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TÜM ÜRÜNLER PATENTLE KORUMA ALTINA ALINMIŞTIR.

NATURA
Yatak Odası

NATURA

Şehir hayatı içerisinde huzur bulmak ve sakinleşmek
için eve kaçanları taze enerjisi ile yenilemeyi amaçlar.

Doğallğın enerjisi
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İşlevselliğin ön planda tutulduğu detaylar ince işçilikle
birleştirilip farklı kullanım alanlarını hizmete sunuyor.

Çekmecelerde kullanılan gizli ve
kendinden fren sistemli (Tandem)
raylarla sağlamlığı, emniyetli ve kullanım alanının artmasını sağlayan
önemli detaylardan yanlızca birisidir.

Aynada kullanılan motif
üzerine işlenmiş olan
led aydınlatma hem
görsellik hemde işlevsellik
adına ayrı bir zenginlik
katmaktadır.

Kendinden bazalı karyola,
Ahşap iskeletli ve kapitoneli
başlıkla aynı formda döşenmiş
olan karyola kenarlarıyla hem
rahat hemde estetik ve sağlıklı
kullanım amaçlanmaktadır.

Ürünün alt kasaları ve ayakları ahşaptan imal edilip sağlamlık,
estetik açısından öne çıkarılıp yapaylıktan uzaklaştırılmıştır.
Ölçüler
Dolap/Wardrobe g/w 260cm d/d 69cm y/h 218cm
Karyola/Bedstead g/w 223cm d/d222cm y/h 115cm

Komodin/Nighstand g/w 68cm d/d 47cm y/h 40cm
Şifonyer /Dresser g/w 120cm d/d 51cm y/h 160 cm

Geniş ve kullanışlı dolap içleri 5 ayrı çekmece ile daha fazla
kullanım alanı sağlamak için özenle bezenmiştir.

NATURA
Yemek Odası

NATURA
Doğallğın enerjisi

Çekmece ve kapaklarda sunulan ahşap
boyalı kulplar,ahşap ayaklar hassasiyetle
işlenip kullanıcıların beğenisine sunulmuştur.

Estetik ve kalite ile insanların kullanımına sunulan
‘Natura Yemek Odası’ ince işçilik ve muazzam detaylarıyla
doğallığı ve kaliteyi ön plana sunmaktadır.

Konsol üzerinde
bulunan led aydınlatma bronz ayna
‘nın ağır ve samimi
duruşuyla birleşip göz
kamaştırıcı bir ambians sağlamaktadır.

Duvara monte edilebilen
ayna sade ve zarif duvar
ünitesi ile uyumlu açılabilen
masa ve sandalye ile
evinizin bütünlüğünü
sağlamaktadır.

Ölçüler
Konsol/Console g/w 208cm d/d 52cm y/h 150cm
Vitrin/ Showcase g/w 100cm d/d 45cm y/h 165cm

Ünite/Unit g/w 208cm d/d 52cm y/h 175cm
Masa/Table g/w 160 / 200cm d/d 92cm y/h 76cm

Sadeliğin içine gizlenmiş detaylar konsol içi gizli
çekmece ve frenli kapak,menteşe sistemiyle bir araya
gelip, aileniz ile birlikte zaman geçirebileceğiniz keyifli
ve kullanışlı ortamlar sağlamaktadır.
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LOTUS
Yatak Odası
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MDF Lake boyalı ve CNC işlemeli çekmece yüzeyleri ve ahşap lake
boyalı ayaklara sahip komodinler gizli fren sistemli (Tandem) raylar
ile emniyet ve şıklık açısından kullanıcılarından tam not
almaktadır.

Gizli saklama bölmeleriyle işlevselliği
arttırılan boy aynalı sifonyer ahşap üzeri lake
boyalı ayaklar ve çekmece yüzeyleri ile gizli
frenli ray sistemleri ile (Tandem) beklentilerin
üzerine çıkmaktadır.

Kendinden bazalı ve led aydınlatmalı karyolası,silinebilir
deri başlık seçenekleri ile alandan ve kullanımdan fayda
sağlamak için tasarlanmıştır.

Ölçüler
Dolap/Wardrobe g/w 260cm d/d 69cm y/h 217cm
Karyola/Bedstead g/w 216cm d/d 215cm y/h 110cm

Komodin/Nighstand g/w 65cm d/d 43cm y/h 33cm
Şifonyer /Dresser g/w 139cm d/d 52cm y/h 173 cm

Geniş ve kullanışlı dolap içleri 5 ayrı çekmece
ile daha fazla kullanım alanı sağlamak için
özenle tasarlanmıştır.

LOTUS
Yemek Odası

LOTUS

Özenle tasarlanmış desenler profosyenel
CNC makinaları ile mobilyaya farklı bir hava
katıyor.

Zarafetin Eşsizliği
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Lake boyalı ahşap ayaklı açılır masa, kalite, sağlamlık ve
estetik üçlüsünün bir bütün olarak uygulanması ile meydana gelmiştir.

Konsolda led çerçeve
içerisinde kıllanılmış
bronz ayna, lake boyalı
çekmece yüzeyi gizli fren
sistemi ve ahşap ayakları
ile şık görünüm sağlıyor.

Ahşap ve boyanın sıcaklığını
yansıtan fonksiyonel duvar
ünitesi dilediğinizde bir bütün
dilediğinizce ayrılabilen
vitrin ünitesi ile isteğe bağlı
dekorasyonlar sağlmaktadır.

Ölçüler
Konsol/Console g/w 200cm d/d 45cm y/h 170cm
Kaşıklık/ Cutlery g/w 75cm d/d 45cm y/h 173cm

Ünite/Unit g/w 210 cm d/d 45cm y/h 153cm
Masa/Table g/w 170 / 208cm d/d 92cm y/h 76cm

Vitrin içindeki cam raflar led aydınlatma ile ışıldarken 25 mm
melaminden üretilen kasaları,boyalı ahşap ayakları ve MDF
lake beyaz kapak ve çekmeceleri ile göz dolduruyor.

CAMELIA

Yatak Odası

CAMELIA
Antik dokunun modern hali

Ön yüzeylerde kullanıma özel tasarlanmış
dekupe işçilikli desenler ürünü farklı boyutlara
taşırken;
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Komodin üstleri gizli bölmeleri ve alt led aydınlatmaları gizli fren
sistemli (Tandem) raylarıyla bezenmiş komodinler işlevselliği
muazzam hale getirmiştir.

İşlevsellik denince alt led aydınlatması,
üst gizli bölmeleri ve gizli fren sistemli (Tandem) Camellia aynalı şifonyerde ek olarak farklı
tasarımıyla gizlenmiş para kasası fonksiyonelliği
bir adım daha ileri taşımıştır.

Kendinden bazalı karyolası
silinebilir kumaş başlığı
ve içine yerleştirilmiş MDF
dekupe deseni ile şıklığı
yansıtırken alandan ve kullanımdan fayda sağlamak
için tasarlanmıştır.

Ölçüler
Dolap/Wardrobe g/w 260cm d/d 69cm y/h 218cm
Karyola/Bedstead g/w 235cm d/d 212cm y/h 108cm

Komodin/Nighstand g/w 69cm d/d 45cm y/h 36cm
Şifonyer /Dresser g/w 136cm d/d 47cm y/h 152 cm

Geniş ve kullanışlı dolap içleri 5 ayrı çekmece
ile daha fazla kullanım alanı sağlamak için
özenle tasarlanmıştır.

CAMELIA

Yemek Odası

CAMELIA
Antik dokunun modern hali

MDF Dekupe desenli ön yüzeyleri, gizli frenli ray
sistemleri (Tandem) 25 mm melamin uygulamaları ve ahşap boyalı ayaklarıyla estetik kalite ve
işçilik hedeflenmiştir.
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Açılır masa oval kesim
ayaklarıyla zarif ve
ergonamik sandalyeleriyle ailecek keyifli
zamanlar geçireceğiniz
ortamlar sunar.

Duvar Ünitesi led aydınlatmasıyla, ahşap ayakları ve
çekmece önleri MDF işlemeleri kullanılarak bütünlük sağlamıştır.

Vitrin içerisinde uygulanan cam raflar ve aydınlatmanın yanı
sıra 25 mm melamin uygulamalı kasa ve ahşap ayakları
kapak üzeri MDF işlemeleri ile göz doldurmaktadır.

Ölçüler
Konsol/Console g/w 205cm d/d 45cm y/h 140cm
Vitrin/ showcase g/w 105cm d/d 47cm y/h 161cm

Ünite/Unit g/w 180 cm d/d 47cm y/h 165cm
Masa/Table g/w 160 / 200cm d/d 92cm y/h 76cm

CRAFT

Yatak Odası
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Craft Yatak Odasında ilk bakışta ön plana çıkan unsurlardan biride kapaklarda ve çekmecelerde kullanılan ve
özel olarak ithal edilen gül desenleridir.

Özenle döşenmiş karyola ve başucu
ürünün altında kullanılan özel patina boyalı
ayaklar ve kumaş kalitesi ile yatak odasını
tamamlayan karyola kullanım rahatlığı ve
temizlenme kolaylığıyla kullanıcısını memnun
ediyor.

Lake boyalı kapaklar kalınlaştırılmış gövde ve fonksiyonel
dolap içi tasarımıyla tüketicinin beğenisine sunulmuştur.
İnce işçilikle boyanan motifler ve ön yüzeyler ürünün kalite
ve estetiğindeki farklılığı ortaya koymaktadır.

Ölçüler
Dolap/Wardrobe g/w 260cm d/d 68cm y/h 220cm
Karyola/Bedstead g/w 218cm d/d 185cm y/h 130cm

Komodin/Nighstand g/w 62cm d/d 43cm y/h 42cm
Şifonyer /Dresser g/w 117cm d/d 50cm y/h 152 cm

Dolap içlerinde kullanılan led
aydınlatma pantolonluk çamaşır
sepetleri ve çekmeceler ile daha
fazla kullanım alanı sağlamak
için özenle tasarlanmiştır.

CRAFT
Yemek Odası

CRAFT
Sanatın sihirli dokunuşu

Konsolda kullanılan lake boyalı kapaklar ve
ayna çerçevesi 25 mm melamin gövde ile gizli
çekmeceli özel iç kullanımıyla ve patina boyalı
şık ayaklarıyla temizlik açısından da kolaylık
sağlamaktadır.
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25 mm melaminden
yapılmış olan gümüşlük
lake kapaklar led aydınlatmalı cam rafları ve
özel tasarlanmış kapitone deri döşemeli arka
fonuyla göz kamaştırıyor.

Ölçüler
Konsol/Console g/w 202cm d/d 50cm y/h 152cm
Vitrin/ showcase g/w 117cm d/d 49 cm y/h 180cm

Ünite/Unit g/w 139 cm d/d 46cm y/h 150cm
Masa/Table g/w 180 cm d/d 90cm y/h 76cm

Yekpare masada özel patina boya ile boyanmış ayaklar
ve kapitone döşemeli özel sandalyeleriyle keyifli zamanlar geçirmeniz için özenle tasarlanmıştır.

ALBERO
Yatak Odası

ALBERO

Prestijin pırıltısı

Kapak kulpları, ayaklarda ve ürün detaylarında kullanılan özel ithal bronz boya ürünün
kalite ve estetiğini arttırmaktadır.

Yuvarlak hatlarıyla ve fonksiyonel servis koluyla
desteklenmiş bazalı karyola takımı kullanım kolaylığı ve
rahatlığı ile göz dolduruyor.

İsteğe göre (Montaj
esnasında) genişliği
ayarlanabilen şifonyer
detaylarındaki zenginlikle ve MDF lake boya
işçiliğiyle kaliteyi ön
planda tutmaktadır.

Ölçüler
Dolap/Wardrobe g/w 260cm d/d 69cm y/h 225 cm
Karyola/Bedstead g/w 236cm d/d 179cm y/h 160cm

Komodin/Nighstand g/w 76cm d/d 42cm y/h 42cm
Şifonyer /Dresser g/w 150cm d/d 42cm y/h 166 cm

Dolapda ve şifonyerde ceviz ile bütünleşen bronz ayna
kullanılmış olup geniş ve kullanışlı dolap içleri 5 ayrı çekmece ile daha fazla kullanım alanı sağlamaktadır.
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ALBERO
Yemek Odası

ALBERO
Prestijin pırıltısı

Açılı ayaklara sahip yekpare masa ve masa üst
tablasında kullanılan gönye kesimli ince işçilik
ergonamik sandalyeler ile tamamlanmıştır.

Konsolda kullanılan MDF lake boyalı ve led aydınlatmalı
aynalar, lake boyalı ayaklar ve detaylar yuvarlak hatlara
sahip 25 mm melamin kasalı formu ile estetiği gözler
önüne sermektedir.

Geniş duvarlar için tasarlanmış ve duvara asma vitrinleri
ile oval kesim hatlarına sahip Albero Duvar Ünitesi detaylarda kapak ve ayaklarda kullanılan ithal lake boya ile
ihtişamın sınırlarını zorluyor.

Ölçüler
Konsol/Console g/w 210cm d/d 42cm y/h 166cm
Vitrin/ showcase g/w 100cm d/d 42 cm y/h 150cm

Ünite/Unit g/w 210 cm d/d 44cm y/h 180 cm
Masa/Table g/w 191cm d/d 92 cm y/h 76cm

Vitrinde kullanılan MDF lake boya ve led aydınlatmalı
cam raflar oval kesimli hatlar ve CNC işçiliği ile takımı
tamamlamaktadır.
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CAMELIA

LOTUS

SANDALYELER
LOTUS PLUS

ALBERO
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