
A NEW 
LIFE 
STYLE 
IN THE
WORLD

NEW’S 15



Mira

Nazar
Eslem
Ottoman

Lady

Chester
Dilara

Avangarde

Angel

Trend
Combo

4 - 7

20 - 27

28 - 35

36 - 41

42 - 47

48 - 53

68 - 73

54 - 61
62 - 67

14 - 19

8 - 13

index



4 5



Dekorasyon, sadece 
eşyalarda düzenlenmiş 
bir alan yaratmanın da 
ötesinde, uyumun,
renklerin psikolojisinin, 
estetiğin ve daha bir çok 
kavramın dahil olduğu 
somut malzemelerle 
‘soyut değerler 
yaratma sanatı’ 
aslında.

Hayal kurmak önemlidir.
Hayal kurmak sizi özgür 
kılar.Hayal kurabildiğiniz 
sürece yaşam enerjiniz 
devam eder.Bugün hayal 
edin!

MİRA
> MİRA
G:220     D:85     Y:80

6 7



AVANGARDE

“İnsan sinirlenmek istese bile 
pembe rengin yakınında pek başarılı 
olamaz.Kalp kasları yeterince hızlı 
hareket etmez.Pembe, enerjiyi
çeken bir sakinleştirici gibidir.”
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MEKANLARINIZIN 
DOĞAL 
ŞIKLIĞI...

AVANGARDE
Desenler ve renkler, 
ruhumuzda 
sakladığımız
gizli bahçeyi 
gün yüzüne çıkaran 
unsurlar renklerin 
enerjisinden 
destek alın,
enerjinizi yükseltin.

> AVANGARDE
G:225     D:85     Y:85
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TREND

Gelecek şekilleniyor...
Tasarım yenileniyor...
Kullanılan dil, malzeme ve 
içerinden yükselen felsefe 
doğaya dönüyor.Artık 
olduğun gibi olmak MODA.
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Konuksever formlar. 
Odanıza minimalist 
ve güven veren bir 

etki sağlayacak.

> TREND
G:215     D:85     Y:85
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COMBO

Gün ışığı geçmiş pencereden içeri-
ye, huzur veren bir palet üzerinde 
süzülüyor.Bir oturma odası daha 
huzurlu olabilir mi? Kargaşa içinde 
böyle bir odanın içimizi aydınlatan 
hissini hangimiz kendi evimizde 
yaşamak istemeyiz ki!
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Cesurca bir hareketle
anlamsız unsurları 
kaldırıp anlamlı 
olanlara vurgu yaparak 
üzerimizde güçlü bir
etki bırakan ve bize 
neredeyse düşsel bir 
dünya sunan mekanlar, 
sonsuz bir meditasyon 
alanı sağlar.

Kendi içinde 
ritmik ortamı 
kıpırdatan 
dokular.

COMBO

ZERO
WALL24 25



Hangisi birbirini bastırır, 
hangisi diğerinin önüne 

geçer? 

tasarımdaki 
esnekliğin 

yanı sıra
 rahatlığınıza 

çok daha fazla
 özen gösteren

 combo

> COMBO
G:220     D:100     Y:80
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ANGEL

Renklerin gerçekte varolmadığını 
düşünmek.. Evet bu durum gitgide 
şaşırtıcı ve kesinlikle çok ilginç
gelebilir.Çünkü renk dediğimiz şey, 
aslında titreşimli dalgalar aracılığıyla 
gelen ışık yansımalarıdır.
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Zaman  ve mekan  
ya da mekan ve 
zaman. Hangisi bir-
birini bastırır, hangi-
si diğerinin önüne 
geçer? Zamanı 
mekana hapset-
mek olası mıdır?

DOĞADA
YER ALAN
DESENLER

+ANGEL Doğal
fenomenlere 
yer açın.
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Samimi ve rahat  
bir hayat tarzına
inanıyorsanız 
en önemli şeyin 
kendinizi içinde 
her gün 
rahat hissedeceğiniz
bir mekanda 
yaşamak olduğunu 
da bilirsiniz.

> ANGEL
G:235     D:85     Y:85
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NAZAR

Eşsiz dinlenme.Gündelik yaşamı 
rahat geçirmek için iyi dinlenmeye 
ihtiyacımız var.İş dönüşü ailenizle 
evinizin tadını çıkarmak ve huzurlu 
akşam keyifleri için size eşsiz
bir ürün sunuyoruz.
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Yaşam alanlarıyla 
uyum sağlayan 
modern tarzlar, 
detaylarda 
gizlenmiş 
asil çizgiler...

Estetik sadece her
şeyi güzel hale
getirmek değil,
var olana görsel
anlamda bir vizyon
kazandırmaktır.

Doğayla eş rengi , 
ortama doğallık 
getiriyor.

NAZAR

> NAZAR
G:223     D:79     Y:90

DİKKAT!

ÇELİK KASA 
SİSTEMİ

ZERO
WALL
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ESLEM

Zevkler de renkler de farklı olabilir.
Herkes aynı düşünmeyebilir ancak 
detaylar herkes için detaydır.Önemli 
olan onları görebilmektir. Yaşam 
alanlarınızda uğraşmaktan çekin-
memelisiniz.Çünkü detaylar evinize 
kimlik kazandıracak ve fonksiyonel-
liği arttıracaktır.
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Canlı renk kumaş özelliği 
ile enerjinizi yüksek tutacak.

Modayı, 
stili,tren-
di unutun!
aslolan ta-
sarımdır.

Etrafımızı sarmalayan her şeyden ilham alıyoruz.Zaman  ve mekan  ya 

da mekan ve zaman.Etrafımızı sarmalayan her şeyden ilham alıyoruz. maksimum 
doğallık isteyenler için yaratılmış. Dekarasyonda, sadece eşyalarda düzenlen-
miş bir alan yaratmanın da ötesinde, uyumun,renklerin psikolojisinin, estetiğin ve 
daha bir çok kavramın dahil olduğu somut malzemelerle ‘soyut değerler yaratma 
sanatı’ 
aslında. 
Estetik sadece herşeyi güzel halegetirmek değil,ver olana görsel
anlamda bir vizyonkazandırmaktır. Etrafımızı sarmalayan her şeyden 
ilham alıyoruz.    Zaman  ve mekan  ya da mekan ve zaman.Etrafımızı sarmalayan 

her şeyden ilham alıyoruz. maksimum doğallık isteyenler için yaratılmış.

 Estetik sadece herşeyi güzel halegetirmek değil,ver olana görselanlam-
da bir vizyonkazandırmaktır.
Etrafımızı sarmalayan her şeyden ilham alıyoruz.Zaman  ve mekan  ya 

da mekan ve zaman.Etrafımızı sarmalayan her şeyden ilham alıyoruz. maksimum 
doğallık isteyenler için yaratılmış. Dekarasyonda, sadece eşyalarda düzenlen

 Hayal kurmak önemlidir.Hayal kurmak sizi özgür kılar.Hayal ku-
rabildiğiniz sürece yaşam enerjiniz devam eder.Bugün hayal edin! 
Estetik sadece herşeyi güzel halegetirmek değil,ver olana görsel
anlamda bir vizyonkazandırmaktır. Etrafımızı sarmalayan her şeyden 
ilham alıyoruz.    Zaman  ve mekan  ya da mekan ve zaman.Etrafımızı sarmalayan 

her şeyden ilham alıyoruz. maksimum doğallık isteyenler için yaratılmış. De-
karasyonda, sadece eşyalarda düzenlenmiş bir alan yaratmanın da ötesinde, uyu-
mun,renklerin psikolojisinin, estetiğin ve daha bir çok kavramın dahil olduğu somut 
malzemelerle ‘soyut değerler yaratma sanatı’ aslında. 

ESLEM

> ESLEM
G:223     D:68     Y:85

DİKKAT!

ÇELİK KASA 
SİSTEMİ46



OTTOMAN

En gözde eşyanız olacağına 
eminiz.Dinamik ve doğal, Aynı 
zamanda yumuşak ve rahat.



Alanınıza ve yaşam tarzınıza uyumlu tasarımlar.
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Etrafımızı sarmalayan 
her şeyden 
ilham alıyoruz. 

maksimum doğallık 
isteyenler 

için yaratılmış. 

Tasarımın
doğayla 
kurduğu 
iletişim

OTTOMAN

> OTTOMAN
G:223     D:79     Y:90

DİKKAT!

ÇELİK KASA 
SİSTEMİ

ZERO
WALL
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CHESTER

Her yaşam alanı farklı bir hikayeyi 
ve hikayelerin içerisinde farklı bir 
bireyleri yansıtır.Tüm ürünlerin farklı 
bir hayale ortak olacağını biliyor ve 
onları daim kılarak sizi mobilyadan 
bir adım ötesine geçmeye davet 
ediyor.



56 57



“Ev özenle tasar-
landığında, bir sığınak 
gibi güvenli, bir 
tapınak gibi huzur ve 
ilham dolu olacaktır.”

Tasarımla 
hayat bulan 
mekanlar için...

CHESTER

Mekanı yıkayan güneşin sıcak 
dokunuşlarını barındıran bir ev 
hayal edin.Bu sıcaklığa özenle 
seçilmiş tasarım objelerini yer-
leştirin. Ama  en önemlisi gülen 
yüzler.
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Tasarımla
hayat bulan 
mekanlar için...

klasiğin
dünyasına
sihirli bir
dokunuş...

Etrafımızı sarmalayan

her şeyden 

ilham alıyoruz. 

> CHESTER
G:235     D:115     Y:70

ZERO
WALL
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DİLARA

Tasarımda en büyük lüks:özgünlük! 
İhtişam şaşalı tasarımlardan 
koparak özgün detaylara sığınıyor, 
tasarımdaki konfor,ışıltı,zanaat ve 
sanatsal detaylar lüks kavramını 
içerisinde ayırıyor.
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Kahve ve süt tozu tadında, toprak ve 
gökyüzü kadar hisli. Geleceğin sonsuz 
modülerlik kavramına göre son derece 
çağdaş.

DİLARA
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Renklerin Enerjisi
desenler ve renkler, ruhumuzda 
sakladığımız gizli bahçeyi gün yüzüne 
çıkaran unsurlar renklerin enerjisinden 
destek alın, enerjinizi yükseltin.

> DİLARA 
G:300 / 210     D:87    Y:70
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LADY

Estetik sadece her şeyi güzel hale 
getirmek değil, var olana görsel 
anlamda bir vizyon kazandırmaktır.
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huzur ve sakinlik 
çağrışımlarıyla dolu köşeler...
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LADY

> LADY
G:290 / 195     D:90     Y:75

DİKKAT!

ÇELİK KASA 
SİSTEMİ

ZERO
WALL
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