


Paylaşılan
mutfaklar

Bizim için mutfak, sadece yemek pişirilen bir 

yer değil. Sıcak hikâyelerin yaşandığı, evin 

kalbinde yer alan ve hayatı daha konforlu 

hale getiren önemli bir yaşam alanı. 

Bu yüzden İntema mutfaklar, yeni 

koleksiyonları, modelleri ve dokularıyla farklı 

yaşam stillerine yanıt verecek zenginlikte 

tasarlandı. Her ince detay, içindeki hayatları 

düşünerek kurgulandı.

Yaşama değer katan mutfağın her hali, 

İntema’da.
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Neden İNTEMA 
mutfak sahibi 
olmalıyım?

1 Stil sahibi ve
fonksiyonel tasarımlar 4 Mutfağa dair her şey 

için tek adres3 3D Lookbook ile her 
model için uygun renk 
kombinasyonlarını 
görme fırsatı 6 7 yıla varan* garanti ve 

satış sonrası destek2 Mimarlarımız 
tarafından uzman 
projelendirme hizmeti 5 Kalite standardı yüksek 

dünya markalarıyla iş 
birliği

*Akrilik ve kristal kapak grupları 7 yıl, Polimerik ve PET malzemeler 3 yıl, lake, doğal ahşap kaplama, laminat kapak grupları 2 yıl garanti kapsamındadır.
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Modern, Neo-klasik, Klasik...

Zevkinize uygun olarak seçebileceğiniz, birbiriyle uyumlu renk ve malzeme 

kombinasyonlarından oluşan koleksiyonlarımız size konforlu bir mutfak / 

yaşam alanı deneyimi yaratmak için tasarlandı.

Zevkinize uygun
tasarlanmış
çözümler
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Hayalinizdeki
mutfaktan fazlası

Depolamadan pişirmeye, aydınlatmadan mutfak aksesuarlarına,

armatürden karoya, hayalinizdeki mutfak için ihtiyaç duyduğunuz tüm 

çözümler İntema’da buluşuyor.

İntema mutfaklar, kullanım kolaylıkları ve avantajlarıyla her detayda size tam 

bir konfor yaşatıyor. İşlevsellik, hızlı imalat, yüksek kalite, güvence ve diğer 

hizmet avantajlarıyla uzun yıllar keyifle yaşanacak mutfaklar sunuyor.
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Çevreye ve geleceğe
saygılı mutfaklar

İntema olarak, Mutfağın “evimizin kalbi” olduğuna inandığımız kadar doğanın da “hayatlarımızın kalbi” 

olduğuna inanıyoruz.

Bu yüzden Türkiye’nin ilk markalı modüler mutfak üreticisi olarak; geleceğimizin ve gezegenimizin korunması 

konusunda, büyük bir hassasiyet ve bilinçle üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için çabalıyoruz.

İş ortaklarımız ile birlikte, mutfak mobilyası kategorisinde 41 farklı kapak ve renk grubunda çevreye ve geleceğe 

saygılı malzemeleri tercih ediyor, Orman Yönetim Konseyi Belgesi (FSC), Avrupa Birliği Çevre Yönetimi ve 

Denetleme Planı (EMAS), Alman Kalite Güvence Derneği Kalite İşareti (Golden M), Çevre Yönetimi Sistemi 

Standardı (ISO14001),  Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi (ISO50001) gibi çevreye duyarlı üretim 

standartlarından ödün vermiyoruz.

İnsana saygılı projeler

İntema, 42 yıllık tecrübesiyle 10 daireden 10.000 daireye kadar her 

büyüklükteki projede mutfaklara kendi imzasını atıyor. Tesisattan 

tasarıma kadar her aşamada proje süreçlerine tam destek oluyor. 

Çevreye ve insan sağlığına saygıyla ürettiği tasarımlarıyla ev sahiplerine 

İntema mutfak sahibi olmanın güvenini yaşatıyor.

98 



Stilinizi
yansıtan
tasarımı seçin

Stilinize, ihtiyaçlarınıza en uygun mutfağı seçin ve 

mimarlarımızla birlikte zevkinize göre dilediğinizce kişiselleştirin.

İntema’da tam düşündüğünüz mutfağı yaratmak çok kolay.

02

INOVA

Sayfa 28

01

TOSCANA

Sayfa 12

03

VEGA

Sayfa 44

04

FRESCA

Sayfa 60

05

PRIME

Sayfa 76
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Klasik dokunuşlarla
zamansız bir tasarım

01

Toscana
Yumuşak beyazları ve nefis

grileriyle hep yeni kalan,

zamansız bir anlayış ve 

klasik çizgilerle tasarlanan 

Toscana, hayalinizdeki mutfak 

atmosferini sunuyor. Çerçeveli 

kapakları, stilini

güçlendiren kulp seçenekleri 

ve kullanışlı detaylarıyla 

size estetiğin, konforun ve 

duyguların yeni bir keşfini 

sunuyor. Paylaştıkça değeri 

artacak ve unutulmayacak anlar 

için!

Malzeme/Renk:
Parlak Lake - Taupe
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Estetik
detaylar

Klasik tarzı kusursuz bir şekilde

yansıtan gravürlü detaylar ve pirinç kulplar, 

Toscana’nın estetiğini tamamlıyor.

Mutfakta yerleşim

Pişirme, hazırlama ve depolama alanları arasında rahat hareket 

edebilmeniz için uzman mimarlarımız tüm detayları incelikle 

planlıyor, ortaya konfor ve fonksiyonelliğin mükemmel bir bileşimi 

çıkıyor.
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Farklı kulplarla
tasarımda zevkli
dokunuşlar

Modele özel sunulan farklı kulplardan dilediğinizi 

seçerek tasarımı farklı dokunuşlarla zenginleştirin, 

mutfağınızı kişiselleştirin.

Kalkar kapaklar

Parçalı kapak açılımıyla istediğiniz rafa kolayca ulaşabilmenize 

olanak tanıyan bir konfor… Mutfakta rahat ulaşım sayesinde yemek 

yapmak daha büyük bir keyfe dönüşüyor.
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Malzeme/Renk:
Mat Lake - Baltık Gri

Klasiğin en yeni
çizgilerinde
sofistike bir tasarım

Toscana mutfaklar, zarif detayları,

yumuşak dokulu mat lakenin de içinde

yer aldığı farklı doku seçenekleriyle

hep yeni kalan çizgiler taşıyor. 

Seçilen doku ve renge göre

tamamlanan aksesuarlarıyla tasarımın

ve mutfağın ruhu değişiyor.
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Estetik tezgah üstü
dolaplar

Camlı, çekmeceli, estetik sergilemeye olanak 

tanıyan, büfe tarzı tezgah üstü dolaplar mekana 

klasik bir hava katıyor.

Ada alt dolap depolama

Ada mutfak tasarımlarında, pişirme sırasında ihtiyaç 

duyduklarınız elinizin altında. 
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Mat ve Parlak Lake
Parlak lake, yüksek parlaklık değeri sayesinde ışığı tam 

olarak yansıtıyor. Lake; MDF üzerine zımpara, macun,

astar ve boya işlemi yapılarak uygulanıyor, ortaya 

pürüssüz bir yüzey çıkıyor. Tüm yüzeyleri ve yanları 

homojen boyanıyor; neme ve suya dayanıklı yapısıyla 

tercih sebebi oluyor.

İpeksi bir dokunuşa sahip mat lake, tüm lakelerde 

olduğu gibi kapaklardaki yumuşak kıvrım detayı ve tüm 

yüzeylerindeki kesintisiz renk uyumuyla dikkat çekiyor.

Toscana
Malzeme / 
Renk Paleti

Lava Siyah Uzay Mavi

Lake Mat Lake Parlak

Orman YeşiliBaltık Gri Açık Kül Gri Açık Kül Gri

İpek Gri TaupeSis Gri Sis Gri

İnci BeyazBuz Beyaz Vizon Vizon

Katalogda yer alan mutfak görselleri, renk kombinasyonlarını göstermek amacıyla 
bilgisayar ortamında simüle edilen temsili üç boyutlu görsellerdir. Görsellerde yer alan 
renk ve dokular gün ışığı veya spot ışığı altında katalogdan farklılık gösterebilir, 
doğru örnek için yetkili satış noktalarındaki numuneler baz alınmalıdır. 
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Mutfağınızı
hareketlendirecek
seçenekler

Zarif tasarıma sahip bir

mutfak, daima stil sahibi detaylar ve

estetiği güçlendiren aksesuarlarla

zenginleşir. Seçim daima sizin!

1

5

6

7

2
10

4

8

9

3

5      Yeşil kadife sandalye       Seramik sirke ve yağlık       Püsküllü şekerlik      Siyah dekoratif vazo       Bakır kupa

      Doğal dokulu pamuk mutfak bezi      Siyah beyaz fotoğraf baskı tablo       Özel tasarım sarkıt aydınlatma       

      Modern, siyah sarkıt aydınlatma       Cam vazolu dekoratif bitkiler

Bu sayfalarda yer alan tamamlayıcı dekoratif öğeler, mutfağınızı tasarlarken size ilham vermesi için örnek olarak eklenmiştir.

Aksesuarlar

3 4

9

1

7

2

86

10
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      Gri kadife sandalye       Ahsap kapaklı saklama kapları       Areka palmiyesi      Led sarkıt aydınlatma

      Püsküllü, kapaklı seramik saklama kabı       Kokulu mum        Siyah hasır sepet       VitrA Urbanwood porselen karo      

Kusursuz bir 
atmosferin
vazgeçilmezleri
Gri, siyah ve beyazın kusursuz uyumunu ortaya 

koyan dekoratif detaylar, mutfağınıza sıcaklık 

getiriyor. Grinin soğuk estetiğine VitrA’nın ahşap 

görünümlü karoları sıcaklık katıyor.

1

5

6

7

2

4

8

3 Aksesuarlar

3 41

7

2

865

Bu sayfalarda yer alan tamamlayıcı dekoratif öğeler, mutfağınızı tasarlarken size ilham vermesi için örnek olarak eklenmiştir.
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Zarif, modern, 
çarpıcı ve sofistike…

02

Inova
Daima en iyisinden, sade ve

özgüvenli formlardan yana

olanlar için, estetik ve etkileyici

bir tasarım anlayışı…

Inova, kulpsuz kullanımı ve

ahşaptan siyaha farklı

renk seçenekleriyle rahatlıkla

kişiselleştirebileceğiniz formlar 

sunuyor. Geniş iç hacmiyle 

konforu, yalınlığıyla modern

bir tavrı yansıtıyor. Mutfak

keyfi bir aşka dönüşüyor.

Malzeme/Renk:
Kristal Mat - Taş Siyah
Doğal Ahşap Kaplama - 
Amerikan Ceviz
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Geniş saklama
alanları

Inova diğer tüm Intema modellerinden 5 cm daha 

yüksek tezgahı sayesinde, geniş dolap iç hacmiyle 

daha fazla depolama alanı sunuyor. Inova, yüksek 

tezgah sevenlerin ve fazladan alana ihtiyaç 

duyanların tercihi olarak öne çıkıyor.

Kulpsuz stil sahibi detaylar

Inova, gömme profil detayı sayesinde kulba gerek olmadan estetik 

ve yalın bir tasarım sunuyor. Ergonomik tutuş için tüm kapaklar özel 

detaya sahip.
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Çizilmeye dayanıklı 
yüzeyler

Endüstriyel kaplama seçenekleri ile modern 

mutfaklarda çizilmeye ve UV ışınlarına dayanıklı 

yüzeyler, hem estetik hem fonksiyonel.

Bir yaşam alanı, mutfak

Açık planlı yaşam alanlarında tamamlayıcı öğelerle mekan ve 

mutfak iç içe konumlandırılabilir. Gizli gömme ankastre mutfak 

dolaplarıyla kullanım kolaylığı ve estetik bir arada.

3332 



Malzeme/Renk:
Parlak Lake - Trüf Gri

Konuklarınızı
mutfakta
ağırlamanın farkı…

İnova’nın salonla iç içe geçen ada yerleşimli 

“açık mutfak” stiliyle konuk ağırlamak bambaşka 

bir zevke dönüşüyor. Yemek pişirirken 

konuklarınızla sohbet edebilir, hatta onları yemek 

masanızda değil, geniş ve stil sahibi adanızda 

ağırlayabilirsiniz.
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Lüksün ötesinde sade, 
modern ve minimal…

Inova’nın tasarımı yalın ve zamansız çizgilerle 

değer kazanıyor. Inova’yla mutfağınız, evinizin

en estetik ve keyifli noktasına dönüşüyor.

Derin sürgüler

Alt dolaplardaki derin sürgülü çekmecelerle kavanoz, 

tencere, tava gibi mutfak gereçlerine ulaşmak 

kolaylaşıyor. Mutfakta yerleşim daha pratik hale geliyor 

ve yemek yapmanın keyfi artıyor.
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Kristal
Kristal PET, geri dönüştürülebilen, parlak ve 

mat alternatifleriyle termoplastik bir malzeme 

olma özelliği taşıyor. Görüntü olarak lakeye 

yakın bir etki yaratıyor. 

Mat ve parlak yüzeyiyle dikkat çeken kristal 

PET’in kapak kenarları da kapak yüzeyiyle aynı 

renkte kaplanıyor.

Inova
Malzeme / 
Renk Paleti

Katalogda yer alan mutfak görselleri, renk kombinasyonlarını 
göstermek amacıyla bilgisayar ortamında simüle edilen temsili üç 
boyutlu görsellerdir. Görsellerde yer alan renk ve dokular gün ışığı 
veya spot ışığı altında katalogdan farklılık gösterebilir, doğru örnek 
için yetkili satış noktalarındaki numuneler baz alınmalıdır. 

Lake Mat Lake Parlak

Baltık Gri Siyah Lava Siyah

Pembe 
Taupe

Lava Siyah Trüf GriSis Gri Sis Gri

Gümüş Gri Taş Gri Açık Kül Gri Gümüş Gri Açık Kül Gri

Buz BeyazBuz Beyaz İpek Gri Vizon Vizon

Akrilik

Karbon Gri

Açık Gri Bej

Sıcak Beyaz

Kristal Mat Polimerik Mat
Doğal

Ahşap KaplamaPET Mat

Taş Siyah

Açık Mocha

Katran

Hareli
Koyu Ceviz

Düşey
Okaliptüs

Kömür Siyah

Dokulu
Siyah Meşe

Puslu Meşe

Açık
Kaşmir

Kil Beyazı

Düşey
Amerikan Ceviz

Kül Gri Dumanlı 
Meşe

Koyu Taupe

Süt Beyaz Buz Gri

Vanilya Bej

Kristal Parlak

Kil Beji

Piyano
Siyah

Kil Kahve

Süt Beyaz

Dokulu
Melamin

Metal
Görünümlü

Koyu Ceviz

Rustik Meşe Açık BakırDüşey
Freze Meşe

Süt Beyaz

Hareli
Açık Meşe

Ada Çayı
Yeşili

Baltık Mavi

38 39



      Siyah metal tabure       Doğal taş saksılı sukulent       Dekoratif sepet       Ahşap kuzu biblo

      Antrasit kurulama bezi       Renkli cam kase      Dekoratif grafik desenli tablo       Çubuk sarkıt lamba

      Seramik saksılı yucca      Renkli cam vazolar       Dekoratif dergiler

Mutfağınızı
hareketlendirecek
seçenekler
Ahşap ve koyu renk dokulara uygun, minimal 

ve modern aksesuarlar, antrasit renkler ve 

metaller mutfak keyfinize zenginlik katıyor. 

7

1 4

2

5

3

8

9

10

11

6

5

Aksesuarlar

3 4

9

1

7

2

86

10 11

Bu sayfalarda yer alan tamamlayıcı dekoratif öğeler, mutfağınızı tasarlarken size ilham vermesi için örnek olarak eklenmiştir.
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      Metal ayaklı yüksek tabure       Euphorbia tetra kaktüs       Led çubuk aydınlatma      Pilea       Aromalı mum

      Siyah cam vazo       Dekoratif tel sepet       Artema Single eviye bataryası       Antika görünümlü seramik demlik

Aksesuarlar

3 41

7

2

8 96

5

Sıra dışı bir 
atmosferin
olmazsa olmazları
Beyaz bir mutfağa yakışan yumuşak renklerdeki 

sade aksesuarlar, mutfağınızı tamamlıyor. 

Gözünüzü yormayan stil sahibi detaylarla 

mutfağınızın keyfini daha da artırmanız için.

2

7

1

4

5
3

6

8

9

Bu sayfalarda yer alan tamamlayıcı dekoratif öğeler, mutfağınızı tasarlarken size ilham vermesi için örnek olarak eklenmiştir.
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Rafineliği, sadeliği ve
estetiğiyle mutfakta 
sıcaklığı arayanlara…

01

Vega
Sadeliği yansıtan Country 

stiliyle son derece sıcak bir 

atmosfer yaratan Vega, zor 

beğenenler için rafine bir tavırla 

tasarlandı. 

Maviden yeşile ve deniz 

renklerine uzanan paleti ve 

kulp seçenekleriyle dilerseniz 

modern, dilerseniz klasik 

çizgilere yaklaşan Vega, size 

keyif dolu anlar vaat ediyor.

Malzeme/Renk:
Mat Lake - Beton Yeşili
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Vintage vitrinler

Camlı ve çerçeveli tezgah üstü

dolaplarla retro bir tavır öne çıkıyor.

Büfe tarzıyla “vintage” etki tasarımda

yeniden hayat buluyor.

İnce çerçeveli kapaklar

Vintage karakterli, modern pirinç kulplarla

yeşilin mükemmel uyumu… 

Bir yaz mutfağı yeniden canlanıyor.
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Sıra dışı bir
mutfak deneyimi…

Yeşil, gold ve siyahın mükemmel

buluşmasıyla mutfağınıza stil sahibi

çizgilerle bambaşka bir ambiyans

katabilirsiniz. Yaz evlerinin rahatlığını

ve country tavrının estetiğini taşıyan,

özgüveni yüksek bu çizgiler, size eşsiz

bir mutfak deneyimi yaşatacak. Eviye dolabı

Eviyenin klasik tarzını öne çıkartan alt dolaplar,

suya dayanıklı taban korumalarına sahip. Klasik 

stilinin ötesinde modern bir etkiyle mutfağınıza

zamansız bir tasarım kazandırıyor.
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Malzeme/Renk:
Mat Polimerik - Hareli Açık Meşe - Pet Mat - Süt Beyaz

Vintage detaylarıyla
stil sahibi bir 
Neo-klasik…

Çerçeveli kapaklarıyla dikkat çeken Vega,

zamansız stilleri seven ve ince detaylara önem 

verenlerin tercihi. Vintage etkileriyle her zaman 

yeni kalacak mutfaklar için.

50 51



Kendi stilini
mutfağına yansıtmak 
isteyenlere…

Mekâna sıcaklık katan ahşap

renkleri, ince çerçeveler tasarımda

öne çıkıyor. Klasik ya da modern,

kendi stilindeki zengin karakterli

mutfaklar, rafine zevklere sahip

kişilere hitap ediyor.

Üst dolap yerine raf

Stilinizi yansıtan mutfaklarda duvarlar ferahlık veren 

raflarla tamamlanıyor. Raflar alternatif depolama alanı 

yaratırken mutfağınızı kişiselleştirmenize de olanak 

sağlıyor.
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Polimerik Mat
Pürüzsüz ve homojen kaplamasıyla kapak ve 

kenarlarında oldukça estetik bir görünüm sağlıyor.

Bakteri tutmayarak hijyen sağlamasının yanı sıra ısı, 

nem ve darbelere karşı dayanıklı oluşuyla da tercih 

ediliyor.

Vega
Malzeme / 
Renk Paleti

Katalogda yer alan mutfak görselleri, renk kombinasyonlarını göstermek amacıyla 
bilgisayar ortamında simüle edilen temsili üç boyutlu görsellerdir. Görsellerde yer alan 
renk ve dokular gün ışığı veya spot ışığı altında katalogdan farklılık gösterebilir, 
doğru örnek için yetkili satış noktalarındaki numuneler baz alınmalıdır. 

Polimerik Mat

Çelik Mavi

Baltık Gri Beton Yeşili Açık Kaşmir

Kil Beji

Sis Gri

Lake Mat

Okyanus 
Mavi

İpek Gri Baltık Mavi Açık Kül Gri Vanilya Bej

Buz Gri Dumanlı 
Meşe

Buz Beyaz Buz Gri Vizon

PET Mat

Koyu Taupe

Süt Beyaz

Hareli
Açık Meşe

Puslu Meşe

Kil Beyazı

Ada Çayı
Yeşili

Baltık Mavi
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1

5      Doğal ahşap sandalye       Ahşap servis tepsisi       İlustratif modern tablo      Aromalı mum       Emaye sürahi       

      Cam vazo içinde çiçek buketi       Sarkıt lamba      Toprak saksılı starliçe       Ekru kurulama bezi       Mermer havan

Aksesuarlar

3 4

9

1

7

2

86 10

10

4

2

5

3

9

6

7

Mutfağınızı
hareketlendirecek
seçenekler

Country stilini yaşatan tasarımların

aksesuarları da aynı stili yansıtmalı.

Pirinç, bakır, ahşap ve seramik aksesuarlar,

“vintage” bir etki yaratarak bu stili tamamlıyor.

8

Bu sayfalarda yer alan tamamlayıcı dekoratif öğeler, mutfağınızı tasarlarken size ilham vermesi için örnek olarak eklenmiştir.
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      Yeşil kabuk sandalye       Emaye sürahi       Seramik derin kase       Bambu kase      Jüt saksılı sukulent

      Seramik sarkıt aydınlatma       Desenli hasır sepet      Masif ceviz kesme tahtası       Aloe vera

       İki renkli seramik vazo

Zamansız bir
atmosferin
olmazsa olmazları
Mutfağınızın tasarımıyla uyum içinde bir araya 

gelen doğal ahşap, hasır, beyaz ve antrasit 

dokular… 

Hepsi de sıcak bir harmoni yaratmak için.

Aksesuarlar

3 41

7

2

86

51

2

4

5

3

6

7

8

9

10

9

10

Bu sayfalarda yer alan tamamlayıcı dekoratif öğeler, mutfağınızı tasarlarken size ilham vermesi için örnek olarak eklenmiştir.
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Akdeniz’de taptaze 
bir sahil evi rüyası…

04

Fresca
Fresca, sizi Akdeniz’in sakin, 

rahatlatıcı, tazeleyen iklimine, 

bir sahil evinin dinginliğine 

götürüyor. Maviden turkuaza 

ve yeşile uzanan taze deniz 

renkleri, çizgili dokusunun 

rahatlatan etkisiyle buluşuyor 

ortaya mükemmel bir yalınlık 

çıkıyor. Seçiminize göre pirinç, 

krom, bakır ya da siyah kulplar 

bu yalınlığı zenginleştirmeyi 

başarıyor. Gelin, mutfakta 

harikalar yarattığınız, farklı tatlar 

ve sohbetlerle değer kattığınız 

anlara dalgaların sesini ekleyin.

Malzeme/Renk:
Mat Lake - Baltık mavi
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Modern çizgiler

Tasarımdaki düşey çizgilerin yarattığı sıra dışılıkla, 

modern ve farklı dokular arayanlar için mükemmel 

bir seçim.

Alt dolapta açık raflar

Tasarımlarımızın vazgeçilmezi açık raflar,

mutfağınıza daha da estetik bir görünüm kazandırıyor.
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Yarım ada yerleşimi

Genişletilen tezgahla öne çıkan ada yerleşimi, 

mutfağınızda rahatlıkla konuk ağırlamanıza imkan 

tanıyor. Fresca mutfaklar, estetik, konfor ve 

fonksiyonelliğin eşsiz bir birleşimi.

Çekmece içi düzenleyiciler

Geniş ve bölmeli kaşıklık sayesinde aradığınız her şey

istediğiniz yerde.
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Malzeme/Renk:
Mat Polimerik - Okyanus Mavi - PET Mat - Süt Beyaz

Hareketli ve 
yenilikçi tasarım

Fresca modelinde, ihtiyacınıza göre mutfağınızın 

tasarımında alt ve boy dolaplarda kulp 

seçebiliyorken, üst dolapları sarkıtma kapak 

detayı ile kulpsuz şekilde kombinleyebilirsiniz.
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Modernizmin
en yalın hali

Modernizmin zarif, ince ve sade çizgilerini öne 

çıkaran Fresca… 

Tüm detaylarıyla harika!

Cam önü eviye yerleşimi

Dış mekanlar ile mutfağın atmosferini değiştirmek 

istiyorsanız, eviyenizi cam önüne yerleştirmeye özen 

gösterin, özellikle camınız yeşil bir bahçeye bakıyorsa.
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PET
Geri dönüştürülebilen mat alternatifli termoplastik bir 

malzemedir. 

Görüntü olarak lakeye muadildir.

Fresca
Malzeme / 
Renk Paleti

Katalogda yer alan mutfak görselleri, renk kombinasyonlarını göstermek amacıyla 
bilgisayar ortamında simüle edilen temsili üç boyutlu görsellerdir. Görsellerde yer alan 
renk ve dokular gün ışığı veya spot ışığı altında katalogdan farklılık gösterebilir, 
doğru örnek için yetkili satış noktalarındaki numuneler baz alınmalıdır. 

Polimerik Mat

Çelik Mavi

Baltık Gri Beton Yeşili Açık Kaşmir

Kil Beji

Sis Gri

Lake Mat

Okyanus 
Mavi

İpek Gri Baltık Mavi Açık Kül Gri Vanilya Bej

Buz Gri Dumanlı 
Meşe

Buz Beyaz Buz Gri Vizon

PET Mat

Koyu Taupe

Süt Beyaz

Hareli
Açık Meşe

Puslu Meşe

Kil Beyazı

Ada Çayı
Yeşili

Baltık Mavi
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Mutfağınızı
hareketlendirecek
seçenekler

Fresca’nın çizgili dokusuna en yakışacak 

aksesuarlar ve hayatınızı kolaylaştıran 

mekanizmalar İntema’da sizi bekliyor.

5      Huş ağacı tabure       Ekmeklik       Hasır tabanlı cam vazo       Limon ağacı      Seramik vazo       Tipografik tablo       

      Line art vazo       Konik formda sarkıt lamba      Yemek kitapları      

Aksesuarlar

3 4
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2
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6
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4

9

7

8

3

Bu sayfalarda yer alan tamamlayıcı dekoratif öğeler, mutfağınızı tasarlarken size ilham vermesi için örnek olarak eklenmiştir.
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      Melanj ahşap tabure       Cam vazolu dekoratif bitki       Ahşap seramik kaplı kase

      Bakır kupa       Hasır sehpa       Dekoratif tablo       İkili ahşap çerçeve

Akdeniz stilinin
olmazsa olmazları
Fresca’ya yakışan dokular ve renklerde aksesuarlar, 

mutfağınızın estetiğini tamamlamak için.

Aksesuarlar

3

4

1

7

2

65
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Bu sayfalarda yer alan tamamlayıcı dekoratif öğeler, mutfağınızı tasarlarken size ilham vermesi için örnek olarak eklenmiştir.
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Zarif, sade ve 
modern…

05

Prime
Prime Serisi, seçeceğiniz 

malzeme, renk ve aksesuarlarla 

her zevke hitap edecek şekilde 

ve son derece zamansız bir 

stilde, en çekici formlarla 

tasarlandı. Ahşaptan siyaha, 

beyazdan sıcak ve soğuk 

renklere çok zengin bir 

skaladan dilediğini seçebilirsiniz. 

Tamamlayıcı kulplarla hafif 

bohem ya da klasik stile 

yaklaşabilir, küçük dokunuşlarla 

büyük farklar yaratabilirsiniz. 

Prime Serisi, mutfakta geçirilen 

zamanlara eşsiz bir keyif, 

heyecan ve estetik katıyor.

Mat Lake - Pembe Taupe 
Doğal Ahşap Kaplama – Okaliptüs
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Kapağa entegre
kulplar

Prime, estetik olduğu kadar kullanımı da kolay 

entegre kulp seçeneği ve kapak boyunca uzanan 

ince kulplarla son derece sade bir görünüm 

sunuyor.

Doğal ahşap doku

Mekanda sıcaklık ve doğallık etkisini güçlendiren yepyeni 

dokunuşlarla tasarımın mükemmelliğini hissedin.
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Yüksek
üst dolaplar

Yüksekliği sayesinde geniş iç hacmiyle daha fazla 

alana ihtiyaç duyanların tercihi, sade stiliyle de 

öne çıkıyor.

Hareketli iç raflar

Krom pimler ve yeri değiştirilebilir hareketli raflar 

sayesinde aksesuarlarınızı boylarına göre düzenleyebilirsiniz.
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Malzeme/Renk:
Kristal Mat - Süt Beyaz

Kulplu tasarımlarla
fonksiyon ve estetik
bir arada

Fonksiyonelliğe önem veren, temizlik konusunda 

hassas kişilere özel, görünüm olarak lake etkisi 

yaratan kapak seçenekleri İntema’da sizi bekliyor.
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Sadelik hiç bu kadar 
çekici olmamıştı

Dilediğiniz renk ve dokuda  kusursuz bir sadelik 

yaratmak Prime ile mümkün. Mutfakta çalışırken 

aynı zamanda dinlenmek de istiyorsanız bu 

sadelik size çok iyi gelecek.

Kontrast kulp seçimi

Dolaplarda düz renk seçimine giderken,

kulplarda başka renkleri ve tasarımları tercih ederek 

kontrast yaratabilirsiniz.
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Lake Mat Lake Parlak

Baltık Gri Siyah Lava Siyah

Pembe 
Taupe

Lava Siyah Trüf GriSis Gri Sis Gri

Gümüş Gri Taş Gri Açık Kül Gri Gümüş Gri Açık Kül Gri

Buz BeyazBuz Beyaz İpek Gri Vizon Vizon

Akrilik

Karbon Gri

Açık Gri Bej

Sıcak Beyaz

Kristal Mat Polimerik Mat
Doğal

Ahşap KaplamaPET Mat

Taş Siyah

Açık Mocha

Katran

Hareli
Koyu Ceviz

Düşey
Okaliptüs

Kömür Siyah

Dokulu
Siyah Meşe

Puslu Meşe

Açık
Kaşmir

Kil Beyazı

Düşey
Amerikan Ceviz

Kül Gri Dumanlı 
Meşe

Koyu Taupe

Süt Beyaz Buz Gri

Vanilya Bej

Kristal Parlak

Kil Beji

Piyano
Siyah

Kil Kahve

Süt Beyaz

Dokulu
Melamin

Metal
Görünümlü

Koyu Ceviz

Rustik Meşe Açık BakırDüşey
Freze Meşe

Süt Beyaz

Hareli
Açık Meşe

Ada Çayı
Yeşili

Baltık Mavi

Doğal Ahşap Kaplama
Mutfakta sıcaklık hissini artıran ahşap, 

doğasından gelen farklı dokular ve renk 

farklılıklarıyla mutfağınıza özel bir estetik 

yaratıyor. Kapağın içi ve yan kısımları da 

doğal ahşap kaplamayla üretildiğinden tüm 

detaylar aynı özeni taşıyor.

Laminat
Laminat, renk farklarına yol açmadan 

mutfağınıza ahşabın sıcaklığını taşıyor. Doğal 

ahşap kaplamaya göre bütçe dostu olmasının 

yanı sıra bakteri tutmayarak hijyen sağlaması, 

nem ve darbelere dayanıklı oluşuyla öne 

çıkıyor.

Prime
Malzeme / 
Renk Paleti

Katalogda yer alan mutfak görselleri, renk kombinasyonlarını 
göstermek amacıyla bilgisayar ortamında simüle edilen temsili 
üç boyutlu görsellerdir. Görsellerde yer alan renk ve dokular gün 
ışığı veya spot ışığı altında katalogdan farklılık gösterebilir, doğru 
örnek için yetkili satış noktalarındaki numuneler baz alınmalıdır. 
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Mutfağınızı
hareketlendirecek
seçenekler

Mutfağınızın dokusuyla uyumlu, ahşap, seramik 

objeler ve pastel tonlar hayatınıza yeni bir 

sadelik, estetik katıyor.

5

      Doğal ahşap hasır sandalye       Mermer vazo       Geometrik seramik tabak      Geometrik seramik kase

      Pudra renkli doğal mutfak bezi       Minimal tablo      Modern, siyah sarkıt aydınlatma

      Dekoratif yapay bitki       Eskitme pirinç kupa     

Aksesuarlar

3 4
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3
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8

7

Bu sayfalarda yer alan tamamlayıcı dekoratif öğeler, mutfağınızı tasarlarken size ilham vermesi için örnek olarak eklenmiştir.
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      Doğal ahşap sandalye       Modern tablo       Mermer vazo       Bambu kesme tahtası        

      Bakır sarkıt aydınlatma       Seramik kase       Seramik kase       Bakır kap

Estetik bir atmosferin
olmazsa olmazları

Beyaz mutfaklara yakışan ahşap, mermer, taş 

dokulu aksesuarlar veya modern bir aydınlatma… 

Her şey tam ve uyumlu olsun isteyenler için.

Aksesuarlar

3 41

7

2

865
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Bu sayfalarda yer alan tamamlayıcı dekoratif öğeler, mutfağınızı tasarlarken size ilham vermesi için örnek olarak eklenmiştir.
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Mekanizma
ve Düzenleyiciler

• Kiler mekanizmaları

• Köşe mekanizmaları

• Aksesuarlar

• Çöp mekanizmaları

Bazen nefis bir pasta yaparken bir spatulaya ihtiyacınız 

olur. Bazen 4 kişilik misafir bir anda 8 kişiye çıkar, büyük 

tencerelerinizi ararsınız. Bazen de onlarca kavanoz 

arasından turşu kavanozunu bir türlü bulamazsınız.

Mutfakta her an her şey elinizin altında olsun, siz sadece 

mutfakta olmanın keyfini yaşayın diye her detaya akıllı 

çözümler ekledik.
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Kiler Mekanizmaları
Pratik fikirlerle mutfağını zenginleştir

Raylı kiler sistemlerinden yavaş kapanan çekmece ve sürgü sistemlerine, köşe dolap mekanizmalarından 

çekmece içi sistemlere birçok farklı pratik fikri mutfak modeline ekleyebilirsiniz.

Çekmece Sepeti | M45APS2/M45APS3/
M45APS4/M60APS2/M60APS3/M60APS4 

•  Taşıma kapasitesi: Maksimum 30 kg
•  Yavaşlatıcı pistonu sayesinde kapanırken
 yavaşlayarak sessizce kapanır.
•  2, 3 ve 4 sepet seçeneği mevcuttur.
•  İthal üründür.

Alt Kiler | M15SS1/M15SS3

•  Dar bir alanda ürünlerinizi depolamanızı sağlar.
•  Tam açılımlı rayları sayesinde tüm ürünler tamamen dolabın
  dışına çıkar.
•  Yavaşlatıcı pistonu sayesinde kapanırken yavaşlayarak sessizce  

kapanır.
•  Taşıma kapasitesi: maksimum 12 kg  
•  İthal üründür.

Alt Kiler | M30KLN

• Dar bir alanda ürünlerinizi depolamanızı sağlar.
• Tam açılımlı rayları sayesinde tüm ürünler tamamen dolabın dışına çıkar.
• Yavaşlatıcı pistonu sayesinde kapanırken yavaşlayarak sessizce kapanır.
• Taşıma kapasitesi: maksimum 20 kg  
• İthal üründür.

Boy Dolap Kiler | M30KBA

•  Taşıma kapasitesi: maksimum 70 kg
•  İskeleti yükseklik ayarlıdır, bu sayede farklı
  dolap yüksekliklerinde kullanılabilir.
•  Yavaşlatıcı pistonu sayesinde kapanırken
  yavaşlayarak sessizce kapanır. 
•  5 sepetli olup yükseklik seviyeleri ayarlanabilir. 
•  İthal üründür.
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Kiler Mekanizmaları Köşe Dolap Mekanizmaları

Boy İkiz Kiler | M60KK

•  1 mekanizmada 5 adet sepet ve 5 adet kapak 
sepeti mevcuttur. 

•  Sepet yükseklik seviyeleri ayarlanabilir.
•  Kapak açıldığında arka kiler sistemi otomatik 

olarak öne doğru gelir, kapanırken ise 
yavaşlayarak sessizce kapanır.

•  Taşıma kapasitesi: Maksimum 85 kg (Arka kiler: 
60 kg, Kapak kileri: 25 kg)

•  İthal üründür.

Boy Dolap Kiler | M45KKT

•  Kapak açıldığında arka kiler sistemi otomatik 
olarak öne doğru gelir, kapanırken ise 
yavaşlayarak sessizce kapanır.

•  Taşıma kapasitesi: maksimum 80 kg
•  1 mekanizmada 5 adet sepet mevcuttur. 
•  Sepet yükseklik seviyeleri ayarlanabilir.
•  İthal üründür.

Alt Tepsilik | M15TPS

•  Maksimum 12 kilogram taşıma kapasitesi mevcuttur.
•  İthal üründür.

Kayar Köşe Mekanizması | MAKMCR/MAKMCL

•  Kör köşe dolapların maksimum kullanımını sağlar.
•  Yavaşlatıcı pistonu sayesinde kapanırken yavaşlayarak 

sessizce kapanır.
•  Kapağa bağlı çalışır ve kolayca açılır. 
•  Arka sepetler otomatik olarak öne çıkar.
•  Taşıma kapasitesi: Ön iskelet: 14 kg, arka iskelet: 18 kg
•  İthal üründür.

Köşe Mekanizması | MAKMVR/MAKMVL

•  Sepetler birbirinden bağımsız olarak çekilir ve öne doğru 
kolayca açılır.

•  Köşe dolaplarda depolanan ürünlere rahatça ulaşma 
konforu sunar.

•  Her bir sepet için taşıma kapasitesi: maksimum 18 kg
•  İthal üründür.
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Köşe Dolap Mekanizmaları

Köşe Mekanizması | MBKLMR/MBKLML/
MAKLMR/MAKLML

•  Yavaşlatıcı pistonu sayesinde kapanırken yavaşlayarak 
sessizce kapanır.

•  Sepetler birbirinden bağımsız olarak çalışır.
•  Sepetlerde yükseklik ayarı mevcuttur.
•  Her bir sepet için taşıma kapasitesi: Maksimum 25 kg
•  İthal üründür.

Köşe Boy Dolap Mekanizması  | MBKLML/MBKLMR
•  Yavaşlatıcı pistonu sayesinde kapanırken 
  yavaşlayarak sessizce kapanır.
•  Sepetler birbirinden bağımsız olarak çalışır.
•  Sepetlerde yükseklik ayarı mevcuttur.
•  Boy dolapta kullanabilir. 
•  Her bir sepet için taşıma kapasitesi: 
  Maksimum 25 kg
•  İthal üründür.

Döner Köşe Mekanizması | M115DX

•  Boyutlar: 87x87 santimetredir.
•  Yarım açılımlıdır.
•  1 set içerisinde 2 adet sepet mevcuttur.
•  Kapaktan bağımsız hareket eder.
•  İstenirse aparat ile kapağa sabitlenebilir.
•  Sepet yükseklikleri ayarlanabilirdir.
•  Parlak krom renk seçeneği mevcuttur.
• Yerli üründür.

Döner Köşe Mekanizması | M90DMK

•  Her sepet kaydırmaz tabanlıdır ve her sepetin taşıma 
kapasitesi maksimum 25 kilogramdır.

•  Sepet yükseklikleri ayarlanabilir.
•  1 set içerisinde 2 adet sepet mevcuttur.
•  360° dönen mekanizma kapakla birlikte hareket eder.
•  Her bir sepet için taşıma kapasitesi: Maksimum 25 kg
•  İthal üründür.

Döner Köşe Mekanizması | MD90X

•  Her sepetin taşıma kapasitesi maksimum 25 kilogramdır.
•  1 set içerisinde 2 adet sepet mevcuttur.
•  360° dönen mekanizma kapaktan bağımsız hareket eder.
•  Sepet yükseklikleri ayarlanabilirdir.
•  Parlak krom renk seçeneği mevcuttur.
• Yerli üründür.
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Aksesuarlar

İç Çekmece | MIC

•  Fransız kısmi açılımlı, Silent System frenli ve tam açılımlı çekmece seçeneği mevcuttur.
•  Çeşitli tasarım elemanları ve farklı kızak seçeneği ile fonksiyonellik sunar.
•  İthal üründür.

Çekmece İçi Çatal Bıçak Gözü

•  Çekmece ölçüsüne göre seçeneği mevcuttur.
•  Yerli üründür.

Çekmece İçi Çatal Bıçak Gözü

•  Mat cilalı natural kayın ahşap kaşıklık
 (45 cm, 60 cm, 90 cm ve 120 cm ölçü
 seçenekleri mevcuttur.)
•  Yerli üründür.

Çekmece İçi Çatal Bıçak Gözü

•  Mat cilalı siyah kayın ahşap kaşıklık
 (45 cm, 60 cm, 90 cm ve 120 cm ölçü
 seçenekleri mevcuttur.)
•  Yerli üründür.
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Aksesuarlar

Tezgâh Arası Aksesuar Seti | MTARS100/MTARS100S

• 1 adet kâğıt havluluk, folyoluk, streç film rafı, çok amaçlı kap, baharatlık, 
    kavanozluk rafı ve 3 adet askı kancası sete dahildir. 
• Krom ve siyah renk seçeneği mevcuttur.
• İthal üründür.

Tezgâh Arası Havluluk Seti | MTARS501

•  1 adet kâğıt havluluk, folyoluk, streç film rafı ve 
  3 adet askı kancası mevcuttur.
•  İthal üründür.

Tezgâh Arası Havluluk Seti | MTARS501S

•  1 adet kâğıt havluluk, folyoluk, streç film rafı ve 
  3 adet askı kancası mevcuttur.
•  İthal üründür.

Tezgâh Arası Aksesuar Seti | MTARS502/MTARS502S

•  1 adet ikili tencere kapağı tutacağı, 1 adet çok amaçlı kap 
ve 3 adet askı kancası vardır. 

•  Siyah ve krom renk seçeneği mevcuttur.
•  İthal üründür.
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Çöp Kutuları ve Düzenleyiciler

Derin Sürgülü Çöp Kovalı Dolap | MSCK

• 25 litre haznelidir ve birbirinden bağımsız kovaları vardır. 
• Kapak mekanizması çekildiğinde çekmece olarak öne gelir.
• Yerli üründür.
• 60 kg’lık ve 90 kg’lık seçeneği mevcuttur.

Derin Sürgülü Çöp Kovası | MA45COPS/MZA45COPS

• 76 lt haznelidir ve 38+38 litre iç hacmi vardır.
• İthal üründür.

Çöp Kovası | MAE13L/MAE13R

•  Tezgâh altında, menteşeli kapaklı modüllerde kullanılır. 
•  İç hacmi 11 litredir. 
•  Modülün sağ ve sol paneline monte edilebilir. 
•  Modül kapağı açılınca kova kapağı da açılır. 
•  Paslanmaz çelik gövdelidir. 
•  Yerli üründür.

Çöp Kovası | MCOPK11

• 11 litre kapasitelidir. 
• Ürün ölçüleri g:31.4 d:23 h:36.4 cm’dir. 
• Üzerindeki askı aparatı sayesinde kapağın üst kısmına asılmaktadır, 
 montaj gerektirmez. 
• Antrasit gövdelidir, taşıma aparatı ise parlak kromdur. 
• Kapaklı olup, kapak manuel çalışmaktadır. 
• Yerli üründür. 
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Çöp Kutuları ve Düzenleyiciler

Çöp Kovası | MAEZ30X

•  Birbirine bağlı 2 adet 14+14 hazne içerisinde çıkartılabilir. 
•  2 adet plastik kova mevcuttur. 
•  Tutma kollarının değişik renklerde olması çöplerin ayrıştırılmasında kolaylık sağlar. 
•  Ürün ölçüleri d:44.5 g:27.8 h:43 cm’dir.  
•  Mekanizmada kullanılan çelik bilyalı raylar sessiz ve kolay hareket imkanı sağlar.
•  Yerli üründür.

Çöp Kovası | MTEKNO90X

•  Ürün altında kaymayı önleyici plastik kaide mevcuttur. 
•  3 adet 12 litre, toplam 3 kovadan oluşmaktadır.
•  Sürgülü modeller kova önlerinde 3 adet, yanda 1 adet olmak üzere 4 adet çok amaçlı göz bulunmaktadır. 
•  Alt kaide gri, kovalar antrasit rengindedir. 
•  Yerli üründür.

Çöp Kovası | MTEKNO60X

•  Ürün altında kaymayı önleyici plastik kaide mevcuttur. 
•  2 adet 12 litre, toplam 2 kovadan oluşmaktadır.
•  Sürgülü kapaklı eviye modüllerine uygundur. 
•  Kova önlerinde 2 adet çok amaçlı göz bulunmaktadır. 
•  Alt kaide gri, kovalar antrasit rengindedir. 
•  Yerli üründür.
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Aydınlatma
Yardımcıları

Mutfağınızın estetiği doğru aydınlatmayla ortaya 

çıkar. Hem mutfaktaki hayatı kolaylaştıracak hem de 

mutfağınızın detaylarını ortaya çıkaracak zarif aydınlatma 

çözümleri hazırladık. Şimdi, LED, spot, raf içi ve çekmece 

içi aydınlatma sistemleri arasından seçimlerinizi yapıp 

hayalinizdeki mutfağa ışıl ışıl dokunuşlar ekleme zamanı.

• Yuvarlak LED aydınlatma

• Harici köşe LED aydınlatma

• Baza altı aydınlatma

• Çekmece içi aydınlatma
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Aydınlatma Yardımcıları

Yuvarlak Led
MLED3KSY1MPKH

• Krom Çerçeve
• Ilık Beyaz Işık

Yuvarlak Led
MLED3KSY1MSH

• Mat Siyah Çerçeve
• Ilık Beyaz Işık

Yuvarlak Led
MLED3KSY1MNH

• Mat Nikel Çerçeve
• Ilık Beyaz Işık

Baza Led
MBZALED02M

• 2.000 mm 
• Ilık Beyaz Işık

Baza Led
MBZALED03M

• 3.000 mm 
• Ilık Beyaz Işık
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Aydınlatma Yardımcıları

Dış Köşe Boy Led
MLEDKOSEBOY

• Harici Köşe Led
• Beyaz Çerçeve
• Metrajlı Ilık Beyaz Işık
• Mat Nikel, Siyah, Vizon, Antrasit 
   renk seçenekleri de bulunmaktadır.

Dış Boy Led
MLEDBOY

• Üst Dolap Altı Boy
• Anahtarlı/Anahtarsız Seçenekleri Bulunmaktadır
• Metrajlı Ilık Beyaz Işık

Çekmece İçi Aydınlatma
MLEDCEK

• Sürgü İçi Led 450 mm
• Sürgü İçi Led 1200 mm
• Ilık Beyaz Işık

Dolap İçi Gömme Led
MLEDDLPGM

• Dolap İçi Düşey Led Aydınlatma
• Ilık Beyaz Işık

Harici Led Aydınlatma
MLEDHRC

• Ilık Beyaz Işık
• Beyaz ve Siyah renk seçenekleri de bulunmaktadır.
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Aydınlatma Yardımcıları

Eklenebilecek Modüller Eklenebilecek Modüller

Ring Prizli 
Aydınlatma Ünitesi

Ring Prizli 
Aydınlatma Ünitesi

Ring Tezgah Altı
Aydınlatma Ünitesi

Ring Tezgah Altı
Aydınlatma Ünitesi

Ring USB Şarjlı 
Aydınlatma Ünitesi

Ring USB Şarjlı 
Aydınlatma Ünitesi

Ring Anahtarlı Aydınlatma Ünitesi 
MLEDRNGDPC

• Açma kapama anahtarlı
• Dokunmatik dimmer özellikli
• Paslanmaz çelik renkli
• 24V

Ring Anahtarlı Aydınlatma Ünitesi 
MLEDRNGDMS

• Açma kapama anahtarlı
• Dokunmatik dimmer özellikli
• Siyah renkli
• 24V
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Kulplar

Bir dokunuşla modern, bir dokunuşla klasik. Seçeceğiniz 

kulplarla hayalinizdeki mutfağa tarzınızı yansıtabilirsiniz. 

Alüminyum, çelik, krom, pirinç malzemeli onlarca farklı 

tasarıma sahip kulp alternatiflerinden stilinize uygun olanı 

seçebilirsiniz.
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Klasik Kulplar

MKGDK22MS0032 MKCGK21MS0064 MKGCK01PP0032
MKGCK01PP0064

MKGDK23MS0032

MKGDK21PP0032 MKGDK24MP0025 MKGCK01MS0032
MKGCK01MS0064

MKGDK21PK0032

MKGDK22PP0032 MKGCK21PP0064 MKGCK01EG0032
MKGCK01EG0064

MKGDK23PP0032

MKGDK22PK0032 MKGCK21PK0064 MKGCK01EB0032
MKGCK01EB0064

MKGDK23PK0032

MKGDK02EB0026

MKGDK02EG0026
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Klasik Kulplar

MKGAK24MS0128

MKGAK24PR0128

MKGAK24PK0128

MKGAK09MS0128
MKGAK09MS0160

MKGAK09MP0128
MKGAK09MP0160

MKGAK09MC0128
MKGAK09MC0160

MKGAK21PP0096
MKGAK21PP0160

MKGAK21PK0096
MKGAK21PK0160

MKGAK22PK0128m
MKGAK22PK0192

MKGAK09MP0160 MKGAK22PP0128
MKGAK22PP0192
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Modern Kulplar

MKGCK22MS0034

MKGCK22PP0034 MKGAK02CP0200
MKGAK02CP0350

MKGAK03PK0200
MKGAK03PK0350

MKGAK03MS0200
MKGAK03MS0350

MKGAK27MS0050

MKGAK27PK0050

MKGAK23MS0160
MKGAK23MS0224

MKGAK23CP0160
MKGAK23CP0224

MKGAK23PP0160
MKGAK23PP0224

MKGCK22PK0034

MKG71E
MKG71PE
MKG71A
MKG71SS

MKGAK23PK0160
MKGAK23PK0224 MKGAK26PK0160

MKGAK25PP0160
MKGAK25PP0256

MKGCK22PP0034
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