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WELCOME TO OUR WORLD 
OF PROUD DESIGN.

W e use our experiences in order to 
purify the product and to explain 
its meaning. The sound of quality 

is at the highest position. There is absolutely 
no place for any useless addition. 

The designs that we produce in a modern 
style meet with the consumer groups with 
high level of appreciation. Founded in 1999, 
our company makes production by using 
both wooden materials and ready materials 
with more than 120 employees and its 2 
factory buildings in the production lines with 
the state-of-the-art technology. 

We continue to maintain our privileged 
stance befitting us in the markets of Turkey 
and of the world with our authentic and 
innovative vision. We are glad to be closer 
to you with our 7 stores and more than 100 
dealerships throughout Turkey and with our 
37 selling points abroad.

D eneyimlerimizi ürünü arındırmak ve 
anlamlandırmak için kullanıyoruz. 
Kalitenin sesi sonuna kadar açık. 

Lüzumsuz bir ilaveye ise kesinlikle gerek yok.

Modern tarzda ürettiğimiz tasarımlar, beğeni 
seviyesi yüksek tüketici grupları ile buluşuyor. 
1999 yılında kurulan firmamız 120’nin üzerinde 
çalışanı ve 2 fabrika binası ile son teknoloji 
üretim bantlarında, hem ahşap hem de hazır 
malzeme kullanarak üretim yapıyoruz. 

Özgün ve yenilikçi vizyonumuzla, bize yakışan 
ayrıcalıklı duruşumuzu Türkiye ve Dünya 
pazarında sürdürmeye devam ediyoruz. 
Türkiye genelinde 7 mağazamız ve 100’ün 
üzerinde satış bayimiz; yurt dışında ise 37 
satış noktamız ile sizlere daha yakın olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.

WE ARE...

MUZAFFER UĞURDAĞ GENERAL MANAGER , GENEL MÜDÜR

EXCITING...



YEMEK ODALARI / DINING ROOMS
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Quenn09

Vetro Yan Sehpa / Side Table

Pegasus Koltuk Takımı / Sofa Set         S.180

Vetro Yan Sehpa / Side Table          S.207

PEGASUS KOLTUK TAKIMI
PEGASUS SOFA SET
Estetik, Detaycı ve Muhteşem Konfor Harikası… 
Zerafet ve gösteriş ile şekillenen, kendine has kapitone şıklığını konforu ile  birleştiren özel 
bir klasik… 
Esthetic, picky and wonderful comfort...
Shaped by elegance and flair,  a special classic that combines the uniqe quilting charm with 
comfort...

08

Кресло 105500 руб

Диван
двухместный 71700 руб
трехместный 93900 руб
трехместный раскладной 105500 руб
трехместный раскладной с 
электронным приводом 121000 руб

Кофейный стол Ветро 32300 руб

Приставной столик Ветро 26700 руб

СЕРИЯ ПЕГАСУС



Rose Köşe / Corner 

PEGASUS DUVAR ÜNİTESİ
PEGASUS WALL UNIT
Ahşap ceviz atmosferinin eşsiz yansıması… 
Fonksiyonel ve ergonomik kullanım yapısı ahşap görünümü ile yaşam alanlarına zarif bir 
görünüm katıyor.
The peerless reflection of the wood walnut ambiance
Its functional and ergonomic usage makes it look elegant with its wooden look.

Pegasus Duvar Ünitesi / Wall Unit          S.188

Rose Köşe / Corner        S.187
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PEGASUS YEMEK ODASI
PEGASUS DINING ROOM
Ahşap ceviz rengi ile yaşam alanlarında sıcak bir atmosfer… 
Tasarımında kullanılan özel kulp detayları, kendine has cam kombinasyonu ve özel ahşap 
görünümü ile  bulunduğu alana hareketlilik katacak… 
A warm ambiance in the living areas with wooden walnut ...
The special handle details used in the design and its unique glass combination give the 
mobility to the area with its special wooden look ...

Pegasus Konsol / Console          S.192

Pegasus Konsol Aynası / Console Mirror  S.193

Pegasus Yemek Masası / Dining Table        S.194

Pegasus Gümüşlük / Showcase       S.190

Pasifica Sandalye / Chair       S.195

Palermo Sandalye / Chair          S.195

Palermo Sandalye / Chair     

12
СТОЛОВАЯ ПЕГАСУС

Стол раскладной 42900 руб
Стулья Пацифика 6 шт 68900 рубСтул Палермо 68900руб за 6 шт



PEGASUS YATAK ODASI
PEGASUS BEDROOM
Ceviz ve fümenin muhteşem uyumu… 
Klasik modül detaylarını modern çizgiler ile bir arada tutan tasarımı, açık ceviz tonlarının 
füme ile  benzersiz bir uyum içinde olmasını sağlıyor. 
Wonderful Harmony of Walnut and Smoked grey ...
The design, which keeps the classic module details in line with modern lines, ensures that the 
light walnut tones are in harmony with smoked grey.

Pegasus Dolap / Wardrobe  S.202

Pegasus Şifonyer / Dresser  S.198

Pegasus Şifonyer Aynası / Dresser Mirror S.199

Pegasus Komidin / Nightstand  S.200

Pegasus Karyola / Bed  S.196

Pegasus Berjer / Armchair  S.180

Pegasus Berjer / Armchair
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Pegasus Dolap / Wardrobe  S.202

Pegasus Şifonyer / Dresser  S.198

Pegasus Şifonyer Aynası / Dresser Mirror S.199

Pegasus Komidin / Nightstand  S.200

Pegasus Karyola / Bed  S.196

Pegasus Baza / Base   S.207

Pegasus Baza / Base

PEGASUS YATAK ODASI
PEGASUS BEDROOM
Ceviz ve fümenin muhteşem uyumu… 
Klasik modül detaylarını modern çizgiler ile bir arada tutan tasarımı, açık ceviz tonlarının 
füme ile  benzersiz bir uyum içinde olmasını sağlıyor. 
Wonderful Harmony of Walnut and Smoked grey ...
The design, which keeps the classic module details in line with modern lines, ensures that the 
light walnut tones are in harmony with smoked grey.
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Vetro Orta Sehpa / Coffee Table

FLORYA KÖŞE TAKIMI
FLORYA CORNER SET
Konfor ve Estetik Bir Arada!  
Modern yapısı ile yaşam alanlarına  sadelik getiren Florya, geniş ve konforlu oturum yapısı ile 
işlevsellik ve rahatlığı bir arada sunuyor. Özel ayak yapısı,yatak olabilen fonksiyonel modülleri 
ile yaşam alanlarınıza zevkli bir  dokunuş katıyor. 
Comfort and esthetic together!
Florya brings simplicity to its living spaces with its modern structure, offering functionality and 
comfort together with its spacious and comfortable seating structure.With its special legs, 
functional modules that can be bedding, your living spaces add a tasteful touch.

Vetro Yan Sehpa / Side table

Florya Köşe Takımı / Corner Set         S.186

Vetro Yan Sehpa / Side table          S.207

Vetro Orta Sehpa / Coffee Table  S.206
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KARMEN KOLTUK TAKIMI
KARMEN SOFA SET
Modern, Şık ve Estetik…
Modern tasarımı ile yıllara meydan okuyan yapısı , şık ve estetik görünümünün yanı sıra, A 
sınıfı kadife dokulu özel kumaşı ile leke tutmaz ve kolay temizlenebilir bir konfor harikası… 
Modern, Elegant and Esthetic...
Modern design and challenging structure for years, besides its elegant and esthetic 
appearance, it is a wonderful comfort that can be easily cleaned with stain-free with Class A 
Velvet Textile special fabric.

Karmen Koltuk Takımı / Sofa Set   S.180

20
СЕРИЯ КАРМЕН

Кресло 50500 руб

Диван
двухместный 75000 руб
трехместный 93500 руб
трехместный раскладной с
электронным приводом 135700 руб



KARMEN DUVAR ÜNİTESİ
KARMEN WALL UNIT
Fonksiyonelliğin Şık ve Yalın Hali...
Zarif tasarım yapısı özel renk dokusu , cam blok estetik detaylarını bir arada tutan karmen 
duvar ünitesi geniş mekanları daha ekonomik kullanmanızı sağlarken, dar mekanları ise inci 
beyaz ışığı ile benzersiz kılıyor. 
Functional of status elegant and plain...
Elegant design structure special color texture, glass block The combination of the esthetic 
details of the karmen wall unit allows you to use large spaces more economically while the 
narrow spaces make it unique with pearl white light.

Karmen Duvar Ünitesi/ Wall Unit        S.188

Karmen Koltuk / Sofa   S.180

Karmen Koltuk / Sofa
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KARMEN YEMEK ODASI
KARMEN DINING ROOM
Beyazın Eşsiz Aydınlığı ve Benzersiz Ferahlık ...
Modüllerindeki kendine has geometrik tasarım detayları ile asil bir duruş sergilerken, 
Beyazın eşsiz aydınlığı special renk dokusu ile yaşam alanlarına ferahlık katıyor.
White Unique Lightness and Unique Spaciousness...
Whilst its unique geometric design details in its modules show a noble stance, White's unique 
lighting adds freshness to its living spaces with its special texture.

Karmen Gümüşlük / Showcase      S.190

Karmen Konsol / Console  S.192

Karmen Konsol Aynası / Console Mirror S.193

Karmen Masa / Table   S.194

Pasifica Sandalye / Chair  S.195

Modern Benç / Bench   S.205

Modern Benç / Bench
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KARMEN YATAK ODASI
KARMEN BEDROOM
Geometrik ve Kubik Hatları ile Modern Bir Görünüm 
Geometrik zarif detaylı yapısı ve yaşam alanlarında modası hiç bir zaman geçmeyecek 
modern tasarımı, modüllerindeki inci beyazlığı, özel renk dokusu ve estetik ayna yansımaları 
ile yaşam alanlarında eşsiz bir kullanım keyfi katıyor… 
Modern Appearance with Geometric and Cubic Lines
Geometric elegantly detailed design and modern design, which never goes out of fashion 
in living spaces, Silk matte White in modules, Special color texture and aesthetic mirror 
reflections bring a unique use pleasure in the living spaces ...

Karmen Berjer / Armchair

Karmen Dolap / Wardrobe  S.202

Karmen Şifonyer / Dresser  S.198

Karmen Şifonyer Aynası / Dresser Mirror S.199

Karmen Komidin / Nightstand  S.200

Karmen Karyola / Bed  S.196

Karmen Berjer / Armchair  S.180

26 СПАЛЬНЯ КАРМЕН
Кровать 65600 руб
Тумбочки 36600 руб за 2 шт
Шкаф-купе 142500 руб
Комод 36200 руб
Зеркало 15000 руб



ARIES KOLTUK TAKIMI
ARIES SOFA SET
Klasik Tasarım Yapısına Modern Bir Yorum  
Zarif kol detayları, ahşap ayak yapısı ile konforun ve estetiğin uyum noktası olan aries koltuk 
takımı zengin kumaş ve kırlent seçenekleri ile yaşam alanlarının vazgeçilmezi… 
A Modern Structure  of Classical Design
Elegant arm details, wooden leg structure and Aries sofa which is the harmony point of 
comfort and esthetics are indispensable for your living spaces with its rich fabric and cushion 
options ...

Aries Koltuk Takımı / Wardrobe  S.180

Semerkand Zigon Sehpa / Table  S.207

Semerkand Zigon Sehpa / Table 

28 СЕРИЯ АРИЭС

Кресло 47800 руб

Диван
двухместный 73500 руб
трехместный 75400 руб
трехместный раскладной 98000 руб

Кофейный столик Инфинити 32300 руб

Комплект приставных
столиков Семерканд 35000 руб



MILANO KOLTUK TAKIMI
MILANO SOFA SET
Rahatlık ve Konfor...
Zarif ve klasik tasarım çizgileri, özel kapitone işlemeleri, zarif ahşap ayak detayları ile 
mekanlara konforlu ve ihtişamlı bir uyum katıyor. 
Cosiness and Comfort...
Elegant and classic design lines, special quilting processes, elegant wooden leg details add 
comfort and glamor harmony to the spaces.

Milano Duvar Ünitesi / Wall Unit

Milano Koltuk Takımı / Sofa Set         S.180

Milano Duvar Ünitesi / Wall Unit         S.188

30

СЕРИЯ МИЛАНО

Диван трехместный 90900 руб
Кресло 52000 руб

Столик кофейный Массимо 35300 руб

Консоль для ТВ Милано 61000 руб



MILANO DUVAR ÜNİTESİ
MILANO WALL UNIT
Cevizin Muhteşem Çizgisel Yorumu...
Ceviz Renklere Yalın ve Çizgisel Kendine Has Tasarım yorumu ile Milano Duvar Ünitesi 
geçmişin izlerine atıfta bulunurken özel metal ayakları ile benzersiz bir modern kullanış 
sunuyor. 
Wonderful Linear Interpretation of Walnuts...
Walnut Colors With Lean and Line-Wise Self-Design Interpretation, the Milano Wall Unit offers a 
unique and modern use with special metal leg  found in the footsteps of the past.

Milano Duvar Ünitesi / Wall Unit         S.188

Lima Köşe / Corner            S.187

Milano Koltuk / Sofa          S.180

Lima Köşe Takımı / Corner Set

Milano Koltuk / Sofa Set

32

ГОСТИНАЯ МИЛАНО
Консоль для ТВ 61000 руб
Полка навесная с дверцей 32800руб за 2 шт
Полка навесная отрытая 20400 руб

Кресло Милано 52000 руб

Угловой диван Лима 193700 руб



MILANO YEMEK ODASI
MILANO DINING ROOM
Sıra Dışı,Estetik ve Modern ...
İşlevsel çizgisel tasarımı cevizi yeniden yorumluyor, sıra dışı görünümü geometrik ayna 
yapısı ile yaşam alanlarını estetik ve modernize bir şekilde yorumluyor.. 
Exceptional, Esthetic and Modern...
Functional linear design reinterprets walnut, unusual appearance geometric mirror structure 
and interprets living spaces in esthetic and modern way.

Milano Konsol / Console          S.192

Milano Konsol Aynası / Console Mirror         S.192

Milano Yemek Masası / Dining Table        S.193

Milano Gümüşlük / Showcase        S.190

Palermo Sandalye / Chair          S.195

İnfiniti Sandalye / Chair          S.195

Milano Orta Sehpa / Coffee Table  S.206

İnfiniti Sandalye / Chair  

Milano Orta Sehpa / Coffee Table

34

СТОЛОВАЯ МИЛАНО

Витрина 54700 руб

Стол раскладной 56900 руб
Стулья Палермо 68900 руб за 6 шт

Консоль 79500 руб
Зеркало 24000 руб за 2 шт

Стул Инфинити 83900 руб за 6 шт

Кофейный стол Милано 29000 руб



MILANO YATAK ODASI
MILANO BEDROOM
Benzersiz ve Şımartıcı Bir Tasarım...
Geometrik kubik hatları ile cevizi yeniden yorumlayan tasarımsal çizgileri ile Milano Yatak 
Odası, karyola başlığındaki yalın ve mükemmeliyetçi detayları, modüllerindeki muhteşem 
çizgisel uyumlar ve zarif görünümü ile benzersiz bir tasarım arayanların vazgeçilmezi 
olacak… 
A Unique and Pampering Design...
With its geometric cubic lines and reinterpreted walnut design lines, the Milano Bedroom, the 
sleek and perfectionist details of the bedside headline, the superb linear harmonization in the 
modules and the sleek appearance, will be indispensable for those seeking a unique design...

Milano Dolap / Wardrobe          S.202

Milano Komidin / Nightstand           S.200

Milano Şifonyer / Dresser         S.198

Milano Şifonyer Aynası / Dresser Mirror S.199

Milano Karyola / Bed        S.196

Infiniti Berjer / Armchair  S.185

Infiniti Berjer / Armchair

36 СПАЛЬНЯ МИЛАНО

Кровать 65000 руб
Тумбочки 36200 руб за 2 шт
Шкаф-купе 155000 руб
Комод 45900 руб
Зеркало 13500 руб

Кресло Инфинити 43800 руб



ESILA KOLTUK TAKIMI
ESILA SOFA SET
Konfor ve Estetiğin Odak Noktası...
Çiçekli kırlentleri ile modern, ahşap ayak ve iskelet yapısı ile klasik çizgilerin izlerini taşıyan 
Esila , kendine has tonları, kadife kumaşı ve incelikli detaylarıyla konfor ve estetiği en üst 
düzeyde sunuyor.
Comfort and Esthetic Focus Point...
Esila, with its floral wooden floors and modern wooden foot and skeleton structure, carries 
the traces of classic lines, its own shades. It offers the highest level of comfort and aesthetics 
with velvet fabric and elaborate details.

Esila Koltuk Takımı / Sofa Set     S.180

38
СЕРИЯ ЭСИЛА

Кресло 45500 руб

Диван
двухместный 72500 руб
трехместный 76500 руб
трехместный раскладной 94300 руб



MILAS KOLTUK TAKIMI
MILAS SOFA SET
Konforun Çağdaş Yansıması
Konforlu yapısı,çağdaş tasarım çizgileri ve örgü desenli deri yan işlemeleri ile  muhteşem bir 
görünüme kavuşurken, özel kumaş ve ahşap iskelet yapısı mekanlara dinamizm katıyor. 
Contemporary Reflection of Comfort
The comfortable structure, contemporary design lines and knitted patterned leather side 
treatments add a splendid look while the special fabric and wooden skeleton structure add 
dynamism to the spaces.

Milas Koltuk Takımı / Sofa Set     S.180

Pegasus Duvar Ünitesi / Wall Unit         S.188

Pegasus Duvar Ünitesi / Wall Unit

40

СЕРИЯ МИЛАС

Кресло 52400 руб

Диван
двухместный 73900 руб
трехместный 95700 руб



MILAS DUVAR ÜNİTESİ
MILAS WALL UNIT
Modern ve Gelenekçi Yansımalar...
Oval ve Kendine Has Motifsel Tasarım çizgileri ile ergonomik kullanışlı yalın ve işlevsel bir 
tasarım.
Modern and Traditional Reflections...
With its oval and unique motif design lines, it is a simple and functional design that is 
ergonomically useful.

Vetro Köşe / Corner

Milas Duvar Ünitesi / Wall Unit         S.188

Vetro Köşe / Corner            S.186

42

Модульный диван Ветро
от 204600 руб



MILAS YEMEK ODASI
MILAS DINING ROOM
Zarif, Estetik ve Geleneksel İzler...
Doğallıkla harmanlanmış ahşabın tarzını yansıtan görünümü ile sadeliği ve geleneksel zarif 
tasarımsal çizgileri ile mekanlardaki “Estetik“ ayrıcalık.
Elegant, Aesthetic and Traditional Traces...
With a view that reflects the naturally blended wood style, traditional elegant design lines and 
"esthetic" in the rooms.

Milas Konsol / Console          S.192

Milas Konsol Aynası / Console Mirror  S.193

Milas Yemek Masası / Dining Table        S.194

Milas Gümüşlük / Showcase        S.190

Milas Sandalye / Chair          S.195
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MILAS YATAK ODASI
MILAS BEDROOM
İncelikle düşünülmüş geleneksel detayların, modernize, zerafetli ve gösterişli hali. Özel ahşap 
ayak detayları motifsel çizgisel tasarım detayları ile beyaz saflığının muhteşem uyumu.
The traditional details that are thoughtfully thought out, the modern, the elegant and the 
ostentatious. The special wooden leg details, the motifical linear design details and the perfect 
harmony of white purity.

Lotus Berjer / Armchair

Milas Dolap / Wardrobe          S.202

Milas Komidin / Nightstand           S.200

Milas Şifonyer / Dresser         S.198

Milas Karyola / Bed        S.196

Lotus Berjer / Armchair  S.185
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PALERMO KÖŞE TAKIMI
PALERMO CORNER SET
Konforun ve Estetiğin “Köşesi “ 
Modern görünümü ve estetik yapısı muhteşem konforlu yapısı ile mekanların vazgeçilmez 
köşesi.
"Corner" of Comfort and Aesthetics
An indispensable corner of the rooms with its modern appearance and esthetic structure and 
superb comfort.

Palermo Köşe Takımı / Corner Set    S.186

48
МОДУЛЬНЫЙ ДИВАН ПАЛЕРМО

Модули дивана
трехместный 91200 руб
двухместный 75000 руб
угловой 56900 руб
трехместный раскладной с
электронным приводом 124000 руб



PALERMO KOLTUK TAKIMI
PALERMO SOFA SET
Modern Bir Konfor Harikası...
Tarz yansıtan duruşu, lüks kumaşı, ahşap ceviz ayak yapısı ve incelikle oluşturulmuş 
detaylarıyla Palermo Koltuk Takımı; 3’lü, 2’li koltuk ve 360 dönebilen berjeri ile mekanlara tarz 
katıyor. 
A Modern Comfort Wonder...
With its style reflecting posture, luxurious fabric, wooden walnut footwork and carefully crafted 
details, Palermo Sofa Set; It adds style to the spaces with 3 's, 2 's seats and 360 's turnstiles.

Palermo Koltuk Takımı / Sofa Set    S.181

50

СЕРИЯ ПАЛЕРМО

Вращающееся кресло 56900 руб

Диван
двухместный 73200руб
трехместный 90800 руб
трехместный раскладной
с электронным механизмом 121000 руб

Подголовники регулируются благодаря
надежному механизму



PALERMO DUVAR ÜNİTESİ
PALERMO WALL UNIT
Ayrıcalıklı renkleri ile seçkin bir tasarım... 
Taş gri rengi ve ahşap ceviz renginin muhteşem kombini. Detaycı yapısı minimalistik 
görünümü ile mekanlara farklılık katıyor.
An exclusive design with exclusive colours ...
Fabulous combination of shaggy colour and walnut wood. The detailed structure adds a 
difference to the areas with its minimalist appearance.

Palermo Duvar Ünitesi / Wall Unit         S.188

Palermo Koltuk / Sofa          S.181

taş gri / stone gray

Palermo Koltuk / Sofa

52

ГОСТИНАЯ ПАЛЕРМОПолка вертикальная
14200 руб

Полка горизонтальная 
13600 руб

Полка навесная с дверцей
20400 руб

Консоль для ТВ 56100 руб       Полка для техники 13000 руб



PALERMO YEMEK ODASI
PALERMO DINING ROOM
Yenilikçi, Modern, Zarif...
Yenilikçi, modern, ve zarif dokusu kendine has Taş Gri rengininin cevizle muhteşem 
seromonisi. Sadelik ve zerafetin ön planda tutulduğu, modüllerindeki zarif ayak yapısı ile 
ahşabı modernize ederek yeniden yorumluyor.
Innovative, Modern, Elegant...
Innovative, modern, and elegant texture is the magnificent ceramony of walnut with its 
own Stone Gray colour. Simplicity and elegance are kept on the front panel, modernize and 
reinterpret the wood with its elegant leg structure in its modules.

taş gri / stone gray

Carrera Köşe / Corner 

Palermo Konsol / Console          S.192

Palermo Konsol Aynası  / Console Mirror S.193

Palermo Yemek Masası / Dining Table        S.194

Palermo Gümüşlük / Showcase       S.190

Palermo Sandalye / Chair          S.195

Carrera Köşe / Corner   S.187

54

СТОЛОВАЯ ПАЛЕРМО

Стол раскладной 61800 руб
Стулья Палермо 68900 руб за 6 шт
Консоль 78000 руб
Зеркало 19700 руб
Витрина 54900 руб 



PALERMO YATAK ODASI
PALERMO BEDROOM
Çağdaş Tasarım Çizgileri Bir arada!
Çağdaş tasarımın en güzel ve yalın hali kendine has taş gri renk kombini ile mekanlara 
pastel tonların huzurunu yansıtıyor.
Yenilenen modül yapıları ve gösterişli karyola başlığı ile yaşam alanlarının yeni gözde olacak..
This collection which brings the simplicity of stone grey with the nobility of stripes draws the 
limits of elegance once more. Having changed the conventional design understanding from 
head to leg, the Palermo makes a strong impression with its lines and functional details that 
complete the series.

Modern Benç / Bench

Palermo Dolap / Wardrobe          S.202

Palermo Komidin / Nightstand           S.200

Palermo Şifonyer / Dresser         S.198

Palermo Şifonyer Aynası / Dresser Mirror S.199

Palermo Karyola / Bed        S.196

Modern Benc   S.205

taş gri / stone gray56

СПАЛЬНЯ ПАЛЕРМО

Кровать с подсветкой 71900 руб
Тумбочка с подсветкой 15860 руб/шт
Шкаф-купе 155500 руб
Комод 51900 руб
Зеркало 19600 руб

Ширина шкафа 230 или 260 см на выбор

Банкетка Модерн 36900 руб



AVENSIS KÖŞE TAKIMI
AVENSIS CORNER SET
Rahatlığın ve Estetiğin Vazgeçilemeyen Köşesi...
Modern ve kendine has estetik yapısı, yumuşak dokusu ve geniş tasarımıyla Avensis Köşe 
Takımı, yaşam alanlarında aradığınız rahatlığı sunuyor.
A corner where relaxation and aesthetics are indispensable...
With its modern and unique esthetic, soft texture and wide design, the Avensis Corner Set 
offers you the comfort you are looking for in your living spaces.

Avensis Köşe Takımı / Corner Set           S.186

58

УГЛОВОЙ ДИВАН АВЕНСИС

Благодаря надежному механизму 
подлокотники можно сдвигать

Угловой диван со сдвижными
подлокотниками 162800 руб



AVENSIS KOLTUK TAKIMI
AVENSIS SOFA SET
Konforun, Zerafetle Birleşen Eşsiz Uyumu.
Avensis Modern görünümü şık tasarım çizgileri ve konforlu yalın halini, özel 1. sınıf ve ahşap 
ayak yapısı ile harmanlıyor. 360 Dönebilen berjeri ile rahat ve fonksiyonel bir kullanım 
sunuyor. Modası hiç bir zaman geçmeyecek özel bir Muzaffer Premium Klasiği…
Unique harmony that combines comfort and elegance.
Avensis, The modern look blends stylish design lines and comfortable leathery with exclusive 
1st grade and wooden footwork. It offers comfortable and functional operation with 360 
rotatable bergere.
Fashion is a special Muzaffer Premium Classic that will never pass ...

Avensis Koltuk Takımı / Sofa Set          S.181

60 СЕРИЯ АВЕНСИС

Диван со сдвижными подлокотниками
двухместный 89700 руб
трехместный 105900 руб

Вращающееся кресло 59100 руб



PALERMO DUVAR ÜNİTESİ
PALERMO WALL UNIT
Ayrıcalıklı ceviz tasarımı ile seçkin bir görünüm… 
Ceviz rengi ve inci beyazının muhteşem kombini. Detaycı yapısı ve minimalist görünümü ile 
mekanlara farklılık katıyor.
A distinguished look with exclusive Walnut Design ...
Wonderful combination of walnut color and pearl white. With its detailed structure and 
minimalist appearance, it adds a difference to the spaces.

Lima Koltuk / Sofa

Palermo Duvar Ünitesi / Wall Unit         S.188

Lima Koltuk / Sofa        S.181

ceviz / walnut62

ГОСТИНАЯ ПАЛЕРМО
Полка вертикальная

14200 руб
Полка горизонтальная 13600 руб Полка навесная с дверцей

20400 руб

Консоль для ТВ 56100 руб                Полочка для техники 13000 руб

Диван Лима трехместный 92000 руб



PALERMO YEMEK ODASI
PALERMO DINING ROOM
Yenilikçi, Modern, Zarif...
Yenilikçi, modern, ve zarif dokusu kendine has İnci beyazının cevizle olan muhteşem 
seromonisi. Sadelik ve zerafetin ön planda tutulduğu tasarım, modüllerindeki zarif ayak 
yapısı ile ahşabı modernize ederek yeniden yorumluyor.
Innovative, Modern, Elegant
Innovative, modern, and elegant texture is its magnificent ceramony of pearl white with walnut.
Simplicity and elegance are kept on the first plan, and the design is modernized and 
reinterpreted with its elegant leg structure in its modules.

ceviz / walnut

Lotus Berjer / Armchair

Palermo Konsol / Console          S.192

Palermo Konsol Aynası / Console Mirror         S.193

Palermo Yemek Masası / Dining Table        S.194

Palermo Gümüşlük / Showcase       S.190

Palermo Sandalye / Chair          S.194

Lotus Berjer / Armchair  S.185

64

Кресло Лотус 56100руб

Стол раскладной Палермо 61800 руб
Стулья Палермо 68900 руб за 6 шт
Консоль 78000 руб
Зеркало 19700 руб
Витрина 54900 руб

СТОЛОВАЯ ПАЛЕРМО



СПАЛЬНЯ ПАЛЕРМО
PALERMO BEDROOM
Çağdaş ve gelenekçi tasarım çizgileri bir arada!
Çağdaş tasarımın en güzel ve yalın hali kendine has inci beyazı ve ceviz ile kombinleyen 
Palermo mekanlara modern ve aynı zamanda gelenekçi bir çizgi katıyor.
Yenilenen modül yapıları ve gösterişli karyola başlığı ile yaşam alanlarındaki yeni gözde 
olacak...
Contemporary and Traditional Design Lines, Together!
The most beautiful and simple state of contemporary design, combined with its unique pearly 
white and walnut, Palermo adds a modern and contemporary line to the spaces.
With renovated module structures and a striking headboard, it will be a new favorite in living 
areas.

Napoli Berjer / Armchair

Palermo Dolap / Wardrobe          S.202

Palermo Komidin / Nightstand           S.200

Palermo Şifonyer / Dresser         S.198

Palermo Şifonyer Aynası / Dresser Mirror  S.199

Palermo Karyola / Bed        S.196

Napoli Berjer / Armchair  S.184

ceviz / walnut66

Кресло Наполи 56100руб

Кровать 71900 руб

Тумбочка с подсветкой 
на сенсорном управлении 15850 руб

Шкаф-купе 155500 руб
Комод 51900 руб
Зеркало 19600 руб



NAPOLI KOLTUK TAKIMI
NAPOLI SOFA SET
Modern, Şık ve Dinamik.
Yeni nesil nubuk dokulu kumaşıyla yumuşak ve rahat bir konfor sunan Napoli, tasarımındaki 
detayları modern ve fonksiyonel bir anlayışla yeniden yorumluyor. 
Kavis formlu ahşap ayak tasarım detayı ve yatak olabilen yapısı ile estetiği işlevsellikle 
buluşturuyor.
Modern, Stylish and Dynamic.
With a new generation nubuck textured fabric, Napoli offers a soft and comfortable comfort, 
Napoli reinterprets the details of his design with a modern and functional understanding.
The curved form of the wooden leg combines the esthetic function with the design detail and 
the bedding structure.

Napoli Koltuk Takımı / Sofa Set          S.181

68 СЕРИЯ НАПОЛИ

Диван
трехместный 96500 руб
двухместный 82900 руб
трехместный с электронным приводом 146500 руб

Эксклюзив: электронный привод встроенного 
столика!

Кресло 50500 руб



МОДУЛЬНЫЙ ДИВАН КАРЕРА
CARERA CORNER SET
Benzersiz Konfor Bu “Köşede”
Tamamen konforuna ve rahatlığına özen gösterenler için tasarlanmış, fonksiyonellik, zerafet 
ve konforun üst düzeyde buluştuğu bir tasarım harikası…
Yaşam alanlarında konforundan ve zerafetinden vazgeçemeyenlere…
Unique Comfort, on this “Corner"
Designed for those who pay utmost attention to comfort and comfort, the design, functionality, 
elegance and comfort are at the highest level ...
For those who can not give up their comfort and elegance in their living areas ...

Carrera Köşe Takımı / Corner Set          S.187

70

Модули дивана
реклайнер с электронным 
приводом 79100 руб
средний 44800 руб
угловой 49700 руб
музыкальная консоль  52000руб
с подлокотником правый/левый 57300 руб

Кресло 57300 руб

Эксклюзив: музыкальная консоль с сенсорным управлением и блютуз!

Боковой модуль-реклайнер с 
электронным плавным приводом.



KALYON KOLTUK TAKIMI
KALYON SOFA SET
Alışılmışın Dışında Benzersiz Bir Görünüm Farklı Bir Tarz
Özel dikiş yapısı, lüks kadife kumaşı ve muhteşem retro tarzı ile dekorasyonu konforla 
harmanlayan Özel ve benzersiz bir tarz..
Unusual, Unique View, A Different Style
Special stitch structure, with luxurious velvet fabric and gorgeous retro style, a unique and 
unique style that blends decorations comfortably .

Kalyon Koltuk Takımı / Sofa Set        S.181

Kalyon Duvar Ünitesi / Wall Unit         S.188

Kalyon Duvar Ünitesi / Wall Unit 

72

СЕРИЯ КАЛЬОН
Диван 
трехместный 98500 руб

Кресло 59500 руб
Пуф 30500 руб

Стенка для ТВ Кальон



KALYON DUVAR ÜNİTESİ
KALYON WALL UNIT
Beyazın Yalın Zerafeti...
İnci Beyazının Sadeliği, kalite ve kendine has işlevsel tasarım çizgileriyle bir araya geliyor.  
The Plain Elegance of White...
The simple of Pearl White colour meets with quality and unique functional design lines.

Kalyon Duvar Ünitesi / Wall Unit         S.188

Lima Köşe / Corner         S.187

Lima Köşe / Corner

74

Диван Лима угловой 193700 руб

СЕРИЯ КАЛЬОН
Полка вертикальная
27500 руб за 2 шт

Панно ТВ 29500 руб

Тумба под ТВ 58000 руб

Диван Кальон трехместный
98500 руб



KALYON YEMEK ODASI
KALYON DINING ROOM
Aydınlık ve Ferah...
İnci Beyazının zarif duruşu ve modern tasarım çizgisi eşsiz bütünlükle bir araya geliyor. 
Beyazın zerafeti ile yaşam alanlarında aydınlık ve ferah bir atmosfer yaratan Kalyon Yemek 
Odası, yüksek ayak yapısı ile dikkat çekiyor.
Bright and spacious...
The elegant stance of Pearl White and the modern design line combine with a unique unity.
The Kalyon Dining Room, which creates a bright and spacious atmosphere in the living areas 
with its white elegance, attracts attention with its high foot structure.

Kalyon Koltuk / Sofa

Kalyon Konsol / Console          S.192

Kalyon Konsol Aynası / Console Mirror         S.193

Kalyon Yemek Masası / Dining Table        S.194

Kalyon Gümüşlük / Showcase        S.190

Angel Sandalye / Chair          S.195

Kalyon Koltuk / Sofa   S.181

76

Диван Кальон трехместный 98500 руб

СТОЛОВАЯ КАЛЬОН

Стол 57000 руб
Стулья Энджел 85000 руб за 6 шт
Витрина 54500 руб

Консоль 84500 руб
Зеркало 22500 руб



KALYON YATAK ODASI
KALYON BEDROOM
Yaşam Alanlarında Modern Estetik...
Stil sahibi modern ve zarif bir tasarım sunan geometrik ve oval hatları ile mekanları 
olabildiğince ferah ve zarif gösteriyor.
Modern aesthetics in living spaces...
With stylish, modern and elegant design, geometric and oval lines, the places are as spacious 
and elegant as possible.

Kalyon Dolap / Wardrobe          S.202

Kalyon Komidin / Nightstand           S.200

Kalyon Şifonyer / Dresser         S.198

Kalyon Şifonyer Aynası / Dresser Mirror S.199

Kalyon Karyola / Bed        S.196

Koton Boy Ayna / Long Mirror  S.205

Koton Boy Ayna / Long Mirror

78

СПАЛЬНЯ КАЛЬОН

Кровать с мягкой спинкой и подсветкой
на сенсорном управлении 73900 руб
Тумбочки 41800 руб за 2шт

Комод 30900 руб
Зеркало 12000 руб

Шкаф-купе 167500 руб

Напольное зеркало Котон
29000руб



LIMA KÖŞE TAKIMI
LIMA CORNER SET
Mekanların Şık Köşesi
Lima Köşe takımı, özel kumaş ve yüksek konforlu minder yapısı ile rahatlığı evinize getiriyor. 
Özel desenli kırlentleri ile odanıza farklı bir hava katarken, ahşap ayaklı, ceviz renk ayaklar ile 
yaşam alanlarına dekoratif bir uyum sağlıyor.
Stylish Corner of Places
Lima Corner set brings comfort to your home with special fabric and high comfort cushion 
construction.
With its special patterned wooden floors, it adds a different atmosphere to your room, with a 
wooden leg, it provides a decorative harmony to your living spaces.

Lima Berjer / Armchair

Lima Köşe Takımı / Corner Set  S.187

Lima Berjer / Armchair         S.184

80 УГЛОВОЙ ДИВАН ЛИМА

Угловой диван 193700 руб

Кресло Лима 47500 руб



LIMA KOLTUK TAKIMI
LIMA SOFA SET
Yaşam Alanlarına Gelen Bahar Havası 
Özel kapitone yapısı, lüks kumaşı ve kırlent alternatifleriyle dekorasyonu konforla 
harmanlayan Lima Koltuk Takımı, farklı çiçekli ve desenlerdeki kırlentleri ve ahşap konforuyla 
yaşam alanlarına benzersiz bir bahar havası katıyor…
The Spring fresh  which is Coming to Living Areas, 
Lima Sofa Set that blends decoration with comfort, luxury quilting and deluxe fabrics with 
special quilting structure, It adds a unique spring flair to the living spaces with the comforts of 
woods and wooden floors in different flowers and patterns.

Lima Koltuk Takımı / Sofa Set  S.181

82
СЕРИЯ ЛИМА

Диван
трехместный раскладной 109300 руб
трехместный 92000 руб

Кресло 47500 руб

Диван раскладывается в односпальную 
кровать.



Koton Duvar Ünitesi / Wall Unit

Koton Koltuk Takımı / Sofa Set  S.181

Koton Duvar Ünitesi / Wall Unit         S.188

KOTON KOLTUK TAKIMI
KOTON SOFA SET
Yüksek Konfor Dolgun Tasarım
Özel kumaş yapısı ve yüksek ile size huzur ve rahatlığı bir arada sunuyor. 
High Comfort, Plump Design
With its special fabric structure and high, it offers you peace and relaxation.

84

СЕРИЯ КОТОН
Диван
трехместный 103800 руб

Кресло 51200 руб

Столик 32300 руб

Стенка для ТВ Котон



KOTON DUVAR ÜNİTESİ
KOTON WALL UNIT
Country Tarzının Benzersiz Hali
Klasik ve modern çizgileri country tarzı bir araya getiren Koton Duvar Ünitesi geleneksel kır 
evlerinin atmosferini yaşam alanlarına taşıyor. 
The Unique of Country Style 
The Cotton Wall Unit, which combines classical and modern lines with country style, brings the 
atmosphere of traditional country houses to their living areas.

Koton Duvar Ünitesi / Wall Unit         S.188

Koton Orta Sehpa / Coffee Table    S.206

Koton Koltuk / Sofa    S.181

Koton Orta Sehpa / Coffee Table
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ГОСТИНАЯ КОТОНПанно ТВ 27500 руб        Тумба под ТВ 79200 руб

Столик кофейный Котон 32300 руб

Диван трехместный
103800 руб



KOTON YEMEK ODASI
KOTON DINING ROOM
Country Tarzı’na Muhteşem Yorum
Country tarzının her detayı doğallıkla işlendi, geleneksel country tarzı modern dokunuşlar ile 
yeniden yorumlandı, Koton yemek odası yaşam alanlarında country estetiği ve zerafetini üst 
düzeyde sunuyor.
Great Comment for Country Style
Every detail of the country style has been processed naturally, reinterpreted with modern 
touches of traditional country style.
The Koton Dining Room offers country aesthetics and elegance at the highest level in their 
living areas.

Koton Dresuar ve Ayna / Dresuar and Mirror

Koton Konsol / Console          S.192

Koton Konsol Aynası / Console Mirror        S.193

Koton Yemek Masası / Dining Table        S.194

Koton Gümüşlük / Showcase        S.190

Side Çizgili Sandalye / Side Stripy Chair  S.195

Koton Dresuar / Dresuar        S.205

Koton Dresuar Aynası / Dresuar Mirror S.205

88 СТОЛОВАЯ КОТОН

Дресуар Котон 42600руб
Зеркало 13200руб

Стол 66800 руб
Стулья Сиде 88200руб за 6 шт
Витрина 57500 руб
Консоль 84800 руб
Зеркало 25600 руб



KOTON YATAK ODASI
KOTON BEDROOM
Stil Sahibi Benzersiz Mekanlar İçin Tasarlandı
Country tarzı; doğanın eşsiz renkleriyle konforlu, sıcak ve samimi bir atmosfer yansıtmak için 
Muzaffer Premium Mobilya ayrıcalığı ile yeniden yorumlandı. Mekanlara özel seçilebilir dolap 
modülleri ve diğer modülleri ile yaşam alanlarına stil sahibi bir görünüm katacak…
Designed for Unique Places which has Own Style.
Country style; To reflect a comfortable, warm and friendly atmosphere with unique colors of 
nature, Muzaffer Premium Furniture has been re-interpreted with the privilege.
 With its customizable cabinet modules and other modules, it will bring a stylish look to your 
living areas.

Koton Dolap / Wardrobe          S.202

Koton Komidin / Nightstand           S.200

Koton Şifonyer / Dresser         S.198

Koton Karyola / Bed        S.199

Koton 3 Kapılı Dolap / 3 Doors Wardrobe  S.202

Koton 2 Kapılı Dolap / 2 Doors Wardrobe  S.202

Koton 3 Kapılı Dolap / 3 Doors Wardrobe 

Koton 2 Kapılı Dolap / 2 Doors Wardrobe 

90 СПАЛЬНЯ КОТОН

Кровать 74500 руб
Тумбочки 44800 руб за 2 шт

Комод 46800 руб
Зеркало 12000 руб Шкаф 6-ти дверный большой

167500руб

Шкаф 3-х дверный
89300 руб

Шкаф 2-х дверный
55500 руб



RIVA KOLTUK TAKIMI
RIVA SOFA SET
Avangart Çizgilerle Zarif Bir Tasarım
Rahat ve estetik tasarımıyla konfor anlayışına yeni bir yorum katıyor. İnce çizgileri iç açan 
renklerde kırlentler ve detaylı tasarım ile avangart ruhun muhteşem yansıması.
Elegant Design with Avant-garde Lines
Comfortable and aesthetic design adds a new interpretation to the concept of comfort. The 
reflections of the avant-garde spirit with the thin lines and the detailed design in the colors 
that open the interior.

Riva Koltuk Takımı / Sofa Set  S.182

92

СЕРИЯ РИВА

Диван
трехместный 82600руб
трехместный раскладной 92800 руб

Кресло 50900 руб

Диван раскладывается в односпальную 
кровать.



ROSE KÖŞE TAKIMI
ROSE CORNER SET
Fonksiyonel Tasarım
Fonksiyonel Detayları ile Beklentileri Karşılamak Üzere Tasarlananan Rose Köşe, Yatak ve 
Sandık Mekanizmasına Ek Olarak Göz Alıcı Desenli Kırlentleriyle Çok Yönlü Kullanım Sağlıyor...
Functional Design
Designed to meet expectations with functional details, the Rose Corner also provides versatile 
use with eye-catching patterned cushions in addition to the bed and box mechanism.

Rose Köşe Takımı / Corner Set  S.187

94

Диван раскладной с кушеткой 149500 руб

Важно: удобный механизм и много места для 
хранения!

ДИВАН РОУЗ



NEHIR KÖŞE TAKIMI
NEHIR CORNER SET
Pratik ve Konforlu
İşlevsel ve konforlu tasarımıyla tüm beklentilerinizi karşılamak üzere tasarlandı. Yatak ve 
sandık mekanizmasına ek olarak farklı form, boyut ve desenlerdeki kırlentleriyle çok yönlü 
kullanım sağlıyor.
Practical and Comfortable
Functionally and comfortably designed to meet all your expectations.
In addition to the mechanism of the bed and box, it provides versatile usage with different 
forms, sizes and designs of the cushions.

Nehir Köşe Takımı / Corner Set  S.186

96

Диван раскладной с кушеткой 157900руб

ДИВАН НЕХИР



CORVET KÖŞE TAKIMI
CORVET CORNER SET
Asaletin ve Konforun “Köşesi”
Görünümünde yer alan asil ve ihtişamlı görünümü mutlak konfor tutkusu ile bir araya 
geliyor. Yaşam alanlarına modern bir hava katarken konfor tutkusunu ve fonksiyonelliği bir 
arada tutuyor.
Nobility and Comfort on this “Corner"
The noble and magnificent view in the view comes together with the passion of absolute 
comfort. It adds a sense of comfort and functionality while adding a modern touch to living 
areas.

Corvet Köşe Takımı / Corner Set  S.186

98 МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
КОРВЕТ

Модули дивана
кушетка 64400 руб
с подлокотником  67000руб
угловой 58000 руб

средний( ширина 65см) 40300см
средний(ширина 85см) 41500 руб

ВАЖНО:
+разнообразные модули 
позволяют создать 
диван любой формы и 
размера
+модули можно собрать 
вместе или использовать как 
самостоятельные элементы, 
что позволяет постоянно 
менять вид помещения
+простая и надежная система 
крепления модулей между 
собой



LOTUS KOLTUK TAKIMI
SOFA SET
Modern ve İhtişamlı Benzersiz Bir Tasarım
Modern çizgileri ve ihtişamlı görünümünün, klasik retro detaylarla uyarlandığı benzersiz 
bir tasarım. Özel ahşap ayak yapısı, baklava kapitone işleme tarzı ile zarif ve göz alıcı bir 
görünüm sunuyor. 
A Unique Design of Modern and Magnificent
Modern lines and magnificent view, classical retro details are made a unique Design. Special 
wooden leg  structure, İt appearences elegant and glamorous with quilted processing style.

Lotus Koltuk Takımı / Sofa Set  S.182

100

СЕРИЯ ЛОТУСДиван
трехместный 98700 руб
двухместный 81500 руб

Кресло 47000 руб

Столик кофейный Инфинити 32300 руб

Интересно: диван можно сделать шире 
просто отодвинув спинку!



INFINITI KOLTUK TAKIMI
INFINITI SOFA SET
Cevizin Konforla Sunulan Eşsiz Örneği
Kendine has masif ceviz ahşap ayak yapısı, özenle işlenen detayları, yüksek konfor için 
tasarlanmış geniş oturumu ile yaşam alanlarında modasını hiç bir zaman kaybetmeyecek 
estetik bir sunum.
Unique Example of Walnut Comfortably Served
It has wooden leg structure with a large session designed for high comfort and An esthetic 
presentation that will never lose its fashion in the living areas.

İnfiniti Koltuk Takımı / Sofa Set  S.182

102
СЕРИЯ ИНФИНИТИ

Диван
трехместный 109700 руб
двухместный 71600 руб

Кресло 43800 руб

Столик кофейный Инфинити 32300 руб

Оригинальная спинка 
дивана имеет 2 позиции 

фиксации для полного 
релакса.



INFINITI DUVAR ÜNİTESİ
INFINITI WALL UNIT
Ahşap Cevizin Eşsiz Yansıması
Ahşap ceviz renkleri ile tasarlanan İnfiniti TV Ünitesi
fonksiyonel modülleri ve kullanılabilir saklama alanları ile yaşam alanlarında zarif bir ceviz 
görünümünün yanı sıra mutlak bir kullanım kolaylığı da sağlıyor.
Unique Effection  Wooden Walnut
Infinity TV Unit designed with wooden walnut colors, functional modules and available storage 
areas, it offers an elegant walnut appearance in the living spaces as well as an absolute ease 
of use.

Lotus Koltuk / Sofa

İnfiniti Duvar Ünitesi / Wall Unit        S.188

Lotus Koltuk / Sofa    S.182

104 СТЕНКА  ИНФИНИТИ
Полки навесные
вертикальная закрытая 17700 руб
вертикальная открытая 14700 руб
горизонтальная 16500 руб

Тумба под ТВ 65900 руб

Диван Лотус двухместный 81500 руб

! отделка натуральный шпон ореха!



INFINITI YEMEK ODASI
INFINITI DINING ROOM
Doğadan İlham Alan Zarafet
Ceviz renginin sıcaklığıyla yaşam alanlarında keyifle kullanılacak farklı bir Muzaffer Premium 
Tasarımı.Geometrik farklı tasarımı sayesinde yaşam alanlarınız farklı bir ceviz görünümüne 
bürünüyor.
Elegance Inspired by Nature
A different Muzaffer Premium Design to be used with pleasure in the living areas with the 
warmth of walnut.Thanks to its geometric design, your living spaces are transformed into a 
different walnut looking.

İnfiniti Konsol / Console          S.192

İnfiniti Konsol Ayna / Console Mirror S.193

İnfiniti Yemek Masası / Dining Table        S.194

İnfiniti Gümüşlük / Showcase        S.190

İnfiniti Sandalye / Chair      S.195

İnfiniti Berjer / Armchair          S.185

İnfiniti Berjer / Armchair

106
СТОЛОВАЯ ИНФИНИТИ

Витрина 73900 руб

Стол (не раскладывается) 67100 руб
Стулья Инфинити 83900 за 6 шт

Консоль 88200 руб
Зеркало 18700 руб

Кресло Инфинити 43800 руб

! оригинальные ножки из массива !
! отделка натуральный шпон ореха!
! автоматическая внутренняя подсветка!
! доводчики и стопперы на всех дверцах!



INFINITI YATAK ODASI
INFINITI BEDROOM
Ahşap Ceviz İhtişamı
Ahşap Ceviz renginin özel dokusu ile yaşam alanlarına mutlak konfor ve estetik getiren 
İnfinity. Geometrik başlık tasarımı sayesinde yatak odalarına ihtişamlı bir hava katıyor.
Walnut Wooden Magnificence
Infinity brings absolute comfort and esthetics to the living spaces with the special texture 
of wooden walnut. Geometrical head board  style adds a glamorous effection  to your living 
areas.

Lotus Berjer / Armchair

İnfiniti Dolap / Wardrobe          S.203

İnfiniti Komidin / Nightstand           S.200

İnfiniti Şifonyer / Dresser         S.198

İnfiniti Karyola / Bed        S.196

Lotus Berjer / Armchair  S.185

108

СПАЛЬНЯ ИНФИНИТИ

Кровать 64000 руб
Тумбочка 21800 руб/шт
Комод 45900 руб
Зеркало 19900 руб

Шкаф купе 172000 руб.



VETRO CORNER SET
Konforlu ve Zarif
Oval ve zarif tasarım detaylarıyla yaşam alanlarına farklı bir soluk katıyor, oval minder 
işlemeleri geniş oturumu ile mutlak konfor sunarken masif ahşap ayak yapısı ile zerafetini 
tamamlıyor.
Comfortable and Elegant
Road  and elegant design details add a breath of fresh air to your living spaces. While the oval 
mattress treatments offer absolute comfort with a large session, and completes with elegant 
wood leg  structure.

Vetro Köşe Takımı / Corner Set  S.186

110 УГЛОВОЙ ДИВАН ВЕТРО

Модули дивана
трехместный 99100 руб
двухместный 67800 руб
угловой 69000 руб
средний без подлокотника(нет на фото) 49700 руб

Пуф 40300 руб

! оригинальный современный дизайн!
! регулируемые спинка и подлокотники для полного 
  комфорта!

Столик кофейный Ветро
круглый 32300 руб
элипс 35300 руб



VETRO KOLTUK TAKIMI
VETRO SOFA SET
Zarif ve Farklı
Farklı ve Zarif Tasarımıyla,yaşamın her anına uyum sağlayabilen, yaşam alanlarında keyifle 
kullanabilecek eşsiz bir konfor harikası...
Elegant and Different
Different and elegant Design, adaptable to every moment of life, an unique comfort that you 
can enjoy in your living areas.

Vetro Koltuk Takımı / Sofa Set        S.182

112 СЕРИЯ ВЕТРО
Диван 
трехместный 99900 руб
двухместный 82500 руб

Кресло 44500 руб
Пуф 40300 руб

!регулируемые подлокотники и спинка!



VETRO DUVAR ÜNİTESİ
VETRO WALL UNIT
Yaşam Alanlarındaki Ahşap Tutkusu
Doğal ahşap ceviz görünümü şık ve zarif modül detayları özel saklama alanları ve ahşap 
ayak yapısı ile mükemmel bir uyum sergiliyor.
Wooden Passion in Living Areas
The natural wood walnut appearance is in perfect harmony with stylish and elegant module 
details, special storage areas and wooden foot structure.

Vetro Koltuk / Sofa

Vetro Duvar Ünitesi / Wall Unit       S.189

Vetro Koltuk / Sofa            S.182

114

Диван Ветро двухместный 82500 руб

СТЕНКА ВЕТРО

Столик Ветро
круглый 32300 руб
элипс 35300 руб

Полки навесные
открытая 16600 руб
закрытая 24300 руб

Панно для ТВ 29000 руб

Тумба 78400 руб
Полочка под технику 9900 руб



VETRO YEMEK ODASI
VETRO DINING ROOM
Biraz Modern Biraz Retro
Dokusunda doğal ahşap ceviz yansımaları ile modernize edilen kavisli görünümü havasını 
yansıtırken, yaşam alanlarına modern bir hava da katıyor.
A Bit Modern A Bit Retro
While reflecting the air of its modernized curved appearance with its natural wooden walnut 
reflections in its hips, It adds a modern impression.

Vetro Konsol / Console          S.192

Vetro Konsol Ayna / Console  Mirror S.193

Vetro Yemek Masası / Dining Table        S.194

Vetro Gümüşlük / Showcase        S.190

Angel Sandalye / Chair       S.195

Vetro Köşe / Corner      S.186

Vetro Köşe Takımı / Sofa Set

116
CТОЛОВАЯ ВЕТРО

Витрина 77900 руб

Стол( не раскладывается,
длина на выбор 180 или 200 см) 55000 руб

Стулья Анджел 85000 за 6 шт

Консоль 105100 руб
Зеркало 21500 руб

! отделка натуральный шпон ореха!
! доводчики и стопперы на дверцах!
!витрина с автоматической подсветкой!
! материал обивки стульев на выбор!

Угловой диван Ветро от 204600 руб



VETRO YATAK ODASI
VETRO BEDROOM
Benzersiz Ahşap Yansımalar
Vetro serisi ile ahşap cevizin modern yorumu; yaşam alanlarında benzersiz ahşap ceviz 
yansımalar sunuyor. Fonksiyonel kullanım detayları karyola başlığındaki zarif işlemeleri dolap 
ve şifonyer detaylarındaki aynalar ile mükemmel bir uyum sergiliyor. 
Unique Wooden Reflections
The modern interpretation of wood walnut with the Vetro series; Offering unique wood walnut 
reflections in living areas, functional handling details, elegant headboard  finishes perfectly 
match the mirrors in the closet and dresser details.

Vetro Dolap / Wardrobe          S.203

Vetro Komidin / Nightstand           S.200

Vetro Şifonyer / Dresser         S.198

Vetro Şifonyer Ayna / Dresser Mirror S.199

Vetro Karyola / Bed        S.196

Massimo Boy Aynası / Long Mirror      S.205

Massimo Boy Aynası / Mirror     

118
СПАЛЬНЯ ВЕТРО

Кровать 64000 руб
Тумбочки 44800 руб за 2 шт

Шкаф-купе 177000 руб

Комод 53150 руб
Зеркало 25200 руб

! отделка натуральным шпоном ореха!
! встроенная подсветка в шкафу!
! система антипыль и доводчики!
! обивка спинки экокожа или велюр!



MASSA KOLTUK TAKIMI
MASSA SOFA SET
Asil Konforlu ve Gösterişli
Gösteriş ve asaletli yaşam alanları oluşturmanın olmassa olmazı Massa Koltuk Takımı, 
mükemmel bir konfor deneyimi güçlü ve sağlam iskelet yapısı ile yıllara meydan okuyor.
Massa Sofa Set
Noble Comfort and Showy
Whether or not you create a showy and noble living space, the Massa Sofa Team is challenging 
for years with its superb comfort experience, strong and solid skeletal structure.

Massa Koltuk Takımı / Sofa Set       S.182

Semerkand Zigon Sehpa / Table  S.207

Semerkand Zigon Sehpa / Table 

120
СЕРИЯ МАССА

Диван трехместный 148000 руб

Кресло 69300 руб

Столик кофейный Массимо 35300 руб

Комплект столиков Семерканд 35000 руб

! материалы: массив и натуральный шпон 
американского ореха!



MASSIMO DUVAR ÜNİTESİ
MASSIMO WALL UNIT
Dokusunda Doğa Tarzında Mutlak Zerafet Var
Bir Muzaffer Premium klasiği olan Massimo Duvar ünitesi ahşap ceviz tarzını modern çizgiler 
ile harmanlıyor. Zarif kulp detayları ve iyi işlenmiş saklama alanları ile farklı bir görünüm 
sunuyor.
Natural and elegance on histo!
The Massimo Wall unit, a Muzaffer Premium Furniture classic, blends wood walnut with 
modern lines. It offers a different look with elegant handle details and well-crafted storage 
areas

Massimo Duvar Ünitesi / Wall Unit    S.189

Massa Koltuk / Sofa   S.182

Massa Koltuk / Sofa     

122
СТЕНКА МАССИМО

Полка горизонтальная 13500 руб
Полка вертикальная 26400 руб

Тумба 94300 руб
Полочка под технику 13500 руб

! натуральный шпон американского ореха!
! доводчики на дверцах !



MASSIMO YEMEK ODASI
MASSIMO DINING ROOM
Oval Tasarım Hatları ile Mutlak Zerafet
Kendine has oval tasarım çizgisi, ahşap cevizin mutlak yansıması ile Massimo Yemek Odası 
yaşam alanlarında uzun yıllar keyifle kullanılmak için tasarlandı.
Pure elegance with the round designs.
With its oval design line, the reflections of walnut wood, the Massimo Dining Room is designed 
to be enjoyed for many years in the living rooms.

Milano Koltuk / Sofa

Massimo Konsol / Console          S.192

Massimo Konsol Aynası / Console Mirror S.193

Massimo Yemek Masası / Dining Table        S.194

Massimo Gümüşlük / Showcase    S.190

Line Sandalye / Chair          S.195

Milano Koltuk / Sofa Set  S.180

124 СТОЛОВАЯ МАССИМО

Стол раскладной 75700 руб
Стулья Лайн 83900 руб за 6 шт
Витрина 79900 руб
Консоль 104800 руб
Зеркало 18000 руб

Диван Милано 90900 руб

! отделка натуральный шпон 
американского ореха!
! автоматическая подсветка 
в витрине!
! доводчики и стопперы на дверцах
и ящиках!



MASSIMO YATAK ODASI
MASSIMO BEDROOM
Ahşap Ceviz ve Mükemmel Deri Uyumu
Zarif ve asil karyolası ile yaşam alanlarına genişlik sunan Massimo, benzersiz deri karyola 
başlığı ile görsel bir resital sunuyor,modüllerindeki kubik hat çizgileri ile modası hiç bir 
zaman eskimeyecek bir ahşap atmosferi sağlıyor.
Harmony of the walnut and leather
Offering a wide range of living spaces with its elegant and noble bedstead, Massimo is a 
visual recital with a unique leather-bound cottage title, the cubic lines in its modules provide a 
timeless atmosphere that will never wear out.

Massimo Boy Aynası / Mirror     

Massimo Dolap / Wardrobe          S.203

Massimo Komidin / Nightstand           S.200

Massimo Şifonyer / Dresser         S.198

Massimo Şifonyer Aynası / Dresser Mirror S.199

Massimo Karyola / Bed        S.196

Massimo Boy Aynası / Long Mirror        S.205

126

СПАЛЬНЯ МАССИМО
Шкаф-купе 180000 руб

Комод 61000 руб
Зеркало 17300 руб

Кровать 75000 руб
Тумбочки 41800 руб за 2 шт

Зеркало Массимо 33500 руб

! отделка шпон американского ореха!
! автоматическая подсветка в шкафу!
! система антипыль и бесшумные плавные доводчики!
! изголовье кровати экокожа или велюр!



ANGEL KOLTUK TAKIMI
ANGEL SOFA SET
Avangart Tarzın Gösterişli Hali
Avangart tarzının gösterişli hali,özel işlenmiş dolgun kol detayları ve kapitone işçiliği ile 
ihtişamın doruk noktası…
Spectacular example of Avant-garde style
Avant-garde style, specially crafted plush arm details and quilted  style  make it the pinnacle 
of magnificence

Angel Koltuk Takımı / Sofa Set        S.182

128 СЕРИЯ АНДЖЕЛ

! цвет ножек на выбор: белый, дерево, золотой!

Диван трехместный 103500 руб

Кресло 55900 руб



LUCAS KOLTUK TAKIMI
LUCAS SOFA SET
Geleneksel ve Konforlu Bir Tarz
Geleneksel çizgileri modern mobilya anlayışı ile yorumlayarak günümüze yansıtan Lucas 
mutlak rahatlık ve konfor sunan muhteşem bir tarz
A Traditional and Comfortable Style
Reflecting the traditional lines with a sense of modern furniture, reflecting the day-to-day, 
Lucas offers comfort in a magnificent style

Lucas Koltuk Takımı / Sofa Set       S.183

Lucas Duvar Ünitesi / Wall Unit  S.189

Lucas Duvar Ünitesi / Wall Unit 

130
СЕРИЯ ЛУКАС

Стенка Лукас 99800 руб

Диван трехместный 110900 руб

Кресло  53900 руб

Столик журнальный 32300 руб



LUCAS DUVAR ÜNİTESİ
LUCAS WALL UNIT
Detaylarında Zerafet Var
Klasik bir tasarım çizgisi ile zarif ve detaycı yapısı, farklı saklama kombinleri ile yaşam 
alanlarındaki klasik tutkusu...
Elegance in details.
Classical design, elegant and detailed structure, classical passion in living spaces with different 
storage combinations

Lucas Duvar Ünitesi / Wall Unit  S.189

Lucas Koltuk / Sofa

132 СТЕНКА ЛУКАС

Тумба 65500 руб       Панно под ТВ 34300 руб   Полочка для техники 7500 руб

Диван Лукас трехместный 110900 руб



LUCAS YEMEK ODASI
LUCAS DINING ROOM
Her Detayı İhtişamlı
Detaylarındaki zarif ve bi o kadarda ihtişamlı işlemeleri , modüllerindeki özenli ve birbirini 
tamamlayan klasik motif çizgisi ile yıllara meydan okuyan yapısı muhteşem ve bir görünüm 
sunuyor.
Ambitious Details!
The elegant and detailed process, the elaborate and complementary classical motif in the 
modules, and the challenging structure  provide a magnificent appearance for years.

Lucas Konsol / Console          S.192

Lucas Konsol Aynası / Console Mirror S.193

Lucas Yemek Masası / Dining Table        S.194

Lucas Gümüşlük / Showcase        S.191

Lucas Sandalye / Chair  S.195

Side Kapitoneli Sandalye / Stripy Chair S.195

Side Çizgili Sandalye / Quilted Chair S.195

Side Çizgili Sandalye / Stripy ChairSide Kapitoneli Sandalye / Quilted Chair

134 СТОЛОВАЯ ЛУКАС

Витрина 59500 руб

Стол раскладной 88900 руб
Стулья Лукенс 89900 за 6 шт
Консоль 77200 руб
Зеркало 30500 руб

! стол для большой семьи: 250 см в 
разложенном виде!
! отделка белая эмаль, патина !
! подсветка в витрине!
! доводчики на всех дверцах!

Варианты стульев:

Сиде капитоне
86100 за 6 шт

Сиде с отстрочками
80850 руб за 6 шт



LUCAS YATAK ODASI
LUCAS BEDROOM
Geleneksel ve klasik hatlarıyla gösterişli duruşu, asla modası geçmeyecek yapısı, doğallıkla 
harmanlanmış beyazın huzur veren saflığı ve sadeliği ihtişamla buluşturuyor.
Its posture and traditional style with its classic style, never-ending classical structure, 
harmoniously blended whiteness brings peace with sultry splendor.

Lucas Berjer / Armchair

Lucas Dolap / Wardrobe          S.203

Lucas Komidin / Nightstand           S.201

Lucas Şifonyer / Dresser         S.199

Lucas Şifonyer Aynası / Dresser Mirror S.199

Lucas Karyola / Bed        S.197

Lucas Berjer / Armchair       S.185

136 СПАЛЬНЯ ЛУКАС

Кресло Лукас 53900 руб

Шкаф-купе 178000 руб

Кровать 73000 руб
Тумбочка 35000 руб

Комод 46300 руб
Зеркало 22700 руб

! кровать с мягкой спинкой, отделанной велюром !
! много вариантов отделочной ткани !
! подсветка в шкафу, доводчики и система антипыль !
! покрытие- белая эмаль !



PASSION KOLTUK TAKIMI
PASSION SOFA SET
“ Asil, Şık ve Klasik… “
Geleneksel avangart tarzın özel yorumu, mükemmel kapitone detayları, şık kol detayları ve 
üst düzey oturum modülleri ile bir konfor harikası.
Royal, elegant, Classical
With Interpretation of Traditional Avant-garde Style, Perfect Quilting Details, Stylish Arm Details 
and  Top Level Seating Modules it is the Wonder of comfort.

Passion Koltuk Takımı / Sofa Set    S.183

Passion Duvar Ünitesi / Wall Unit  S.189

Passion Duvar Ünitesi / Wall Unit 

138 СЕРИЯ ПЕЙШН

Диван трехместный 98000 руб

Кресло 44500 руб

Стенка Пейшн 122000 руб

Столик журнальный 32300 руб



PASSION DUVAR ÜNİTESİ
PASSION WALL UNIT
Gösterişli ve Zarif...
Özel saklama modülleri, duvara monte edilebilen tv modülü ile bulunduğu gösterişli ve 
farklı kılar.
Flamboyant and Elegant...
With special storage modules, tv modüle which can be fixed on the Wall; it makes the the 
places flamboyant and elegant  

Passion Duvar Ünitesi / Wall Unit  S.189

Passion Koltuk / Sofa      S.183

Passion Koltuk / Sofa    

140 СТЕНКА ПЕЙШН

Панно под ТВ 47000 руб   Тумба 75000 руб   Полочка для техники 7000 руб

Диван Пейшн 98000 руб
! отделка эмаль глянец, золото на
декоративных элементах и кромке!
! доступна в 3 цветах: черная эмаль+ золото,
белая эмаль+золото, эмаль капучино+золото!
! доводчики на всех ящиках !



PASSION YEMEK ODASI
PASSION DINING ROOM
İhtişam ve Asaletin Yansıması
Renk tonlarındaki sadeliğin altın yaldız işlemeleri ve inci beyazıyla olan muhteşem uyumu,
şık detaycı işlemeleri ile benzersiz bir görünüm... Yaşam alanlarındaki benzersiz ihtişam...
Reflection of Nobility and magnificence
Harmony of pure gold embroidered and white pearl, elegant detailed designs, unique 
appearance… Unique magnificence in living spaces

Passion Konsol / Console          S.192

Passion Konsol Aynası / Console Mirror        S.193

Passion Yemek Masası / Dining Table        S.194

Passion Gümüşlük / Showcase       S.190

Side Kapitoneli Sandalye / Stripy Chair S.195

Side Çizgili Sandalye / Quilted Chair S.195

142 СТОЛОВАЯ ПЕЙШН

Стол раскладной 75000 руб
Стулья Сиде капитоне 28700 руб за 2 шт
Стулья Сиде в полоску 59500 руб за 4 шт
Витрина 54200 руб
Консоль 79100 руб
Зеркало 44500 руб

! отделка эмаль глянец!
! 3 цвета на выбор: белый глянец+золото, черный 
глянец+золото, капучино глянец+золото !
! автоматическая подсветка в витрине!
! доводчики на ящиках !



PASSION YATAK ODASI
PASSION BEDROOM
Asil ve Gösterişli Bir Tarz
Sadeliğin altın yaldız İşlemeleri ve inci beyazıyla olan muhteşem uyumu,
şık işlemeleri, muhteşem ayna kombinleri İle benzersiz bir görünüm... Yaşam alanlarındaki 
benzersiz İhtişam...
Royal and flamboyant style
Harmony of pure gold embroidered and white pearl, elegant detailed designs, unique 
appearance with mirror combines… unique magnificence in living spaces

Passion Dolap / Wardrobe          S.203

Passion Komidin / Nightstand           S.201

Passion Şifonyer / Dresser         S.199

Passion Karyola / Bed        S.197

Passion Berjer / Armchair   S.185

Passion Berjer / Armchair 

144 СПАЛЬНЯ ПЕЙШН
Кровать 95500 руб
Тумбочки 42200 руб за 2 шт
Комод с зеркалом 63000 руб
Шкаф-купе 170000 руб
Шкаф с 6 распашными дверями 162100 руб
Альтернативный комод 37700 руб
Зеркало 26400 руб

! абсолютный бестселлер !
! мягкая спинка и царги кровати обиты велюром !
! большой выбор обивочных тканей !
! автоматическая подсветка в шкафу, система антипыль и плавные доводчики !
! доводчики и направляющие на всех ящиках !
! внутри зеркала скрытый органайзер для аксессуаров !

! отделка эмаль глянец, фасады с двусторонней окраской !
! 3 цвета на выбор: белый глянец+золото, черный глянец+ зотото,
  капучино глянец+золото !



PASSION DUVAR ÜNİTESİ
PASSION WALL UNIT
Farklı ve Gösterişli Bir Seri
Passion Cappuccino serisi ile zarif ve mükemmel görsellik.
Unique and flamboyant design

Passion Duvar Ünitesi / Wall Unit  S.189

Massa Koltuk /Sofa   S.182

Massa Koltuk /Sofa

146

СЕРИЯ ПЕЙШН

Панно для ТВ 47000 руб
Тумба 75000 руб

Столик кофейный Пейшн 32300 руб

Диван Масса 148000 руб

ЦВЕТ КАПУЧИНО



Side Çizgili Sandalye / Stripy ChairSide Kapitoneli Sandalye / Quilted Chair

PASSION YEMEK ODASI
PASSION DININGROOM
Farklı ve Gösterişli Bir Seri
Passion Cappuccino serisi ile zarif ve mükemmel görsellik.
Seriye klasik bir yorum getiren motifsel işlemeleri, cappucino rengi ve modüllerindeki zarif 
altın yaldız işlemeleri ile farklı bir görünüm sunuyor…
Unique and flamboyant design with Passion Cappucino dining room.
The series presents a distinctive appearance with its classic motifs, cappucino color and 
elegant gold gilding in its modules ...

Passion Konsol / Console          S.192

Passion Konsol Aynası / Console Mirror        S.193

Passion Yemek Masası / Dining Table        S.194

Passion Gümüşlük / Showcase       S.191

Tuana Lukens Sandalye / Lukens Chair S.195

Side Kapitoneli Sandalye / Quilted Chair S.195

Side Çizgili Sandalye / Stripy Chair S.195

148
СТОЛОВАЯ ПЕЙШН

ЦВЕТ- КАПУЧИНО

Стол раскладной 75000 руб
Стулья Люкенс 89900 за 6 шт
Виторина 54200 руб
Консоль 79100 руб
Зеркало 44500 руб

! отделка эмаль глянец!
! доводчики на дверцах!
! подсветка в витрине!

Стулья:

Сиде капитоне 14350 руб    Сиде с полосками 14900 руб



PASSION YATAK ODASI
PASSION BEDROOM
Farklı ve Gösterişli Bir Seri
Passion Cappuccino serisi ile zarif ve mükemmel görsellik.
Seriye klasik bir yorum getiren motifsel işlemeleri, cappucino rengi ve modüllerindeki zarif 
altın yaldız işlemeleri ile farklı bir görünüm sunuyor.Karyola başlığındaki estetik görüntüsü 
zarif ayak detayları ile muhteşem kombinleniyor.
Unique and flamboyant
The series presents a distinctive appearance with its classic motifs, cappucino color and 
elegant gold gilding in its modules.

Passion Dolap / Wardrobe           S.203

Passion Komidin / Nightstand            S.201

Passion Şifonyer / Dresser          S.199

Passion Karyola / Bed         S.197

Passion Ops. Şifonyer / Opt. Dresser        S.199

Passion Ops. Şifonyer Aynası / Opt. Dresser Mirror     S.199

 

150
СПАЛЬНЯ ПЕЙШН

ЦВЕТ КАПУЧИНО

Кровать 95500 руб
Тумбочки 42200 руб за 2 шт
Комод с зеркалом 63000 руб
Шкаф купе 170000 руб
Шкаф с 6 распашными 
дверями 162100 руб

Альтернативный комод 37700 руб
Зеркало 26400 руб



SAFRAN KOLTUK TAKIMI
SAFRAN SOFA SET
Klasik çizgilere yeni bir dokunuş... 
Safran Koltuk Takımı ile klasik çizgilere yeni bir dokunuş... Modasını hiç bir dönemde 
kaybetmeyen klasik formların modern uyarlanışı… Klasik ve konfor tutkusu arayanlar için 
vazgeçilmez eşsiz bir sunum…
A new touch on the Classic design
A new touch on the Classic design with the Safran Sofa Set. The modern adaptation of 
classical forms that have never lost their fashion An indispensable presentation for classical 
and comfort enthusiasts

Safran Koltuk Takımı / Sofa Set     S.183

152
СЕРИЯ САФРАН

Диван трехместный 98000 руб
Кресло 44500 руб

Столик журнальный Лукас 32300 руб



LEXUS KOLTUK TAKIMI
LEXUS SOFA SET
Kusursuz bir Zerafet
Kusursuz zerafeti muhteşem konforu ve yıllara meydan okuyan ruhu ile vazgeçilemeyen bir 
Muzaffer Premium Mobilya klasiği...
A perfect elegance
Muzaffer Premium Furniture classic; with its perfect elegance, magnificent scenery and a 
spirit that defies years

Lexus Koltuk Takımı / Sofa Set     S.183

Lexus Duvar Ünitesi / Wall Unit  S.189

154 СЕРИЯ ЛУКАС
Диван трехместный 104800 руб
Кресло 49000 руб

Столик журнальный Лексус 32300 руб



LEXUS DUVAR ÜNİTESİ
LEXUS WALL UNIT
İnci Beyazının Kusursuz Zerafeti
İnci beyazının mükemmel yansıması ve  detaylarındaki zarif hatları ile bulunduğu mekanları 
benzersiz kılıyor
The elegance of pearl White
Perfect reflection of pearl whiteness and detailed designs  make elegant spaces unique

Lexus Duvar Ünitesi / Wall Unit  S.189

Lexus Koltuk Takımı / Sofa Set  S.183

Lexus Koltuk Takımı / Sofa Set

156 СТЕНКА ЛЕКСУС

Панно для ТВ 45900 руб
Тумба 79200 руб

Диван Лексус 104800 руб



LEXUS YEMEK ODASI
LEXUS DINING ROOM
Asalet ve Zerafetin Eşsiz Yansıması ..
Detaylarındaki asil ve zarif motifsel dokuları, modernist klasik görünümü ve eşsiz estetiği ile 
yaşam alanlarında uzun yıllar keyifle kullanılan bir Muzaffer Premium Mobilya Klasiği.. 
Reflection of Nobility and Elegance
Muzaffer Premium Furniture Classic, which has been used for many years in the living areas 
with detailed noble and elegant motifs, modernist classic appearance and unique esthetic ..

Lexus Konsol / Console          S.193

Lexus Konsol Aynası / Console  Mirror       S.193

Lexus Yemek Masası / Dining Table        S.194

Lexus Gümüşlük / Showcase        S.191

Side Kapitoneli Sandalye / Quilted Chair S.195

Side Çizgili Sandalye / Stripy Chair S.195

158 СТОЛОВАЯ ЛЕКСУС

Стол 57300 руб
Стулья Сиде капитоне 28200 за 2 шт
Стулья Сиде в полоску 53900 руб за 4 шт
Витрина 62200 руб
       Консоль 85600 руб
       Зеркало 18800 руб

! бестселлер и выбор российских покупателей !
! отделка эмаль белый глянец !
! двустороннее покрытие эмалью !
! подсветка в витрине !
! доводчики на дверцах !



LEXUS YATAK ODASI
LEXUS BEDROOM
Zerafet ve İhtişamın Odak Noktası.
Bulunduğu yaşam alanlarında eşsiz inci beyazlığı ile ferahlık ve aydınlık sunan Lexus, karyola 
başlığındaki eşsiz işlemeleri modüllerindeki mükemmeliyetçi tasarım çizgileri ve kendine has 
ayna görünümleri ile zerafetin ve ihtişamın tartışmasız odak noktası.
The center of smartness and magnificence.
It offers unique pearl whiteness and lightness in its surrounding areas. Lexus is the undisputed 
focal point of elegance and glamor, with its exquisite design lines and unique mirror 
appearances in its unique process modules on the headboard of the bed.

Lexus Dolap / Wardrobe          S.203

Lexus Komidin / Nightstand           S.201

Lexus Şifonyer / Dresser         S.199

Lexus Şifonyer Aynası / Dresser  Mirror S.199

Lexus Karyola / Bed        S.197

160
СПАЛЬНЯ ЛЕКСУС

Кровать 116900 руб
Тумбочки 40700 руб за 2 шт
Комод 56500 руб
Зеркало 21100 руб
Шкаф-купе 169700 руб

! скрытая ниша в зеркале
позволяет скрыть тв или
использовать для хранения
косметики!
! подвижная столешница комода
скрывает органайзер для мелочей!

! бестселлер!
! отделка эмаль белый глянец !
! покрытие эмалью со всех сторон !
! подсветка, система антипыль и плавные доводчики в шкафу!
! доводчики и направляющие на всех ящиках!
! мягкая спинка и царги кровати отделаны экокожей(можно велюр)!



GRAND KOLTUK TAKIMI
GRAND SOFA SET
İnci Serisi’nin Göz Alıcı Cazibesi
Grand İnci serisi’ne özel kombinlenen muhteşem klasik form yapısı, konforlu oturumu, 
benzersiz klasik çizgisi ile yaşam alanlarında vazgeçilemeyen bir konfor tutkusu.  
Charming attraction of Pearl Series
The Grand Pearl is a comfortable passion that can not be forgotten in the living spaces with its 
superbly combined classical structure, comfortable session, unique classic line.

Grand Koltuk Takımı / Sofa Set     S.183

162
СЕРИЯ ГРАНД

Диван трехместный 101800 руб
Кресло 48200 руб

Столик журнальный 37000 руб



GRAND DUVAR ÜNİTESİ
GRAND WALL UNIT
İnci Serisi’nin Göz Alıcı Cazibesi
Kendine has zarif ve yalın tasarımsal çizgileri özel motifsel detayları ve zekice hazırlanmış 
saklama alanları ile çok farklı bir ürün…
Charming Attraction of Pearl Series
The unique and elegant designs  are very different with special motif details and clever 
storage areas

Grand Duvar Ünitesi / Wall Unit      S.189

Grand Koltuk / Sofa Set      S.183

Grand Koltuk / Sofa 

164 СТЕНКА ГРАНД
Панно для ТВ 34700 руб
Тумба 74100 руб
Полочка для техники 8700 руб

Столик журнальный 37000 руб

Диван Гранд 101800 руб



GRAND YEMEK ODASI
GRAND DINING ROOM
İnci Serisi’nin Göz Alıcı Cazibesi
Etkileyici detayları ve şıklığı ile göz kamaştıran Grand İnci Yemek odası zerafeti yaşam 
alanlarına getiriyor. 
Charming Attraction of Pearl Series
Grand Pearl Dining room with impressive details and coolness brings elegance to your living 
space

Grand Konsol / Console          S.193

Grand Konsol Aynası / Console  Mirror     S.193

Grand Yemek Masası / Dining Table        S.194

Grand Gümüşlük / Showcase        S.191

Grand Çizgili Sandalye / Stripy Chair       S.195

Grand Kapitoneli Sandalye / Quilted Chair       S.195

166 СТОЛОВАЯ ГРАНД
Стол 92700 руб
Стулья Гранд полоса 58800 руб за 4 шт
Стулья Гранд капитоне 48600 руб за 2 шт
Витрина 75400 руб
Консоль 79700 руб
Зеркало 33100 руб

! задняя стенка витрины обита велюром 
в тон стульям со стяжкой капитоне!
! внутренняя подсветка в витрине !
! все дверцы с плавным доводчиком !

! отделка эмаль белый глянец !
! покрытие эмалью с двух сторон !



GRAND YATAK ODASI
GRAND BEDROOM
İnci Serisi’nin Göz Alıcı Cazibesi
Mutlak zerafet ve ihtişamı yaşamak isteyenler için tasarlandı.Klasik tutkusundan 
vazgeçemeyenler için düşünüldü, detaylarındaki zarif ve benzersiz formları ve göz 
kamaştıran görselliği ile vazgeçilemeyecek bir tutku…
Charming Attraction of Pearl Series
Designed for those who want to experience elegance and splendor, Considered for those who 
can not give up their classical passion, Elegant and unique forms in detail and a passion that 
can not be dispensed with charming visuality

Grand Dolap / Wardrobe          S.203

Grand Komidin / Nightstand           S.201

Grand Şifonyer / Dresser         S.199

Grand Şifonyer Aynası / Dresser Mirror       S.199

Grand Karyola / Bed        S.197

Grand İnci Berjer / Pearl Armchair        S.185

Grand İnci Berjer / Pearl Armchair  

168 СПАЛЬНЯ ГРАНД

Кресло Гранд 48200 руб

Кровать 101800 руб
Тумбочки 49000 за 2 шт
Комод 50500 руб
Зеркало 21900 руб
Шкаф-купе 168100 руб

! отделка эмаль белый глянец !
! спинка и царги кровати обиты велюром !
! большой выбор отделочной ткани !
! ящики на направляющих, с плавным доводчиком !
! подсветка внутри шкафа, система анти пыль и плавный доводчик 
дверей!



GRAND KOLTUK TAKIMI
SOFA SET
Klasik Çizgilere Muhteşem Dokunuş
Yaşam alanlarına  lüks ve asil bir atmosfer kazandıran Grand Premium Koltuk Takımı, 
gösterişli görünümü, konforlu yapısı, estetik tasarımını canlı bir zarafetle buluşturuyor. 
Yaşam alanlarında Grand Premium Konforunu ve İhtişamını Hissedeceksiniz… 
Magnificent touch to classic designs.
Grand Premium Sofa Set that gives the living spaces a luxurious and noble atmosphere, 
Flamboyant appearance, comfortable structure, harmonise esthetic design with a vivid 
elegance

Grand Koltuk Takımı / Sofa Set     S.183

170
СЕРИЯ ГРАНД ПРЕМИУМ

Диван трехместный 101800 руб
Кресло 48200 руб

Столик журналный 37000 руб

! ножки- эмаль с патиной !
! большой выбор обивочной ткани !
! подушки в комплекте !



GRAND DUVAR ÜNİTESİ
GRAND WALL UNIT
Göz Kamaştıran Klasik İhtişamı
Yıllara meydan okuyan bir Muzaffer Premium Mobilya klasiği, mükemmeliyetçi tasarım 
çizgileri klasik tarzı yeniden yorumlayan gösterişli ve zengin çizgileri ile benzersiz bir ürün…
Magnificent touch to classic designs.
A Muzaffer Premium Furniture classic that defies years, Perfectionist designs, classical style, 
with perfectionist designs, a unique product with sleek and rich lines that reinterpret the 
classical style

Grand Duvar Ünitesi / Wall Unit  S.189

Grand Koltuk / Sofa   S.183

Grand Premium Koltuk / Premium Sofa

172
СТЕНКА ГРАНД

Панно для ТВ 75400 руб
Тумба 34700 руб

Диван Гранд премиум 101800 руб

! отделка эмаль белый глянец+патина !
! все ящики на направляющих с доводчиком !
! покрытие эмалью с 2 сторон!



GRAND YEMEK ODASI
GRAND DINING ROOM
Keyifli Anlar Asil Olanla Başlar
Bulunduğu mekanlara asil ve mutlak ihtişamlı bir soluk getiren Grand Premium Yemek Odası 
ile benzersiz premium tutkusunu keşfedeceksiniz…
Enjoyable moments starts with royal moments
You will discover the unique premium passion with the Grand Premium Dining Room, which 
brings a noble and absolute grandiose breath to your space.

Grand Konsol / Console           S.193

Grand Konsol Aynası / Console Mirror         S.193

Grand Yemek Masası / Dining Table         S.194

Grand Gümüşlük / Showcase         S.191

Grand Çizgili Sandalye / Stripy Chair        S.195

Grand Kapitoneli Sandalye / Quilted Chair        S.195

Olimpus Dresuar ve Ayna / Dresuar and Mirror  S.205

Olimpus Dresuar ve Ayna / Dresuar and Mirror 

174 СТОЛОВАЯ ГРАНД
Стол 104000 руб
Стулья Гранд полоса 58800 руб за 4 шт
Стулья Гранд капитоне 48600 руб за 2 шт
Витрина 76900 руб
Консоль 81800 руб
Зеркало 35800 руб

! задняя стенка витрины обита велюром 
  в тон стульям !
! внутренняя подсветка в витрине !
! все дверцы снабжены плавным
  доводчиком !

! отделка эмаль белый глянец+ патина !
! покрытие эмалью с 2 сторон 1
! большой выбор обивочной ткани !

Дрессуар Олимпос 79500 руб
Зеркало 37500 руб



GRAND YATAK ODASI
GRAND BEDROOM
Asalet ve İhtişamın Premium Tutkusu
Baş döndürücü tasarımı ve asaleti ile klasik Serisi içerisinde kendini özel kılan Grand 
Premium yaşam alanlarını farklı kılıyor…
Premium passion of nobility and magnificence
With Its twisted design and nobility Grand Premium makes living spaces unique in the classic 
designs.

Grand Dolap / Wardrobe          S.203

Grand Komidin / Nightstand           S.201

Grand Şifonyer / Dresser         S.199

Grand Şifonyer Aynası / Dresser Mirror       S.199

Grand Karyola / Bed        S.197

Grand Premium Berjer / Premium Armchair   S.185

Grand Premium Berjer / Premium Armchair  

176 СПАЛЬНЯ ГРАНД

Кресло Гранд премиум 48200 руб

Кровать 10400 руб
Тумбочки 49300 руб за 2 шт
Комод 55700 руб
Зеркало 24100 руб
Шкаф купе 175600 руб



TEKNİK
DETAYLAR



Pegasus Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Pegasus Koltuk takımı, bir adet üçlü, bir adet ikili ve bir adet berjerden oluşmaktadır. Üçlü koltukta, kumanda 
ile kontrol edilebilen, otomatik motorlu yatak mekanizması mevcuttur.
-Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır.
Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar kayın ağacındandır.
-Fırın boyalı metal iskelet mevcuttur. İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm 
Kontra’dan yapılmıştır.
-35 D Ekstra Yumuşak Flexi, Özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
-Koltuk mekanizmasının çalışabilmesi için üzerinde herhangi bir şey bulunmamalıdır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Pegasus sofa set consist, one triple & love seater, and one bergere. Triple-sofa has an automatic motorized 
bed mechanism which can be controlled by the control switch.
-On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
-Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
-The legs made from beech wood.
-Furnace painted, metal skeleton available. The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir 
wood and made of 12-18-22 mm plywood.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
-In order to work of the seat mechanism, there should be nothing on it.
Üçlü | Triple : G-W:219 | Y-H:80 | D-D:100+34  İkili | Love Seat : G-W:190 | Y-H:80 | D-D:100

Karmen Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Karmen Koltuk takımı, bir adet üçlü, bir adet ikili ve bir adet berjerden oluşmaktadır. Üçlü koltukta, kumanda 
ile kontrol edilebilen, otomatik motorlu yatak mekanizması mevcuttur.
-Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar kayın ağacındandır.
-1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
-35 D Ekstra Yumuşak Flexi, Özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Karmen sofa set consist, one triple & love seater, and one bergere. Triple-sofa has an automatic motorized 
bed mechanism which can be controlled by the control switch.
-On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
-Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
-The legs made from beech wood.
-The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 12-18-22 mm plywood.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
Üçlü | Triple : G-W:225 | Y-H:90 | D-D:92  İkili | Love Seat : G-W:195 | Y-H:90 | D-D:92

Aries Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Koltuk üçlü kanepe, ikili kanepe ve berjerden oluşmaktadır. Ayrıca berjer yerine tekli koltukta tercih edilebilir.
-Üçlü kanepe de  2 Kişilik yatak  meknizması mevcuttur.
-Sırt minderlerinde % 100 Silikon (1. Kalite) dolgu kullanılmıştır.
-Ayak ve kasalarda Kayın Ağacı kullanılmıştır.
-Oturma minderinde Extra flexi soft 35 Dansite  CNC kesim sünger kullanılmıştır, süngerin üzeri 500 gr 1. kalite 
lamineli elyaf ile kaplanmıştır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-The sofa consists of triple sofa, double sofa and berjer. It can also be preferred to single seat instead of 
bergere.
-Triple sofa bed is available for 2 people.
-100% Silicone (1st Quality) filler is used in the back pillows.
-Beech trees were used on the feet and on the case.
-Extra flexi soft 35 Dansite CNC cut sponge is used in the seat cushion, 500 gr is coated on the sponge with 1st 
quality laminar fiber.
Üçlü | Triple : G-W:230 | Y-H:85 | D-D:102+28  İkili | Love Seat : G-W:185 | Y-H:85 | D-D:97

Milano Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-İki adet üçlü ve bir adet berjerden oluşur.
-İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-Ayaklar kayın ağaçtır
-Oturum minderlerinde kaz tüyü kullanılmıştır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Consist of two triple seater and one bergere
-The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 12,18,22 mm
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater
-The legs are made of beech wood
-For seater goose-quill is used.
Üçlü | Triple : G-W:230 | Y-H:73 | D-D:92

Esila Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Koltuk üçlü kanepe, ikili kanepe ve berjerden oluşmaktadır.
-Üçlü kanepe de  2 Kişilik yatak  meknizması mevcuttur.
-Sırt minderlerinde % 100 Silikon (1. Kalite) dolgu kullanılmıştır.
-Ayak ve kasalarda Kayın Ağacı kullanılmıştır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-The sofa consists of triple sofa, double sofa and bergere.
-Triple sofa bed is available for 2 people.
-100% Silicone (1st Quality) filler is used in the back pillows.
-Beech trees were used on the feet and on the case.
Üçlü | Triple : G-W:225 | Y-H:80 | D-D:98+34  
İkili | Love Seat : G-W:185 | Y-H:80 | D-D:95

Milas Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Üçlü, ikili, ve tekliden oluşur.
-Üçlü ve ikili koltuk tek kişilik yatak, tekli koltuk dinlenme koltuğu olabilir.
-Üçlü, ikili ve tekli sırt atlatma aparatı mevcuttur.
-Ürün iskeletinde fırın boyalı metal iskelet mevcuttur.
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-Ayaklar kayın ağaçtır.
-Oturum minderi üzerinde 90 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Consist of triple, double seater and single seater
-Triple and double seater can be single sofabed and single seater can be relax sofa
-Triple, double and single seater have backside mechanism
-For the frame specially painted metal is used
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
-The legs are made of beech wood
-On the sitting pillows, there are 90 gr first quality laminated fiber
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
Üçlü | Triple : G-W:230 | Y-H:86 | D-D:97+13  
İkili | Love Seat : G-W:178 | Y-H:86 | D-D:97+13

Palermo Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Üçlü, ikili ve berjerden oluşur
-Kademeli başlık, mekanizmaları ile ayarlanabilir.
-Ürün iskeletinde fırın boyalı metal iskelet mevcuttur.
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-Ayaklar kayın ağaçtır.
-Oturum minderi üzerinde 90 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Otomatik motorlu yatak mekanizması mevcuttur.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Consist of triple seater, double seater and bergere
-Cascade headboad can be adjusted via mechanism
-For the frame specially painted metal is used
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
-The legs are made of beech wood
-On the sitting pillows, there are 90 gr first quality laminated fiber
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
-There is a electronic motorized bed mechanism.
Üçlü | Triple : G-W:235 | Y-H:73 | D-D:102  İkili | Love Seat : G-W:195 | Y-H:73 | D-D:102

Avensis Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Üründe fırın boyalı metal iskelet mevcuttur. İskeletinde 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1. Sınıf Göknar Ağaç ve kontra 
kullanılmıştır.
-Oturma minderinde Extra flexi soft 35 Dansite  CNC kesim sünger kullanılmıştır, süngerin üzeri 500 gr 1. kalite 
lamineli elyaf ile kaplanmıştır
-Koltuk sırtlarında atlatma aparatı kullanılmıştır.
-Tek kişilk yatak ve dinlenme olabilme özelliğine sahiptir.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-There is an oven painted metal skeleton.The first class beech wooden, the first class fir  wooden and the plywood is 
used on the skeleton.
-Extra flexi soft 35 Dansite CNC cut sponge is used in the seat cushion, 500 gr is coated on the sponge with 1st quality 
laminar fiber.
-Sofas back sides used overcome system.
-It has a single bed and relaxation feature.
Üçlü | Triple : G-W:240+50 | Y-H:80 | D-D:100+15  
İkili | Love Seat : G-W:205+50 | Y-H:80 | D-D:100+15

Kalyon Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-İki adet üçlü ve bir adet tekli koltuktan oluşur.
-Ürün iskeletinde fırın boyalı metal iskelet mevcuttur.
-Ayaklar Kayın Ağaçtır.
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-Oturum minderi üzerinde 90 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Consist of two triple seater and one single seater
-For the frame specially painted metal is used
-The legs are made of beech wood
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
-On the sitting pillows, there are 90 gr first quality laminated fiber
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
Üçlü | Triple : G-W:235 | Y-H:75 | D-D:190

Lima Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Lima Koltuk takımı, iki adet üçlü ve bir adet berjerden oluşmaktadır. Tek yat somya özelliği ile 
tek kişilik yatak olma özelliğine sahiptir.
-Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar kayın ağacındandır.
-Fırın boyalı metal iskelet mevcuttur. İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 
mm Kontra’dan yapılmıştır.
-35 D Ekstra Yumuşak Flexi, Özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Lima sofa set consist, two triple seats and one bergere. Triple-sofa has the characteristic of 
being a sofa-bed with its soma character.
-On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
-Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
-The legs made from beech wood.
-Furnace painted, metal skeleton available. The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 
1st Class Fir wood and made of 12-18-22 mm plywood.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
Üçlü | Triple : G-W:225 | Y-H:80 | D-D:95+27

Koton Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-İki Adet üçlü ve bir adet berjerden oluşur
-Oturum minderi üzerinde 500 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar Kayın Ağaçtır.
-İskelet 1. sınıf Kayın Ağaç , 1. sınıf Göknar Ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Koton Sofa set consist, two triple seater and one bergere
-On the sitting pillows, there are 500 gr first quality laminated fiber
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
-The legs are made of beech wood
-The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 12,18,22 mm
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
Üçlü | Triple : G-W:233 | Y-H:96 | D-D:105

Napoli Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Bir adet ortasında motorlu sehpalı üçlü, bir adet ikili ve bir adet tekliden oluşur
-Üçlü ve ikilisi tek kişilik yatak olabilme özelliğine sahiptir.
-İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
-Ayaklar kayın ağaçtır.
-Oturum minderi üzerinde 500 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Consist of one triple seater which has Coffee Table on the middle with electronic mechanism, double seater 
and single seater.
-Triple and double seater can be single sofa bed
-The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 12,18,22 mm
-The legs are made of beech wood
-On the sitting pillows, there are 500 gr first quality laminated fiber
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
Üçlü | Triple : G-W:220+35 | Y-H:85 | D-D:100+15  
İkili | Love Seat : G-W:190 | Y-H:85 | D-D:100+15
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Safran Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-İki adet üçlü koltuk ve bir adet berjerden oluşur.
-İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
-Oturum minderi üzerinde 500 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar kayın ağaçtır.
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Consist of two triple seater and one bergere
-The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 12,18,22 mm
-On the sitting pillows, there are 500 gr first quality laminated fiber
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
-The legs are made of beech wood
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
Üçlü | Triple : G-W: 223 | Y-H:87 | D-D:98

Lexus Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-İki adet üçlü koltuk ve bir adet berjerden oluşmaktadır
-Oturum minderi üzerinde 500 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar kayın ağaçtır.
-İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Lexus Sofa set consist, two triple seater and one bergere
-On the sitting pillows, there are 500 gr first quality laminated fiber
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
-The legs are made of beech wood
-The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 12,18,22 mm
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
Üçlü | Triple : G-W: 230 | Y-H:95 | D-D:96

Grand Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-İki adet üçlü koltuk ve bir adet berjerden oluşur.
-İskelet 1. sınıf Kayın Ağaç , 1. sınıf Göknar Ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
-Oturum minderi üzerinde 500 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Grand Sofa Set set consist of two triple seater and one bergere
-The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 12,18,22 mm
-On the sitting pillows, there are 500 gr first quality laminated fiber
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
Üçlü | Triple : G-W: 230 | Y-H:91 | D-D:95

Riva Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Riva Koltuk takımı, iki adet üçlü ve bir adet berjerden oluşmaktadır. Tekyat somya özelliği ile tek kişilik yatak 
olma özelliğine sahiptir.
-Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar kayın ağacındandır.
-İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sünger kullanılmıştır.
-Riva sofa set consist, two triple seats and one bergere. Triple-sofa has the characteristic of being a sofa-bed 
with its soma character.
-On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
-Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
-The legs made from beech wood.
-The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 12-18-22 mm plywood.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
Üçlü | Triple :G-W: 245 | Y-H:95 | D-D:125

Massa Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-İki adet üçlü ve bir adet berjerden oluşur.
-İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-Ayaklar kayın ağaçtır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Consist of two triple seater and one bergere
-The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 
12,18,22 mm
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater
-The legs are made of beech wood
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
Üçlü | Triple :G-W: 230 | Y-H:80 | D-D:100

Lucas Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Lucas Koltuk takımı, iki adet üçlü ve bir adet berjerden oluşmaktadır.
-Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sünger kullanılmıştır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Lucas sofa set consist, two triple seats and one bergere.
-On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
-Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
-The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 
12-18-22 mm plywood.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
Üçlü | Triple : G-W: 223 | Y-H:87 | D-D:98

Passion Koltuk / Sofa

-İki adet üçlü koltuk ve bir adet berjerden oluşur.
-İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
-Oturum minderi üzerinde 500 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Passion Sofa Set set consist of two triple seater and one bergere
-The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 12,18,22 mm
-On the sitting pillows, there are 500 gr first quality laminated fiber
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
Üçlü | Triple : G-W: 235 | Y-H:98 | D-D:100

Angel Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Angel Koltuk takımı, iki adet üçlü ve bir adet berjerden oluşmaktadır.
-Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar kayın ağacındandır.
-İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC kesim, sünger kullanılmıştır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Angel sofa set consist, two triple seats and one bergere.
-On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
-Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
-The legs made from beech wood.
-The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 
12-18-22 mm plywood.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
Üçlü | Triple : G-W: 245 | Y-H:80 | D-D:103

Lotus Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Koltuk üçlü kanepe, ikili kanepe ve berjerden oluşmaktadır.
-Üründe fırın boyalı metal iskelet mevcuttur. İskeletinde 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1. sınıf Göknar Ağaç ve kontra kullanılmıştır.
-Üçlü kanepede  tek kişilik yatak  meknizması mevcuttur.
-Koltuk sırtlarında atlatma aparatı kullanılmıştır.
-Süngerler 1. kalitedir.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-The sofa consists of triple sofa, double sofa and berjer. It can also be preferred to single seat instead of bergere.
-Triple sofa has the characteristic of being a sofa bed for single person.
-Sofas back sides used overcome system.
Üçlü | Triple : G-W: 230 | Y-H:80 | D-D:102+21  İkili | Love Seat : G-W: 200 | Y-H:80 | D-D:102+21 

Vetro Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-Üçlü, ikili, ve tekliden oluşur.
-Üçlü ve ikili koltuk tek kişilik yatak, tekli koltuk dinlenme koltuğu olabilir.
-Üçlü, ikili ve tekli sırt atlatma aparatı mevcuttur.
-Ürün iskeletinde fırın boyalı metal iskelet mevcuttur.
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-Ayaklar Kayın Ağaçtır.
-Oturum minderi üzerinde 90 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Consist of triple, double seater and single seater
-Triple and double seater can be single sofabed and single seater can be relax sofa
-Triple, double and single seater have backside mechanism
-For the frame specially painted metal is used
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
-The legs are made of beech wood
-On the sitting pillows, there are 90 gr first quality laminated fiber
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
Üçlü | Triple : G-W: 240+40 | Y-H:78 | D-D:102+15 
İkili | Love Seat : G-W: 204+40 | Y-H:78 | D-D:102+15

Infiniti Koltuk / Sofa

-Martin değeri (Sürtünmeye karşı direnç değeri) 20.000 ve üzeri kumaşlar kullanılmıştır.
-İnfinity Koltuk takımı, bir adet üçlü, bir adet ikili ve bir adet berjerden oluşmaktadır. Üçlü ve ikili koltukta, sırt atlatma 
aparatı mevcuttur.
-Tek kişilk yatak ve dinlenme olabilme özelliğine sahiptir.
-Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar kayın ağacındandır.
-İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
-35 D Ekstra Yumuşak Flexi, Özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
-In the fabrics were used items which are over 20.000 of martin value.
-Infinity sofa set consist, one triple & love seater, and one bergere. Back-side of Triple & Love seaters, each has overcome-
move kit which give possibilities to move back and front.
-It has a single bed and can be resting sofa.
-On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
-Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
-The legs made from beech wood.
-The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 12-18-22 mm plywood.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
Üçlü | Triple : G-W: 230 | Y-H:85 | D-D:105+17  İkili | Love Seat : G-W: 200 | Y-H:85 | D-D:105+17
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Berjerler / Armchairs Berjerler / Armchairs

Pegasus Berjer / Armchair

Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır. 
Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Ayaklar MDF ve yerli ceviz ağacındandır.
İskeleti 1. Sınıf Gürgen ağacından üretilmiştir.
Oturumlarda 35 D Extra Flexi Soft, özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
The legs made from MDF and Local walnut.
The skeleton produced from, 1st Class Hornbeam wood.
35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
G-W: 95 | Y-H:80 | D-D:103

Karmen Berjer / Armchair

Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır. 
Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Ayaklar MDF ve yerli ceviz ağacındandır.
İskeleti 1. Sınıf Gürgen ağacından üretilmiştir.
Oturumlarda 35 D Extra Flexi Soft, özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
The legs made from MDF and Local walnut.
The skeleton produced from, 1st Class Hornbeam wood.
35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
G-W: 75 | Y-H:92 | D-D:90

Aries Berjer / Armchair

Oturum kısmında 35 Dansite özel yumuşak sünger kullanılmıştır.
Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan 
ipler ile dikilmektedir.
Ayaklar Kayın Ağacından üretilmiştir.
35 dansite special soft sponge is used in the sitting inside.
Sewing, special leather machines, used in leather sewing
It is planted with ropes.
Legs are produced from beech wooden.
G-W: 81 | Y-H:105 | D-D:80

Milano Berjer / Armchair

İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
Kumaşlarda martin değeri 20bin üzeri ürünler kullanılmıştır.
Ayaklar kayın ağaçtır
Oturum minderlerinde kaz tüyü kullanılmıştır.
The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 1
2,18,22 mm plywood
35 D  extra flexi soft CNC sponge is used for seater
For Fabrics more than 20.000 martins products are selected
The legs are made of beech wood
For seater goose-quill is used
G-W: 92 | Y-H:102 | D-D:92

Esila Berjer / Armchair

Berjer kasası Kayın Ağaç olarak tasarlanmıştır.
Oturum kısmında 35 Dansite özel yumuşak sünger kullanılmıştır.
Bel kırlenti %100 silikon dolgudur.
Bergere’s case  was designed  beech wooden
100% Silicone (1st Quality) filler is used in the back small cushions.
%100 silicone (1st Quality) filler is used inside back small cushions.
G-W: 85 | Y-H:85 | D-D:84

Milas Berjer / Armchair

Tekli koltukta sırt atlatma aparatı mevcuttur.
Ürün iskeletinde fırın boyalı metal iskelet mevcuttur.
35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
Ayaklar kayın ağaçtır.
Oturum minderi üzerinde 500gr 1. kalite lamineli elyaf bulunmaktadır.
Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Kumaşlarda martin değeri 20bin üzeri ürünler kullanılmıştır.
Single seater have backside mechanism
For the frame specially painted metal is used
35 D  extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
The legs are made of beech wood
On the sitting pillows, there are 500gr first quality laminated fiber
Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
For Fabrics more than 20.000 martins products are selected
G-W: 90 | Y-H:86 | D-D:97+13

Avensis Berjer / Armchair

-Üründe fırın boyalı metal iskelet mevcuttur. İskeletinde 
1. Sınıf  Kayın Ağaç  kullanılmıştır.
-360 derece dönebilen çelik mekanizmaya sahiptir.
-Berjerde ahşap ayak kullanılmıştır.
-There is an oven painted metal skeleton. First class beech 
wood was used on its skeleton.
-Has a steel mechanism that can rotate 360 degrees.
-The wooden leg is used for the Bergere.
G-W: 105 | Y-H:80 | D-D:95

Napoli Berjer / Armchair

İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
Ayaklar kayın ağaçtır.
Oturum minderi üzerinde 500gr 1. kalite lamineli elyaf bulunmaktadır.
35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Kumaşlarda martin değeri 20bin üzeri ürünler kullanılmıştır.
The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 
12,18,22 mm plywood
The legs are made of beech wood
On the sitting pillows, there are 500gr first quality laminated fiber
35 D  extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
For Fabrics more than 20.000 martins products are selected
G-W: 72 | Y-H:85 | D-D:90

Kalyon Berjer / Armchair

Ürün iskeletinde fırın boyalı metal iskelet mevcuttur.
Ayaklar kayın ağaçtır.
35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
Oturum minderi üzerinde 500gr 1. kalite lamineli elyaf bulunmaktadır.
Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Kumaşlarda martin değeri 20bin üzeri ürünler kullanılmıştır.
For the frame specially painted metal is used.
The legs are made of beech wood.
35 D  extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
On the sitting pillows, there are 500gr first quality laminated fiber.
Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing.
For Fabrics more than 20.000 martins products are selected.
G-W: 112 | Y-H:78 | D-D:90

Palermo Berjer / Armchair

-Üründe fırın boyalı metal iskelet mevcuttur. İskeletinde 
1. Sınıf  Kayın Ağaç  kullanılmıştır.
-360 derece dönebilen çelik mekanizmaya sahiptir.
-Berjerde ahşap ayak kullanılmıştır.
-There is an oven painted metal skeleton. First class beech 
wood was used on its skeleton.
-Has a steel mechanism that can rotate 360 degrees.
-The wooden leg is used for the Bergere.
G-W: 77 | Y-H:108 | D-D:90

Lotus Berjer / Armchair

Berjer oturum ve sırt minderi çıkartılıp, yıkanabilir.
Berjer kasası ve ayakları komple Kayın Ağacından üretilmiştir.
Oturum süngerlerinde 35 Dansite flexi soft Özel sünger 
kullanılmılştır.
Bergere sitting and back pillows can be remove and washable.
The case  and the legs completely produced beech wooden.
On the sitting used 35 Dansite flexi soft special sponge.
G-W: 75 | Y-H:100 | D-D:85

İnfiniti Berjer / Armchair

Infiniti tekli koltukta, sırt atlatma aparatı mevcuttur. Ayrıca opsiyonel berjer 
seçeneğide mevcuttur.
Tek kişilik dinlenme olabilme özelliğine sahiptir.
Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır. 
Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Ayaklar kayın ağacındandır.
İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
Oturumlarda 35 D Extra Flexi Soft, özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
Infiniti has overcome-move kit which give possibilities to move back and front. Also, 
Infiniti single seat has the ability to be a one-person resting module.
On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
The legs made from beech wood.
The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 
12-18-22 mm plywood.
35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
G-W: 90 | Y-H:100 | D-D:85

Lima Berjer / Armchair

Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır. 
Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Ayaklar kayın ağacındandır.
İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
35 D Extra Flexi Soft, özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
The legs made from beech wood.
The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 
12-18-22 mm plywood.
35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
G-W: 85 | Y-H:96 | D-D:90

Koton Berjer / Armchair

Oturum minderi üzerinde 500gr 1. kalite lamineli elyaf bulunmaktadır.
Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Ayaklar kayın ağaçtır.
İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır.
35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
On the sitting pillows, there are 500gr first quality laminated fiber.
Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing.
The legs are made of beech wood.
The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 12,18,22 
mm plywood.
35 D  extra flexi soft CNC sponge is used for seater. 
G-W: 78 | Y-H:102 | D-D:90

Riva Berjer / Armchair

Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır. 
Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Ayaklar kayın ağacından üretilmiştir.
İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
35 D Extra Flexi Soft, Özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır..
On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
The legs made from beech wood.
The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 
12-18-22 mm plywood.
35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
G-W: 90 | Y-H:100 | D-D:100

Vetro Berjer / Armchair

Tekli koltukta sırt atlatma aparatı mevcuttur.
Ürün iskeletinde fırın boyalı metal iskelet mevcuttur.
35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
Ayaklar kayın ağaçtır.
Oturum minderi üzerinde 500gr 1. kalite lamineli elyaf bulunmaktadır.
Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Kumaşlarda martin değeri 20bin üzeri ürünler kullanılmıştır.
Single seater have backside mechanism
For the frame specially painted metal is used
35 D  extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
The legs are made of beech wood
On the sitting pillows, there are 500gr first quality laminated fiber
Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
For Fabrics more than 20.000 martins products are selected
G-W: 76 | Y-H:78 | D-D:102+15

Angel Berjer / Armchair

Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır. 
Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Ayaklar kayın ağacındandır.
İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
35 D Extra Flexi Soft, Özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
The legs made from beech wood.
The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 
12-18-22 mm plywood.
35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used. 
G-W: 100 | Y-H:105 | D-D:94

Lucas Berjer / Armchair

Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır. 
Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Ayaklar oyma kayın ağacından üretilmiştir.
İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
35 D Extra Flexi Soft, Özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
The legs made from graven beech wood.
The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 
12-18-22 mm plywood.
35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
G-W: 86 | Y-H:104 | D-D:90

Passion Berjer / Armchair

İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
Ayaklar kayın ağaçtır.
Oturum minderi üzerinde 500gr 1. kalite lamineli elyaf bulunmaktadır.
35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Kumaşlarda martin değeri 20bin üzeri ürünler kullanılmıştır.
The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 12,18,22 
mm plywood
The legs are made of beech wood
On the sitting pillows, there are 500gr first quality laminated fiber
35 D  extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
For Fabrics more than 20.000 martins products are selected
G-W: 86 | Y-H:104 | D-D:95

Massa Berjer / Armchair

İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
Kumaşlarda martin değeri 20bin üzeri ürünler kullanılmıştır.
Ayaklar kayın ağaçtır
Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 
12,18,22 mm plywood.
35 D  extra flexi soft CNC sponge is used for seater
For Fabrics more than 20.000 martins products are selected
The legs are made of beech wood
Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing.
G-W: 86 | Y-H:78 | D-D:88

Safran Berjer / Armchair

İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
Oturum minderi üzerinde 500gr 1. kalite lamineli elyaf bulunmaktadır.
Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Kumaşlarda martin değeri 20bin üzeri ürünler kullanılmıştır.
Ayaklar kayın ağaçtır.
35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 
12,18,22 mm plywood
On the sitting pillows, there are 500gr first quality laminated fiber
Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
For Fabrics more than 20.000 martins products are selected
The legs are made of beech wood
35 D  extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
G-W: 86 | Y-H:104 | D-D:90

Lexus Berjer / Armchair

Oturum minderi üzerinde 500gr 1. kalite lamineli elyaf bulunmaktadır.
Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Ayaklar kayın ağaçtır.
İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
On the sitting pillows, there are 500gr first quality laminated fiber
Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
The legs are made of beech wood
The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 
12,18,22 mm plywood
35 D  extra flexi soft CNC sponge is used for seater. 
G-W: 73 | Y-H:102 | D-D:80

Grand İnci Berjer / Armchair

İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
Ayaklar kayın ağaçtır.
Oturum minderi üzerinde 500gr 1. kalite lamineli elyaf bulunmaktadır.
35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Kumaşlarda martin değeri 20bin üzeri ürünler kullanılmıştır.
The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 
12,18,22 mm plywood
The legs are made of beech wood
On the sitting pillows, there are 500gr first quality laminated fiber
35 D  extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
For Fabrics more than 20.000 martins products are selected
G-W: 88 | Y-H:107 | D-D:90

Grand Premium Berjer / Armchair

İskelet 1. sınıf kayın ağaç , 1. sınıf göknar ağaç, 12,18,22 mm kontradan yapılmıştır
Ayaklar kayın ağaçtır.
Oturum minderi üzerinde 500gr 1. kalite lamineli elyaf bulunmaktadır.
35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Kumaşlarda martin değeri 20bin üzeri ürünler kullanılmıştır.
The skeleton produced from 1st quality beech wood, 1st quality fir wood and 
12,18,22 mm plywood
The legs are made of beech wood
On the sitting pillows, there are 500gr first quality laminated fiber
35 D  extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
For Fabrics more than 20.000 martins products are selected
G-W: 88 | Y-H:107 | D-D:90
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Köşeler / Corners Köşeler / Corners

Florya Köşe / Corner

-Florya Köşe takımı, bir adet üçlü ve bir adet dinlenmeden oluşmaktadır. Çekyat özelliği ile çift 
kişilik yatak olma özelliğine sahiptir.
-Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar kayın ağacındandır.
-İskeleti 1. Sınıf Gürgen , 12-18-22mm Kontra’dan yapılmıştır.
-35 D Ekstra Yumuşak Flexi, Özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
-Florya Corner consist, a triple seaters and one resting module. Triple-sofa has the characteristic of 
being a sofa-bed for two people.
-On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
-Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
-The legs made from beech wood.
-The skeleton produced from, 1st Class Hornbeam, and made of 12-18-22 mm plywood.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
G-W: 300 | Y-H:80 | D-D:190

Palermo Köşe / Corner

-Üçlü, ikili ve berjerden oluşur
-Kademeli başlık, mekanizmaları ile ayarlanabilir.
-Ürün iskeletinde fırın boyalı metal iskelet mevcuttur.
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-Ayaklar kayın ağaçtır.
-Oturum minderi üzerinde 90 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Kumaşlarda martin değeri 20.000 üzeri ürünler kullanılmıştır.
-Otomatik motorlu yatak mekanizması mevcuttur.
-Consist of triple seater, double seater and corner module
-Cascade headboad can be adjusted via mechanism
-For the frame specially painted metal is used
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
-The legs are made of beech wood
-On the sitting pillows, there are 90 gr first quality laminated fiber
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
-For Fabrics more than 20.000 martins products are selected.
-There is a electronic motorized bed mechanism.
Üçlü | Triple : G-W: 205 | Y-H:75 | D-D:105  
İkilli | Double : G-W: 175 | Y-H:75 | D-D: 105
Köşe Modül | Corner Module : G-W: 125 | Y-H:75 | D-D:125

Avensis Köşe / Corner

-Köşe takımı üçlü kanepe ve dinlenme modülünden oluşmaktadır.
-İskeletinde 1. Sınıf Gürgen AĞacı  ve 18-22 mm  kontra kullanılmıştır.
-Oturma minderinde Extra flexi soft 35 Dansite  CNC kesim sünger kullanılmıştır, süngerin üzeri 
500 gr 1. kalite lamineli elyaf ile kaplanmıştır.
-Tek kişilk yatak ve dinlenme olabilme özelliğine sahiptir.
-The corner set consists of a triple sofa and a resting module.
-On its skeleton,  1st class hornbeam tree and 18-22 mm counterweight were used.
-Extra flexi soft 35 Dansite CNC cut sponge is used in the seat cushion, 500 gr is coated on the 
sponge with 1st quality laminar fiber.
-It has a single bed and relaxation feature.
G-W: 323 + 50 | Y-H:80 | D-D:190+15

Carrera Köşe / Corner

Calm Dinlenme / Relax

Calm Berjer / Armchair

Loft Berjer / Armchair

Konfor Berjer / Armchair

-Carrera Köşe, 5 adet modülden oluşmaktadır. Bunlar; Köşe modül, Kollu motorlu modül (kumanda 
ile kontrol edilebilen, otomatik motorlu dinlenme mekanizması mevcuttur), Müzik konsolu, Ara 
modül ve Kollu modül.
-Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar kayın ağacından üretilmiştir.
-İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
-35 D Ekstra Yumuşak Flexi, Özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
Carrera Corner consists of 5 modules. These are; Corner module, Arm module with motor 
mechanism (automatic motorized relax mechanism which can be controlled by the control switch), 
Music console, Middle module and Arm module.
-On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
-Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
-The legs made from beech wood.
-The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 12-18-22 mm 
plywood.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.

Lima Köşe / Corner

-Lima köşe takımı, bir adet üçlü ve bir adet berjerden oluşmaktadır. Tek yat somya özelliği ile tek kişilik yatak olma özelliğine sahiptir.
-Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar kayın ağacındandır.
-Fırın boyalı metal iskelet mevcuttur. İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
-35 D Ekstra Yumuşak Flexi, Özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
-Lima sofa set consist, a triple seats and one resting module. Triple-sofa has the characteristic of being a sofa-bed with its soma character.
-On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
-Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
-The legs made from beech wood.
-Furnace painted, metal skeleton available. The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 12-18-22 mm plywood.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
G-W: 300 | Y-H:78 | D-D:230

Rose Köşe / Corner

-Üçlü Kanepe ve dinlenme modülünden oluşur.
-İki kişilik yatak olabilen mekanizma mevcuttur.
-Dinlenme bölümünde baza mevcuttur
-35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-Oturum minderi üzerinde 90 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Kumaşlarda martin ( sürtünme) değeri 20.000 üzeri ürünler kullanılmıştır.
-Consist of one triple sofa and one relax module
-It has twin sofa bed mechanism.
-There is storage on the relax module.
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
-On the sitting pillows, there are 90 gr first quality laminated fiber
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
-For Fabrics more than 20.000 martins products are selected
G-W: 300 | Y-H:85 | D-D:190

Corvet Köşe / Corner

-Corvet Köşe, 5 adet modülden oluşmaktadır. Bunlar; Köşe modül, Dinlenme modül, Kollu modül, 
Ara modül 65cm ve Ara modül 85cm.
-Oturum minderleri üzerinde, 500 gr 1. sınıf lamineli elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Ayaklar kayın ağacından üretilmiştir.
-İskeleti 1. Sınıf Kayın Ağaç , 1.Sınıf Göknar Ağaç 12-18-22 mm Kontra’dan yapılmıştır.
-35 D Ekstra Yumuşak Flexi, Özel CNC Kesim, sünger kullanılmıştır.
-Corvet Corner consists of 5 modules. These are; Corner module, Relax module, Arm module, Middle 
modüle 65cm and Middle module 85cm.
-On the sitting pillows, there are 500 gr grade 1st Class laminated fiber.
-Sewings are made with yarns which used in special leather sewing.
-The legs made from beech wood.
-The skeleton produced from, 1st Class Beech wood, 1st Class Fir wood and made of 12-18-22 mm 
plywood.
-35 D Extra Flexi Soft, Special CNC Cutting, sponge is used.
Ara Modül | Middle Module 65 Cm : G-W: 65 | Y-H:80 | D-D:100   
Ara Modül | Middle Module 85 cm : G-W: 85 | Y-H:80 | D-D:100
Dilenme | Relax : G-W: 170 | Y-H:80 | D-D:128
Kollu Modül | Arm Module : G-W: 160 | Y-H:80 | D-D:100
Köşe Modül | Corner Module : G-W: 130 | Y-H:80 | D-D:100

Nehir Köşe / Corner

-Üçlü Kanepe ve dinlenme modülünden oluşur.
-İki kişilik yatak olabilen mekanizma mevcuttur.
-Dinlenme bölümünde baza mevcuttur
-35 D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
-Oturum minderi üzerinde 90 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
-Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
-Kumaşlarda martin değeri 20bin üzeri ürünler kullanılmıştır.
-Consist of one triple sofa and one relax module
-It has twin sofa bed mechanism
-There is storage on the relax module
-35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
-On the sitting pillows, there are 90 gr first quality laminated fiber
-Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
-For Fabrics more than 20.000 martins products are selected
G-W: 261 | Y-H:90 | D-D:195

Vetro Köşe / Corner

Üçlü Modül, İkili Modül, Köşe Modülü ve opsiyonel olarak ara modülden oluşur.
Üçlü ve ikili koltuk tek kişilik yatak olabilir. Ara Modül dinlenme koltuğu olabilir.
Üçlü, ikili ve ara modül sırt atlatma aparatı mevcuttur.
Ürün iskeletinde fırın boyalı metal iskelet mevcuttur.
35D extra flexi soft özel CNC kesim sünger kullanılmıştır.
Ayaklar Kayın Ağaçtır.
Oturum minderi üzerinde 90 gr 1. kalite laminelil elyaf bulunmaktadır.
Dikişler, Özel deri makinalarında, deri dikişinde kullanılan ipler ile dikilmektedir.
Kumaşlarda martin değeri 20bin üzeri ürünler kullanılmıştır.
Consist of triple module, double module, corner model and optional middle module
Triple and double module can be single sofa bed and middle module can be relax sofa
Triple, double and middle module have backside mechanism
For the frame specially painted metal is used
35D extra flexi soft CNC sponge is used for seater.
The legs are made of beech wood
On the sitting pillows, there are 90 gr first quality laminated fiber
Sewings are made with yarns which is used in special leather sewing
For Fabrics more than 20.000 martins products are selected
Üçlü | Triple : G-W: 200+23 | Y-H:80 | D-D:102+13  
İkilli | Double : G-W: 118+23 | Y-H:80 | D-D: 103+13
Ara Modül | Middle Module : G-W: 82 | Y-H:80 | D-D:102+13
Köşe Modül | Corner Module : G-W: 109+13 | Y-H:80 | D-D:109+13
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Duvar Ünitesi / Wall Unit Duvar Ünitesi / Wall Unit

Pegasus Duvar Ünitesi / Wall Unit

-Geniş iki çekmeceli ve ortası raflı alt bloktan ve arka panoya bağlanmış kapaklı, içerisi raflı bölümden oluşur.
-Özel tasarım kulplar kullanılmıştır.
- Consist of two drawers block, middle shelf block, door block fixed to the back panel and shelf panel.
- Specially designed hangers are used 
TV ALT BLOK  G-W:200 | Y-H:44 | D-D:49
ÜST PANO  G-W:200 | Y-H:155 | D-D:26

Karmen Duvar Ünitesi / Wall Unit

-Sicilya renk dokusu ile ipek mat boya kullanılarak tasarlanmış modül alt ve üst bloktan oluşur
-Alta beş çekmeceli model, gizli kulplu ve mdf üzerine boyalıdır. 
-Ayrıca iki bölmeden oluşan açık bölüm mevcuttur.
-There are totaly of five drawers in the bottom block of the unit, from these, two drawers are on the left side.
-The module has a pop-up door which is on the top-left side,
-At the top, the middle module is single shelf, and on the top-right has a module which is with a pop-up 
door and in the middle side of this module is complately with glass cover.
CAMLI BLOK  G-W:45 | Y-H:125 | D-D:27
L RAF  G-W:120 | Y-H:36 | D-D:18
KÜÇÜK ALT BLOK  G-W:68 | Y-H:23 | D-D:47
BÜYÜK ALT BLOK  G-W:187 | Y-H:41 | D-D:47
ÜST KAPAKLI BLOK  G-W:68 | Y-H:36 | D-D:27

Milano Duvar Ünitesi / Wall Unit

-Alt ve üst bloklardan oluşur.
-Alt blok metal ayaklar üzerinde, sağda ve solda ceviz çekmeceler ortada antrasit boyalı çekmecelerden oluşur.
-Üst blok ikisi kapaklı ve biri raflı olarak üç parçadan oluşur.
-Ön yüzeylerde MDF üzerine lazer yakma uygulaması yapışmıştır. Yakma işlemi yapılan yüzeylerin kolay 
temizlenebilmesi için yüzey üzerine laminasyon uygulanmıştır.
-Unit consists of top and bottom blocks.
-Bottom block is with metal legs, and walnut drawers are on the right and left side, and anthracite painted 
drawers  are in the middle.
-Top block consists of three parts; two with doors  and one with shelf.
-The surface was laminated to be cleaned easily where are on burned surfaces.
ALT BLOK  G-W:208 | Y-H:53 | D-D:47
KAPAKLI BLOK  G-W:90 | Y-H:26 | D-D:24
RAF  G-W:120 | Y-H:24 | D-D:24

Milas Duvar Ünitesi / Wall Unit

-Tüm ihtiyaçları karşılayabilecek özellikteki duvar ünitesi oldukça fonksiyoneldir. 
-Alt blokta iki ayrı renkte dört çekmece, orta kısımda camlı kapak ve raflar, üst kısımda geniş kapaklar 
ve raftan oluşur.
-Ünite ahşap ayak ve kulplarla tasarım olarak görsel olarak çok zariftir.
-The wall unit, which can accommodate all needs, is highly functional.
-The bottom block consists of four drawers in two different colors, a glass door and shelfs in the middle, 
large doors and shelf at the top.
-The unit is visually very elegant in design with wooden legs and handles.
TV ALT BLOK  G-W:233 | Y-H:46| D-D:50
ÜST KAPAKLI BLOK  G-W:130 | Y-H:33 | D-D:32
ÜST L RAF  G-W:58 | Y-H:33 | D-D:26
SAĞ CAMLI BLOK  G-W:70 | Y-H:91 | D-D:28

Grand Duvar Ünitesi / Wall Unit

-Ünite alt kısmı üç çekmeceli olup, ayaklı modül ile desenli TV panelinden oluşmaktadır.
-Diğer modüller gibi “Premium” boyalı olup, çekmece ön yüzlerinde “GRAND” deseni mevcuttur.
-The bottom part of the unit has three drawers, it’s module with legs and a TV panel with frame design.
-Like the other modules, it is "Premium" painted and has a "GRAND" pattern design on the front of the 
drawer.
ALT BLOK  G-W:235 | Y-H:43 | D-D:50
TV PANO  G-W:178 | Y-H:118 | D-D:6
RECEIVER  G-W:100 | Y-H:10 | D-D:35

Lexus Duvar Ünitesi / Wall Unit

-Modül, lake boyalı ve üç çekmecelidir ve lukens ayaklı blok üzerine yerleştirilmiştir.
-Üst blok yine MDF motifli  olup, sağ ve solunda CD’liklerin olduğu, şık görünümlü TV panosu ile 
tamamlanmıştır.
-Module is lacquered painted and has three drawers and It placed on the block which is with lukens legs.
-The top block is again MDF and patterned, It is completed with a stylish TV panel, with CD boxes on the 
right and on the left sides.
ALT BLOK  G-W:245 | Y-H:50 | D-D:54
TV PANO  G-W:184 | Y-H:122 | D-D:20

Kalyon Duvar Ünitesi / Wall Unit

-Ahşap ayaklı ve oymalı çekmecelerden tasarnan ünite, alt modül, üstte raflı parçalar ve oval alt bölmeli 
TV bloğundan oluşmaktadır.
-The unit, which is designed from wooden legs and carved drawers, consists of a unit, a sub-module, top 
shelf parts and TV block with oval bottom compartment.
ALT BLOK  G-W:180 | Y-H:53 | D-D:49
TV PANO  G-W:100 | Y-H:113 | D-D:21
RAFLI PANO X2  G-W:30 | Y-H:80 | D-D:22

Koton Duvar Ünitesi / Wall Unit

-MDF ve boyalı üst tabla, üç çekmeceden oluşan alt blok Country tarzında tasarlanmış olan ayaklar 
üzerindedir.
-Receiver koyabileceğiniz raflı olan bölme, bloğun üstüne konulmuştur.
-TV panosu MDF olup, freze işlemeli ve lake boyalıdır.
-The top plate which is MDF and the painted, made of three drawers and the bottom block is on the legs 
which is designed in the country style.
-The compartment which you can put the receiver is placed on the block.
-TV panel is MDF, milled and lacquered.
ALT BLOK  G-W:214 | Y-H:48 | D-D:53
TV PANO  G-W:154 | Y-H:94 | D-D:6
RECEIVER KABİNİ  G-W:100 | Y-H:11 | D-D:35

İnfiniti Duvar Ünitesi / Wall Unit

-Doğal yerli ceviz kaplama üzerine mat vernik uygulanmıştır.
-Ünite alt ve üst bloklardan oluşmaktadır. Alt blok üç çekmeceli ve bombe kulplu olup, üst blok kapaklı ve 
açık iki aynı blok ve raftan oluşmaktadır.
-Ayaklar yine takımla bütünlük sağlamaktadır.
-Matt varnish is applied on the natural walnut veneer.
-The unit consists of lower and upper blocks. The bottom block has three drawers and oval handles, and 
the top block consists of two identical blocks and shelfs with openings.
-The legs again provide integrity to the set.
ALT BLOK  G-W:208 | Y-H:53 | D-D:55
KAPAKLI BLOK  G-W:30 | Y-H:80 | D-D:25
RAFLI BLOK  G-W:30 | Y-H:80 | D-D:22
L RAF  G-W:130 | Y-H:26 | D-D:22

Vetro Duvar Ünitesi / Wall Unit

-Alt blok ahşap ayaklı ve üç çekmecelidir. Blok kenarları yuvarlatılmıştır. Ayrıca receiver rafı olarak 
kullanmak için bir modül mevcuttur.
-Üst blok kavisli TV panosundan, açık ve kapalı iki bölmeden oluşur.
-Yerli ceviz kaplamalı model, üzerindeki ince çizgilerle takıma estetik katmaktadır.
-The bottom block is wooden legs and has three drawers. The block edges are rounded. And there is a 
module to use it as a receiver shelf.
-The top block consists of a curved TV panel, it consist open and closed, two sections.
The native walnut veneer model adds aesthetic appeal to the fine lines on the surface.
ALT BLOK  G-W:210 | Y-H:40 | D-D:52
RECIVER KABİNİ  G-W:100 | Y-H:12 | D-D:35
ÜST TV PANO  G-W:120 | Y-H:97 | D-D:21
SAĞ KAPAKLI BLOK  G-W:36 | Y-H:97 | D-D:28
SOL RAFLI BLOK  G-W:36 | Y-H:97 | D-D:18

Lucas Duvar Ünitesi / Wall Unit

-İki çekmeceli alt blok, lake boyalı ve avangard ayaklıdır.
-TV panosu yine MDF klapası kullanarak kavis elde edilmiş ve özel sarı renk boyanmıştır.
-TV panosunun üst kısmı aynı renklerde oyma döküm parça kullanılarak modül zenginleştirilmiştir..
-It is two-drawer bottom block, painted with lacquer and avantgarded leg.
-The TV panel is again curved using MDF lapel and painted special yellow color.
-The top part of the TV panel is enriched with the same colors using an engraved casting piece.
ALT BLOK  G-W:213 | Y-H:41 | D-D:50
TV PANO  G-W:155 | Y-H:118 | D-D:5
RECEIVER  G-W:100 | Y-H:11 | D-D:35

Passion Duvar Ünitesi / Wall Unit 

-Üç çekmeceli alt blok, MDF üzeri lake boyalıdır.
-Oymalı ve altın renginde boyalı alt tabla ve lükens ayaklar takımla bütünlük halindedir.
-Üst TV bloğu, kenarları oyma desenli ve altın rengine boyanmış MDF’dir.
-With three drawers bottom block is MDF and painted with lacquere paint.
-Carving and gold painted bottom table and lükens legs are integral with the all set.
-The top TV block is MDF with engraved edges and painted with gold shine.
ALT BLOK  G-W:248 | Y-H:51 | D-D:56
TV PANO  G-W:170 | Y-H:114 | D-D:5
RECEIVER  G-W:100 | Y-H:11 | D-D:35

Massimo Duvar Ünitesi / Wall Unit

-Üç çekmeceli, sağı ve solu kavisli, alt blokun üzerinde receiver bloğu olacak şekilde tasarlanmıştır.
-Çekmeceler üzerinde ince ve zarif ahşap kulplar bulunmaktadır.
-Üst kısımda “L” raf ve camlı yan kısmı kavisli bloktan oluşur.
-It has three drawers, right and left sides are curved, it is designed to be the receiver block on the bottom block.
-There are thin and elegant wooden handles on the drawers.
-The top part is made of "L" shelf and the glass side is curved block.
ALT BLOK  G-W:208 | Y-H:52 | D-D:48
CAMLI BLOK  G-W:45 | Y-H:112 | D-D:48
L RAF  G-W:150 | Y-H:30 | D-D:20
RECEIVER  G-W:100 | Y-H:12 | D-D:35

Palermo Duvar Ünitesi / Wall Unit

-Alt kısımda ahşap ayaklar üzerinde iki  çekmeceli blok mevcuttur.
-Üst kısımda sağda kapaklı modül. Solda raflı modül ve ortada da L raf ile tamamlanmıştır.
-Bottom  block formed with two drawers on the wooden legs
-Above the bottom block; on the right side door block, on the left shelf block and L shelf on the top
ALT BLOK  G-W:180 | Y-H:45 | D-D:52
SAĞ KAPAKLI BLOK  G-W:30 | Y-H:80 | D-D:24
L - RAF  G-W:103 | Y-H:22 | D-D:22
SOL RAFLI BLOK  G-W:30 | Y-H:80 | D-D:22
RECEIVER KABİNİ  G-W:110 | Y-H:10 | D-D:35
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Gümüşlük / Showcase Gümüşlük / Showcase

Kalyon Gümüşlük / Showcase

-Model çift kapaklıdır. Lake boya kapak üzerinde oymalar ve camlı kısım mevcuttur.
-Modül ahşap ayaklar üzerine sabitlenmiştir.
-The model has two doors. On the doors, there are a carved form, all doors painted with lacquer in pearl 
white and and there is glass section.
-The module is fixed on wooden legs.
G-W:260 | Y-H:225 | D-D:70

Koton Gümüşlük / Showcase

-Çift işlemeli ve cam kapaklı olan gümüşlükteki alt bölme, çekmecelidir.
-Ahşap ayaklı model lake boyalıdır.
-In the showcase which is with double embroidered and glass cover, the bottom compartment is with 
drawer. 
-With wooden legs model is painted with lacquer paint.
G-W:114 | Y-H:176 | D-D:51

Grand Gümüşlük / Showcase

-Modül, özel oyma ayaklar ile çift camlı ve boyalı kapaklı olarak kombine edilmiştir.
-İç kısmında bulunan arkalık kumaşla kaplanarak üzerine kapitone uygulanmış ve farklı bir tarz 
oluşturulmuştur. 
-Ayrıca “GRAND” özel deseni ve boyası kullanılmıştır.
-This module, which is combined with special carved legs, also, it has double glazed and painted doors.
-The inner backrest is covered with special fabric and applied quilted, and a different style created.
-In addition, "GRAND" special pattern and paint are used.
G-W:125 | Y-H:178 | D-D:50

Lexus Gümüşlük / Showcase

-İki bölmeden oluşan gümüşlük sol kısmı dar ve camında takımda kullanılan desenlerdeki motif kumlama 
tekniği ile tasarlanmıştır.
-Sağ kısmı yine lake boyalı ve üç raflı - cam kapaklı bölümdür.
-The showcase consisting of two sections, the left part is narrow and the motif in the patterns used on the 
glass is designed with sandblasting technique.
-The right part is again painted with lacquer and three shelves with glass shelfs.
G-W:130 | Y-H:170 | D-D:52

Passion Gümüşlük / Showcase

-İki kapaklı modülde, MDF üzeri boyalı kapaklar iki bölüme ayrılmıştır. Alt bölüm dolu kısım ve altın renk 
sibulu ve üst kısım camlı bölmedir. 
-Takımla uyumlu olan alt tabla ve ayaklar ile fonksiyonel bir model elde edilmiştir.
-It has two-doors, painted MDF and it is divided into two compartments. The bottom part is filled with gold 
color strips and the top part has glassy shelf.
-A functional model has been achieved with the bottom plate and legs are compatible with all set.
G-W:124 | Y-H:165| D-D:51

Lucas Gümüşlük / Showcase

-MDF ve desenli olan iki kapaklı bir modüldür. 
-Kapaklar lake boyalı olup, camlarda oymadaki desen kullanılmıştır. 
-Avangard ayaklar modüle estetik bir görünüm katmaktadır.
-It is MDF and patterned two-door module.
-The doors are painted with lacquer paint, and on the glass is used the same pattern as that was used 
as carving.
-Avant-garde legs are added a modest aesthetic appearance.
G-W:120 | Y-H:175 | D-D:50

Palermo Gümüşlük / Showcase

-Şifonyer üç ayrı bloktan oluşur. Her bloğun ayrı  çekmeceleri vardır.
-Farklı tasarıma sahip şifonyer ahşap çapraz ayaklarla öne çıkartılmıtır.
-Ayna; takımın renklerinde farklı kare aynalardan oluşmuştur. Ayrıca şık parfüm kutusuyla 
tamamlanmıştır.
-It is formed for three block and each block has its own drawers
-With cross wooden leg it is figured.
-Dresser mirror formed with square parts. And also it has a part for perfume
G-W:120 | Y-H:175 | D-D:47

Massimo Gümüşlük / Showcase

-İki kapaklı modülün, kapaklarının üst kısımları camlıdır. Kapaklar şık ahşap kulplarla tasarlanmıştır. 
-Yanlar kavisli olup, üst tabla 8mm eğri kenar, Amerikan ceviz kaplamadır.
-With two-doors module, the tops of the doors are glass. The doors are designed with stylish wooden handles.
-The sides are curved and the top plate is 8mm curved edge, it is with American walnut veneer.
G-W:120 | Y-H:149 | D-D:48

Vetro Gümüşlük / Showcase

-İki kapaklı olan modülün üst kısmı camlı ve tek raftan oluşmaktadır. 
-Ahşap ayaklar üzerinde bulunan modülde kapakların orta kısımları camlıdır. 
-The top part of the module is composed of glass, which has two doors, and has single raft.
-Module on the wooden legs, the middle parts of the doors are with glass.
G-W:110 | Y-H:160 | D-D:47

İnfiniti Gümüşlük / Showcase

-Doğal yerli ceviz kaplama üzerine mat vernik uygulanmıştır.
-İki kapaklı olan modülün üst kısmı camlı ve tek raftan oluşmaktadır. 
-Bombe ahşap kulplar ve çapraz olarak tasarlanmış ahşap ayaklar kullanılmıştır.
-Matt varnish is applied on the natural walnut veneer.
-The module with two doors, the top part is made of glass and only has one shelf.
-Oval wooden handles and crossed wooden legs are used.
G-W:120 | Y-H:160 | D-D:51

Pegasus Gümüşlük / Showcase

-İki rengin uyumu ve kullanışlı iç alanı ile oldukça çekicidir.
-Aluminyum çerçeveli ve camlı kapak olan bölümün içerisi cam raflı ve aydınlatmalıdır.
-Sağ tarafta altta ve üstte açık ceviz bölmeler arasında füme renkli çekmece bulunmaktadır.
- With the harmoni of two color and usefull inside it is very attractive.
- The inside of the part which has aluminum frame and glass door is lightened wilth led.
- On the right side there is a dark gray drawers between light walnut parts
G-W:100 | Y-H:170 | D-D:50

Karmen Gümüşlük / Showcase

-Altta çekmece, üstte birkapak boyalı mdf ve solda camlı kapaklı bloktan oluşur.
-Sicilya gövdeli ürün, cam rafları ve çekmeceleriyle ihtiyaçlarımızı karşılayacak genişliktedir. 
-On the bottom drawers, right side painted mdf and left side glass door block.
-Sicilya color frame color modüle is big enough for your requirement
G-W:105 | Y-H:165 | D-D:47

Milano Gümüşlük / Showcase

-Gümüşlük alt ve üst kapaklar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 
-Alt kapaklar desenli ve üst kapaklar desenli ve camlı bölmedir.
-Yine üst tabla frezeli ve antrasit boyalı, ayaklar metal ve antrasit boyalıdır.
-Showcase consists of two parts; the bottom and top doors.
-The bottom doors are patterned and the top doors are patterned and with glass pane.
-The top plate is milled and painted with anthracite, the legs are metal and painted with anthracite.
G-W:104 | Y-H:150 | D-D:47

Milas Gümüşlük / Showcase

-Ahşap ayaklar üzerine oturtulmuş modül, tek çekmecelidir.
-Sağ ve sol yanlar camlı ve ön kısım cam kapaklıdır. 
-Çekmece ön yüzü desenli olup etrafına profil dönülmüştür.
-The module is mounted on wooden legs, and it has single drawer.
-The right and left sides are glazed and the front part has a glass door.
-The front of the drawer is patterned and the profile is turned around.
G-W:105 | Y-H:175 | D-D:49
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Konsol / Colsole

Pegasus Konsol Aynası / Console Mirror

G-W:80 | Y-H:80 | D-D:2
G-W:80 | Y-H:80 | D-D:2

Konsol / Colsole

Koton Konsol / Console

-MDF kapaklara, işlenerek desen verilmiş, devamında lake boyanarak konsol oluşturulmuştur.
-Ahşap ayaklar üzerindeki modül Country tarzı kulplarla tamamlanmıştır.
-Konsol aynası; MDF üzeri beyaz lake boyalı freze işlemeli olup, takım ile bütünlük sağlamaktadır.
-MDF doors were given a design by processing, followed by lacquer painting to form a console.
-The module on the wooden legs is completed with Country style handles.
-Console mirror; MDF is decorated with milling - cutter, and painted with white lacquer paint, as a result 
provides integrity with the all set.
G-W:214 | Y-H:91 | D-D:50

Palermo Konsol / Console

-Ahşap renkli suntalem gövde üzerine dört kapaklı sürgülü modeldir.
-Kapaklar lake boyalı ve aralara yatak odasındaki gibi kuşaklarla zenginleştirilmiştir.
-Sağ tarafta içeride küçük kaşıklık çekmecesi mevcuttur.
-Ahşap ayaklarla tasarım tamamlanmıştır.
-Wooden color frame and four sliding door model
-The doors are lacquered painted and wooden color lines added like bedroom
-There is a small drawers inside
-It has cross wooden legs
G-W:208 | Y-H:80 | D-D:47

Massimo Konsol / Console

-Amerikan ceviz kaplamalı olan modül dört kapaklıdır.
-Papel kaplama 8mm üst tabla, konsola zarif bir görünüm katmıştır. 
-Sağ ve sol yanlar kendinden ayaklı, papel kavisli parçalardan oluşmuştur.
-The module is with American walnut veneer has four doors.
-Papel covering 8mm top plate, the console has added an elegant look. 
-The right and left sides consist of self-legged, papel-curved pieces.
G-W:208 | Y-H:149 | D-D:48

Vetro Konsol / Console

-Dört kapaklı ve yanlara açılır sürgülü sistemlidir. Kapak yüzlerinde ince çizgiler açılmış ve köşeleri 
yuvarlatılmıştır.
-Modül bloklarınında gövdesi yuvarlatılmıştır. Ahşap ayaklar üzerinde şık bir görünüme sahiptir.
-Ahşap kenarları yuvarlatılmış olan ayna çerçevesine ayna monte edilerek estetik bir tasarım elde 
edilmiştir.
-The console is a four doors, sliding-open sliding system. Thin lines are opened on the door faces and the 
corners are rounded.
-In the module blocks, the body is rounded. Consol has stylish look on the wooden legs.
-An aesthetic design has been achieved by mounting a mirror on the mirror frame with rounded wood 
edges.
G-W:210 | Y-H:82 | D-D:47

Infiniti Konsol / Console

-Doğal yerli ceviz kaplama üzerine mat vernik uygulanmıştır. 
-Dört kapaklı olarak tasarlanan model ahşap kulp ve ahşap ayaklarla tamamlanmıştır.
-Matt varnish is applied on the natural walnut veneer.
-The model, which is designed with four doors, is completed with wooden handels and wooden legs.
G-W:208 | Y-H:80 | D-D:51

Pegasus Konsol / Console

-Sol kısımda açık ceviz üç kapaklı ve sağ  tarafta füme renkli üç çekmeceli bölümden oluşan konsol, 
tasarımıyla modern bir yapıya sahiptir.
-Konsol aynaları birisi açık ceviz diğeri füme renkli iki parçadan oluşur 
-There is light walnut block with 3 doors on the left side and dark gray 3 drawers block on the right side
-Consol mirrors are two parts; one of the is light walnut and the other one is dark gray 
G-W:208 | Y-H:80 | D-D:46

Milano Konsol / Console

-Solda iki kapak ve sağda iki çekmeceden oluşur. 
-Kapaktaki desenler ile çekmecedeki desenler uyum halindedir. 
-Metal ayaklar ve ara parçalar antrasit boyalıdır. 
-Sekizgen ve antrasit boyalı iki adet konsol aynası vardır.
-It consists of two doors on the left and two drawers on the right. 
-The patterns on the doors and the patterns on the drawers are in harmony. 
-Metal legs and spacers are painted with anthracite. 
-There are two octagonal and anthracite painted  console mirrors.
G-W:208 | Y-H:82 | D-D:47

Milas Konsol / Console

-Ahşap özel tasarım ayaklı modül, sağda üç çekmeceli, solda kapaklı bölümlerden oluşur.
-Üç çekmeceli kısmın üst çekmecesi, özel desenli ve profil dönülmüştür.
-İki kapaklı sağ blok üstünde, çift çekmeceli lake boyalı ayrı kısımdan oluşur. Ara kısmında ise gizli LED 
ışık kullanılmıştır.
-The wooden special design leg module consists of three-drawer on the right, and with door section on 
the left.
-The top drawer of the three-drawer section has a special pattern and profile turned.
-On the right-hand block which is with two doors, It consists from separate part with double drawer and 
lacquer painted. The LED light is used in the hidden search part.
G-W:213 | Y-H:86 | D-D:49

Karmen Konsol / Console

-Modül ikiye ayrılmış simetrik hatlardan oluşur.
-Solda, üst kısımda bir adet geniş çekmece ve alt kısımda iki adet kapak bulunmaktadır. 
-Sağda üst kısımda iki kapak ve alt kısımda 1 adet çekmeceden meydana gelmektedir.
-MDF, üzeri desenli kapaklar, gizli kulplu ve lake boyalıdır.
-The module consists of symmetrical lines divided into two patrs. 
-On the left side has, one large drawer at the top and in the bottom part two doors.
-On the right, there are two doors on the top part and one drawer on the bottom part.
-It is MDF and the doors are with patterned, it is with hidden handles and painted with lacquer paint.
G-W:208 | Y-H:78 | D-D:72

Kalyon Konsol / Console

-Konsol dört kapaklı olup, sürgülü sistemli modül, boyalı ahşap ayaklarla kombinlenmiştir.
-Konsol kapakları üzerinde, yine oyma göbekler ve oyma kulp açılarak lake boyanmıştır.
-Konsol ayna elips şeklinde olup, sade ve şık bir görünüme sahiptir.
-The console has four doors, with sliding system modüle and combined with painted wooden legs.
-On the console doors, there are a carved form and a carving handle opened. The console doors painted 
with lacquer in pearl white.
-The console mirror is elliptical and has a plain and stylish appearance.
G-W:208 | Y-H:80 | D-D:47

Lucas Konsol / Console

-Dört adet, biribirini tamamlayan ve yüzeyi işlenmiş kapaklardan oluşmaktadır.
-Kapaklar lake boyalı olup, orta kapaklarda oyma dökümler bulunur. 
-Avangard ayaklar modüle estetik bir görünüm katmaktadır.
-It consists of four pieces and complemented and surface processed doors.
-The doors are painted with lacquer paint, and the central doors have engraved castings.
-Avant-garde legs are added a modest aesthetic appearance.
G-W:213 | Y-H:51 | D-D:86

Passion Konsol / Console

-Model dört kapaklı olup, boyalı kapaklar üzerine altın sibu uygulanmıştır.
-Geniş iç hacimli model, altın varaklı alt tabla ve lükens ayaklıdır.
-The model has four doors and gold colour strips is applied on painted doors.
-Large internal volume model, gold leaf bottom tray and lükens feet.
G-W:215 | Y-H:86 | D-D:52

Grand Konsol / Console

-Özel oyma ayaklar ve dört kapaklı olan modülde “GRAND” özel deseni ve boyası kullanılmıştır.
-Konsol içerisindeki bölmeler geniş ve çok amaçlı kullanım sunmaktadır.
-This module, which is combined on special carved legs, produced with special design and special paint 
for "GRAND" concept. 
-With special carved legs and four doors, the enclosures in the console provide wide and multipurpose 
usage.
G-W:235 | Y-H:84 | D-D:50

Lexus Konsol / Console

-Dört kapaklı olan modül, MDF üzeri ABS desenli ve lake boyalıdır. 
-Modül profil kasadan ve üst kısımdan, gümüş şerit kullanılarak ayrılmıştır.
-Ayna yine takımdaki desenlerden MDF işlenerek yapılmış ve lake boya ile boyanmıştır.
-The module is with four doors, with “ABS” patterned and lacquered painted on MDF.
-The module is separated from profile and from the top, with using silver strips.
-The mirror is again again with patterned and made of MDF, painted with lacquer paint.
G-W:236 | Y-H:84 | D-D:52

Karmen Konsol Aynası / Console Mirror
G-W:171 | Y-H:73 | D-D:2

Milano Konsol Aynası / Console Mirror
G-W:80 | Y-H:80 | D-D:2
G-W:80 | Y-H:80 | D-D:2

Milas Konsol Aynası / Console Mirror
G-W:65 | Y-H:80 | D-D:2
G-W:65 | Y-H:80 | D-D:2

Palermo Konsol Aynası / Console Mirror
G-W:153 | Y-H:90 | D-D:8

Kalyon Konsol Aynası / Console Mirror

G-W:170 | Y-H:50 | D-D:3

Koton Konsol Aynası / Console Mirror

G-W:154 | Y-H:73 | D-D:4

Infiniti Konsol Aynası / Console Mirror

G-W:180 | Y-H:40 | D-D:3

Vetro Konsol Aynası / Console Mirror

G-W:160 | Y-H:50 | D-D:8

Massimo Konsol Aynası / Console Mirror

G-W:200 | Y-H:63 | D-D:8

Lucas Konsol Aynası / Console Mirror

G-W:170 | Y-H:73 | D-D:5

Passion Konsol Aynası / Console Mirror

G-W:195 | Y-H:78 | D-D:6

Lexus Konsol Aynası / Console Mirror

G-W:112 | Y-H:112 | D-D:4

Grand Konsol Aynası / Console Mirror

G-W:173 | Y-H:98 | D-D:4
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Yemek Masası / Dining Table

Kalyon Yemek Masası / Dining Table

-36 mm kalınlığında MDF oval üst tabla, ahşap ayaklarla birleştirilmiş ve altı kişilik yemek masası 
tasarlanmıştır.
-36 mm MDF oval top plate, is combined with %100 wooden legs and designed a dining table for six people.
G-W:180 | Y-H:78 | D-D:100

Koton Yemek Masası / Dining Table

-Masa, ahşap ayaklardan ve lake boyalı olan açılabilir üst tabladan oluşur.
-The table consists of wooden legs and an openable top plate which is painted in lacquer.
G-W:170+50 | Y-H:80 | D-D:104

Grand Yemek Masası / Dining Table

-MDF olan üst tabla lake ile boyanmıştır. 
-Tüm ayaklarla aynı desende yapılmış özel ayaklar ile bir bütünlük sağlanmış olup, altı – sekiz kişilik olarak 
tasarlanmıştır.
-The top plate is MDF and painted with lacquer paint.
-Special legs made of the same pattern with the entire legs, It is designed for six to eight persons.
G-W:213 | Y-H:79 | D-D:112

Lexus Yemek Masası / Dining Table

-Üst tabla ve ayaklarıyla tamamen MDF olup, lake boya uygulaması yapılmıştır.
-Kasa ile ayaklar arasında tüm takımda olduğu gibi gümüş şerit kullanılmıştır.
-It is totally MDF, the top plate and legs are painted with lacquer paint.
-A silver ribbon was used between the case and the legs as it is in the whole set.
G-W:215 | Y-H:82| D-D:114

Passion Yemek Masası / Dining Table

-Ahşap ayaklı ve kasalı masa, üzeri MDF lake boyalıdır. 
-Masa orta kısımından açılarak sekiz kişilik oturum için ekstra büyütülebilir.
-Masa kenarına yapıştırılmış olan altın sibu ile zarif bir görsel elde edilmiştir.
-Table has wooden legs and MDF table, top of the table is painted with the lacquer paint.
-The table is opened from the center and can be enlarged for eight people.
-An elegant visual has been achieved with the golden colour strips glued on the edge of the table.
G-W:170+50 | Y-H:81 | D-D:104

Lucas Yemek Masası / Dining Table

-Özel oyma ayaklar, ahşap kasayla birleştirilmiştir.
-Üst tabla MDF olup, lake boyalıdır.
-Special engraved feet are assembled with wooden case.
-The plate is MDF and lacquered.
G-W:198+50 | Y-H:80 | D-D:110

Palermo Yemek Masası / Dining Table

-Masa ahşap çapraz ayaklı ve kasalıdır. 
-Üst tabla takımın renginde lake boyalıdır.
-Orta kısımdan açılarak büyüyebilen masa 8 kişilik olarak kullanılabilir
-Completely made of wooden frame and legs,
-Top board is lacquered painted..
-The table with expandable top plate, provides the possibility to use for 8 people.
G-W:170+40 | Y-H:78 | D-D:105

Massimo Yemek Masası / Dining Table

-Masa ayakları kavisli ve kaplamalı olup, masa üst tablası eğri kenar olarak tasarlanmıştır.
-Masa üst tablası açılarak, masanın boyutu büyütülebilir.
-The table legs are curved and covered, and the top of table is designed as a curved edge.
-The top of table can be opened, to enlarge the size of the table.
G-W:180+40 | Y-H:78 | D-D:90

Vetro Yemek Masası / Dining Table

-Üst tabla oval olup, doğal yerli ceviz kaplama üzerine vernik uygulanarak elde edilmiştir.
-Ayaklar ahşap olup ve takımın bütünüyle zarif bir kombin oluşturmaktadır.
-The top plate of the table is oval, and It is obtained by applying varnish on the natural walnut coating.
-The legs are made of wood and form a totally elegant combination of the team.
G-W:180 | Y-H:76 | D-D:100

İnfiniti Yemek Masası / Dining Table

-Doğal yerli ceviz kaplama üzerine mat vernik uygulanmıştır.
-Üst tabla üzerine ince kanallar açılmış ve takımla uyumu sağlanmıştır.
-Ayaklar ahşap olup ve takımın bütünüyle zarif bir kombin oluşturmaktadır.
-Matt varnish is applied on the natural walnut veneer.
-Thin channels opened on top plate and the integrity of the all set.
-Feet are made of wood and form a totally elegant combination with all set.
G-W:168+50 | Y-H:77 | D-D:92

Pegasus Yemek Masası / Dining Table

-Sağa-sola açılabilen açık ceviz parçaların ortasından füme renkli bölüm ile masa üst tablası büyüyebilir.
-Füme renki kayıtlara ceviz ayaklar monte edilerek takımla uyumlu masa tasarlanmıştır.
- Table topboard is expandable with two sliding light walnut boards and dark gray part between boards.
- Light walnut legs are fixed to the dark gray frame 
G-W:170+40 | Y-H:78 | D-D:92

Karmen Yemek Masası / Dining Table

-Ortadan açılabilen dikdörtgen masa üst tablası, özel ahşap renklidir. Kasa ve ayaklar ahşap olup, lake 
boyanmıştır.
-Rectangular and openable from the middle, the top plate of table is rectangular, it has special wood color. 
The frame and legs are made of wood and painted with lacquer paint.
G-W:170+50 | Y-H:78 | D-D:95

Milano Yemek Masası / Dining Table

-Masa üstü ceviz, kenarları antrasit boyalıdır.
- Masa ortadan açılır ve açılan kısım MDF antrasit boyalıdır. 
-Ayaklar ahşap ve antrasit boyalıdır.
-The top of the table is walnut, the sides are painted with anthracite.
-The table is opened from the center and the opening part is MDF and painted with anthracite.
-Table legs are 100% wood, and painted with anthracite.
G-W:168+50 | Y-H:77 | D-D:92

Milas Yemek Masası / Dining Table

-Tamamen ahşap kasa ve ayaklardan oluşan masa, üst kısmı oval ve lake boyalıdır.
-Açılabilen üst tablasıyla masa, 8 kişilik kullanım imkanı sağlamaktadır.
-Completely made of wooden case and legs, the top part is oval and lacquered.
-The table with openable top plate, provides the possibility to use for 8 people.
G-W:180+50 | Y-H:77 | D-D:99

Sandalyeler / Chairs

Pasifica Sandalye / Chair
G-W:47 | Y-H:89 | D-D:55

Pegasus ve Karmen
Modellerimizde Kullanılmaktadır.

Palermo Sandalye / Chair
G-W:40 | Y-H:92 | D-D:45

Palermo ve Milano
Modellerimizde Kullanılmaktadır.

Milas Sandalye / Chair
G-W:51 | Y-H:90 | D-D:51

Milas Modelimizde Kullanılmaktadır.

Angel Sandalye / Chair
G-W:52 | Y-H:90 | D-D:60

Kalyon ve Vetro
Modellerimizde Kullanılmaktadır.

Line Sandalye / Chair
G-W:60 | Y-H:90 | D-D:47

Massimo Modelimizde Kullanılmaktadır.

İnfiniti Sandalye / Chair
G-W:47 | Y-H:89 | D-D:55

İnfiniti Modelimizde Kullanılmaktadır.

Side Kapitone Sandalye / Chair
G-W:50 | Y-H:101 | D-D:65

Koton, Lexus ve Passion
Modellerimizde Kullanılmaktadır.

Side Çizgili Sandalye / Chair
G-W:50 | Y-H:101 | D-D:65

Lexus ve Passion
Modellerimizde Kullanılmaktadır.

Tuana Sandalye / Chair
G-W:52 | Y-H:90 | D-D:60

Lucas ve Cappucino Passion
Modellerimizde Kullanılmaktadır.

Grand Kapitone Sandalye / Chair
G-W:60 | Y-H:90 | D-D:47

Grand Modellerimizde Kullanılmaktadır.

Grand Çizgili Sandalye / Chair
G-W:60 | Y-H:90 | D-D:47

Grand Modellerimizde Kullanılmaktadır.
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Kalyon Karyola / Bed

-Karyola başlığı parçalar şeklinde deri döşemeden oluşmaktadır ve ortasında kademeli LED ışıklı pano 
bulunmaktadır.
-Karyola ve komodinler birleşerek geniş bir başlık oluşturur.
-The headboard consists of a leather upholstery in the form of parts and has a gradual LED light panel in 
the middle.
-The headboard and nightstands can combine to form a broad title.
G-W:175+123 | Y-H:130 | D-D:215

Koton Karyola / Bed

-Zarif freze çekilmiş, lake boyalı MDF klapalı olup, başlıkta tarzına uygun döşemeyle birleştirilmiştir.
-Elegant milling-cutter, painted lacquered MDF lapel, on the headboard is used in accordance with the 
style upholstery.
G-W:170 | Y-H:115 | D-D:215

Grand Karyola / Bed

-Karyola başucu kapitoneli olup ve karyola yan tahta ile karyola ayak ucu da aynı renk kumaş kaplanarak 
modelde bütünlük sağlanmıştır. 
-Özel tasarlanmış ayaklar ve karyola başlığındaki desenler ile karyola takımla uyumlu hale getirilmiştir.
-The bedside is designed quilted and side boards and footboard are covered in the same color fabric, in 
this way there is provided a integrity in the model.
-Specially designed bed of legs and patterns in the headboards have been made compatible with the set.
G-W:223 | Y-H:132 | D-D:223

Lexus Karyola / Bed

-Tamamen döşeme ile kaplı olan karyola, ayrıca başlığındaki motifi ve kapitone döşemesiyle takımla 
bütünlük sağlamış olup, estetik bir görünüme kavuşmuştur.
-The headboard, completely covered with upholstery, also with motif and quilted upholstery on the 
headboard, has provided integrity to the bedroom set, and has aesthetic appearance.
G-W:205 | Y-H:140 | D-D:218

Passion Karyola / Bed

-MDF klapalı başlık, üst orta kısmında dökümden imal edilmiş ve taç şeklinde olan, altın sarısı renginde 
boyanmış şık bir görsel bulunmaktadır.
-Karyola kenarları ve ayak ucu kumaş kaplı olup, karyola lukens ayaklar üzerinde tasarlanmıştır.
-Headboard is with MDF lapel, there is a special visual, in the top middle part, made of cast material and in 
the shape of a crown, painted in gold color.
-Side boards and the footboard are covered with fabric, bed is designed on the lukens feet.
G-W:205 | Y-H:132 | D-D:216

Lucas Karyola / Bed

-Mdf klapa ve kavisli alt parça üzerine, özel kumaştan avangard tarzda başucu tasarlanmış ve üst kısma 
aynı renkten oyma döküm malzeme ile tasarlanmıştır.
-Yan tahta ve ayakucu, takımla aynı renkte boyanmış olan avangard ayakla birleştirilmiştir.
-The Mdf lap and curved bottom are designed with a special fabric in the avant-garde style and are 
designed with the same colored carved casting on the top.
-The sideboard and footboard are painted in the same color as the set, and joined with the avantgarde 
legs.
G-W:221 | Y-H:134 | D-D:213

Palermo Karyola / Bed

-Deri takım renklerinde döşenmiş dikdörtgen başlıkta aralarda led aydınlatma kullanılarak 
zenginleştirilmiştir. 
-Yan tahta ve ayakucunun ahşap rengi takıma uyumludur.
-Rectangle upholstered headboard is lightened with LED on the middle.
-The bed sides and footboard are made in the same wooden color of set.
G-W:175+118 | Y-H:130 | D-D:215

Massimo Karyola / Bed

-Baş ucu yine 8mm üst kısmı kavisli parça, kapitone döşeme ve sağ-sol yanların kavisli olarak 
tasarlanmıştır.
-Amerikan ceviz kaplamalı ayakla, yan tahta ve ayak ucuyla görselde bütünlük sağlanmıştır.
-The headboard is designed, 8mm at the top with curved part, quilted upholstered and curved right-left 
sides.
-With American walnut-covered legs, side board and foot board provide visual integrity.
G-W:220 | Y-H:112 | D-D:213

Vetro Karyola / Bed

-Karyola başlığının üst kısmı ahşap ve ince çizgili olup alt kısmı ise döşemedir.
-Yan tahta ve ayakuçları ahşap kaplamadır.
-The top part of the headboard is made of wood and thin stripes, and the bottom side is upholstery.
-The side boards and the foot board covered with wood veneer.
G-W:210 | Y-H:111 | D-D:220

Infinity Karyola / Bed

-Doğal yerli ceviz kaplama üzerine mat vernik uygulanmıştır.
-Ahşap başlık üzerinde, sağ ve sol tarafta olmak üzere LED aydınlatma ve iki adet yumuşak grup döşeme 
bulunmaktadır.
-Matt varnish is applied on the natural walnut veneer.
-On the wooden headboard, there are LED lighting and two soft group upholstery on the right and left side.
G-W:209 | Y-H:225 | D-D:74

Pegasus Karyola / Bed

-Karyola; açık cevizle uyumlu kumaş kaplı dikdörtgen başlık, yantahta ve ayakucundan oluşur. 
- Bed consist of rectangle upholstered headboard which is harmonious of the light walnut, side boards 
and footboard
G-W:210 | Y-H:114 | D-D:205

Karmen Karyola / Bed

-Tamamen döşeme olan yatak başlığı, yan tahta ve ayak ucundan oluşmaktadır.
-Yatak başlığına, takımda kullanılan desenler uygulanmış ve takımla uyumu sağlanmıştır.
-Headboard, side boards and foot board are completely upholstered as well.
-Patterns in headboard are used as in the set, by making it more compatible. 
G-W:205 | Y-H:103 | D-D:220

Milano Karyola / Bed

-Metal ayaklar üzerinde çift çekmecelidir ve çekmeceleri oldukça geniştir.
-Çekmece önleri desenli ve ara kısımlarda antrasit kullanılarak takımla bütünlük sağlanmıştır.
-Sekiz köşeli ayna, MDF üzeri boya tabla, üzerine yine sekiz köşeli ayna monte edilmiştir.
-Dresser is on metal legs, double drawers and drawers are quite wide.
-The drawer fronts are patterned and in the intermediate parts the anthracite is used to ensure the 
integrity of the tool.
-The octagonal mirror is mounted on the painted MDF plate.
G-W:230 | Y-H:115 | D-D:216

Milas Karyola / Bed

-Kavisli parçalardan oluşan, açılı başucu, ve orta kısmına LED aydınlatma yerleştirilmiştir. 
-Yan taraflar ve ayak uçlarıda aynı şekilde döşeme yapılmış olup, ahşap ayaklar üzerine yerleştirilmiştir.
-Angled headboard is with curved parts and LED lighting placed in the center.
-The bed sides and footboard are made in the same upholster and placed on wooden legs.
G-W:230 | Y-H:113 | D-D:232

Karyola / Bed Karyola / Bed196



Şifonyer / Dresser Şifonyer / Dresser Şifonyer Aynaları / Dresser Mirrors

Kalyon Şifonyer / Dresser

-Şifonyer kapakları içi oyma olup, iki kapaklı sağ blok ile üç çekmeceli sol bloktan oluşur.
-Çekmeceler geniş ve tandem raylıdır.
-Oval ayna ve boyalı ahşap ayaklarla modül tamamlanmıştır.
-The dresser doors are carved, the dresser consists of a right block with two doors and a left block with 
three drawers.
-The drawers consist wide and with tandem rails.
-The module is completed with oval mirror and painted wooden legs.
G-W:131 | Y-H:96 | D-D:47

Koton Şifonyer / Dresser

-Country tarzı şifonyer, sağ ve solda iki kapak, ortada üç çekmeceden oluşur. Yuvarlak ayna, sağında ve 
solundaki iki küçük takı çekmecesiyle üst modülü oluşturur.
-Country style dresser has two doors on the right and left, three drawers in the middle. The round mirror 
creates a top module with two small jewel drawers to the right and left side.
G-W:128 | Y-H:90 | D-D:50

Lexus Şifonyer / Dresser

-Üç çekmeceli sağ modül, yüksek ayakla birleştirilmiştir.  Üzerine sürgülü sistem ile takılık kısmı ilave 
edilmiştir.
-Lake boya çekmecelerin kulpları yandan ve tandem raylıdır.
-On the right side module is with three drawers, and combined with high stand. The sliding system and the 
part of the jewelry part are added on it.
-The drawers are lacquer painted and with tandem rails, also handles of the drawers are on the sides.
G-W:152 | Y-H:86 | D-D:56

Passion Şifonyer 2 / Dresser 2

-Sağ kısmında üç çekmeceli blok, sol kısmında kapaklı ayna, ve çift raflı bloktan oluşur.
-Takımla uyumlu olan alt tabla ve ayaklar ile fonksiyonel bir model elde edilmiştir.
-It consists of three drawers block on the right side, a mirror on the left side, and a double shelf block.
-A functional model has been achieved with the bottom plate and legs that are compatible with the set.
G-W:129 | Y-H:91 | D-D:50

Lucas Şifonyer / Dresser

-Kavisli ve birbirini takip eden desenli üç çekmeceli modülün, çekmece yüzeyleri lake boya olup, çekmece 
üzerine döküm yapıştırılmıştır. 
-Avangard ayaklar modüle estetik bir görünüm katmaktadır.
-Şifonyer aynası, MDF klapadan, kavisli parçalar elde edilerek, özel sarı renk boyanmış ve üst kısmına 
takımla uyumlu aynı renkte oyma desen konulmuştur.
-Curved and successive patterned three-drawer modules, drawer surfaces are lacquered and has made 
casting onto the drawer.
-Avant-garde legs are added a modest aesthetic appearance.
-The dresser is made of MDF clips, curved parts are painted in special yellow color and the top part is 
carved with the same color as the set.
G-W:124 | Y-H:86 | D-D:50

Palermo Şifonyer / Dresser

-Şifonyer üç ayrı bloktan oluşur. Her bloğun ayrı  çekmeceleri vardır.
-Farklı tasarıma sahip şifonyer ahşap çapraz ayaklarla öne çıkartılmıtır.
-Ayna; takımın renklerinde farklı kare aynalardan oluşmuştur. Ayrıca şık parfüm kutusuyla 
tamamlanmıştır.
-It is formed for three block and each block has its own drawers
-With cross wooden leg it is figured.
-Dresser mirror formed with square parts. And also it has a part for perfume
G-W:140 | Y-H:85 | D-D:47

Massimo Şifonyer / Dresser

-Amerikan ceviz 8mm üst tabla, şifonyere zarif bir görünüm katmıştır. 
-Sağ ve sol yanlar kendinden ayaklı, papel kavisli parçalardan oluşmuştur. 
-Üç çekmeceli şifonyer zarif kulplarla tamamlanmıştır. 
-American walnut, 8mm top plate, added an elegant look to dresser.
-The right and left sides consist of self-legged, papel-curved pieces.
-With  three-drawer dresser is finished with elegant handles.
G-W:120 | Y-H:80 | D-D:47

Vetro Şifonyer / Dresser

-Üç çekmeceli modül tandem raylıdır. Çekmece köşeleri yuvarlatılmış ve ince çizgilerle kanal açılmıştır. 
-Ayaklar ahşap ve ceviz boyalıdır. Modül bloğunun köşeleride yuvarlatılmıştır.
-Şifonyer aynası ince klapa şeklinde köşeleri yuvarlatılmış ahşap parçalardan üretilmiş ve tablaya ayna 
monte edilmiştir.
-The three-drawer module is produced with tandem-rail. The drawer corners are rounded and the channel 
is opened with thin lines.
-Legs are wooden and walnut painted. The module block is rounded at the corners.
-The dresser mirror is also manufactured from thin wooden pieces with rounded corners, and a mirror is 
mounted on the plate.
G-W:110 | Y-H:81 | D-D:47

Infiniti Şifonyer / Dresser

-Doğal yerli ceviz kaplama üzerine mat vernik uygulanmıştır.
-Modül tandem raylı olup, ahşap kulplu çekmeceler ve solda boy aynası ile bir bütün olarak tasarlanmıştır.
-Matt varnish is applied on the natural walnut veneer. 
-The module is with tandem rails, Wooden drawers with handles and a mirror on the left side, designed 
as a whole.
G-W:75 | Y-H:87 | D-D:51

Pegasus Şifonyer / Dresser

-Sağda ceviz üç çekmeceli ve solda  füme renk raflı ve kapaklı bloklardan oluşur.
-Çekmeceli bölümün üzerinde sürgülü takılık bölümü mevcuttur.
-Ayrıca şifonyer aynası; yuvarlak suntalem üzerine yuvarlak ayna yapıştırılarak üretilmiştir
- There are three light walnut color drawers on the right side and there is dark gray block including door 
and shelf inside on the leftside 
- There is a jewelery part on the top of drawers block
- Also mirrors are produced by fixing the round mirrors on the round melamine block
G-W:120 | Y-H:96 | D-D:50

Pegasus Şifonyer Aynası
Pegasus Dresser Mirror

Vetro Şifonyer Aynası
Vetro Dresser Mirror

G-W:80 | Y-H:80 | D-D:2 G-W:100 | Y-H:50 | D-D:8

Karmen Şifonyer / Dresser

-Üç çekmeceli şifonyerde, üst çekmece desenlidir.
-Kendinden kulplu olan modülde,  sol kısmında kapaklı bölme mevcuttur.
-Çekmecedeki desenler, aynada da kullanılılarak, şık ve sade görünüm kazandırılmıştır.
-Dresser has 3 drawers, the top drawer is with patterns.
-Modul is self- handle,in the left part  exists special place with door.
-Patterns in drawers same as in the mirror, and they bring in stylish and pure appearance.  
G-W:120 | Y-H:78 | D-D:47

Milano Şifonyer / Dresser

-Metal ayaklar üzerinde çift çekmecelidir ve çekmeceleri oldukça geniştir.
-Çekmece önleri desenli ve ara kısımlarda antrasit kullanılarak takımla bütünlük sağlanmıştır.
-Sekiz köşeli ayna, MDF üzeri boya tabla, üzerine yine sekiz köşeli ayna monte edilmiştir.
-Dresser is on metal legs, double drawers and drawers are quite wide.
-The drawer fronts are patterned and in the intermediate parts the anthracite is used to ensure the 
integrity of the tool.
-The octagonal mirror is mounted on the painted MDF plate.
G-W:116 | Y-H:82 | D-D:47

Milas Şifonyer / Dresser

-Fonksiyonel kullanımlı şifonyer, dört çekmecesi, kayar raflı bloğu ve boy aynasıyla hacim olarak gayet 
kullanışlıdır.
-Üst bloğunda bulunan gizli bölmesi, desenli üst çekmece ve ahşap yapısı ile model zarif görünümlüdür.
-Takımla uyumlu LED aydınlatma da çekmece altına gizlenmiştir.
-Dresser is functionally-usable with four drawers, with sliding shelf and with long mirror is very useful as 
volume.
-The hidden section in the top block, with patterned top drawer and with wooden structure, the dresser 
is elegant looking.
-LED lighting compatible with the set is also hidden under the drawer.
G-W:128 | Y-H:169 | D-D:49

Grand Şifonyer / Dresser

-Modül üç çekmecelidir. Sedef boyalı, özel ayaklar ve döküm desen şifonyerde mevcuttur.
-Çekmeceler kendinden kulplu ve tandem raylıdır.
-Şifonyer aynası döküm olup sedef boya üzerine altın boya atılıp, silme yapılmıştır.
-The module has three drawers. Mother-of-pearl painted, legs and cast pattern used in dressing.
-The drawers are self-handle and tandem rails.
-The dresser is from the same casting material and the golden paint is put on the mother-of-pearl paint 
and wiped.
G-W:125 | Y-H:84 | D-D:50

Passion Şifonyer 1 / Dresser 1

-Geniş olarak tasarlanmış ve üç çekmeceli model,  takımla uyumlu olan alt tabla ve ayaklarla 
tamamlanmıştır.
-Kulpsuz, açılı kesim çekmece önleri takıma sade bir görünüm katmaktadır.
-Widely designed, the three-drawer model is complemented by a matching bottom plate and legs.
-Handle-free, angled cutting drawer fronts add a simple look.
G-W:127 | Y-H:165 | D-D:52

Karmen Şifonyer Aynası 
Karmen Dresser Mirror

G-W:120 | Y-H:73 | D-D:2

Milano Şifonyer Aynası
Milano Dresser Mirror

G-W:80 | Y-H:80 | D-D:2

Palermo Şifonyer Aynası
Palermo Dresser Mirror

G-W:116 | Y-H:76 | D-D:9

Kalyon Şifonyer Aynası 
Kalyon Dresser Mirror

G-W:112 | Y-H:47 | D-D:2

Koton Şifonyer Aynası
Koton Dresser Mirror

G-W:73 | Y-H:85 | D-D:2

Lucas Şifonyer Aynası 
Lucas Dresser Mirror

Passion Şifonyer Aynası
Passion Dresser Mirror

G-W:106 | Y-H:72 | D-D:5

G-W:110 | Y-H:77 | D-D:5

Massimo Şifonyer Aynası
Massimo Dresser Mirror

G-W:120 | Y-H:80 | D-D:8

Lexus Şifonyer Aynası
Lexus Dresser Mirror

G-W:91 | Y-H:86 | D-D:20

Grand Şifonyer Aynası
Grand Dresser Mirror

G-W:93 | Y-H:98 | D-D:4
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Komidin / Nightstand Komidin / Nightstand

Kalyon Komidin / Nightstand

-Komidin tek çekmecelidir. Çekmece ön yüzü MDF üzeri lake boyadır. 
-Komidin arka tablası, yatak başlığı ile aynı olacak şekilde tasarlanmış olup istenildiğinde ayrı ayrı olarak 
kullanılabilmektedir.
-The nightstand has a drawer. The front of the drawer is painted with lacquer paint on MDF.
-The back of the nightstand is designed to be the same as the bed head and can be used separately when 
requested.
G-W:60 | Y-H:30 | D-D:47

Grand Komidin / Nightstand

-Çift çekmeceli model özel olarak tasarlanmış desenli ayaklar.
-Dolaptaki döküm desenler ve silme altın boya işçiliği komidin üzerinde de kullanılmıştır.
-Double drawer model, specially designed patterned legs.
-Casting patterns which is used on the wardrobe, wipe-gold workmanship, also used in the nightstands.
G-W:73 | Y-H:54 | D-D:51

Lexus Komidin / Nightstand

-Lukens ayaklar üzerine profil kasa ile oluşturulan modül, boyalı yüzeye sahip ve çekmeceleri tendem raylı 
olarak tasarlanmıştır.
-Çekmece üzeri kesim yapılarak şık bir kulp ile bütünlük sağlanmıştır.
-Module formed with profile frame on Lukens feet, has a painted surface and the drawers are designed 
with tendon rails.
-The upper part of the drawer is cuted and the integrity is ensured with a stylish handle.
G-W:65 | Y-H:53 | D-D:51

Passion Komidin / Nightstand

-Sağ kısmında üç çekmeceli blok, sol kısmında kapaklı ayna, ve çift raflı bloktan oluşur.
-Takımla uyumlu olan alt tabla ve ayaklar ile fonksiyonel bir model elde edilmiştir.
-It consists of three drawers block on the right side, a mirror on the left side, and a double shelf block.
-A functional model has been achieved with the bottom plate and legs that are compatible with the set.
G-W:68 | Y-H:54 | D-D:52

Massimo Komidin / Nightstand

-Tek çekmeceli, ahşap kulplu komidin, kavisli kenar yanları ve üst tablasıyla takımla bütünlük 
sağlamaktadır.
-Single pull-out, nightstand is with wooden handle, curved edge sides and top plate, provide the integrity 
with the all set.
G-W:65 | Y-H:42 | D-D:46

Koton Komidin / Nightstand

-Lake boyalı ahşap ayaklar ve çift çekmeceye sahiptir.
-Çekmece önleri kanallı ve frezelidir. Country tarzı kulplar çekmecelerle uyum halindedir.
-The nightstand is lacquer painted, wooden legs and has double drawers.
-The fronts of the drawers are channeled and milled. The country-style handles are in harmony with 
drawers.
G-W:58 | Y-H:60 | D-D:47

Vetro Komidin / Nightstand

-Ahşap ayaklı komidin tek çekmeceli olup, kendinden frenli ve tandem raylı olarak üretilmiştir.
-Komidinin kenarları yuvarlatılmış ve ön çekmecede modele uygun kavis verilmiştir.
-Wooden leg nightstand is single drawer, produced with stopper and tandem rail.
-In the front drawer of the nightstand, was given appropriate curvature as all set.
G-W:65 | Y-H:40 | D-D:47

Lucas Komidin / Nightstand

-Yüzeyi işlenmiş ve eğri kesim uygulanan modelde, çekmeceler lake boyanmıştır. Komidin avangard 
ayaklar üzerine tasarlanmıştır.
-In the model where the surface is processed and the curve cutting is applied, the drawers are painted 
with lacquer. The nightstand is designed on the avantgard feet.
G-W:41 | Y-H:69 | D-D:49

Milano Komidin / Nightstand

-MDF üst tabla üzerine, freze açılmış ve antrasit boyanmıştır.
-Metal zarif ayaklar üzerinde, tek çekmeceli modülde, çekmece üzerine aynı desenler kullanılmıştır.
-The top MDF plate is milled and painted anthracite.
-On the metal elegant legs, in single drawer mode, the same patterns are used on the drawer.
G-W:65 | Y-H:53 | D-D:47

Palermo Komidin / Nightstand

-Ceviz kaplama gövdeli komodin,dolap kapağındaki renklerinde  birleştirilmiş tek çekmeceli modeldir.
-Walnut color frame and on the front parts same design with the wardrobe it is a single drawer model 
nightstand
G-W:60 | Y-H:30 | D-D:48

Infinity Komidin / Nightstand

-Doğal yerli ceviz kaplama üzerine mat vernik uygulanmıştır.
-Ahşap ayaklı komidin tek çekmeceli olup, kendinden frenli ve tandem raylı olarak üretilmiştir.
-Matt varnish is applied on the natural walnut veneer. 
-Wooden legged nightstand is with single drawer and it produced with stopper and tandem rail.
G-W:60 | Y-H:45 | D-D:51

Pegasus Komidin / Nightstand

-Geniş tandem raylı iki çekmeceli komodinin üst çekmecesi füme renkli, alt çekmece açık cevizdir.
-Özel dizayn edilmiş kulplar füme renktir. 
- Wide two drawers ; top one is dark gray, bottom one is light walnut.
- Specially designed hangers are dark gray
G-W:46 | Y-H:55 | D-D:46

Karmen Komidin / Nightstand

-Komidin tek çekmeceli olup, takımla uyumlu çizgili desenler ve lake boya çekmece önlerinde de 
mevcuttur.
-Nighstand is with one drawer, also patterns are suitable with set and front parts of drawer is lacquered.
G-W:60 | Y-H:30 | D-D:47

Milas Komidin / Nightstand

-Sağ ve solda özel tasarım ahşap ayakları üzerinde oturan komidin, desenli ön çekmecesi ve lake boyalı 
üst çekmecesiyle zarif bir görünüme sahiptir.
-Üst çekmece gizli bölüm olarak kullanılmıştır.
-On the right and left side, specially designed nightstand which is sitting on wooden legs, has an elegant 
looking with patterned front drawer and lacquer painted top drawer.
-The top drawer is used as a hidden section.
 G-W:48 | Y-H:70 | D-D:50
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Dolap / Wardrobe Dolap / Wardrobe

Kalyon Dolap / Wardrobe

-Dolap, ön yüzler beyaz lake boya olup, metal kulplarla tamamlanmış sürgülü iki kapıdan oluşur.
-Sade ve şık görünüme sahip dolap, geniş iç hacmi ile kullanım rahatlığı sağlar.
-The wardrobe,  front faces are painted with pearl white (lacquer paint), it finished with metal handles 
consists of two sliding doors.
-The wardrobe looks simple and elegant, and provides ease of use with large internal volume.
G-W:260 | Y-H:225 | D-D:72

Koton Sürgülü Dolap / Wardrobe

-Country  tarzı camlı kapaklı ve kanallı sürgülü iki kapaklı dolaptır. Dolap ayaklar üzerinde sabitlenmiştir.
-Kasa ve kapaklar lake boyalıdır.
-Camlı kapakların iç kısmında tül perde kullanılmıştır.
-Country-style, wardrobe doors are with glazed and grooved, the doors are designed with sliding system. 
The cabinet is fixed on the legs.
-The trunk and doors are painted with lacquer paint.
-On the inside of the glass door is used a tulle curtain.
G-W:265 | Y-H:235 | D-D:73

Passion Dolap / Wardrobe

-Dolap, MDF üzeri boyalı olup, sürgülü ve iki kapaklı olarak tasarlanmıştır.
-Kapaklarında altın sarısı sibu şeritler kullanılmıştır.
-Desenli ve altın varaklı alt tabla, dolap kapaklarıyla uyumlu halde ve uyumlu bir görünüm sağlanmıştır.
-The wardrobe doors are MDF and painted, designed as sliding and two doors.
-On the doors are used gold colour strips.
-The patterned and golden leaf bottom plate is in harmony with wardrobe doors.
G-W:264 | Y-H:228 | D-D:74

Passion 6 Kapılı Dolap / 6 Doors Wardrobe

Dolap, MDF üzeri boyalı olup, 6 kapaklı olarak tasarlanmıştır..
Kapaklarında altın sarısı sibu şeritler kullanılmıştır.
Desenli ve altın varaklı alt tabla, dolap kapaklarıyla uyumlu halde ve uyumlu bir görünüm sağlanmıştır.
The wardrobe doors are MDF and painted, designed as 6 doors.
On the doors, gold colour strips are used.
The patterned and golden leaf bottom plate is in harmony with wardrobe doors.
G-W:258 | Y-H:220 | D-D:59

Palermo Dolap / Wardrobe

-İki kapaklı sürgülü dolaptır. 
-Ön yüzlerde lake boyalı blokların arasında takımla uyumlu ceviz ve kahve rengi parçalar mevucttur
-Kapakların üzerinde ince cnc çizgilerle zarif bir görüntü sağlanmıştır.
-Geniş ve kullanışlı iç hacme sahiptir 
-It is two sliding door wardrobe
-On the front parts there are walnut and Brown parts between the lacquered painted parts.
-With strias made with CNC it is figured
-It has large and usefull inside
G-W:260 | Y-H:225 | D-D:72

Vetro Dolap / Wardrobe

-Dolap iki kapaklı olup, doğal yerli ceviz kaplama, üzerine vernik uygulanmıştır.
-Kapakların üzerine ince çizgiler açılmış ve sol kapı aynalı olarak tasarlanmıştır.
-Dolap, geniş askı boşlukları ve raflardan oluşmaktadır. Ayrıca iki adet çekmece ilave edilerek kullanışlı 
hale getirilmiştir.
-The wardrobe has two sliding doors and varnish is applied on the natural walnut veneer.
-Thin lines are opened on the doors and the left door is designed as a mirror.
-The wardrobe consists of wide hanging gaps and shelfs. In addition, two drawers have been added to 
make it useful.
G-W:260 | Y-H:225 | D-D:70

Infinity Dolap / Wardrobe

-Dolap iki kapaklı olup, doğal yerli ceviz kaplama, üzerine mat vernik uygulanmıştır.
-Kapakların üzerine ince çizgiler açılmış ve kapı kolları birer adet ahşap kulptan tasarlanarak takıma 
uyumu sağlanmıştır.
-Dolap, geniş askı boşlukları ve raflardan oluşmaktadır. Ayrıca iki adet çekmece ilave edilerek kullanışlı 
hale getirilmiştir.
-The wardrobe has two sliding doors and matt varnish is applied on the natural walnut veneer.
-Thin lines were opened on the doors and the door handles were designed from a piece of wooden 
handles, ensuring harmony with the all set.
-The wardrobe consists of wide hanging gaps and shelfs. In addition, two drawers have been added to 
make it useful.
G-W:260 | Y-H:225 | D-D:74

Pegasus Dolap / Wardrobe

-Açık ceviz ve füme rengin eşsiz uyumuyla üretilen iki kapaklı sürgülü dolap geniş hacmiyle beğeninize 
sunulmuştur.
-Sağda üçbölmeden oluşan ayna kapağı , solda açık ceviz parçalar ortasında füme renkle şekillenmiştir.
-Two sliding door wardrobe, produced with the armoni  of light walnut and dark gray color.
-Right door is three part mirror and left door is designed with dark gray part between two light walnut 
parts.
G-W:260 | Y-H:225 | D-D:69

Pegasus 5 Kapılı Dolap / 5 Doors Wardrobe

-Açık ceviz ve füme renkleriyle üretilmiş 5 kapaktan oluşur.
- Beş kapaklı dolapta orta kapak aynalı ve içerisi bol raflıdır.
-İdeal ölçüleriyle her eve uygun ve kullanışlıdır.
- It is produced with light walnut and dark gray 5 doors.
- Middle door is with mirror and there are many shelves inside
- It is very useful for many houses with the useful dimensions.
G-W:216 | Y-H:225 | D-D:61

Massimo Dolap / Wardrobe

-Doğal ahşap üzeri Amerikan ceviz kaplama, üzerine vernik uygulanmıştır. Çift kapaklı ve sürgülü sistem 
kullanılarak üretilmiştir.
-Geniş iç hacimli ve pantolonluk, kazaklık gibi aparatlarla zengin kullanım olanağı sağlanmıştır.
-The model is with American walnut veneer over natural wood and it is varnished. It is manufactured using 
double door and sliding system.
-It has a wide internal volume and a wide use possibility, also it has apparatus for trousers and pullovers.
G-W:260 | Y-H:220 | D-D:70

Lucas Dolap / Wardrobe

-İki kapılı sürgülü dolaptır. Sade, zarif olan avangard dolabın içi geniş ve kullanışlıdır. 
-Kapakta zarif hatlı freze, desenli kapağın ortasında özel oyma desen yapıştırılmıştır. 
-Sağ kapakta ayna ve üzeri oyma desen baskılıdır.
-It is a two-door sliding wardrobe. It is simple, elegant interior of the avant-garde cabinet is spacious and 
convenient.
-On the door, the elegant cutter milling is adorned with a special engraving pattern in the middle of the 
patterned cover.
-The right door has a mirror and has engraved pattern, which is printed on it.
G-W:218 | Y-H:251 | D-D:70

Lexus Dolap / Wardrobe

-Dolap iki kapılı ve sürgülü olarak tasarlanmıştır. 
-Sedef parlak renkli model, kapakları MDF üzeri ABS kaplı motifle birleştirilmiş ve lake boya uygulaması 
yapılmıştır. 
-Geniş iç hacmi yanısırasade ve şık görüntü yakalamıştır.
-The wardrobe is designed with two doors and with sliding doors.
-The color of the wardrobe was applied as a mother-of-pearl shine, the doors are MDF, and combined with 
ABS coated motif and painted with lacquer paint.
-It has a large internal volume, as well as a pure and elegant image.
G-W:260 | Y-H:225 | D-D:72

Grand Dolap / Wardrobe

-Sedef beyaz kullanılarak üretilmiş olan dolap 36 mm kalınlığında boyalı MDF kapaklar.
-Geniş iç hacimli dolap, kapak ortasında özel deseni ve aynalarla tamamlanmıştır. 
-Takımı Premium yapan desen, lake boya ve silme altın işçiliğidir.
-The Grand Premium model produced using a mother-of-pearl white color, with 36 mm painted MDF doors.
-Large interior volume wardrobe, in the middle of the doors were completed with special patterns and 
mirrors.
-The situation that makes the model "Premium"; special pattern, lacquer paint and wipe-gold workmanship.
G-W:260 | Y-H:225 | D-D:72

Karmen Dolap / Wardrobe

-Dolap ön yüzleri MDF olup, mat ipek beyaz renginde boyanmış, suntalam gövdelidir.
-Sol kapak aynalı ve orta kısmı kare-diktörtgen desenli CNC işlem uygulanmıştır.
-Sağ kapak orta kısmı aynı desenlerden devam etmiş komple lake boyalıdır.
-Front doors are MDF, painted to matt silk White and body of the wardrobe is melamin.
-Left door is with mirror and the middle part is square rectangle pattern made by CNC.
-The middle part of right door is made with the same patterns all and it’s lacquered.  
G-W:260 | Y-H:225 | D-D:72

Karmen 6 Kapılı Dolap / 6 Doors Wardrobe

-6 adet kapıdan oluşan dolap, açılır kapaklarıyla rahat ve kolay kullanım sağlar.
-Sağda ve solda iki adet, ortası desenli, lake boyalı kapak ve ortada aynı desenin devam ettiği aynalı 
kapaktan oluşur.
-Wardrobe has 6 doors  and with drop doors, convenient and easy to use.
-On the right and on the left are two pieces, the middle is with pattern, lacquer painted doors and it 
consists of a door with mirror where the same pattern is continued in the middle.
G-W:252 | Y-H:218 | D-D:59

Milano Dolap / Wardrobe

-Dolap iki kapaklı ve sürgülüdür.
-Geniş çekmeceli ve yeni tasarım olarak sunuluyor.
-Sol kapak aynalı ve ortası desenlidir. Sağ kapak özel işlem görmüş desenli ve orta kısmı MDF ve antrasit 
boyalıdır.
-The wardrobe has two sliding doors.
-It is presented in a wide drawer and new design.
-The left door is with mirror and the middle is patterned. The right door is specially treated patterned and 
the middle part is MDF and painted with anthracite.
G-W:260 | Y-H:225 | D-D:71

Milas Dolap / Wardrobe

-İki kapaklı sürgülü dolaptır. Sol kapak lake boyalı ve üzerinde üç bölümden oluşur ve profil kaplıdır. 
-Kapağın orta kısmı meşe ve özel desenli parçadan oluşur.
-Sol kapaktaki ayna üzerinde, yine aynı desen işlenmiştir.
-Dolap bölmeleri ve çekmeceleriyle, geniş ve fonksiyonel kullanım sağlar.
-It is a wardrobe with two doors and with sliding doors. The left door is painted with lacquer paint and 
consists of three sections and covered with profile.
-The middle part of the door is made of oak and used special patterned pieces.
-On the mirror on the left door, the same pattern is processed.
-It provides wide and functional use with drawers and wardrobe partitions.
G-W:225 | Y-H:262 | D-D:71

Koton 2 Kapılı Dolap / 2 Doors Wardrobe

-Ahşap ayaklı, Country tarzında, iki kapaklı dolaptır.
-Kanallı ve boyalı kapaklar yine Country tarzı kulplarla tasarlanmıştır.
-Küçük odalar için büyük çözüm sunar.
-The two-door wardrobe is designed in a country style and with wooden legs.
-Ducted and painted covers are also designed with Country style handles.
-For small rooms, it offers great solution.
G-W:113 | Y-H:225 | D-D:66

Koton 3 Kapılı Dolap / 3 Doors Wardrobe

-Ahşap ayaklı Country tarzında, üç kapaklı dolaptır.
-Sağa ve sola açılan iki kapak ve ortada camlı kapak mevcuttur.
-Orta kapağın altındaki iki çekmece hem fonksiyonellik katmış, hem de tarzına uygun tasarımı 
tamamlamıştır.
-The three-door wardrobe is designed in a country style and with wooden legs.
-There are two lids opening to the right and left and a glass lid in the middle.
-The two drawers beneath the middle door have both added functionality and finished the design 
according to their style.
G-W:170 | Y-H:225 | D-D:66
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Dolap İç Dizaynları / Wardrobe In Design Aksesuarlar / Accessories

VETRO
INFINITI
LEXUS
PASSİON
GRAND
KARMEN
PALERMO
KALYON

KOTON

KOTON

KOTON

MASSIMO

SÜRGÜLÜ DOLAP 
İÇ DİZAYNLARIDIR.

SÜRGÜLÜ DOLAP 
İÇ DİZAYNIDIR.

3 KAPILI DOLAP 
İÇ DİZAYNIDIR.

2 KAPILI DOLAP 
İÇ DİZAYNIDIR.

SÜRGÜLÜ DOLAP 
İÇ DİZAYNIDIR.

PASSION
KARMEN

MILAS
MILANO
LUCAS
PEGASUS

PEGASUS

6 KAPILI DOLAP 
İÇ DİZAYNLARIDIR.

SÜRGÜLÜ DOLAP 
İÇ DİZAYNLARIDIR.

5 KAPILI DOLAP 
İÇ DİZAYNIDIR.

Barcelona Masa / Table Olimpos Dresuar / DresuarKoton Dresuar / Dresuar

Massimo Boy Ayna / Long Mirror

Lukens Benç Büyük / Bench Lukens Benç Küçük / BenchModern Benç Düz / Bench

Boy Ayna / Long Mirror

Barletta Sandalye / Chair

Koton Boy Ayna / Long Mirror Koton 6 Çekmeceli Çamaşırlık / Dresser
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Sehpalar / Coffee Tables Aksesuarlar / Accessories

Bazalar / Bases

Vetro Yan Sehpa / Side TableLukens Yan Sehpa / Side Table

Semerkand 3'lü Zigon / Coffee Table Semerkand 3'lü Zigon / Coffee Table Lukens 3'lü Zigon / Coffee Table

Deri Baza / Base Deri Baza / Base Pegasus Baza / Base

Vetro Elips Orta Sehpa / Coffee Table

Passion Orta Sehpa / Coffee Table

Kalyon Elips Orta Sehpa / Coffee TableMilano Orta Sehpa / Coffee Table

Lexus Orta Sehpa / Coffee Table

İnfiniti Orta Sehpa / Coffee Table

Massimo Orta Sehpa / Coffee Table

Karmen Orta Sehpa / Coffee Table

Palermo Orta Sehpa / Coffee Table

Grand Orta Sehpa / Coffee Table

Koton Orta Sehpa / Coffee Table

Vetro Orta Sehpa / Coffee Table

Kalyon Orta Sehpa / Coffee Table

Lucas  Orta Sehpa / Coffee Table

Safran  Orta Sehpa / Coffee Table

Oval Puf / Round Pouff Kare Puf / Square Pouff
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Bazalar, Başlık ve Yatak / Bases,Headboard and Bed Kumaş Seçenekleri / Fabric Samples208




