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KURUMSAL / COMPANY

Borpanel doğaya ve insana olan saygısı ve yaşam kalitesini arttırmaya olan inancı ile ürünlerinde 
kalite ve estetiği ön planda tutarak, ahşap ürünler ve projelere yönelik üst düzey kaliteli özel 
ahşap ürünler üretmektedir.

Borpanel;  kaplama, lake ve pvc iç kapılar, mutfak, banyo üretiminin yanı sıra konut, otel ve 
hastane gibi prestijli projelere özel çözümlenmiş mobilya üretimini gerçekleştirmektedir.

16.000 m² kapalı alana sahip olan Borpanel’de yurt genelinde gerçekleşen satışların yanı sıra, 
yaklaşık 30 ülkeye de ihracat yapılmaktadır.

Borpanel produces high quality speacial wooden products for senior level projects by emphasizing
quality and aesthetics in its products with its respect for the nature and people and belief to increase
quality of living.

Borpanel produces plated inner doors, kitchen, bathroom and also furniture designed for prestigious
projects such as Residences, Hotels,Hospitals ext..

Borpanel having a covered area of  16.000 m², also exports to around 30 countries in addition to its 
domestic sales to all parts of country.

BORPANEL,

2006'dan beri gururla...

1984'te kurulan Borsan Grup bünyesinde yer alan Borpanel, yurt içine ve yurt dışında 
30'a yakın ülkeye kapı, mutfak, banyo ve özel tasarım ahşap proje ürünleri üretmektedir. 
Bu yolda bizimle yürüyen tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, satış 
ağımızı günden güne genişleterek ülkemizi gururla temsil etmenin sevincini paylaşıyoruz.

*BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYDUĞUMUZ ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZA WEB SİTEMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

*KALİTE SİSTEM VE MARKA TESCİL BELGELERİMİZE WEB SİTEMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

*Borpanel bir Borsan Grup şirketidir

Borpanel, is a part of Borsan Group, which was established in 1984. Borpanel produces door, 
kitchen, bathroom and special projects to domestic and international, around the world to 
30 countries. Thanks to all our employees and work partners who walk with us on this road. 
We share the joy of  proudly representing our country and expanding day by day.

* YOU CAN REACH OUR SOLUTION PARTNERS THAT WE ARE HAPPY TO WORK WITH ON OUR WEBSITE.

*YOU CAN REACH OUR QUALITY SYSTEM AND BRAND REGISTRATION DOCUMENTS ON OUR WEBSITE
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KOLEKSİYON / COLLECTION 

KAPI / DOOR 

CLASSIC           / 02
ESSENTIAL      /  12
TOUNGED      /  32

MUTFAK / KITCHEN 

                           / 36

BANYO / BATHROOM

                           / 50
 
GİYSİ ODASI / VESTİYER
WARDROBE / CLOAK ROOM

                           / 62
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CLASSIC / ELENORA

Zamansız Klasik Kapı Serisi /Timeless Classic Door Series

Zamana meydan okuyan tasarımları ile 
klasik kapı serimiz, kaplama ve lake 
seçenekleriyle evinize değer katar.

Our classic door series adds value to 
your home with its time-defying designs 
with veneer and lacquer options.

                                                                                                            

Klasik tasarımı ile zamana meydan okuyan Alaturka, farklı renk seçeneklerine sahip.

ALATURKA

                                                                                                          Alaturka, which defies time with its classic design, has different color  options. 
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CUBIC
                                                                                                            

Klasik çizgiler ile birlikte Ceviz sütlü kahve kaplama ile tasarlanan Cubic, farklı renk ve kaplama seçeneklerine sahip.
Renk ve Kaplama Seçenekleri Sayfa: 66,67
                                                                                                   

Cubic designed with walnut finish and classical lines, has different color  and veneer options. 
Colour and Finishing Options Page: 66,67

The purity of white brought 
to life by the disstressed decape texture.

Klasik kapı serisinin gözdesi olan 
Valeria, beyaz lake ve geometrik 

şekilleriyle günümüze uyarlanıyor.

 VALERIA

The favorite of the classic door series
Valeria, white lacquer and geometric

adapted to the present day.

5
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KUWARS
Farklı renk ve kaplama seçeneklerine sahip olan Kuvars,   kasa ve pervazın modernize edilmesiyle klasik görünüme farklı bir 
bakış açısı kazandırmıştır.

Kuwars, which has different color and veneer options, gives a different look to the classic look by modernizing the frame and sill.

İnsan benliğinin olduğu 
her yere değer katıyoruz.

Kireçli Meşe Hareli kaplaması ile 
 klasik serisinde bulunan Arya, 

ortama yumuşak bir hava katar.

 ARYA

 Arya, found in the classic series
 adds a soft air to the environment.

7
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İnsan b l
yere değer katmak için 

ler, us
sana

retilir.

MISTPLUS

stplus,
farklı renk 
seçenekl
Sayf

Mistplus from the classic series,
have different color and veneer  options. Page 66,67

9

İnsan benliğinin olduğu her  
yere değer katmak için 
tasarlanan ürünler, usta bir 
sanatkarın elinden çıkmışcasına 
üretilir.

MISTPLUS

Klasik serisinden Mistplus,
farklı renk ve kaplama 
seçeneklerine sahip. 
Sayfa 66,67

Mistplus from the classic series,
have different color and veneer  options. Page 66,67

ALATURKA ANTRASİT

Klasik kapı serisinden Alaturka, farklı renk seçeneğiyle yaşam kalitenize değer katar.

Alaturka, one of the classic door series, adds value to your quality of life with different color options.
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ARYAWIN / ARYA

Klasik serisinin vazgeçilmezleri Arya ve Aryawin, beyaz lake yüzeyde kendini cesurca ifade 
eder. Renk ve Kaplama Seçenekleri: Sayfa:66,67
Arya and Aryawin, indispensable in the classic series, bravely express themselves on the white lacquered surface.
Color and Veneer Options: Page:66,67

Klasik çizgiler lake ile 
birleştiğinde malzemelerin 
ifade gücü yaşam alanınıza 

anlam katar.

 VENUS

The purity of white brought to life
by the distressed decape texture

Classic lines, combined with 
lacquer, the experessive power 
of materials adds meaning to

your living space.

11
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ESSENTIAL / HERBA
Doğru seçilmiş renk ve dış yüzey kaplamarı ile tasarımlarımız en sade halinde bile iş yerinize ya da yaşam alanınıza 
değer katar. Renk ve Kaplama Seçenekleri Sayfa:66,67
With the right color and outer surface coatings, our designs can be applied to your workplace or living space even in their simplest 
form adds value. Color and Veneer Options Page:66,67

ESSENTIAL / MIST SLIDING DOOR

Yaşam alanlarını kullanım şekillerine 
göre detaylandırıyoruz.

Essential serisinden Mist 
kapının sürgü detay kullanılarak 
tasarlanmış hali. Dış yüzeyinde 

teak kaplama  ve  farklı malzeme-
leri bir araya getirerek tasarlanan

Mist, kullanım yerine göre 
projelendirilir.

MIST SÜRGÜLÜ

Mist door from the Essential series
using slider detail designed state.

Mist sliding door is designed
 according to the place of use.
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WELLAWIN
Çıta detayı ve Freze Meşe kaplama  dış yüzeyiyle  Wellawin, yaşam alanınıza sıcak bir hava katar. 
Renk ve Kaplama Seçenekleri Sayfa: 66,67
With its lath detail and Milling Oak veneer exterior, Wellawin adds a warm touch to your living space.
Color and Veneer Options Page: 66,67

Baste farklı renk ve kaplama 
seçeneklerine sahip. Sayfa 66,67

BASTE 

Tasarım çizgilerinde CNC 
kullanılan Baste, düz kasa 
pervaz birleşimiyle kullanım 
alanınıza göre  mekanınızı  
oldukça  ferahlatacak. 

 

Baste have different color and
veneer options. Page 66,67

Baste will be quite refreshing
according to your space..

15
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Dış yüzeyinde Alpi Hareli 
Meşe kaplamanın kullanıldığı 
Westawin, cam combinasyo-
nuyla kullanım alanınıza göre 

farklı renk ve kaplama çeşitleri 
ile  tasarlanabilir.  

 WESTAWIN

Yaşam tarzlarına göre 
tasarlanmış yaşam alanları.

According to your lifestyle
designed living spaces

Alpi Moire Oak on the outer 
surface using the veneer and 

glass combination according to 
your usage area  with can be 
designed different colors and 

veneer. 

AGNES
Beyaz lakenin, çıta çerçeve ve CNC kesim çizgilerle buluşmasıyla oluşan Agnes, farklı 

renk ve kaplama seçeneklerine sahip.
Agnes, which is formed by the meeting of white lacquer with lath frame and CNC cut lines,

It has different color and veneer options.
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MERCAN
Essential serisinden Mercan kapı, evinize klasik çizgilerle kontrast getirmek isterseniz tam size göre.
Mercan door from the Essential series is just for you if you want to bring contrast to your home with classic lines.

Essential serisinden Mist kapı,
artı bir yarım kanat ilavesi, 
camlı  çıta detayı ve beyaz lake  
boya kullanımı ile,  geniş 
mekanlarınza değer katar. 

 

 MİST YAVRULU

Yaşam alanlarına değer 
katmak için varız.

Mist door from the Essential series,
plus half, glazed lath detail and
use of white lacquer adds value to 
your wide spaces.

19
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use of white lacquer adds value to 
your wide spaces.
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ULGEN

Farklı renk seçeneklerine sahip olan Ülgen, tasarımı ve beyazın sadeliğiyle yaşam alanınızı rahatlatır. 
UIgen, which has different color  options, relaxes your living space with its design and simplicity of white.

Freze Meşe kaplamanın yumuşak
renk geçişleri ve farklı geometrik 
desenlerin kullanımıyla tasarlanan
Catena, daha dinamik bir yaşam 
isteyenlere göre.

CATENA

Milling Oak veneer soft color 
transitions and different geometric
designed using patterns Catena, 
a more dynamic life according to 
those who want it.
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Alpi Hareli Meşe kaplamanın 
farklı yönleriyle oluşturulan
Wella kapının tasarımı, bulunduğu
mekana yumuşak bir hava katar.

WELLA

the sense of space can be seen 
through the colours, forms and materials.

Wella door’s design created from
different aspects of Alpi Moire Oak,
adds a soft air to the space.

23

Alpi Hareli Meşe kaplamanın 
farklı yönleriyle oluşturulan
Wella kapının tasarımı, bulunduğu
mekana yumuşak bir hava katar.

WELLA

the sense of space can be seen 
through the colours, forms and materials.

Wella door’s design created from
different aspects of Alpi Moire Oak,
adds a soft air to the space.

Alpi Hareli Meşe kaplamanın düz ve yatay olarak yerleştirilmesiyle tasarlanan Heil, farklı renk ve 
kaplama seçeneklerine sahip.

HEIL

Designed by placing the Alpi Moire Oak veneer flat and horizontally, Heil has different colors and
with finish options.
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CNC çizgileriyle modern bir duruş yakalayan Carola,  renk seçenekleriyle evinize ya da ofisinize uyum sağlamaya 
hazır. Renk ve Kaplama Seçenekleri Sayfa: 66,67

CAROLA

Carola capture a modern stance with CNC lines, ready  to adapt your home or office with its color options.
Color and Coating Options Page: 66,67

Kaplama ve lakenin uyumunu
gördüğümüz Twice kapı 
tasarımımız, isteğe bağlı 
olarak farklı renk ve kaplama 
ile tasarlanabilir. Renk ve 
Kaplama Seçenekleri 
Sayfa: 66,67

TWICE

İnsan benliğinin olduğu her yere değer 
katmak için varız.

The harmony of lacquer and 
coating, seen in the twice door,
can be designed with different 
color and veneer.Page 66,67
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atacak olan 
Alegra, beyazın getirmiş ol

s l yatın stre
uzak tutmaya yar

R

the purity of white brought to life 
by the distressed decape texture.

27

Mekanlarınıza değer katacak olan 
Alegra, beyazın getirmiş olduğu 
saflık hissiyle sizi hayatın stresinden 
uzak tutmaya yardımcı olacak.

 ALEGRA 

the purity of white brought to life 
by the distressed decape texture.

Alegra kapının kayar formu olan 
Alegra sürgülü, kullanım alanınıza 

göre  kullanışlı bir tercih olabilir.

ALEGRA SÜRGÜLÜ

Alegra sliding, which is the sliding 
form of the door Alegra , suitable 

for your usage area.
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IDOLA  

CNC kesitler, cam ve çıta 
gibi serbest kombinasyonlarla 
iç mekan keyfi yeni bir anlam 
kazanıyor.

Feel the indoor pleasure with 
free combinations such as
CNC lines, glazing and lath.
 

PEITRA
Modern çizgileri lake boyayla buluşturan Peitra, farklı renk seçeneklerine sahip.

Renk ve Kaplama Seçenek Sayfa: 66,67 
Bringing modern lines together with lacquer paint, Peitra has different color options.

Color and Veneer Options Page: 66,67
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VANIA

CNC çizgilerle yapılan farklı kombinasyonlar seçeceğiniz alana göre tasarlanabilir. Renk ve Kaplama Seçenekleri: 66,67

Different combinations made with CNC lines can be designed by the area you choose. Color and Veneer Options: 66,67

*

Katlanır kapak sistemiyle, 
kullanım alanına göre hayatınızı 
oldukça kolaylaştıran Ado, farklı 

renk ve kaplama seçeneklerine 
sahip. 

ADO  

Ask our sales representative about
cover systems.

Ado makes your life more esier
according to your usage area.

It has different color and veneer. 

31
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Birbirine geçirilerek üretilen

Ceviz Har key
ve yatay kullanımıyla 

tasarlanmıştır.

T

Carina from the tongued door 
series is produced by

 interlocking. It is designed with 
vertical and horizental usage 

of Walnut Moire veneer.

Interiors take on new meanings.

33

Birbirine geçirilerek üretilen
tongued kapı serisinden Carina,

Ceviz Hareli kaplamanın dikey
ve yatay kullanımıyla 

tasarlanmıştır.

TONGUED / CARINA

Carina from the tongued door 
series is produced by

 interlocking. It is designed with 
vertical and horizental usage 

of Walnut Moire veneer.

Interiors take on new meanings.

TONGUED / CARINAWIN
Carina kapının cam kombinasyonu olan Carinawin, Alpi Ceviz Hareli kaplama kullanılarak tasarlanmıştır.

Renk ve Kaplama seçenekleri Sayfa: 66,67

Carinawin, the glass combination of the Carina door, designed by using Alpi Walnut Moire veneer.
Color and Coating options Page:66,67
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REGINA
Serbest kombinasyonlar ve sınısız  
geometri sayesinde iç mekan keyfi yeni bir anlam kazanıyor. 

Indoor enjoyment takes on a new meaning  thanks to free combinations and 
unlimited geometry. 

Mekanın duygusu formlar 
ve malzemelerle görülebilir.
Lapis kapı, kullanılan Teak 
Hareli kaplama seçeneğinin 
yanında farklı seçeneklere 
sahip.

TONGUED / LAPIS

sense of place, forms and
visible with the materials. 
 

Lapis door, used Teak Moire
covering, also can be designed
with different colour and veneer
options.
 
 

35

Mekanın duygusu formlar 
ve malzemelerle görülebilir.
Lapis kapı, kullanılan Teak 
Hareli kaplama seçeneğinin 
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TONGUED / LAPIS

sense of place, forms and
visible with the materials. 
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covering, also can be designed
with different colour and veneer
options.
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MUTFAK/ KITCHEN

Projelerinizde ahşap varsa, bizde çözümü var!

Doğaya, insana  olan saygımız ve yaşam kalitesini arttırmaya 
olan inancımız ile ürünlerimizde kalite ve estetiği ön planda 
tutuyoruz.

Kaplamalı, lake ve akrilik alternatifleri ile ürettiğimiz mutfak 
çeşitlerimizi  yurt içi ve yurt dışında geniş kitlelere ulaştırıyoruz.

We prioritize quality and aesthetics in our products with our respect 
to nature, human and our belief in improving the quality of life.

The kitchen varieties that we produce with veneer, lacquer and acrylic 
alternatives, delivered to large masses domestic and abroad.

Evinize sade çizgilerle kontrast 
getirmek isterseniz Petros tam 

size göre.
Petros, farklı renk seçenekleriyle 

kombinlenebilir.

PETROS

Farklı çağdaş ilhamlar doğrultusunda
tasarlanmış yaşam alanları.

If you want to bring contrast to 
your home with simple lines, 

Petros is for you.
Petros, has different colour
and veneer combinations.

Different contemporary 
inspirations with living spaces.
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Geniş r lerine 
ros mutfakta ,

alümin ntegre
edilerek i ek mat lake 
dış yüzey kullanılmıştır.

ROS

*R l
bakınız sayf

Petros which has wide color
options, desined by integrating
aluminum handle and silk matte
lacquer.

alüminyum kulp

led aydınlatma

my amazing meal in my fabulous kitchen.

39

Geniş renk seçeneklerine 
sahip olan Petros mutfakta ,
alüminyum kulp entegre
edilerek ipek mat lake 
dış yüzey kullanılmıştır.

PETROS

*Renk seçenekleri için 
bakınız sayfa:66
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Güzelliğin somut bir değer olduğu bir mutfak hayal edin. Ada detaylı mutfak tasarımı,  
geniş kullanım alanınıza konfor ve şıklık sağlayacaktır.

Imagine a kitchen where beauty is a tangible value. It will provide comfort and elegance to your
wide usage area with island detailed kitchen design.
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Klasikten vazgeçmem diyenlere!
Klasik çizgilerin lake boya ile 
birleşmesiyle malzemelerin 
ifade gücü yaşam alanınıza 

anlam katar.

ESTELA

For those who don't give up 
on the classic!

Combining classic lines 
with lacquer paint, 

the expressive power of 
materials adds meaning 

to your living space.

ışık bandı

klasik taç

’’Dona’’  cover is used in the image.

ESTELA
Yaşam tarzınıza göre tasarlanmış yaşam alanları.Mekanın duygusu renkler, formlar ve malzemelerle görülebilir.

Living spaces designed according to your lifestyle. The sense of space can be seen through colors, forms and materials.
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ESTELA

Estela tasarımında kullanılan boy dolaplar, mutfağınızı rahatlatarak depolama alanı ihtiyacınızı karşılar. 
Tall cabinets used in Estela design make your kitchen comfortable and meet your storage space 

Serbest kombinasyonlar ve 
sınırsız geometri sayesinde

iç mekan keyfi yeni anlamlar
kazanıyor.

Bir mutfak hayal edin, güzelliğin somut  bir değer olduğu..

Imagine a kitchen, your beauty
it has tangible value..

The pleasure of furnishing
takes on new meaning, 

thanks to liberal combinations
and unrestricted geometry.
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İhtiyacınıza ve zevkinize uygun 
farklı malzemelerin bir araya 
gelerek oluşturduğu tarz, yaşam 
alanınıza değer katacak.

ANITA

The style created by combining 
different materials suitable for  
your needs and taste will add 
value to your  living space.

Bir çok renk ve kaplama seçeneğine sahip olan Anita, 
size hayal etme özgürlüğü verir.
 

With many color and finish 
options, Anita gives you the 
freedom to imagine.
 

ANITA
Fonksiyonel ve her tarza uygun olan Anita tasarımı mutfak, farklı renk ve kaplama seçenekleri ile geniş bir 

yelpazeye sahiptir.
Anita designed kitchen, which is functional and suitable for every style, has a wide range of different colors and veneer options.
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GILES
Minimal ve modern 
çizgilerin hâkim olduğu 
Giles mutfak, lake yüzeye 
sahip olup farklı renk ve 
kaplama seçenekleriyle 
de değerlendirilebilir.

Giles kitchen, dominated by 
minimal and modern lines, 
has a lacquer surface and 
can be evaluated with 
different color and 
veneer options.

Elegance of simplicity

GILES

Doğru planlama,  mutfak alanınız küçük olsa da,  alanı kullanışlı ve olduğundan daha büyük gösterebilir.  

Proper planning can make your kitchen space useful and look larger than it is, even if it is small.
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BERTUS

Kullanışlı ve yaşam alanınızı
ferahlatmayı hedefleyen
Bertus, hem modern hem de 
rustik stile sahip evlere uyum
sağlıyor. 

Bertus, which aims to refresh 
your living space, adapts to 
both modern and rustic style 
homes.
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BERTUS
Kaplama ve akrilik malzemelerin birleşimiyle tasarlanan Bertus, farklı kapak modeleri ve renkleriyle uyarlanabilir.

Designed with a combination of veneer and acrylic materials, Bertus can be adapted with different cover models and colors.
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BANYO / BATHROOM

Standart ürün gruplarımıza ilave olarak, Konut,
Otel,Hastane ve Okul gibi prestijli projelere de
ürettiğimiz, akılcı ve ekonomik ürünler ile 
yatırımcıların vazgeçemediği güçlü çözüm
ortağı olmaya devam ediyoruz.

Ürünlerimizde kullanılan tüm hammadde ve
aksesuarlarımız uluslararası geçerliliği olan 
kaynaklardan kullanım amacına uygun
olarak titizlikle seçilmektedir.Ahşap esaslı
tüm hammaddelerimiz Avrupa standartlarına,
E1 normlarına uygundur.

We continue to be partner of the solution 
with produced rational and economic 
products to prestigious projects such as 
Hotel, Hospital and Shcool.

Beyaz lake kullanılarak üretilen 
Minos banyo, pvc ve diğer 

kaplama çeşitleri ile de 
tasarlanabilir.

MINOS 

the purity of white brought to life
by the distressed decape texture.

Minos bathroom which is produced 
using white lacquer, can also be 

designed by pvc and other 
veneer options.

51

BANYO / BATHROOM

Standart ürün gruplarımıza ilave olarak, Konut,
Otel,Hastane ve Okul gibi prestijli projelere de
ürettiğimiz, akılcı ve ekonomik ürünler ile 
yatırımcıların vazgeçemediği güçlü çözüm
ortağı olmaya devam ediyoruz.

Ürünlerimizde kullanılan tüm hammadde ve
aksesuarlarımız uluslararası geçerliliği olan 
kaynaklardan kullanım amacına uygun
olarak titizlikle seçilmektedir.Ahşap esaslı
tüm hammaddelerimiz Avrupa standartlarına,
E1 normlarına uygundur.

We continue to be partner of the solution 
with produced rational and economic 
products to prestigious projects such as 
Hotel, Hospital and Shcool.

Beyaz lake kullanılarak üretilen 
Minos banyo, pvc ve diğer 

kaplama çeşitleri ile de 
tasarlanabilir.

MINOS 

the purity of white brought to life
by the distressed decape texture.

Minos bathroom which is produced 
using white lacquer, can also be 

designed by pvc and other 
veneer options.



5150

BANYO / BATHROOM

Standart ürün gruplarımıza ilave olarak, Konut,
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Banyolara Değer Katan Mobilyalar

Modern, şık ve kullanışlı tasarımları 
ile Borpanel banyolarına her girdiğinizde
kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz.

You will feel renewed with modern, stylish 
and useful designs of Borpanel bathroom.

İnsan benliğinin olduğu her yere 
değer katmak için varız.
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değer katmak için varız.

                OPAL
Opal which has plain lines and a simple design , makes your life easier with modern lines, ergonomic structure and color alternatives.

Yalın çizgileri ile sade bir tasarım olan 
Opal, modern çizgisi, ergonomik yapısı 

ve renk alternatifleri ile hayatınızı 
kolaylaştırıyor.
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Kullanım alanınıza göre özel 
tasarlanan ürünlerimiz, 
hayatınızı oldukça kolaylaştırır.

Fonksiyonel ve her tarza uygun
seçeneklerin yanı sıra geniş renk
yelpazesine sahiptir.

RODAS 

It has a wide range of colors as well as 
functional options for every style.

Rodas makes your life much easier 
according to our design of your space.

STELLA 
 Alanınızı en iyi şekilde kullanabilmeyi hedefleyen Stella, geniş renk ve kaplama seçeneklerine sahip.

 Aiming to make the best use of your space, Stella has a wide selection of colors and veneers.
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NOTUS

Her zevke uygun tasarlanan özel ürünlerimizden Notus, farklı renk seçeneklerine sahip.

Notus, one of our special  products which is designed for every 
taste. It has different color options..

Hem modern hem sade bir 
stile sahip banyolara uyum

 sağlıyor. Yalın tasarımıyla 
Anica banyonuzda huzuru 

bulmanıza yardımcı olur.

ANICA 

Anica has both modern 
and simple style with 

harmony at bathrooms. 
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harmony at bathrooms. 
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TORRE

Kulp detayıyla oldukça kullanışlı olan ve 
banyo alanınızı ferahlatmayı amaçlayan 

Torre, kullanım alanına göre farklı renk 
ve kaplama seçeneklerine sahip.

Torre which is very useful with its
 handle detail and aimes to  refresh
 your  bathroom area, has different 
color and veneer options according 

to its usage area.

LAPIS

Freze Teak Extra kaplama kullanılan Lapis tasarımı, banyo alanınıza modern ve şık bir hava katar.

Lapis design, using the Freze Teak Extra veneer, adds a modern and stylish atmosphere to your bathroom space.
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GARNET
Kendinden kulp detayı , sade ve şık stiliyle Garnet, lakenin gri tonuyla buluşunca banyonuza derin bir atmosfer katar.

With its own handle detail, simple and elegant style, Garnet adds a deep atmosphere to your bathroom when it meets with the 
gray tone of the lacquer.

Serbest kombinasyonlar ve 
sınırsız geometri sayesinde

banyo dekorasyonu yeni 
anlamlar kazanıyor.

İyi bir planlamayla, kullanım
 alanınıza göre tasarlanan

  mobilyalarımız, alanlarınızda
keyifle vakit geçirmenizi sağlar.

Designed according to your usage area with a good planning,
allows you to spend time in your spaces with pleasure.

Bathroom decoration gains
new meanings, thanks to 

free combinations and 
unlimited geometry. 
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GARNET
Kendinden kulp detayı , sade ve şık stiliyle Garnet, lakenin gri tonuyla buluşunca banyonuza derin bir atmosfer katar.
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İnsan benliğinin olduğu her yere
değer katmak için tasarlanan
ürünler, usta bir sanatkarın 
elinden çıkmışcasına üretilir.

Products designed to add value
are produced as if  by a master 
craftsman.

GİYİNME ODASI / WARDROBE

Saf hacmin geometrisinden, gardırobun dinamik zerafetine uzanan bir tasarım.
Renk ve Kaplama seçenekleri Sayfa :66,67

The wardrope gives a dynamic sense of space, highligted by the finihes from the collection.
Color and Veneer Options Page:66,67
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Color and Veneer Options Page:66,67
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İnsan benliğinin olduğu her yere
değer katmak için tasarlanan
ürünler, usta bir sanatkarın 
elinden çıkmışcasına üretilir.

Products designed to add value
are produced as if  by a master 
craftsman.

GİYİNME ODASI / WARDROBE

Saf hacmin geometrisinden, gardırobun dinamik zerafetine uzanan bir tasarım.
Renk ve Kaplama seçenekleri Sayfa :66,67

The wardrope gives a dynamic sense of space, highligted by the finihes from the collection.
Color and Veneer Options Page:66,67
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 VESTİYER / CLOAKROOM

Depolama alanı olarak kullanılan kapı girişi vestiyerleri, alanınızın hem şık hem de daha kullanışlı 
olmasını sağlar.
Door entrance cloakrooms used as storage areas make your space both stylish and more useful.

Serbest kombinasyonlar ve 
farklı malzemeler sayesinde

iç mekan keyfi yeni anlamlar
kazanıyor.

Mekanın duygusu renkler, formlar ve malzemelerle görülebilir.

The sense of space can be seen 
through the colours, forms and 

materials.

Interior enjoyment takes on new 
meanings, thanks to different 

materials and free combinations.
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RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS 

RAL 9016

RAL 1001 RAL 1013 RAL 1019 RAL 5014 RAL 6021 RAL 7001 RAL 7015

RAL 7023 RAL 7032 RAL 7033 RAL 7038 RAL 9001 RAL 9003 RAL 9005

RAL 9010

Akrilik / Acrylic

Antrasit Beyaz

Lake / Lacquer

Cappuccino Gri Kaşmir Krem Kum Kremi

BAMBU ALPİ TEAK ALPİ SİYAH         A. HARELİ 
NAPOLYON KİRAZ

A. HARELİ MEŞE
          

ALPİ GRİ
          

        A. FREEZE 
NAPOLYON KİRAZ

A. FREEZE MEŞE ALPİ CEVİZ A. CEVİZ SÜTLÜ
       KAHVE

ALPİ WENGE DOĞAL WENGE DOĞAL TEAK
  PLANTAGE

DOĞAL PELESENK
  

DOĞAL HARELİ
         MEŞE

DOĞAL HARELİ
       CEVİZ

DOĞAL 
AFRORMOSİA

DOĞAL TEAK DOĞAL KAYIN DOĞAL FREEZE
         CEVİZ

DOĞAL ÇAM

Kaplama Seçenekleri / Veneer Options  
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HIGH GLOSS

Evora Buz Beyaz Bianco Antrasit Cappucino Ekru Kahve Mürdüm Siyah

BOYALI PANEL

010 014 108 275 297 549 555 592

KAPAK PANEL

HG 254 HG 351 HG 465 MAT 68A MAT 79A MAT 80A MAT 89A MAT RGS 66A

Süpürgelik Teknik Detaylar / Baseboard Technical Details  

Düz süpürgelik-Mekanik

021-001-08

10-12-16

04-03
01

021-001-08

10-12-16

801-88-86
21

Düz süpürgelik

12-16

021-001-08

Rustik 1 Süpürgelik Yapıştır-
malı

12-16

04-03
01

021-001-08

5
03

Rustik 1 Süpürgelik- Mekanik

12-16

04-03
01

021-001-08

5
03

Rustik 2 Süpürgelik- Mekanik

12-16

021-001-08

Rustik 2 Süpürgelik- Yapıştırmalı

03
01

021-001-08

12-16

01
02

Stella Süpürgelik- Mekanik

021

12-16

801-88-86
21

01
02

Stella Süpürgelik-Yapıştır-

Tek Derzli 
Mekanik

Stella 
Mekanik

Rustik 1
Mekanik

Çift Derzli 
Mekanik
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KAPAK SEÇENEKLERİ / COVER OPTIONS 

OtusAdeoDona

Andi Elina GildaArgos Daisy Karla Belle

Tilda Digna Casta Orva

Yarım Ay Stoper Yer Stoper Barel 1 Barel 2 Barel 3

KAPI AKSESUARLARI / DOOR ACCESSORIES

Yönlü Okka Yönsüz Menteşe

Güvenlik Zinciri Topuz Kilit Gizli Menteşe

Gömme Kulp Dirsek Kollu KapatıcıCumba Kulp

Çarpma KapıMenteşe

Boru Tipi Kol

Binili Menteşe 80 mm sabit Milli 100 mm sabit Milli

Kapı Altı Fırça İtme Plaka

7070

KAPAK SEÇENEKLERİ / COVER OPTIONS 

Otus

Belle

KAPAK SEÇENEKLERİ / COVER OPTIONS 

OtusAdeoDona

Andi Elina GildaArgos Daisy Karla Belle

Tilda Digna Casta Orva

Elina Argos Daisy Gilda Karla

Digna

Andi

Tilda Casta Orva Dona Adeo



7171

KAPAK SEÇENEKLERİ / COVER OPTIONS 

OtusAdeoDona

Andi Elina GildaArgos Daisy Karla Belle

Tilda Digna Casta Orva

Yarım Ay Stoper Yer Stoper Barel 1 Barel 2 Barel 3

KAPI AKSESUARLARI / DOOR ACCESSORIES

Yönlü Okka Yönsüz Menteşe

Güvenlik Zinciri Topuz Kilit Gizli Menteşe

Gömme Kulp Dirsek Kollu KapatıcıCumba Kulp

Çarpma KapıMenteşe

Boru Tipi Kol

Binili Menteşe 80 mm sabit Milli 100 mm sabit Milli

Kapı Altı Fırça İtme Plaka

7070

KAPAK SEÇENEKLERİ / COVER OPTIONS 

Otus

Belle

KAPAK SEÇENEKLERİ / COVER OPTIONS 

OtusAdeoDona

Andi Elina GildaArgos Daisy Karla Belle

Tilda Digna Casta Orva

Elina Argos Daisy Gilda Karla

Digna

Andi

Tilda Casta Orva Dona Adeo



7272

 AKSESUAR / ACCESSORY  

73

YANGIN KAPISI /FIRE EXIT DOOR

YANGINA DAYANIK-
AHŞAP KAPI

30       60       90
  DAKİKA               DAKİKA               DAKİKA

7373

YANGIN KAPISI /FIRE EXIT DOOR

YANGINA DAYANIKLI
AHŞAP KAPI

30       60       90
  DAKİKA               DAKİKA               DAKİKA



7372

 AKSESUAR / ACCESSORY  

73

YANGIN KAPISI /FIRE EXIT DOOR

YANGINA DAYANIK-
AHŞAP KAPI

30       60       90
  DAKİKA               DAKİKA               DAKİKA

7373

YANGIN KAPISI /FIRE EXIT DOOR

YANGINA DAYANIKLI
AHŞAP KAPI

30       60       90
  DAKİKA               DAKİKA               DAKİKA
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7776 7777
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İHRACAT YAPILAN ÜLKELER / EXPORTING COUNTRIES
 
� ALMANYA / GERMANY              � FİLDİŞİ SAHİLİ / IVORY COAST          � MAKEDONYA / MACEDONIA           �SLOVENYA / SLOVENIA            � AMERİKA / USA

� FRANSA / FRANCE                      � MOĞOLİSTAN / MONGOLIA             � SUUDİ ARABİSTAN / S. ARABİA       �AVUSTURYA / AUSTRIA           �GANA / GHANA

� MOLDOVA / MOLDOVIA           �TOGO / TOGO                                         �AZERBEYCAN / AZERBAIJAN             �GÜRCİSTAN / GEORGIA          � NİJER / NIGER

� BELÇİKA / BELGIUM                    � İSRAİL / ISRAEL                                       �NİJERYA /  NIGERIA                               �UKRAYNA / UKRAINE               �CEZAYİR / ALGERIA
              
� FAS / MOROCCO                         � KENYA / KENYA                                      �LİBYA /  LIBYA                                          �RUANDA / RWANDA                �SEYŞELLER / SEYCHELLES

� YUNANİSTAN / GREECE            �TÜRMENİSTAN / TURKMENISTAN

              



BORPANEL,

2006'dan beri gururla...

1984'te kurulan Borsan Grup bünyesinde yer alan Borpanel, yurt içine ve yurt dışında 
30'a yakın ülkeye kapı, mutfak, banyo ve özel tasarım ahşap proje ürünleri üretmektedir. 
Bu yolda bizimle yürüyen tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, satış 
ağımızı günden güne genişleterek ülkemizi gururla temsil etmenin sevincini paylaşıyoruz.

*BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYDUĞUMUZ ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZA WEB SİTEMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

*KALİTE SİSTEM VE MARKA TESCİL BELGELERİMİZE WEB SİTEMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

*Borpanel bir Borsan Grup şirketidir

Borpanel, is a part of Borsan Group, which was established in 1984. Borpanel produces door, 
kitchen, bathroom and special projects to domestic and international, around the world to 
30 countries. Thanks to all our employees and work partners who walk with us on this road. 
We share the joy of  proudly representing our country and expanding day by day.

* YOU CAN REACH OUR SOLUTION PARTNERS THAT WE ARE HAPPY TO WORK WITH ON OUR WEBSITE.

*YOU CAN REACH OUR QUALITY SYSTEM AND BRAND REGISTRATION DOCUMENTS ON OUR WEBSITE



 

Tel +90 212 210 52 62
Tel +90 212 210 52 63
Fax+90 212 210 52 68 

Satış Destek ve Showroom

Perpa Ticaret Merkezi 
A Blok Kat :11 No: 1337
Şişli / İSTANBUL

borpanel@borpanel.com.tr 

 

www.borpanel.com.tr

Fabrika

Samsun Serbest Bölge
55100 SAMSUN

Tel +90 362 445 19 74
Fax+90 362 415 17 32 




