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Hayat Mutfakta Başlar
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Mopa, sevdiklerinizle paylaşacağınız leziz tatlar yaratmanız ve mutlu anılar biriktirmeniz için; 
birbirinden farklı tasarımlarla mutfaklarınızı keyifli bir yaşam alanına dönüştürüyor.
Hazırladığınız yemekler bir lezzet şölenine dönüşürken size de sevdiklerinizle birikte bu 
unutulmaz anların tadını çıkarmak kalıyor.

Siz Mopa 
mutfağınızda 
sihrinizi
yaratırken 
sevdiklerinizin 
yüzüne yansıyan
tebessüm, 
yaşamınıza büyülü 
anılar ekliyor. 
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Eva
TARZINIZI YANSITIN
Rahat ve ergonomik bir tutuş rahatlığı için tasarlanmış 
olan Eva, kulp bağlantısı gerektirmeyen kapak 
profiliyle mutfaklarınıza şıklık katıyor. Birbirinden farklı 
dekorasyonlara sahip mutfaklara kolaylıkla uyum 
sağlayabilen Eva modelinin, parlak ve mat lake olmak 
üzere 40’tan fazla renk seçeneği bulunuyor.

Lake - Mat Grafit  | Lake- Mat Mandalin | Lake – Mat Ekru



7 8



9 10

Lake malzemeden üretilen Eva, mat veya parlak renk seçenekleriyle kendi tarzınızı
mutfağınıza yansıtmanızda önemli rol oynuyor. Kapaklarının özel formlu kulp detayı,
Eva’ya fonksiyonelliğin yanı sıra, aynı zamanda rahat bir kullanım da kazandırıyor.

Hayatında daha fazla uyum isteyenler için Eva, mutfaklarda kusursuz çözümler sunuyor.
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Ria
ZARİF DETAYLAR,
KUSURSUZ ESTETİK
Mopa’nın en yeni ve en özel modellerinden 
birisi olan Ria, gömme kulplu tasarımıyla 
dikkatleri çekiyor. Yalnızca siyah renk kulp 
kullanılan ve lake malzemeden üretilen Ria’nın 
parlak ve mat alternatifleri bulunuyor.

Lake - Mat Kil  | Melamin - Gümüş Meşe  | Cam - Mat Siyah
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22mm kalınlığında kapak kullanılan Ria,
taşımış olduğu modern ve rasyonel 
çizgileriyle mutfaklarınıza yepyeni bir soluk 
kazandırıyor.

Özellikle bu modelde öne çıkan ve Ria’nın 
görsel tasarımını bir üst noktaya taşıyan 
siyah profilli açık raf sistemi, mutfaklarında 
pratiklik arayanlar için işlevselliğiyle de 
beğeni topluyor.
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Neta
ZARAFETİN DORUKLARINDA
Country tarzına benzersiz bir yorum ve modern dokunuşlar katan Neta’nın 
eşsiz tasarımı mutfaklarınızda zarafet ve ihtişamı bir arada sunuyor.

Özellikle cam kapakları ve zarif kulp detayıyla dikkatleri çeken Neta, bu 
sayede klasik country modellerinden ayrılarak mutfaklarınıza yeni bir
stil kazandırıyor.

Lake - Mat Bulut
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Neta’nın 8 mm ince kenar çıtalı
özel kapakları ve tasarımda yer alan 
ergonomik detayları; mutfağınızı 
seçkin bir yaşam alanına dönüştürüyor. 
Parlak ve mat lake alternatifleri ile 
çok sayıda renk seçeneği bulunan 
Neta mutfaklarda zarif ve modern bir 
atmosfer yaratıyor.
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Lenza
MODERN ve CESUR!
Lenza’nın sahip olduğu modern görünüm, nötr tonlarda veya
tercih edilen kapak rengiyle aynı malzemeden üretilen 
tezgâhla tamamlanabiliyor.

Yedi farklı malzeme arasından tercih imkanı veren Lenza’nın 
35 ahşap deseni, mat ve parlak olmak üzere ise 50 farklı renk 
alternatifi bulunuyor.

Lake - Parlak Kolza  |  Lake - Parlak Colomba  |  Lake - Parlak Antrasit 
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Lenza’nın yer dolaplarında yatay 
olarak sunulan alüminyum profil 
kapak açma boşlukları, kiler 
dolaplarında ise dikey olarak 
uygulanıyor.

Lenza modelinde opsiyonel 
olarak sunulan dolap altı ışık 
sistemi, tezgâh üzerinde ihtiyaç 
duyulan aydınlatmayı sağlıyor. 

Lenza’nın, kulpsuz kapakları, 
modelin sahip olduğu modern 
stili cesurca ortaya koyuyor.
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Contu
FONKSİYONEL KULLANIM
Mutfaklarınızda bütünlük sağlayan ve yatay, lineer bir 
anlayışla tasarlanan Contu, L kesimli kapağa uygulanmış 
zarif ve konforlu, aynı zamanda da kullanım sağlayan 
alüminyum kulp bağlantısıyla dikkat çekiyor.

Polimerik Lam. - Antrasit  |  Polimerik Lam.  - Driftwood
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Uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilmesi için 
PVC malzemenin dayanıklılığına sahip 
olan Contu modelinin, çok sayıda renk 
seçenekleri bulunuyor.

Kullanım kolaylığı sağlayan estetik 
kulp detayıyla modern bir tasarıma 
sahip olan Contu’nun, kapağa entegre 
zarif parlak alüminyum kulp modeliyle 
aynı uyumluluk içindeki kapak renkleri 
modele şık bir tarz kazandırıyor.
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Vera
SINIRSIZ SEÇENEKLE
HAYALİNİZDEKİ MUTFAK EVİNİZDE
Yalın çizgileri ve modern tasarımıyla şehir yaşamına harikulade bir uyum sağlayan Vera, 
mutfaklarınızı keyifli bir yaşam alanına dönüştürüyor. 

Antrasit, koyu kahve ve parlak alüminyum kulp seçenekleri ile dikkat çeken Vera 8 farklı 
malzemeden üretilebiliyor.

Pet - Gri  |  Melamin - Cadorna | Pet - Fırtına Gri
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Entegre kulplara ve 18mm kalınlığında kapaklara sahip olan 
Vera’nın 100’ün üzerinde renk ve doku seçeneği bulunuyor. 

Farklı malzeme seçeneklerine sahip oluşu sayesinde Vera, her 
bütçeye ve tüm mutfaklara uygun fiyat ve
çözüm alternatifleri sunuyor.
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Doree
GÖSTERİŞ ve LÜKS BİR ARADA
Mopa Mutfak koleksiyonunun en yeni modellerinden birisi olan Doree, 
Lake yüzeyli üretimi, 25 mm kalınlığındaki kapak alternatifleri ve gösterişli 
görünümüyle dikkatleri çekiyor. Doree, farklı renk alternatiflerine sahip 
detaylı kapak formuyla mutfaklarında şıklık ve lüks arayanların tercihi oluyor.

Lake - Mat Beyaz  |  Lake - Mat Indigo
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Üstün Mopa teknolojisi ve kalitesinin
en önemli yansımalarından birisi 
olan Doree, art deco ve country 
tarızndaki tasarımıyla dikkatleri 
çekerken, kullanım detayları ve 
teknik açıdan da mutfaklarınız için 
oldukça modern bir tarz sunuyor
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Donna
AVANGARD BEYAZ
Mopa’nın, mutfaklarda en çok tercih edilen renk olan beyaza ithafen 
tasarladığı Donna, kumlu camdan üretilen baklava desenli kapakları ve 
şeffaf kulp detaylarıyla şıklığı ön planda tutuyor. Zamansız mutfaklara 
hitap eden Donna, kapak tasarımıyla da yıllar boyu zevkle kullanılacak 
bir tercih oluşturuyor.

Lake - Parlak Beyaz
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Donna modelinde, seçeceğiniz tezgah rengi de stilinizi 
yansıtmanız açısından önem kazanıyor. 

Öyle ki; mutfağınıza iddialı bir görünüm kazandırmak için için 
siyah, daha aydınlık ve fresh birgörünüm kazandırmak içinse açık 
renkte bir tezgâh seçimi önem kazanıyor.

Minimal bir şıklığa sahip Donna, hem modern hem de rüstik stile 
sahip evlere uyum sağlayabiliyor.
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Classica
ÜSTÜN STİL, 
FONKSİYONEL KULLANIM
Günümüzün dekorasyon yaklaşımlarında kır evleri kadar şehir 
yaşamında da sıklıkla tercih edilen tarzların başında gelen 
country stilinin en önemli örneklerinden birisi; Classica.

Mopa’nın zengin country koleksiyonun önde gelen modellerinden 
olan Classica, adından da anlaşılacağı gibi country tarzının 
klasizmini simgeliyor.

Lake - Mat Macchiato |  Lake - Mat Vanilya
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Classica’nın şık büfe modülü, büyük metrekareye sahip mutfaklar 
için sağladığı geniş depolama alanıyla dikkat çekiyor.

Özgün tasarımı sayesinde, baharatlık ve tepsilik gibi yer kaplayan 
detaylara gerek duymayan ve fonksiyonel modüllere sahip olan 
Classica’nın hem mat hem de parlak renk alternatifleri bulunuyor.
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Alya
VINTAGE’A DÖNÜŞ
Mopa’nın country tarzını yansıtan bir diğer modeli; Alya. Şehir 
yaşamının tüm karmaşasından uzaklaşıp sakin bir kır yaşamını 
düşleyenlere bu düşlerini şehir yaşantısı içerisinde sunmayı 
hedefleyen Alya, vintage görüntüsüyle dikkatleri çekiyor.

Polimerik Lam.  - Opak Manolya |  Melamin - Colorado Meşe
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Alya’nın 25 mm kalınlığındaki kapakları ve 17 farklı renkte sunulan 
cam kapaklı üst dolapları led aydınlatma detayıyla zengin bir 
görünüm kazanıyor. Alya’nın cam kapaklı üst dolaplarını, çıtalı veya 
çıtasız olarak tercih etmek de mümkün oluyor.

Uyumlu yapısıyla kum beji Alya’ya en çok yakışan renklerin başında 
gelirken, bakır rengindeki kulpları Alya’nın vintage görünümünü 
destekleyen özelliklerinin başında geliyor.
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Tilya
ZAMANIN RUHU
Sade görünümünü detaylarda sunduğu zengin çeşitlilikle tamamlayan 
Tilya, Mopa’nın ikonik modellerinden bir tanesi. Modern bir stile sahip 
Tilya’nın, iki farklı renk alternatifiyle sunulan entegre kulpları
tasarıma şıklık katan tamamlayıcı bir unsur olarak dikkat çekiyor.

Polimerik Lam. - Beyaz Meşe
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Tasarımında öne çıkan siyah baze ve led 
aydınlatmalı cam rafları, Tilya’nın güçlü 
stilini vurguluyor.

Doğal ahşap, kaplama, lake ve 
polimerik malzemelerde parlak ve mat 
olmak üzere 40, ahşap deseninde ise 
20 farklı renk alternatifi bulunan Tilya 
mutfaklarınız için gerçek bir başrol
oyuncusu.

Paslanmaz özelliğe sahip entegre 
kulplarıyla Tilya, sağlamlık arayanların 
tercihi oluyor.



7271

Lotus
MODERN ŞEHİRLİ
Mopa’nın mutfaklara taşımış olduğu estetik anlayışını en iyi yansıtan 
modellerden birisi olan Lotus, yalın çizgilerden oluşan tasarımıyla minimal 
bir yaklaşımı temsil ediyor.

Lotus’un, mutfaklarınızı dilediğiniz gibi şekillendirebilmeniz için melamin, 
laminat, polimerik, lake, pet, doğal kaplama ve akrilik olmak üzere yedi 
farklı kaplama malzemesi ve sayısız renk alternatifi bulunuyor.

Polimerik Lam. - Parlak Manolya |  Laminant - Barok Meşe
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Mopa’nın mutfaklara taşımış olduğu 
estetik anlayışını en iyi yansıtan 
modellerden birisi olan Lotus, yalın 
çizgilerden oluşan tasarımıyla minimal 
bir yaklaşımı temsil ediyor.

Lotus’un, mutfaklarınızı dilediğiniz 
gibi şekillendirebilmeniz için melamin, 
laminat, polimerik, lake, pet, doğal 
kaplama ve akrilik olmak üzere yedi 
farklı kaplama malzemesi ve sayısız 
renk alternatifi bulunuyor.
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Flatto
KENDİ MUTFAĞIN
KENDİ TARZIN
Dilerseniz şehirli ve modern dilerseniz de klasik ve country.
20’den fazla kulp ve 100’ün üzerindeki renk seçeneğiyle, 
Flatto size mutfağınızda kendi tarzınızı yansıtmanız için 
esnek çözümler sunuyor.

Akrilik - Cappucino |  Akrilik - Vizon
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18 mm kapak kalınlığına sahip olan Flatto, 
tüm malzeme ve renklerde üretilebilme 
özelliği taşıyor. Seçtiğiniz renk ve kulp 
kombinasyonuyla mutfağınızda country ya 
da modern görüntü yakalamanın çok kolay 
olduğu Flatto size kendi mutfağınızı ve kendi 
tarzınızı yaratma  olanağı sağlıyor.

Aynı zamanda kulpsuz ve “bas-aç” sistemine 
sahip kapaklarıyla yekpare bir görüntü 
fırsatı sunan Flatto, sadelikten hoşlananlar 
için keyifli bir alternatif oluşturuyor.
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