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STILL
THE BEST

ADD COLOR YOUR LIFE
ADD COLOR YOUR
LIFE

CHAIR WORLD.
Let change follows you...
Depending on your preferred style and
comfort,let feel yourself distinctive and
special during each second of your
active daily life.

NEW
C OL LEC TION
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STILL THE BEST

// Yenilikçi , dikkat çekici konsept...Kendinizi iyi
hissetmenizi sağlayacak özellikler sayesinde
daha kaliteli yaşam alanları oluşturabilirsiniz.

l a r a
Innovative and attractive concept.You can aesily create more
qualified ambiance for your home thanks to details that
facilitates your life.
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8 kg

38

50

70

15 kg

0,40 m3 1 pcs

0,50 m3 1 pc

l a ra

l a ra
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l a ra

Simplification is the trend issue
of recent years.The energy

of

simplification is so important to
affect our decoration of all our
living space.We discover beyond
crowded and noisy world in

our living spaces in order to

understand the essence of life.
We give particular importance
to the naturalness.
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l a ra

The places , where you feel
good, are also the places where
you will spend the most time.
Appropriating

your

your

pleasure

living

spaces and enriching them with
personal

and

experience increase the sense of
belonging in our living spaces.

You will find yourselves in this
design and you will reach a state
of comfort and harmony.
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Kendinizi iyi hissettiğiniz yerler, aynı
zamanda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerdir.
Yaşadığınız alanları sahiplenmek , kişisel
zevk ve deneyimlerinizle zenginleşmek
yaşam alanlarımızda aidiyet duygusunu
artırır.Bu tasarımda kendinizi bulacak,rahata
kavuşacaksınız.

A FEAST FOR
THE EYES

In fascinating
arms of the

nature,imagine
that you are in
peace and set
your foot in

an untouched
content.Look

carefully,enjoy

colorful flowers

surrounding you

and nature’s light
inviting you to

experience the
unique.
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Doğanın büyüleyici kollarında huzur içinde
olduğunuzu ve daha önce hiç el değmemiş
bir kıtaya ayak bastığınızı hayal edin.Dikkatli
bakın,etrafınıza yayılan rengarenk çiçeklerin
ve sizi benzersizi yaşamaya davet eden
doğanın ışıltısını yaşayın.

l a ra

It attractiveness and functionality
in design manages to make you
peaceful,this

is

very

important.

The details not straining the eyes
and simple forms,different product
designs that you may perfect the style
appealing to all tastes will form the
center of your home.

a
r
la
// Tasarımda ilgi çekicilik ve işlevsellik
size huzur vermeyi başarıyorsa bu çok
önemlidir.Göz yormayan detaylar ve
yalın formlar her zevke hitap eden tarzını
yansıtabileceğiniz farklı ürün tasarımları
evinizin merkezini oluşturacak.

COLLECTIONS 019
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// İyi tasarım,tam kalite...Evlerimiz kendimizi
iyi hissetmek istediğimiz yerlerdir.Bu yüzden
mobilya seçimlerimizde tasarımlardan , kalitesine ,
fonksiyonelliğinden rengine kadar her şeye özenle
dikkat etmeliyiz.

s t e p
Good

design

and

exact

quality...Feeling

comfortable at home is everybody’s desire so in
order to get that sense for you we are giving utmost
attention to our furniture’s design,function and
their color.
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77

5 kg

0,40 m3 2 pcs

s tep

s tep

IN NATURE OF

O P P O RT U N I T Y
TO GAIN A NEW
DIMENSION TO
DAILY LIFE.
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Sadeliğin yanı sıra vermiş olduğu
huzur,modernleştirilmiş dokunuşların
bir araya gelmesiyle oluşan bütünlük ile
size doyumsuz ve tazeleyici yaşam alanı
sunmak için düşünülmüş.Yaşanmışlık
hissi veren hayatın akışına gizlenmiş olan
anılarınıza yakışan ortamın orjinalliğini
bozmayan tasarımlar.

s tep

IN NATURE OF
O P P O RT U N I T Y
TO GAIN A NEW
DIMENSION TO
DAILY LIFE.

h
s
i
ts yl lines
Kendinizi iyi hissettiğiniz
yerler, aynı zamanda en
çok vakit geçirdiğiniz
yerlerdir.Yaşadığınız alanları
sahiplenmek , kişisel
zevk ve deneyimlerinizle
zenginleşmek yaşam
alanlarımızda aidiyet
duygusunu artırır.Bu
tasarımda kendinizi
bulacak,rahata
kavuşacaksınız.
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// Hızla akan kent yaşamında neyi özlüyorsak
evlerimizi de öyle dekore ediyoruz.
Özlemlerimizin dekorasyonla vücut bulmuş
halinde ahşabın değeri ve kıymeti çok başkadır.

o t t o
We decorate what we miss at home in urban life
flowing quickly. Valuation and worthiness of wood
are quite different when our aspirations come into
existence with decoration.
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8 kg

0,40 m3 1 pcs

ot to

ot to
THE DECORATION ALWAYS

FOLLOWS THE ROUTE OF
FASHION. IT SURROUNDS
OUR

CLOTHES

COLORS

,TEXTURES AND PATTERNS
FIRSTLY
,OUR

AND

LIVING

THEN

SPACES.

THIS BEING HE CASE, WE
SHOULD OPEN THE DOORS
OF OUR LIVING SPACES TO

COLORS AND NEW FORMS.
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Dekorasyonun yolu her daim modanın
rotasını takip ediyor.Önce giydiğimiz renkler
,dokular , desenler ; sonra da yaşam
alanlarımızı kuşatıyor.Hal böyleyken renkler
ve yeni formlara yaşam alanlarımızın kapılarını
aralamak gerekiyor..

// Her şehir,içerisinde bir ışıltıyı saklar ve
bütün şehirler,içerisindeki insanlarla yaşar.Her
an,farklı bir hareketi ,canlılığı yaşayan evinizde
artık bu şehrin bir parçası...İçerisinde yaşama
ihtişam ve canlılık katan bir pırıltı taşıyor.

d o r a
Evert city shelters a light in itself and all cities live with its
inhabitants.Also your home,living a different motion,vitality,is
now a part of this city.İn shelters brightness adding
magnificence and vitality to life.
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chair
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85

10 kg

0,40 m3 1 pcs

m i radnodra
a

Tasarımda ilgi çekicilik ve işlevsellik size huzur vermeyi başarıyorsa bu çok önemlidir.Göz
yormayan detaylar ve yalın formlar her zevke hitap eden tarzını yansıtabileceğiniz farklı ürün
tasarımları evinizin merkezini oluşturacak.

We have never lost our addiction to a good,honest and useful design.

We are honored to offer a highly perfect service with our professional
design counselors and our interior decoration experts.
H AV E A N I C E D AY !
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d o r a

// Sadeliğin yanı sıra vermiş olduğu
huzur,modernleştirilmiş dokunuşların bir araya
gelmesiyle oluşan bütünlük ile size doyumsuz
ve tazeleyici yaşam alanı sunmak için
düşünülmüş.Yaşanmışlık hissi veren hayatın
akışına gizlenmiş olan anılarınıza yakışan
ortamın orjinalliğini bozmayan tasarımlar.

bella
It is designed in order to offer you a breathtaking and refreshing
living area with inegrity consisting of peaceful, streamlined
touches as well as the simplicity.Desings that do not damage the
originality of the environment being suitable foryour memories
hidden in the flow of life giving an experianced sense.
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9 kg

0,40 m3 1 pcs

b el l a

bella
The colors are marked as spiritual
centers in our body along the spinal

cord.Although there are seven chakras
in our body , each of these chakras

is associated with a certain organ or
system of our body.Each chakra has a
dominant color.Your soul will undergo

a threatment without bringing to your

notice when you apply the correct
color in the decoration.
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Renkler,vücudumuzda omurilik boyunca
uzanan ruhsal merkezler olarak
işaretlenir.Vücudumuzda yedi adet çakra
bulunmakta beraber bu çakraların her
biri vücudumuzun belirli bir organı veya
sistemi ile bağlantılı.Her bir çakranın
baskın bir rengi var.Dekorasyonda
doğru rengi uyguladığınızda ruhunuz sizi
farketmeden tedaviye girecektir.

// Tasarımda ilgi çekicilik ve işlevsellik size huzur
vermeyi başarıyorsa bu çok önemlidir.Göz yormayan
detaylar ve yalın formlar her zevke hitap eden tarzını
yansıtabileceğiniz farklı ürün tasarımları evinizin merkezini
oluşturacak.

It attractiveness and functionality in design manages to make
you peaceful,this is very important.The details not straining the
eyes and simple forms,different product designs that you may
perfect the style appealing to all tastes will form the center of
your home.
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8,5 kg 0,40 m3 2 pcs

m i ra n d a

years.The energy

of simplification is so

important to affect our decoration of all our
living space.We discover beyond crowded
and noisy world in our living spaces in order

to understand the essence of life.We give
particular importance to the naturalness.
Son yılların trend konusu sadeleşmek,sadeleşmenin yaydığı
enerji tüm yaşam alanımızda dekore etmemizi etkileyecek
düzeyde önemlidir.Yaşamın özünü anlamak için kalabalık ve
gürültülü dünyanın ötesini yaşam alanlarımızda keşfediyoruz.
Ahşabı en sade şekild e kullanıyor,doğallığı ön planda tutuyoruz.
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m i ra n d a

Simplification is the trend issue of recent

m i ra n d a

You may use the power
of the colors to bring the

new energy given by the
day and your aura that

you desire to replenish

to your living spaces and
you may create tranquil,
spectacular,dynamic and
funny

atmosphere

in

different combinations.

Günün verdiği yeni enerjiyi ve tazelemek
istediğimiz auramızı yaşam alanlarımıza
taşımak için renklerin gücünü kullanabilir,farklı
kombinasyonlarla sakin,gösterişli,dinamik ve
eğlenceli atmosfer yaratabilirsiniz.
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// Renkler,vücudumuzda omurilik boyunca
uzanan ruhsal merkezler olarak işaretlenir.
Vücudumuzda yedi adet çakra bulunmakta
beraber bu çakraların her biri vücudumuzun
belirli bir organı veya sistemi ile bağlantılı.Her
bir çakranın baskın bir rengi var.Dekorasyonda
doğru rengi uyguladığınızda ruhunuz sizi
farketmeden tedaviye girecektir.

pandora
The colors are marked as spiritual centers in our body along the
spinal cord.Although there are seven chakras in our body , each
of these chakras is associated with a certain organ or system
of our body.Each chakra has a dominant color.Your soul will
undergo a threatment without bringing to your notice when
you apply the correct color in the decoration.
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9,5 kg 0,40 m3 2 pcs

p a n d o ra

p a n d o ra

It attractiveness and functionaality in design

manages to make you peaceful,this is very

important.The details not straining the eyes
and simple forms,different product designs

that you may perfect the style appealing to all
tastes will form the center of your home.

Tasarımda ilgi çekicilik ve işlevsellik size huzur vermeyi başarıyorsa bu çok
önemlidir.Göz yormayan detaylar ve yalın formlar her zevke hitap eden tarzını
yansıtabileceğiniz farklı ürün tasarımları evinizin merkezini oluşturacak.
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p a n d o ra

COLLECTIONS 019
pg. 46 47

// Yaşadığımız mekanın renklerini seçerken
sadece doğru tonları araştırmak için dahi
günler hatta haftalar harcamak,bazılarımız
için alışılmadık bir durum olabilir.Ancak
renkler arasında birer duyudur ve gerçekte
varolmadıklarını düşünürsek,bu daha
şaşırtıcı ve ilginç olabilir.

p o l o
It maybe an unusual

situation for some us to

spend not only days but also weeks in order to
seek for the correct tints while choosing the
colors of the space where we are living however
the colors are a sensory and it may be more
surprising and interesting if we consider that
they do not actually exist in really.
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10,5 kg 0,30 m3 1 pc
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LET CHANGE
FOLLOWS YOU..
DEPENDING ON
YOUR PREFERRED
STYLE AND
COMFORT,LET
FEEL YOURSELF
DISTINCTIVE AND
SPECIAL DURING
EACH SECOND OF
YOUR ACTIVE DAILY
LIFE.

Ne istediğini bilenlere...Tasarım ve stil önemlidir.Peki ya konfor?En küçük
ayrıntıları düşündük ve size özel,sizin istediğiniz gibi bir ürün geliştirdik.
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// Değişim peşinden gelsin.tercih ettiğiniz görünüm ve
konfora baglı olarak hareketli geçen yaşantımızın her
dakikasını güzel ve özel geçirmeniz için

// Doğanın büyüleyici kollarında huzur içinde
olduğunuzu ve daha önce hiç el değmemiş bir kıtaya
ayak bastığınızı hayal edin.Dikkatli bakın,etrafınıza yayılan
rengarenk çiçeklerin ve sizi benzersizi yaşamaya davet
eden doğanın ışıltısını yaşayın.

aura
In fascinating arms of the nature,İmagine
that you are in peace and set your foot in
an untouched content.Look carefully,enjoy
colorful flowers surrounding you and nature’s
light inviting you to experience the unique.
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9 kg

0,40 m3 2 pcs

a u ra

places where you will spend the most time.
Appropriating your living spaces and enriching
them with your personal pleasure and experiance
increase the sense of belonging in our living
spaces.You will find yourselves in this design and
you will reach a state of comfort and harmony.
Kendinizi iyi hissettiğiniz yerler, aynı zamanda en çok vakit
geçirdiğiniz yerlerdir.Yaşadığınız alanları sahiplenmek
, kişisel zevk ve deneyimlerinizle zenginleşmek yaşam
alanlarımızda aidiyet duygusunu artırır.Bu tasarımda
kendinizi bulacak,rahata kavuşacaksınız.

COLLECTIONS 019
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a u ra

The places , where you feel good, are also the

// Tasarımcılarımızın yaşam konforu için her detayın
titizlikle planlandığı evleri gereksiz eşyalarla doldurmanın
ve düzensizliğin gündelik yaşamınıza dahil edilmediği
yaşam alanlarını tercih edin.Sade ve huzurlu
eşyalarınızda da arayın.

d i v a
Prefer living areas where there are not
unnecessary goods at homes with every
detail meticiously planned by designers for
the comfort of life and irregularity is not
included in your daily life.Try to find simple
and peaceful in your goods as well.

56
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50

46

50

90

9 kg

0,40 m3 2 pcs

d i va

d i va

FURNITURE FORMS ARE ALSO AN IDEAL KEY IN ORDER TO CREATE A PEACEFUL
APPEARANCE.IT WILL GIVE A BEAUTIFUL VIEW TO YOUR BEDROOM WITH ITS
DIFFERENT APPEARANCE.A DESIGN CREATED FOR PLEASANT LIFE WITH ITS
MODERN APPEARANCE,AS WELL AS UNIQUE STYLE DAZZLE.

Mobilyaların formları da huzurlu bir görüntü yaratmak için ideal bir
anahtardır.Farklı görüntüsüyle yatak odanızda güzel bir görünüm
kazandıracak.Modern görünümü ile keyifli yaşam için yaratılmış bir
tasarım , kensine özgü stili göz kamaştırıyor.

COLLECTIONS 019
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// Kusursuz işçilik ve malzeme kalitesini,diğerlerinden
farklı tasarımıyla sizlere sunduğumuz Toledo
bulunduğunuz ortama ferahlık katıyor.Açık tonların
kullanıldığı bu tasarım evlerinize ışık saçarak
ruhunuza dokunuyor.

toledo
Toledo which we offer you with perfect workmanship
and different and material quality and different
design from others , gives relief to your ambient.This
design,in which light color tones are used ,touches
your soul by lighting your homes.

60
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90

9 kg

0,40 m3 2 pcs

tole do

tole do

IN NATURE OF OPPORTUNITY
TO GAIN A NEW DIMENSION TO
DAILY LIFE.

Sadeliğin yanı sıra vermiş olduğu
huzur,modernleştirilmiş dokunuşların bir
araya gelmesiyle oluşan bütünlük ile size
doyumsuz ve tazeleyici yaşam alanı sunmak
için düşünülmüş...

COLLECTIONS 019
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// Kendinizi iyi hissettiğiniz yerler, aynı
zamanda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerdir.
Yaşadığınız alanları sahiplenmek , kişisel
zevk ve deneyimlerinizle zenginleşmek
yaşam alanlarımızda aidiyet duygusunu
artırır.Bu tasarımda kendinizi bulacak,rahata
kavuşacaksınız.

porto
The places , where you feel good, are also the places where you
will spend the most time.Appropriating your living spaces and
enriching them with your personal pleasure and experiance
increase the sense of belonging in our living spaces.You will
find yourselves in this design and you will reach a state of
comfort and harmony.

64
chair

counter

bar

47
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83

7,5 kg 0,29 m3 2 pcs

47

60

44

95

8,5 kg 0,38 m3 2 pcs

47

75

44

110

9,5 kg 0,45 m3 2 pcs

p or to

p or to

It is designed in order to
offer you a breathtaking
and refreshing living
area with inegrity
consisting of peaceful,
streamlined touches as
well as the simplicity.
Desings that do not
damage the originality
of the environment
being suitable foryour
memories hidden in the
flow of life giving an
experianced sense.

Sadeliğin yanı sıra vermiş olduğu
huzur,modernleştirilmiş dokunuşların bir araya
gelmesiyle oluşan bütünlük ile size doyumsuz ve
tazeleyici yaşam alanı sunmak için düşünülmüş.
Yaşanmışlık hissi veren hayatın akışına gizlenmiş
olan anılarınıza yakışan ortamın orjinalliğini
bozmayan tasarımlar.
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Renkler,vücudumuzda omurilik boyunca uzanan
ruhsal merkezler olarak işaretlenir.Vücudumuzda
yedi adet çakra bulunmakta beraber bu çakraların
her biri vücudumuzun belirli bir organı veya sistemi
ile bağlantılı.Her bir çakranın baskın bir rengi
var.Dekorasyonda doğru rengi uyguladığınızda
ruhunuz sizi farketmeden tedaviye girecektir.

p or to
THE

COLORS

SPIRITUAL
BODY

ARE

MARKED

CENTERS

IN

OUR

SPINAL

CORD.

ARE

SEVEN

ALONG

ALTHOUGH

THE

THERE

AS

CHAKRAS IN OUR BODY , EACH OF
THESE

CHAKRAS

IS

ASSOCIATED

WITH A CERTAIN ORGAN OR SYSTEM
OF OUR BODY.EACH CHAKRA HAS A
DOMINANT COLOR.YOUR SOUL WILL
UNDERGO A THREATMENT WITHOUT
BRINGING
WHEN
COLOR

COLLECTIONS 019
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TO

YOUR

YOU

APPLY

IN

THE

THE

NOTICE
CORRECT

DECORATION.

// Tasarımda ilgi çekicilik ve işlevsellik
size huzur vermeyi başarıyorsa bu çok
önemlidir.Göz yormayan detaylar ve
yalın formlar her zevke hitap eden tarzını
yansıtabileceğiniz farklı ürün tasarımları
evinizin merkezini oluşturacak.

solo
We have never lost our addiction to a good,honest
and useful design.We are honored to offer a
highly perfect service with our professional
design counselors and our interior decoration
experts.Have a nice day!
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7 kg

0,40 m3 2 pcs

s olo

s olo
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s olo

Simplification is the trend issue of recent years.The
energy of simplification is so important to affect our
decoration of all our living space.We discover beyond
crowded and noisy world in our living spaces in order
to understand the essence of life.We give particular
importance to the naturalness.

İyi dürüst ve faydalı tasarıma olan
bağlılığımızı hiç bir zaman kaybetmedik.
Profesyonel tasarım danışmanlarımızla ve
iç dekorasyon uzmanlarımızla son derece
mükemmel bir hizmet sunmaktan onur
duyuyoruz.Mutlu günler!
COLLECTIONS 019
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// Son yılların trend konusu
sadeleşmek,sadeleşmenin yaydığı enerji
tüm yaşam alanımızda dekore etmemizi
etkileyecek düzeyde önemlidir.Yaşamın
özünü anlamak için kalabalık ve gürültülü
dünyanın ötesini yaşam alanlarımızda
keşfediyoruz.Ahşabı en sade şekild e
kullanıyor,doğallığı ön planda tutuyoruz.

nova
Simplification is the trend issue of recent years.The
energy of simplification is so important to affect our
decoration of all our living space.We discover beyond
crowded and noisy world in our living spaces in order
to understand the essence of life.We give particular
importance to the naturalness.

76
chair

armchair

45

46

44

86

9,5 kg 0,38 m3 2 pcs

50

46

44

86

10,5 kg 0,30 m3 1 pc

n o va

THE INTERPRETATION..IS THE LUXURY STYLE
ONE THAT;AS A MATTER OF FACT IS MORE
ABSTRACT THAN REALISTIC! MODERN LINE FOR
THE FUTURE , THANKS TO THE COMBINATIONS
THE

SHAPES.HOME

DEPARTURE!

AN

FOR

ARRIVAL

INTELLIGENT

AND

AND
LIVELY

SYSTEM,ORGANIZED BUT FREE....

n o va

Lüks bir tazr yorumu..Daha gerçekçi daha soyut olan!
Gelecek için modern bir çizgi...Şekillerin
kombinasyonuna teşekkürler!Eviniz varış ve
dönüşleriniz için...Zeki ve canlı bir sistem..Düzenli
ama özgür...Öyle bir ev ki mevcut ve ortak bir geçmiş
Farklılıklar ve toplanmışlıklar...
COLLECTIONS 019
pg. 78 79

// Yaşadığımız mekanın renklerini
seçerken sadece doğru tonları
araştırmak için dahi günler hatta
haftalar harcamak,bazılarımız için
alışılmadık bir durum olabilir.Ancak
renkler arasında birer duyudur
ve gerçekte varolmadıklarını
düşünürsek,bu daha şaşırtıcı ve
ilginç olabilir.

natura

It maybe an unusual situation for some us to spend not
only days but also weeks in order to seek for the correct
tints while choosing the colors of the space where we are
living however the colors are a sensory and it may be more
surprising and interesting if we consider that they do not
actually exist in really.

80
chair

armchair

47

46

45

82

6,5 kg 0,35 m3 2 pcs

52

46

45

82

7,2 kg 0,30 m3 1 pc

65

40

55

72

10,5 kg 0,45 m3 1 pc

45

75

40

90

7,2 kg 0,27 m3 1 pc

47

46

45

55

5,5 kg 0,25 m3 2 pcs

bergere

bar

pouf

n a t u ra

n a t u ra

Touchhed
by a new creation

COLLECTIONS 019
pg. 82 83

n a t u ra

Some emotions don’t need
definitions.Words are
insufficient,inexpressible,you
just need to feel and live.

Bazı duygular,tanımlanmaya ihtiyaç duymaz.
Kelimler yetmez anlatılmaz sadece hissetmek ve yaşamak gerekir.

COLLECTIONS 019
pg. 84 85

n a t u ra

n a t u ra
In fascinating arms of the nature,İmagine
that you are in peace and set your foot in
an untouched content.Look carefully,enjoy
colorful flowers surrounding you and nature’s
light inviting you to experience the unique.

Doğanın büyüleyici kollarında huzur içinde olduğunuzu
ve daha önce hiç el değmemiş bir kıtaya ayak bastığınızı
hayal edin.Dikkatli bakın,etrafınıza yayılan rengarenk
çiçeklerin ve sizi benzersizi yaşamaya davet eden
doğanın ışıltısını yaşayın.

COLLECTIONS 019
pg. 86 87

n a t u ra

FOR THOSE WHO GO ON A JOURNEY TO REACH
EXCELLENCE.THERE IS NO DIFFUCULTY.FOR THEM
,EVERY TAKEN STEP MEANS DISCOVERING NEW
BEAUTIES.SEEING THE WORLD FROM ANOTHER
WINDOW AND EXPERIENCE EMOTIONS WHICH
WAS NOT FELT BEFORE.

COLLECTIONS 019
pg. 88 89

Kusursuza ulaşmak için yola çıkanlar için hiçbir zorluk yoktur.
Onlar için atılan her adım ,yepyeni güzellikleri keşfetmektir.
Dünyayı bambaşka bir pencereden görmekve daha önce
hissedilmeyen duyguları deneyimlemektir.

n a t u ra

Good design and exact quality...
Feeling comfortable at home is
everybody’s desire so in order to
get that sense for you we are giving
utmost attention to our furniture’s
design,function and their color.

İyi tasarım,tam kalite...Evlerimiz
kendimizi iyi hissetmek istediğimiz
yerlerdir.Bu yüzden mobilya
seçimlerimizde tasarımlardan ,
kalitesine , fonksiyonelliğinden
rengine kadar her şeye özenle dikkat
etmeliyiz.

COLLECTIONS 019
pg. 90 91

// Son yılların trend konusu
sadeleşmek,sadeleşmenin yaydığı enerji
tüm yaşam alanımızda dekore etmemizi
etkileyecek düzeyde önemlidir.Yaşamın
özünü anlamak için kalabalık ve gürültülü
dünyanın ötesini yaşam alanlarımızda
keşfediyoruz.Ahşabı en sade şekild e
kullanıyor,doğallığı ön planda tutuyoruz.

a l f a
Simplification is the trend issue of recent years.The
energy of simplification is so important to affect our
decoration of all our living space.We discover beyond
crowded and noisy world in our living spaces in order
to understand the essence of life.We give particular
importance to the naturalness.

92
chair

44

46

44

91

7,2 kg 0,29 m3 2 pcs

alfa

alfa

COLLECTIONS 019
pg. 94 95

alfa

IT IS DESIGNED IN ORDER TO
OFFER

YOU,A

BREATHTAKING

AND REFRESHING LIVING AREA
WITH

INTEGRITY

OF

PEACEFUL,STREAMLINED

TOUCHES

AS

CONSISTING

WELL

AS

THE

SIMPLICITY...

Sadeliğin yanı sıra vermiş olduğu
huzur,modernleştirilmiş dokunuşların
bir araya gelmesiyle oluşan bütünlük ile
size doyumsuz ve tazeleyici yaşam alanı
sunmak için düşünülmüş...

COLLECTIONS 019
pg. 96 97

// Her insanın bir çizgisi vardır, bunu
her alana yansıtır.Gerek hayatın
içinde ,gerek yaşam alanında.
Modern çizgilerle şekillenip yaratıcı
fikirler üzerindeki perdeyi kaldıran bu
tasarım hayallerinizi gerçekleştirecek.

nirvana
Every person has a style and reflects it to each field
both in life and also,in living space.This design
,which is shaped with modern styles and lifts the
curtain on creative ideas, will make your dreams
come true.

98
chair

47

46

45

85

6,5 kg 0,30 m3 2 pcs

50

46

45

85

7,2 kg 0,27 m3 1 pc

chair
woodback

47

46

45

85

6,5 kg 0,30 m3 2 pcs

armchair
woodback

50

46

45

85

7,2 kg 0,27 m3 1 pc

110 46

45

85

10,5 kg 0,49 m3 1 pc

armchair

sofa

coffee table

50x100 h:45

n i r va n a

n i r va n a

COLLECTIONS 019
pg.100 101

n i r va n a

COLOR THERAPY; YOU
SHOULD BRING THE NEW
ENERGIES GIVEN BY THE
SEASONS AND YOUR AURA
THAT YOU DESIRE TO
REPLENISH TO YOUR LIVING
SPACES AND YOU SHOULD
USE THE POWER OF COLORS.

Renk tedavisi; mevsimlerin verdiği yeni
enerjileri ve tazelemek istediğiniz auramızı
yaşam alanlarınıza taşımak ve renklerin
gücünü kullanmalısınız.

COLLECTIONS 019
pg.102 103

The design , which reveals warm effect
created by wooden stands and attracts
attention with its uniqueness,provides
you the opportunity of easy to use . This
concept creating livable spaces by combining
different style with quality and aesthetic
includes quite unusual and elegant details.
It will change the air in your home,you will
discover your specific styles.

n i r va n a

DESIGN IS
A PASSION

Ahşap ayakların yarattığı sıcak etkiyi ortaya çıkaran , kendine özgü tasarımlarıyla dikkat
çeken tasarım sizlere kolay kullanım imkanı sağlıyor.Farklı tarzı , kalite ve estetikle birleştirerek
yaşanası mekanlar yaratan bu konsept oldukça sıradışı ve şık detayları içinde barındırıyor.
Evinizin havasını değiştirecek,kendinize özgü çizgileri keşfedeceksiniz.

COLLECTIONS 019
pg.104 105

Appropriating your living spaces and enriching them with your personal pleasure and experiance
increase the sense of belonging in our living spaces.You will find yourselves in this design and
you will reach a state of comfort and harmony.

COLLECTIONS 019
pg.106 107

n i r va n a

The places , where you feel good, are also the places where you will spend the most time.

Kendinizi iyi hissettiğiniz yerler, aynı zamanda en
çok vakit geçirdiğiniz yerlerdir.Yaşadığınız alanları
sahiplenmek , kişisel zevk ve deneyimlerinizle
zenginleşmek yaşam alanlarımızda aidiyet
duygusunu artırır.Bu tasarımda kendinizi
bulacak,rahata kavuşacaksınız.

n i r va n a

COLLECTIONS 019
pg.108 109

// Doğanın büyüleyici kollarında
huzur içinde olduğunuzu ve daha
önce hiç el değmemiş bir kıtaya
ayak bastığınızı hayal edin.Dikkatli
bakın,etrafınıza yayılan rengarenk
çiçeklerin ve sizi benzersizi
yaşamaya davet eden doğanın
ışıltısını yaşayın.

nordina

In fascinating arms of the nature,İmagine that you are
in peace and set your foot in an untouched content.
Look carefully,enjoy colorful flowers surrounding
you and nature’s light inviting you to experience the
unique.

110
chair

armchair

45

46

44

86

9,5 kg 0,38 m3 2 pcs

50

46

44

86

10,5 kg 0,30 m3 1 pc

nordi n a

nordi n a

COLLECTIONS 019
pg.112 113

It

maybe

an

unusual

situation for some us to
spend not only days but
also weeks in order to seek
for the correct tints while

choosing the colors of the
space where we are living

however the colors are a

sensory and it may be more
surprising and interesting
if we consider that they do

not actually exist in really.

COLLECTIONS 019
pg.114 115

nordi n a
Yaşadığımız mekanın renklerini
seçerken sadece doğru tonları
araştırmak için dahi günler hatta haftalar
harcamak,bazılarımız için alışılmadık
bir durum olabilir.Ancak renkler
arasında birer duyudur ve gerçekte
varolmadıklarını düşünürsek,bu daha
şaşırtıcı ve ilginç olabilir.

nordi n a

FURNITURE FORMS ARE ALSO AN
IDEAL KEY IN ORDER TO CREATE
A PEACEFUL APPEARANCE.IT WILL
GIVE A BEAUTIFUL WIEW TO YOUR
BEDROOM WITH ITS DIFFERENT
APPEARANCE.A DESIGN CREATED
FOR PLEASANT LIFE WITH ITS
MODERN APPEARANCE,AS WELL AS
UNIQUE STYLE DAZZLE.

Mobilyaların formları da huzurlu
bir görüntü yaratmak için ideal
bir anahtardır.Farklı görüntüsüyle
yatak odanızda güzel bir
görünüm kazandıracak.Modern
görünümü ile keyifli yaşam için
yaratılmış bir tasarım , kensine
özgü stili göz kamaştırıyor.

COLLECTIONS 019
pg.116 117

a
n
i
d
r
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n

nordi n a

You may use the power
of the colors to bring the

new energy given by the
day and your aura that

you desire to replenish

to your living spaces and
you may create tranquil,
spectacular,dynamic and
funny

atmosphere

in

different combinations.

Günün verdiği yeni enerjiyi ve tazelemek
istediğimiz auramızı yaşam alanlarımıza
taşımak için renklerin gücünü kullanabilir,farklı
kombinasyonlarla sakin,gösterişli,dinamik ve
eğlenceli atmosfer yaratabilirsiniz.

COLLECTIONS 019
pg.118 119

// Yaşadığımız mekanın renklerini seçerken
sadece doğru tonları araştırmak için dahi
günler hatta haftalar harcamak,bazılarımız
için alışılmadık bir durum olabilir.Ancak
renkler arasında birer duyudur ve gerçekte
varolmadıklarını düşünürsek,bu daha
şaşırtıcı ve ilginç olabilir.

pietra
It maybe an unusual

situation for some us to

spend not only days but also weeks in order to
seek for the correct tints while choosing the
colors of the space where we are living however
the colors are a sensory and it may be more
surprising and interesting if we consider that
they do not actually exist in really.

120
chair

50

45

45

90 10,5 kg 0,40 m3 2 pcs

p i e t ra

p i e t ra

Design and style are important for ones who
know what to want.But comfort is important as
well...So we designed a special product for you
considering all your needs.

SECRETS OF
EFFORTLESS
STYLE

Ne istediğini bilenlere...Tasarım ve stil
önemlidir.Peki ya konfor?En küçük
ayrıntıları düşündük ve size özel,sizin
istediğiniz gibi bir ürün geliştirdik.

COLLECTIONS 019
pg.122 123

// Son yılların trend konusu
sadeleşmek,sadeleşmenin yaydığı enerji
tüm yaşam alanımızda dekore etmemizi
etkileyecek düzeyde önemlidir.Yaşamın
özünü anlamak için kalabalık ve gürültülü
dünyanın ötesini yaşam alanlarımızda
keşfediyoruz.Ahşabı en sade şekild e
kullanıyor,doğallığı ön planda tutuyoruz.

modin
It maybe an unusual

situation for some us to

spend not only days but also weeks in order to
seek for the correct tints while choosing the
colors of the space where we are living however
the colors are a sensory and it may be more
surprising and interesting if we consider that
they do not actually exist in really.

124
chair

armchair

45

46

44

86

9,5 kg 0,38 m3 2 pcs

50

46

44

86

10,5 kg 0,30 m3 1 pc

mo di n

mo di n

The design of bedroom is a matter of style.Imagine

a peaceful

bedrooms,reflect your style with sophisticated aspects to your
bedroom.’’Relaxing is very important’’ we relieve your soul in this
design and we carry the spirit of positive energy to your home.The
comfort of this composition will make you satisfied.

mo di n
Kendinizi iyi hissettiğiniz yerler, aynı zamanda en çok vakit
geçirdiğiniz yerlerdir.Yaşadığınız alanları sahiplenmek
, kişisel zevk ve deneyimlerinizle zenginleşmek yaşam
alanlarımızda aidiyet duygusunu artırır.Bu tasarımda
kendinizi bulacak,rahata kavuşacaksınız.

COLLECTIONS 019
pg.126 127

// Kendinizi iyi hissettiğiniz yerler, aynı
zamanda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerdir.
Yaşadığınız alanları sahiplenmek , kişisel
zevk ve deneyimlerinizle zenginleşmek
yaşam alanlarımızda aidiyet duygusunu
artırır.Bu tasarımda kendinizi bulacak,rahata
kavuşacaksınız.

pegasus
The places , where you feel good, are also the places where
you will spend the most time.Appropriating your living
spaces and enriching them with your personal pleasure and
experiance increase the sense of belonging in our living
spaces.You will find yourselves in this design and you will
reach a state of comfort and harmony.

128
armchair

sofa

52

46

44

80

12,5 kg 0,27 m3 1 pc

127 46

44

80

17,5 kg 0,52 m3 1 pc

p e ga s u s

p e ga s u s
Simplification is the trend issue of recent years.The
energy of simplification is so important to affect our
decoration of all our living space.We discover beyond
crowded and noisy world in our living spaces in order
to understand the essence of life.We give particular
importance to the naturalness.

COLLECTIONS 019
pg.130 131

İyi dürüst ve faydalı tasarıma olan
bağlılığımızı hiç bir zaman kaybetmedik.
Profesyonel tasarım danışmanlarımızla ve
iç dekorasyon uzmanlarımızla son derece
mükemmel bir hizmet sunmaktan onur
duyuyoruz.Mutlu günler!

p e ga s u s

d
o
o
g
feel
e
m
o
h
your
Son yılların trend konusu sadeleşmek,sadeleşmenin yaydığı enerji tüm yaşam
alanımızda dekore etmemizi etkileyecek düzeyde önemlidir.Yaşamın özünü
anlamak için kalabalık ve gürültülü dünyanın ötesini yaşam alanlarımızda
keşfediyoruz.Ahşabı en sade şekild e kullanıyor,doğallığı ön planda tutuyoruz.

Simplification is the trend issue
of recent years.The energy

of

simplification is so important to
affect our decoration of all our

living space.We discover beyond
crowded and noisy world in our
living spaces in order to understand

the essence of life.We give particular
importance to the naturalness.

COLLECTIONS 019
pg.132 133

// Tasarımcılarımızın yaşam konforu için her
detayın titizlikle planlandığı evleri gereksiz
eşyalarla doldurmanın ve düzensizliğin
gündelik yaşamınıza dahil edilmediği
yaşam alanlarını tercih edin.Sade ve huzurlu
eşyalarınızda da arayın.

l o f t
Prefer living areas where there are not
unnecessary goods at homes with every
detail meticiously planned by designers
for the comfort of life and irregularity is
not included in your daily life.Try to find
simple and peaceful in your goods as well.

134
bergere

64

43

52

76

12 kg

0,50 m3 1 pc

lof t

// Son yılların trend konusu
sadeleşmek,sadeleşmenin yaydığı enerji
tüm yaşam alanımızda dekore etmemizi
etkileyecek düzeyde önemlidir.Yaşamın
özünü anlamak için kalabalık ve gürültülü
dünyanın ötesini yaşam alanlarımızda
keşfediyoruz.Ahşabı en sade şekild e
kullanıyor,doğallığı ön planda tutuyoruz.

mono
It maybe an unusual

situation for some us to

spend not only days but also weeks in order to
seek for the correct tints while choosing the
colors of the space where we are living however
the colors are a sensory and it may be more
surprising and interesting if we consider that
they do not actually exist in really.

136
bergere

55

40

48

105

16 kg

0,6 m3 1 pcs

mono

The design , which reveals warm
effect created by wooden stands
and attracts attention with its
uniqueness,provides you the
opportunity of easy to use . This
concept creating livable spaces
by combining different style with
quality and aesthetic includes quite
unusual and elegant details.It will
change the air in your home,you
will discover your specific styles.

mono
Ahşap ayakların yarattığı sıcak etkiyi ortaya çıkaran , kendine özgü tasarımlarıyla dikkat
çeken tasarım sizlere kolay kullanım imkanı sağlıyor.Farklı tarzı , kalite ve estetikle birleştirerek
yaşanası mekanlar yaratan bu konsept oldukça sıradışı ve şık detayları içinde barındırıyor.
Evinizin havasını değiştirecek,kendinize özgü çizgileri keşfedeceksiniz.

COLLECTIONS 019
pg.138 139

f l o ra b erg ere

e
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bergere
COLLECTIONS 019
pg.140 141

65

40

60

70 14,5 kg 0,55 m3 1 pc

It maybe an unusual situation for
some us to spend not only days but
also weeks in order to seek for the
correct tints while choosing the colors
of the space where we are living
however the colors are a sensory
and it may be more surprising and
interesting if we consider that they do
not actually exist in really.

s tar

o t t o t a bl e

Son yılların trend konusu
sadeleşmek,sadeleşmenin yaydığı enerji
tüm yaşam alanımızda dekore etmemizi
etkileyecek düzeyde önemlidir.Yaşamın
özünü anlamak için kalabalık ve gürültülü
dünyanın ötesini yaşam alanlarımızda
keşfediyoruz.Ahşabı en sade şekild e
kullanıyor,doğallığı ön planda tutuyoruz.

table

COLLECTIONS 019
pg.142 143

120

22 kg

0,8 m3

1 pc

n a t u ra

b a r t a bl e

n a t u ra

t a bl e
bar
table

60x60
70x70
h=110

b el l a

b a r t a bl e

COLLECTIONS 019
pg.144 145

table

70x70
80x80

bar
table

60
h=110

bi s t ro
bistro table

COLLECTIONS 019
pg.146 147

t a bl e
60x60
70x70
80x80

kon for

INNOVATIVE AND ATTRACTIVE
CONCEPT.YOU CAN AESILY CREATE
MORE QUALIFIED AMBIANCE FOR
YOUR HOME THANKS TO DETAILS
THAT FACILITATES YOUR LIFE.

Yenilikçi , dikkat çekici konsept...Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak özellikler
sayesinde daha kaliteli yaşam alanları oluşturabilirsiniz.

COLLECTIONS 019
pg.148 149

rocking
chair

70

46

60

110

25 kg

0,65 m3 1 pc

oli v ia

ex c l u s i v e d e s i g n t a bl e s

c o f f e e t a bl e
cofffee
table

cofffee
table

120

35 kg

80x160 35 kg

0,45 m3 1 pc

0,45 m3 1 pc

COLLECTIONS 019
pg.150 151

s p e c i a l o r d er

b o n i t a t a bl e

a
t
i
bon
bonita table

COLLECTIONS 019
pg.152 153

82x125+35

Dekorasyonun yolu her daim modanın rotasını takip ediyor.Önce giydiğimiz renkler
, dokular , desenler ; sonra da yaşam alanlarımızı kuşatıyor.Hal böyleyken renkler ve
yeni formlara yaşam alanlarımızın kapılarını aralamak gerekiyor..

l u n a t a bl e
luna table
COLLECTIONS 019
pg.154 155

80x80
80x120
90x160

p h o t o & d e s i g n

photographer
Ayhan Özdemir
www.ayhan-ozdemir.com
graphic designer
Seda Küçük
retouch
Rümeysa Özkan

www.ozzo.com.tr
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