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What is Ultiface?
Arkopa’s new member Ultiface is a premium collection which can make 
and give feeling of natural touch on decorative MDF panels with highly 
valuable melamine faced textured surfaces.These surfaces aim to make 
you as living in the nature and give comfortable creative living spaces. 
Ultiface Vision takes inspiration from nature,  Mission aims to create a 
valuable & sustainable living spaces with giving guarantee of long life-
cycle with aesthetic approach and various concepts. 

Ultiface Nedir? 
Arkopa’nın yeni üyesi Ultiface, yüksek değerli ve dokulu yüzey yapısına 
sahip doğal dokunuş hissini alabileceğiniz premium dekoratif panellerdir. 
Bu yüzeyler size doğanın bir parçası olduğunuzu hissettirmeyi, konforlu 
ve yaratıcı yaşam alanları sunmayı amaçlamaktadır. Ultiface vizyonu 
doğadan ilham alan, misyonu ise estetik anlayış ve farklı konseptler ile 
uzun yaşam döngüsü garantisi vererek değerli ve sürdürülebilir yaşam 
alanları yaratmayı hedefliyor.
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Ultiface Panelleri 
Nerede 
Kullanabilirsiniz? 
• Mobilya Üretimi
•  İç Mekan Dekoru ve Proje Tasarımları
• Sürgü Kapaklar
• Banyo Mobilyası
• Mutfak Kapakları
• Mağaza Tasarımları

Where you can use 
Ultiface Panels? 
• Furniture Making 
• Interior Designs and Finishes / 
 Project Facilities
• Sliding Doors 
• Bathroom Furniture 
• Kitchen Fronts
• Shop Design
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How you can use 
Ultiface panels?
Ultiface panels raw materials are particleboard, medium 
density fiberboard & decorative paper. MDF & PB easy cut 
to size, drill & edgeband with basic lathes and edgebanding 
equipments.

Ultiface panelleri nasıl 
kullanabilirsiniz?
Ultiface panellerinin hammaddeleri yonga levha,
MDF ve dekoratif kağıttan oluşmaktadır. MDF ve yonga 
levha, yatarlarda ve basit tezgahlarda ebatlaması yapılı, 
kenar bantlama makinalarında kolayca işlenebilir.
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Ultiface 
Panellerin 
Avantajları
• Dekoratif Çeşitlilik
• Derin Yüzey Hissiyatı
• Kolay Temizleme
• Kolay İşleme
• Çizilme Direnci
• Hijyenik
• Bakterisiz Yüzey
• Uzun Ömürlü 

Advantages of 
Ultiface 
Panels 
• Decorative Variety
• Deep Texture Feeling
• Easy to Clean
• Easy to Machine
• Scratch Resistant
• Hygienic
• Bacteria Free
• Long-Lifecycle 
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2661
White
Beyaz

2866
Red Oak

Kızıl Meşe

2695
Anthracite

Antrasit

2691
Black
Siyah

2871
Oberon
Oberon

2872
Titania
Titania

2873
Cordelia
Cordelia

2875
Miranda
Miranda

2876
Ash Oak
Kül Meşe

2877
Antique Oak

Antik Meşe



Registered 
Surface of Ultiface 
During the melamine facing operation, surface textures and 
decorative designs get mechanically match as a emboss 
which is calling as Registered Emboss. Highly Decorative 
Registered embossed MDF & particleboard based panels are 
now serving our customers by Ultiface.

Ultiface 
Register Yüzey
Registered Emboss, melamin kaplama operasyonunda 
yüzey, dekoratif dizayn ve desenlerin mekanik olarak 
eşlenip doku haline getirilmesidir. Yüksek dekoratif 
Registered Emboss’a sahip MDF & yonga levha paneller 
Ultiface tarafından müşterilerimize sunulmaktadır.
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UF- 01 Matt |Mat 
Feel the smooth and non-reflective 
surface with Ultiface panels.

Mat ve düz yüzeyleri Ultiface 
paneller ile hissedin.

UF- 03 Moon | Ay
Reflection of the Moon lights into your 
furniture & decoration with aesthetic 
touch as feeling on the Moon. 

Mobilya ve dekorasyonunuzda Ay’ın 
dokusunu hissedin.

UF- 02 Glossy | Parlak
Feel the reflection of light in your 

special decoration.

Özel dekorasyonunuzda ışığın 
yansımasını hissedin.

UF- 04 Nebula | Nebula
 Inspired from Universe & Beyond 

The Earth, our aim to create Nebula 
to make difference and carry future 
to your decoration with giving the 

texture of Universe.

Evren ve  dünyanın ötesinden 
ilham alarak geliştirdiğimiz 

Nebula yüzey, dekorasyonunuzu 
ileriye taşımayı ve fark yaratmayı 

amaçlamaktadır.

Textures of Ultiface | Ultiface Yüzeyleri
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UF- 05 Drop | Damla 
Feel the reflection of waterdrops in 
your decoration which come from 
your nature.

Doğadan gelen Damla 
taneciklerinin yansımasını 
dekorasyonlarınızda hissedin.

UF- 07 Anatolia Oak |
Anadolu Meşe
The combination of naturalist 
perspection & the deepest cozy 
feeling of wood grains.

Natüralist bakış açısı ile ahşap 
damarlarının en derin ve sıcak 
hissinin birleşimi.

UF- 06 Crater | Krater 
Feel the eternal design of Crater & 

Modernize your decoration with 
breeze of the solid design.

Krater’in sonsuz tasarımını 
hissedin ve dekorasyonunuzu sade 
tasarım esintisiyle modernleştirin.

UF- 08 Stone | Stone
Stone texture can felt you as 

touching the surface of astroid. 
Feel the unique design beyond the 

world.

Stone yüzeyimiz eşsiz tasarımı 
ile sizlerin astroid yüzeyine 

dokunuyor hissine kapılmanızı 
sağlar.

Pictures might be affected by printing quality please request sample before your order.
Görseller baskı kalitesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Lütfen sipariş vermeden önce numune talep ediniz.
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Standart Thickness | Standart Kalınlık : 18 mm 
Standart Dimension | Standart Ölçü : 1220 mm x 2800mm

Request based thickness options | İsteğe bağlı kalınlık 
opsiyonları : 8 mm | 16 mm | 22 mm | 25 mm 

All of our products are in compliance with E1 Quality standarts.For 
request based orders 
MR, TSCA VI & FSC certificated Boards are available. 

Ürünlerimizin tamamı E1 Kalite standartlarına uygundur. İsteğe bağlı 
siparişlerde 
MR, TSCA VI ve FSC sertifikalı paneller mevcuttur. 

Note : For the technical features and availabilities of ULTIFACE panels please get contact with us. 
Not: ULTIFACE panellerin teknik özellikleri ve mevcutluk durumunu öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Standart Product Features | Standart Ürün Özellikleri

UF- 09 Orbit | Orbit 

Minimalism get shape on Panel 
with Orbit design of Ultiface on 
combination of cubic & circular 
design. 

Kübik ve dairesel tasarım 
kombinasyonu ile birlikte 
Ultiface’in Orbit tasarımı panelde 
minimalizmi şekillendiriyor.

UF- 11 Nova | Nova 

With the modern and original 
texture of our new Nova surface, 
we present our customers 
freedom of design on different 
perspectives.

Nova yüzeyimizin modern 
ve özgün dokusu ile 
müşterilerimize tasarim 
özgürlüğü sunuyoruz.

UF- 10 Wave | Dalga
 Our wave surface adorns your 

dreams as a reflection of elegance 
and modernity with its unique 

design and deep texture.

Dalga yüzeyimiz eşsiz tasarımı 
ve derin dokusuyla zerafetin ve 

modernliğin bir yansıması olarak 
sizlerin hayallerini süslüyor.

New

New
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