştir. 

H Serisi- Melamin Yüzeyli MDF: Melamin kaplı paneller 
geniş desen yelpazesi ve malzeme kombinasyonları ile mobilya 
ve iç dekorasyon için çok çeşitli uygulama olanakları sunmaktadır.

M Serisi- Metalik Lake Yüzey: Daha çarpıcı bir görüntü 
yakalamak için örtücü boyalarla homojen olarak hiçbir damar, 
ağaç deseni kalmayacak şekilde işlem yapılır. Ardından metal 
efekti eklenir ve vernik uygulanır. Cilalama işlemiyle çok sayıda 
katman oluşturulur ve özenli işçilikle metal hissiyatı verilmesi 
sağlanır.

N Serisi- Metalik Parlak Lake Yüzey: Metalik Lake Yüzey 
oluşturulduktan sonra daha parlak bir görüntü sağlamak için 
vernikle parlaklaştırarak ışıltılı bir yüzey yakalanır.

P Serisi- Parlak Lake Yüzey: MDF yüzeyin örtücü boyalarla 
homojen olarak, hiçbir damar, ağaç deseni kalmayacak şekilde 
işlemden geçirilmesi sağlanır. Cilalama esnasında son kata parlak 
vernik işlemi uygulanarak pürüzsüz ve cam görüntüsü yakalanır.

R Serisi- Laminat Kaplamalı MDF: Üstün postforming 
özelliği, artırılmış aşınma dayanımı, hijyenik yüzeyi, dünyada 
laminat teknolojisinin ulaştığı en son tekniklerle üretilmektedir. 
İç dekorasyonlarda, ev ve ofis mobilyalarında, mutfak, banyo 
tezgâhları ve dolap kapaklarında, otel kapılarında, okullarda, kamu 
binalarında banko ve dekoratif kaplamalarda ve hayal gücünün el 
verdiği tüm dekoratif uygulamada rahatlıkla kullanılabilir.

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

M SERİSİ-METALİK LAKE YÜZEY
M SERIE- METALLIC LACQUER SURFACE

N-101

M-101

N-102

M-102

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

R-SERİSİ- LAMİNAT KAPLAMALI MDF
R- SERIE - LAMİNAT VEENERED MDF

P-101

R-101

P-102

R-102

P-109

R-103

P-111 P-120

Product colors may show 
differences because of print.

Ürün renkleri baskıda
farklılık gösterebilir
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kasa / frame

pervaz / trims

Iasos Bombeli 
Kasa - 36 mm 

Iasos Bombeli 
Pervaz - 18 mm 

Nysa Düz
Pervaz - 12 mm

Pyramid
Pervaz - 18 mm

Ankastre Süpürgelik
(mm: opsiyonel)
(mm: optional)

Nysa Düz 
Süpürgelik
(mm: opsiyonel)
(mm: optional)

Tralleis Fugalı
Pervaz- 18 mm

Sardes Süpürgelik
18 mm

Nysa Düz 
Süpügelik 10 mm

Aphro Süpürgelik 
18 mm

Gold Süpürgelik
16 mm

Nysa Düz
Pervaz - 18 mm 

Sardes
Pervaz - 22 mm

Nyasa Düz 
Kasa - 36 mm

Kompozit 
Kasa-Pervaz

Kompozit 
Kasa-Pervaz II

Masif Sandviç 
Kasa
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