Burası sizin mutfağınız…
Yaşam alanlarının en yeni cazibe merkezi
mutfakta kusursuzun tanımı, Vanucci.
Modern hayatta mutfak, yalnızca
yemek yapılan yer olmakla kalmayıp,
günün büyük bir kısmında kaliteli vakit
geçirilebilecek bir yaşam alanı olmalıdır.
Vanucci mutfaklar her ihtiyaca uygun
çözümleriyle, tasarımdan uygulamaya,
hayattan alınan keyfi kat be kat artırıyor.

This is your kitchen...
Vanucci is the definition of perfection in the kitchen,
the new of center of attention in living spaces.
The kitchen in modern life extends beyond a mere
space to cook, and is now a quality living space that
you can spend the majority of your time.
Vanucci kitchens let you enjoy life to the most thanks
to its solutions, from design to implementation, fit for
every need.

Matrix
Modern bir tasarım anlayışıyla ahşaba hayat veren
Matrix, çağdaş çizgileri ve kulpsuz tasarımıyla
fütüristik bir mutfak tercih edenlerin vazgeçilmezi.
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Sapphire
Matrix breathes life into wood with a modern design
approach, and is indispensable to those who prefer
a futuristic kitchen with its contemporary lines and
handleless design.

Yalınlığın etkileyiciliği Sapphire’de hayat buluyor.
Asil hatları ve modern dokunuşlaryla Sapphire, stil
sahibi ve karizmatik.

Impressive simplicity is echoed in Sapphire. Sapphire
is stylish and charismatic thanks to its subtle lines and
touches of modernity.
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Capella
Gökyüzünün en parlak yıldızı mutfağınızda.
Yepyeni renkleri ve heyecan uyandıran tasarımıyla
mutfağınızın ışıldayan yıldızı Capella.

Glory
The brightest star in the sky is now in your kitchen.
Capella is the shining star of your kitchen with its brand
new colors and exciting design.

Duru bir güzellik ve zarif motiflerin kusursuz
birlikteliğine tanık olun. Yenilenen kapak çıtaları
ve özenli hatlarıyla Glory, mutfağınızda masalsı bir
atmosfer yaratıyor.

Experience the perfect unity of pure beauty and
elegant motifs. Glory, with its renewed cover moulding
and meticulous lines, creates a fairy tale atmosphere
in your kitchen.
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Zaffiro S
Göz kamaştırıcı çizgilerin mutfağınıza yepyeni bir
ruh katmasına izin verin. Kusursuzluğun simgesi
Zaffiro, dokulu melaminize yonga levha kapakları
ve ahşap desenleriyle heyecan verici.
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Ambrato
Let the alluring lines add a brand new spirit to your
kitchen. Symbol of perfection, Zaffiro is exciting with
textured melamine-surface partideboard covers and
wooden patterns.

İnce bir işçiliği tüm zarafetiyle yaşamınıza yansıtan
Ambrato, tüm hatlarıyla seçkin zevkinizi ele veriyor.
Dolap kapaklarındaki çerçeve detaylarına varıncaya
dek özenle tasarlanan Ambrato’da zaman adeta
duruyor.

Ambrato gives a hint of your refined taste, elegantly
reflecting an elaborate craftsmanship to your life.
Designed with care even down to frame details of
the cabinet doors, time almost stops with Ambrato.
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Citrino

Evinde sadeliğin güzelliğini tercih edenlere, Citrino.
Kulp bulunmayan kapakların bütünlüğü vurguladığı
bu model, özel parlak laklı, parlak lake, ipek mat lake
ve dokulu melamin yüzey seçenekleriyle sunuluyor.
Ahşap tercih edenler için kaplama üzeri cilalı ve
parlak cilalı alternatifleri de mevcut.
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Citrino; for those who prefer the beauty of simplicity at
home. The unity of the handleless doors emphasizes
the model, which is offered in special glossy varnish,
glossy varnish, silk matte varnish or textured melamine.
Options for polish and glossy polish for those who
prefer wood are also available.

Perla

Her detayıyla sizi masallar alemine sürükleyen
bir tasarım… Sofistike zevkinizin mutfağınızdaki
temsilcisi Perla’nın tek eksiği yemeğe davet
edeceğiniz konuklarınız!

Ambrato gives a hint of your refined taste, elegantly
reflecting an elaborate craftsmanship to your life.
Designed with care even down to frame details of
the cabinet doors, time almost stops with Ambrato.
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