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Doğal, şık 
ve modern 
mekanlar 
için… 

LİDYA

Modern çizgileriyle şıklığı 
yaşam alanlarınıza taşıyan Lidya 

Koleksiyonu, aytaşı mat beyaz ve 
meşe renklerinin zarif uyumuyla 

göz kamaştırıyor. Lidya serisi 
tasarımları, koleksiyonun tüm 
parçalarında kullanılan bronz 

kaplama detaylarıyla, sıradışı ve 
yalın bir tarz yaratmak isteyenler 

için en ideal seçim.

ŞIKLIĞIN VE 
ZARAFETİN 

BİRLİKTELİĞİ…



Saflığı ve doğallığı yansıtan yapısıyla, 
koleksiyona özel balıksırtı kumaşıyla 
özel mekanlar yaratan Lidya Koltuk 
Takımı, fonksiyonelliğiyle de öne 
çıkıyor. Yüksek ayak yapısı ile 
temizlik kolaylığı sağlarken, yatak 
olma özelliğiyle de misafirleriniz 
için ekstra alan sağlıyor. Farklı 
renk ve minderli - mindersiz 
sırt alternatifleriyle kendi tarzını 
yaratmak isteyenlerere özel 
seçenekler sunuyor.

Geniş oturum alanıyla konforu 
evinize taşıyan Lidya Koltuk 

Takımı, koleksiyona özel Pocket 
Comfort System ile rahatlığı ve 
dayanıklılığı bir araya getiriyor. 

DOĞAL



Modern ve zarif detaylarla göz dolduran Lidya 
Yemek Odası Takımı, aytaşı mat beyaz ve 

meşe renginin uyumu ile dikkat çekiyor. Yalın 
tasarımıyla, bronz kaplama ayak ve kulpları ile 

evinize şıklık katarken, Kelebek’e özel köşe bitiş 
uygulamalarıyla da kusursuz bir işçilik sunuyor.

ZARİF



MODERN

Lidya Yatak Odası Takımı, yalın renkleriyle ve zarif tasarımıyla, 
sakinliği ve ferahlığı yaşam alanlarınıza taşıyor. Yüksek 
bronz ayakları ve kulp detaylarıyla göz kamaştırırken, 

farklı ölçülerdeki sürgü kapılı gardrop ve bazalı karyola 
seçenekleriyle yatak odanıza en uygun seçimi yapmanıza 

olanak sağlıyor. 



Yaşayan 
mekanların 
tasarımı...

GIONA
Ahşabın doğal güzelliğini, antrasit 

ve mat beyaz ile birleştiren 
Giona Koleksiyonu, şıklığı ve 
fonksiyonelliği evinize taşıyor. 

Giona Koleksiyonu, farklı 
renklerdeki ahşap kombinleriyle 
ve farklı desenlerdeki nubuk ve 
dokuma kumaşların birlikteliğiyle 

yaşam alanlarında farklılık 
isteyenler için en iyi seçim.

ZAMANSIZ 
TASARIM, DOĞAL 

GÜZELLİK… 



EŞSİZ

Minderlerinde kullanılan kazayağı 
deseniyle oturma odanızda 

spor bir şıklık yaratıyor.

Giona Koltuk Takımı, nubuk ve keten kumaş kullanımıyla, 
konforu ve şıklığı bir araya getiriyor. Yüksek ayak tasarımıyla 
temizliği kolaylaştırırken, dayanıklı ve rahat yapısıyla yaşam 

kalitenizi yükseltiyor.



DİNGİN
Doğadan ilham alınarak tasarlanan Giona Koleksiyonu, 

dingin renkleri, masif ahşap kullanımıyla öne çıkıyor. Rahat ve 
sıradışı yapısıyla göz dolduran Giona Yemek Odası Takımı, 

evinizin tarzını tamamlıyor.



MODERN

Minimal hatlarıyla modern birstil 
sunan Giona Tv Ünitesi, sehpa ve 
kitaplıklarla hem rahat hem de şık 
bir yaşam alanı yaratın.



RAHAT

Rengi ve dokusuyla doğanın esintisini 
yatak odanıza taşıyan Giona Yatak Odası 

Takımı, farklı ölçü ve farklı fonksiyon 
seçenekleriyle, eviniz için en uygun 
seçimi yapmanıza olanak sağlıyor. 

Sıradışı bir kurguya sahip tasarım 
anlayışıyla oluşturulan Giona 

Koleksiyonu’nun tüm parçaları, 
evinizde eşsiz bir uyum yaratıyor.



Farklı ve zamansız 
bir tarz yaratmak 
isteyenlerin seçimi… 

VIENA
Yalın tasarım anlayışıyla 

öne çıkan Viena 
Koleksiyonu, fonksiyonel 
yapısı, deri detaylı gold 

kulpları ve dekoratif 
aynalarıyla, şıklığı ve 

zerafeti evinize taşıyor.

YALIN VE 
SIRADIŞI BİR 

TARZ… 



ZAMANSIZ
Renk kombinasyonuyla doğallığı yaşamınıza katan Viena Yemek 
Odası Takımı, zarif ve rahat tasarımıyla dikkat çekiyor



Doğal meşe rengi ile beyazın uyumlu 
birlikteliğini sunan Viena Koleksiyonu, deri 

detaylı gold kulplarla evinizde ışıltılı 
bir şıklık yaratıyor.

GOLD
IŞILTISI



ZARİF
Doğal renkli özel dokuma kumaşların, 
doğal ahşap renkleriyle birlikteliğini 
sunan Viena Yatak Odası Takımı, yüksek 
ayak yapısıyla temizliği kolaylaştırırken, 
zarif detaylarıyla şıklık ve fonksiyonelliği 
yaşamınıza  katıyor.



DOĞAL
Doğanın uyumlu renklerini bir araya getiren 
Viena Koltuk takımı, estetik tasarımı kadar 

rahat oturumuyla da göz dolduruyor.



Doğanın güzelliğinden 
ve iyiliğinden ilhamla 
tasarlandı…

NATURAL

Çocukların hayal 
dünyasından esinlenilerek 
hazırlanan Kelebek Kids 

Natural Koleksiyonu, doğal 
yapısı ve eğlenceli tasarım 
anlayışıyla dikkat çekiyor



GÜVENLİ

Bebeklerin güvenliği ön planda 
tutularak hazırlanan Natural Baby 
Yatak Odası Takımı, eğlenceli ve 

doğal tasarımının yanı sıra, sağlıklı 
malzeme kullanımıyla da bebeğiniz 

için en doğru seçim.

NATURAL
BABY



EĞLENCELİ

Kapaklı dolapları ve çekmeceli 
bazasıyla eşyalar için ekstra alan 
sağlayan Natural Yeni Nesil Yatak 
Odası, rahatlığı ve fonksiyonelliği 
bir arada sunuyor. Natural Kids, 

eğlenceli ve doğal tasarım 
anlayışıyla, okul çağına geçiş yapan 

çocuklarınız için harika bir seçim. 

NATURAL
KIDS



ANGELIC ALIA



PORIO SOHO



GÖRÜR GÖRMEZ 
AŞIK OLACAĞINIZ 
BİNBİR SEÇENEK


