
Evinize ilham veren 
tasarımlar..

Sade ve sakin bir tasarım: 
İLLÜZYON

Tasarımlarıyla evinizi, tarzıyla 
sizi tamamlayan salonlar..



E ST E T İ Ğ İ N 
İ H T İ Ş A M L I 
R OT A S I

Geniş ürün gamıyla her zevke hitap 
eden ZELL CONCEPT dekorasyon 
tutkunları için adeta bir şeçenekler 
okyanusu. Söz konusu salon 
dekorasyonu olunca hem kaliteli 
mobilyalar hem de çeşitli stilleri 
konuşan aksesuarlarla birbirinden 
yaratıcı kurgular oluşturma peşine 
düşüyoruz. 

Günümüz modernist 
evlerinde çarpıcı renkler sahip 

mobilya ve aksesuarlar, detaylarla 
vücüt bulan net çizgilerle birleşerek 
fonksiyonel bir görünüm kazanıyor. 

DAHA 
ÇOK 

RENK !

İDEAL 
RAHATLIK 
VE KONFOR
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İllüzyon Koltuk Takımı

Usta ellerden çıkan, çok iyi detaylar... Sıradanlıktan hoşlanmıyorsanız bu detayları gözden 
kaçırmayın. Salonunuzda canlı ve natural bir his oluşturabilirsiniz.

Modern kent hayatıyla birlikte günlük tempomuz 
hızlanırken yaşam alanlarımızda hızla değişiyor  ve 
küçülüyor.Günümüz ihtiyaçlarına  koleksiyonu yaratıcı 
ve fonksiyonel çözümler sunuyor.
Hayatımızı birçok konuda renkler şekillendiriyor.
Üzerimizde taşıdığımız her renk ile kendimize ait 
birçok özelliği ifade ediyoruz.O halde şimdi doğru 
rengi kovalamanın tam zamanı!

G/W  73 D/D  87G/W  225 D/D  93
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Sherwood Koltuk Takımı

Özel deri görünümlü kumaşı, doğal ve canlı rengiyle salonunuzda hemen fark edilecek Sherwood 
koltuk takımı, kapitoneli  gövdesiyle salonunuzun yıldızı olmaya en büyük aday..

G/W  230 D/D  95

Sizi düşünüyoruz. Kalitesi ve işlevselliği yüksek 
tasarımlar sunabilmek için çalışıyoruz.Her küçük 
parça, detay, çizgi ve metaryel; evinize en uygun 
olmasını sağlayacak şekilde titizlikle işleniyor.Çünkü 
eviniz için en iyisine ulaşmanız bizim için önemli.

G/W  80 D/D  75
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Dinlenme konumunuz ne olursa olsun, size en iyi konforu sağlar.Güçlü bir tasarım havası olan 
Pegasus koltuk takımı ile , kendi stilinizi yakalayın.

G/W  225 D/D  100 G/W  225 D/D  100

Pegasus Koltuk Takımı

Yumuşak minder ve yastıkları, ürüne incelikli , rahat 
ve hassas bir özellik veriyor.Renkleriyle verdiği pozi-
tif enerjisiyle, salonunuzda sıcacık sohbetlere yer 
açın. Yuvarlatılmış hatları sayesinde daha sıcak, şirin 
görünüme sahip.Oturduğunuz yerden kalkmak 
istemeyeceksiniz.

G/W  70 D/D  90
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Elegance Koltuk Takımı

Her zaman pozitif ve çoşkulu aurasını yayma gücüne sahip tasarımlarıyla, dünyanın farklı 
köşelerindeki insanları aynı şekilde heyecanlandıran renkleriyle birlikte evlerinize misafir oluyoruz.

G/W  235 D/D  98  G/W  235 D/D  98

Kullanım rahatlığını ve konforu sizlere sunan 
Elegance Koltuk Takımı, ceviz renkli yüksek ayakları 
ve kolay temizleme ayrıcalığıyla size zaman 
kazandırıyor. Karakteristik duruşunun yanında kolay 
yatak olma fonksiyonu ile işlevselliğe yeni bir soluk 
getiriyor...

G/W  85 D/D  70
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Kendine has, özel dokuya sahip 
kumaşı ve zengin kırlent 
seçenekleriyle modern 
karaktere sahip bir yaşam 
alanıyla evinizi tanıştırıyor. 
 
Evinize dekoratif dokunuşlar 
yaparken beyaz renk 
ayaklarıyla salonunuzda 
bütünleştirici bir ortam 
oluşturuyor.
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Poyraz Koltuk Takımı

Gün geçtikçe mekanikleşen bir dünyada sadeliğe ve öze ulaşabilmeyi temsil eden doğada 
yalın tasarımlara sahip olmanın ayrıcalığını hissettiren tasarımlara doğru çekiliyoruz.

G/W  225 D/D  80

Yeni kent evlerinde sanat ve maskülen formlar iç içe 
kullanılanılıyor. Ahenkli dokunuşlarını salonunuzda 
görmelisiniz. Ruhunuzu ortaya çıkaran zevkinize; şık 
desen, doku ve formlar eşlik edecek.

Tasarımında tercih edilen desen yoğunluğuyla 
gösterişli tarzını modern bir dokunuşuyla yeniden 
yorumluyor.

G/W  70 D/D  75
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Bir koltuk tamamen size özgü 
olmalıdır. Poyraz koltuk, orjinal 
konsepti ile eviniz ve heyecan 
verici kişisel zevkinize hitap eder. 
Odanızda uyumlu ve huzurlu bir 
atmosfer oluşturmak için renkleri 
kullanın.

Ev insanın rahat hissettiği kadar 
keyif de aldığı; zaman içinde 
ihiyaca göre şekil değiştiren 
yapıdır.
Biz bunun için burdayız...
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Sadeliğe ve mükemmel tasarıma gizlenmiş etkileyici bir zarafet. Ahşap albenisiyle konforun 
cazibesini bir araya getiriyor, evinizin yeni gözdesi oluyor.

G/W  240 D/D  82

Pera Koltuk Takımı

Evinizdeki eşyalar güzel görünmenin yanı sıra, 
kişiliğinizide yansıtmalı. İçinde bolca kişisellik ve 
orjinallik barındıran evler, duygulara yansır. 

Güçlü kontrast sağlayan renk, doku ve detayları 
hayatınızdan asla çıkarmayın.

G/W  80 D/D  80
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Yeni sezon trendleri renkleri
bir başka boyuta taşıyor.Bu 
yeni boyutla artık renkleri 
sadece görmekle kalmıyor,
onları aynı zamanda hissederek 
tecrübe ediyoruz.

Dekorasyonda değişmez,sıkı 
kuralların yerini duygulara hitap 
eden,cesur ve sıra dışı tercihler 
alıyor.
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Nazar Koltuk Takımı

Hayatta bütünlük arayanlar için ideal bir yaşam alanı… Dengeyle konforun göz alıcı birlikteliği.

G/W  223 D/D  79

Zamansız bir salonun anahtarı elegan ve her daim 
şıklığını koruyacak tarzda mobilya ve aksesuarlar 
seçmek aslında. Gücünü kişisel zevklerden alan 
mekanlarda trendleri takip etmek gibi bir kaygı 
taşımanıza gerek yok.

G/W 79  D/D 79 
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Yeni sezon trendleri renkleri bir 
başka boyuta taşıyor.Bu yeni 
boyutla artık renkleri sadece 
görmekle kalmıyor,onları aynı 
zamanda hissederek tecrübe 
ediyoruz.

Dekorasyonda değişmez,sıkı 
kuralların yerini duygulara hitap 
eden,cesur ve sıra dışı tercihler 
alıyor.
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İyi yaşam kültürünün gerçek değerleri ile tasarlandı,usta işçilik ,yüksek kalite malzemeler ve 
kalıcılığın estetikle buluşması..

G/W  223 D/D  79

Ottoman Koltuk Takımı

G/W 66 D/D 70  

Evinize olağanüstü form zenginliği ve pozitif
bütünlük kazandıracak.Yalın ve oval hatlarıyla 
muhteşem bir görünüme sahip. Karmaşıklığı bir yana 
bırakıyoruz. Ev dediğin modern karaktere sahip 
olmalı.Sahibini yansıtmalı.
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G/W  225 D/D  85

G/W  223 D/D  68

Avangarde  Koltuk Takımı

Eslem Koltuk Takımı

Nazar De Lüx Koltuk Takımı
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Emirler Mah. Sanayi Cad. No: 24/1 

TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR
Tel: 0 222 340 44 29
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