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SANAT SANAT

AURA YATAK ODASI / BEDROOM
Doğal malzeme kullanımıyla sadeliği ve
dinamizmi yaşam alanlarınıza katıyor. Şifonyer
ayak detaylarındaki zarif görünüm ile
yaşam alanlarınız estetik ve geometrik bir
tarz sahibi oluyor.

AURA YATAK ODASI

AURA YEMEK ODASI / DININGROOM

Birlikte doğal olarak akıp giden uyum ve zerafet ...En iyi 
duygulara sahip olacağınız
mükemmel odanız için bir yol gösteriyor.

Gözü yormayan detaylar ve sade formlar, 
her zevke hitap eden stili 
mükemmelleştirebileceğiniz farklı
ürün tasarımları evinizin merkezini 
oluşturacak .

AURA YEMEK ODASI

karyola/bed g/w 178  y/h 116 d/d 224   

dolap/wardobe g/w 271  y/h 218 d/d 60  

komodin/nightstand g/w 68  y/h 114 d/d 50  

şifonyer/dresser g/w 152  y/h 82 d/d 41  

şifonyer ayna/dresser mirror g/w 78  y/h 87 d/d 3  

konsol/console g/w 209  y/h 84 d/d 45  

konsol ayna/console mirrorg/w 91  y/h 91 d/d 3  

masa/table g/w 200  y/h 77 d/d 91  
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SANAT SANAT

AURA TV ÜNİTESİ / TV UNIT
Modern, sıra dışı ve zarif... Aura takımı, evinizin
rahatlığını en özel yerine getiriyor.
Aynı zamanda şıklığına da katkıda bulunur.
Güçlü duruşu ve dikkat çekici dokusu ile sizi içine
çekecek bir duruş sunuyor.

AURA  TV ÜNİTESİ

AURA KOLTUK TAKIMI / LIVINGROOM

Mekanlarınıza hareket katan estetiğin
doğallıkla harmanlanmasından doğan
tasarım doğal dokuların şıklığına uyum

sağlar. Özel olarak geliştirilmiş bronz
detayları ile eşsiz ve dinlendirici ambiyans,

mutlu anlara eşlik etmeye hazır.

AURA  KOLTUK TAKIMI

ünite üst/top unit g/w 187  y/h 7 d/d 23  

sehpa/coffee table g/w 89  y/h 44 d/d 89   

3’lü koltuk/3 seater sofa g/w 243  y/h 77 d/d 103   S.sehpa/coffee table g/w 39  y/h 48 d/d 35  

berjer/bergere g/w 83  y/h 68 d/d 87  

ünite/unit g/w 209  y/h 68 d/d 45  

ünite üst raf/top shelf unit g/w 187  y/h 7 d/d 23 
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SANAT SANAT

ISABELLE YATAK ODASI / BEDROOM

Isabelle yatak odası takımı özgün tasarımı ile hem sade
hem de iddialı olabileceğini kanıtlıyor. Asil görünümlü 

dolap ve çekmece 
kapaklarının kulpları
tasarıma mükemmel bir uyum getiriyor.

ISABELLE YATAK ODASI

ISABELLE YEMEK ODASI / DININGROOM

Modern, sıra dışı ve zarif... Isabelle yemek odası
takımı, evinizin rahatlığını en özel yerine
getiriyor. Aynı zamanda evinizin  şıklığına da katkıda 
bulunan yemek odası güçlü duruşu ve dikkat çekici 
dokusu ile sizi içine çekecek bir duruş sunuyor.

Isabelle koleksiyonunun doğadan ilham 
alan tasarım çizgisini üst düzey konforla 
buluşturan Isabelle yemek odası takımı ile 
hayallerinizdeki yemek odasına 
kavuşabilirsiniz.

ISABELLE YEMEK ODASI

karyola/bed g/w 177  y/h 110 d/d 225   

şifonyer ayna/dresser mirror g/w 48  y/h 159 d/d 2  

2 kapılı dolap/2 door wardobe g/w 102  y/h 216 d/d 62  

komodin/nightstand g/w 73  y/h 89 d/d 50  

şifonyer/dresser g/w 158  y/h 92 d/d 55  

3 kapılı dolap/3 door wardobe g/w 152  y/h 216 d/d 62  

konsol/console g/w 216  y/h 87 d/d 55  

konsol ayna/console mirror g/w 89  y/h 89 d/d 5  

masa/table g/w 180+39  y/h 77 d/d 91  
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SANAT SANAT

ISABELLE TV ÜNİTESİ / TV UNIT
Alt ve üst modül alternatifleri sayesinde Isabelle Tv
Ünitesi ile ihtiyacınıza en uygun kullanımı
ayarlayabilirsiniz .Tasarımına küçük ama etkili
dokunuşlar yapan Isabelle TV Ünitesi, modernliği de
beraberinde getiriyor.

ISABELLE TV ÜNİTESİ

ISABELLE KOLTUK TAKIMI / LIVINGROOM

Isabelle’nin doğadan ilham alan tasarım 
çizgisini biraraya getiren Isabelle koltuk takımı 

ile hayallerinizdeki salona
kavuşabilirsiniz.

Üst düzey konfor ile koleksiyon.
Isabelle koltuk takımı özgün tasarımıyla hem 
sade hem de iddialı olabileceğini kanıtlıyor.

ISABELLE KOLTUK TAKIMI

sehpa/coffee table g/w 125  y/h 47 d/d 70   3’lü koltuk/3 seater sofa g/w 237  y/h 73 d/d 93   

sehpax3/coffee tablex3 g/w 60  y/h 57 d/d 40  berjer/bergere g/w 94  y/h 90 d/d 90  

ünite/unit g/w 226  y/h 65 d/d 55  

ünite üst/top unit g/w 76  y/h 102 d/d 26  
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SANAT SANAT

TOSCANA YATAK ODASI / BEDROOM
Tasarımı ve rengi ile dikkatleri üzerine çeken Toscana 
koleksiyonu , modern bir mekan oluşturmak isteyenler 
için en ideal ürünler arasında yer alıyor. Evlerde çok yönlü 
ve esnek dekorasyon kurgularını hedefleyen tasarımlar 
yaşam alanlarını zenginleştiriyor.

TOSCANA YATAK ODASI

TOSCANA YEMEK ODASI / DININGROOM

Yeni evlerimizi konforlu, güçlü ve yaşanır kılıyor. 
Yumuşak formlardan net çizgilere, nötr renklerden 
geçişlerden çarpıcı kontrastlara ve zanaatkar detaylara.
dramatik kurgulardan basit çağdaş tasarımın zarafeti.

Birlikte doğal olarak akıp giden uyum ve
zerafet ...En iyi duygulara sahip olacağınız
mükemmel odanız için bir yol gösteriyor.

TOSCANA YEMEK ODASI

karyola/bed g/w 207  y/h 114 d/d 233   

dolap/wardobe g/w 256  y/h 212 d/d 60  konsol/console g/w 220  y/h 84 d/d 46  

konsol ayna/console mirror g/w 90  y/h 90 d/d 4  

komodin/nightstand g/w 66  y/h 48 d/d 46  

şifonyer/dresser g/w 159  y/h 84 d/d 46  

şifonyer ayna/dresser mirror g/w 90  y/h 90 d/d 4  

masa/table g/w 180+39  y/h 77 d/d 91  
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SANAT SANAT

TOSCANA TV ÜNİTESİ / TV UNIT
Zarif ve şık detayları ile yaşam alanlarındaki
eşsiz yorumu…. Muhteşem ceviz detayları ve zarif renk 
uyumu ile gösterişli havasını bulunduğu alanlara taşıyor.
Mekan uyumu ve zarafet  doğal bir şekilde
birlikte akarak , en iyi hisleri yaşayacağınız
mükemmel odanıza yol verir.

TOSCANA TV ÜNİTESİ

TOSCANA KOLTUK TAKIMI / LIVINGROOM

Toscana Koltuk takımı, spor ve modern çizgiyi
buluşturan şık tasarımı ile salonunuzun 

dekorasyonunu en şık şekilde
tamamlıyor. Minimal boyutları ve tarzıyla 

zarif ve sade bir görünüm sunan Toscana 
koltuk takımı, dar mekanlar için de uygun.

TOSCANA KOLTUK TAKIMI

sehpa/coffee table g/w 120  y/h 34 d/d 90   

3’lü koltuk/3 seater sofa g/w 233  y/h 75 d/d 102   

kitaplık/bookcase g/w 103  y/h 177 d/d 50   

yan sehpa/side table g/w 60  y/h 57 d/d 40  

berjer/bergere g/w 88  y/h 75 d/d 77  

ünite/unıt g/w 220  y/h 64 d/d 46  

ünite üst/top unıt g/w 6  y/h 208 d/d 25  

ünite üst raf/top shelf unit g/w 208  y/h 6 d/d 25 
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SANAT SANAT

PABLO YATAK ODASI / BEDROOM
Ulaşılabilir lüksün tanımını yeniden yazan seri, geometrik 
formlardan esinlenilen detaylarıyla olduğu kadar estetik
duruşuyla da hayran olunası bir ambiyans yaratıyor. 

PABLO YATAK ODASI

PABLO YEMEK ODASI / DININGROOM

Zamansız, modern ve doğal… Beyaz ve siyahın
bir araya geldiği iç açıcı tasarımıyla
salonlara aydınlık bir görünüm
kazandırıyor. Konsoldan sandalyeye,
her bir parçasıyla özgünlüğünü kanıtlayan takımın
tasarımında kullanılan detaylar
modern bir tarzı vurguluyor. 

Modern ve feminen dekorasyonunuza
Pablo yemek odası ile çok daha şık bir 
görünüm kazandırabilirsiniz. Pablo’nun 
sadeliğini çarpıcı renk tonlarıyla öne 
çıkarabilirsiniz. 

PABLO YEMEK ODASI

karyola/bed g/w 230  y/h 118 d/d 230   

dolap/wardobe g/w 255  y/h 216 d/d 61  

komodin/nightstand g/w 68  y/h 43 d/d 43  

şifonyer/dresser g/w 145  y/h 86 d/d 43  

şifonyer ayna/dresser mirror g/w 95  y/h 95 d/d 3  

konsol/console g/w 220  y/h 86 d/d 46  

konsol ayna/console mirror g/w 95  y/h 95 d/d 3  

masa/table g/w 219  y/h 77 d/d 90  
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SANAT SANAT

PABLO TV ÜNİTESİ / TV UNIT
Zarif, elegan ve lüks...
Pablo tv ünitesinin evinize katacağı ambiyans,
vazgeçilmeziniz olacak. Çünkü o tek kelime ile
kusursuz... Geniş kullanım alanı, estetiği ön plana
çıkaran geometrik duruşu ile salonunuzun en 
gözalıcı noktası olacak.

PABLO TV ÜNİTESİ

PABLO KOLTUK TAKIMI / LIVINGROOM

Pablo koltuk takımı ile, ana yaşam alanlarını 
dekore ederken,

güncel eğilimleri yansıtan ama aynı
zamanda modası geçmeyecek zamansız

seçimlerle sizi anlatan bir tarza imza
atabilirsiniz. 

PABLO KOLTUK TAKIMI

orta sehpa/coffee table g/w 121  y/h 33 d/d 75   

3’lü koltuk/3 seater sofa g/w 233  y/h 80 d/d 101   

dinlenme/relax d/d 127  

berjer/bergere g/w 78  y/h 72 d/d 72  

ünite/unit g/w 220  y/h 69 d/d 46  

ünite üst/top unit g/w 56  y/h 90 d/d 30  
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SANAT SANAT

MONA YATAK ODASI / BEDROOM
İşlevsellik ve basitlik Ahşabı en uygun şekilde uygulayan 
tasarım çizgisi ve kullanışlı ürünlerin yatak odalarına en 
uygun olması ile doğal malzemelerin yaşam alanına
verdiği etkinin önemi sayesinde konfor 
hayatın ön saflarında yer alıyor.

MONA YATAK ODASI

MONA YEMEK ODASI / DININGROOM

Yemek odalarınızın benzersiz parçası olacak 
bir tasarım.
Ahşap dokusu ve tamamlayıcı detayları ile doğal
modern hava. 
Kişisel zevklerin gün yüzüne çıktığı heyecanlı
kombinler evinizde.

Renklerin gücünü, günün verdiği yeni 
enerjiyi ve yenilemek istediğiniz 
auranızı yaşam alanlarınıza taşımak için 
kullanabilir, farklı kombinasyonlarla 
dingin, gösterişli, dinamik ve eğlenceli 
bir atmosfer yaratabilirsiniz.

MONA YEMEK ODASI

karyola/bed g/w 224  y/h 110 d/d 227   

dolap/wardobe g/w 254  y/h 220 d/d 60  

komodin/nightstand g/w 65  y/h 49 d/d 45  

şifonyer/dresser g/w 146  y/h 85 d/d 46  

şifonyer ayna/dresser mirror g/w 91  y/h 91 d/d 3  

konsol/console g/w 220  y/h 85 d/d 46  

konsol ayna/console mirror g/w 91  y/h 91 d/d 3  

masa/table g/w 200  y/h 77 d/d 91  
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SANAT SANAT

MONA TV ÜNİTESİ / TV UNIT
Rafine ve ince bir zevki yansıtan
Mona Tv  Ünitesi, spor tarzını
evinde de yansıtmak isteyen ancak
lüksten de vazgeçemeyenlerin favorisi
olmaya aday!

MONA TV ÜNİTESİ

MONA KOLTUK TAKIMI / LIVINGROOM

Zamansız, yalın ve doğal… Mona
Koltuk Takımı, rafine bir zevki yansıtan özel 

tasarımıyla yaşam alanlarında zarafetin 
rüzgarları estiriyor. Kumaşıyla
yumuşacık bir doku kazanan

koltuklar, kırlent desenleri ve deri kol ,sırt 
tasarımıyla  evlerinize şıklık getiriyor.

MONA KOLTUK TAKIMI

tv vitrin/tv showcase g/w 38 y/h 154 d/d 37  

sehpa/coffee table g/w 100  y/h 46 d/d 100   

3’lü koltuk/3 seater sofa g/w 226  y/h 73 d/d 90   

berjer/bergere g/w 73  y/h 69 d/d 80  

ünite raflı/shelf unit g/w 59  y/h 95 d/d 22  

ünite/unit g/w 220  y/h 67 d/d 46  
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SANAT SANAT

PALERMO YATAK ODASI / BEDROOM
Palermo; Zarif ve şık detayları ile yaşam alanlarındaki
eşsiz yorumu…. Palermo Yatak Odası; Muhteşem
gümüş rengi detayları ve zarif renk uyumu ile

gösterişli havasını bulunduğu alanlara taşıyor.
Mekan uyumu ve zarafet . Doğal bir 
şekilde birlikte akarak , en iyi hisleri yaşayacağınız
      mükemmel odanıza yol verir.  

PALERMO YATAK ODASI

PALERMO YEMEK ODASI / DININGROOM

Tasarımı ve güçlü duruşu ile evlerinize tarifsiz
bir asalet katacak Palermo Yemek odası.. Güçlü , asil
ve estetik görünüme sahip Palermo ile evinizde
fark yaratıyor. Yüksek kalite ve konforu bir
araya getiren relaks tasarımlarla evler daha asil..

PALERMO YEMEK ODASI

karyola/bed g/w 247  y/h 130 d/d 222  

dolap/wardobe g/w 252  y/h 216 d/d 66  

komodin/nightstand g/w 67  y/h 47 d/d 46  

şifonyer/dresser g/w 145  y/h 85 d/d 46  

şifonyer ayna/dresser mirror g/w 93  y/h 93 d/d 6  

masa/table g/w 170+39  y/h 77 d/d 90  

konsol/console g/w 208  y/h 86 d/d 46  

konsol ayna/console mirrorg/w 103  y/h 103 d/d 3  
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SANAT SANAT

PALERMO TV ÜNİTESİ / TV UNIT
Zamansız ve yalın çizgileriyle yaşam
alanlarını güzelleştiren Palermo
Tv ünitesi’nin alt ve üst modülleriyle farklı
kullanımlara imza atılabilir.

PALERMO TV ÜNİTESİ PALERMO KOLEKSİYON

orta sehpa/coffe table g/w 100  y/h 45 d/d 100

ünite/unit g/w 208  y/h 66 d/d 46  

ünite üst/top unit g/w 52  y/h 84 d/d 23  

ünite üst raf/top shelf unit g/w 139  y/h 6 d/d 20 
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SANAT SANAT

ROMA YATAK ODASI / BEDROOM
Dikkat çeken renk tonlarıyla Roma Yatak Odası Takımı, 
yaşam alanınızda kendinizi güvende
hissedebilmenizi sağlıyor. Modern görünümüyle 
yatak odanızda şık atmosfer yaratan  Roma Yatak 
Odası Takımı, dekoratif tarzı sayesinde estetik bir 
görünüm oluşturuyor. 

ROMA YATAK ODASI

ROMA YEMEK ODASI / DININGROOM

ROMA YEMEK ODASI

masa/table g/w 170+39  y/h 77 d/d 90  

konsol/console g/w 208  y/h 86 d/d 46  

Tasarımı ve güçlü duruşu ile evlerinize tarifsiz
bir asalet katacak Roma Yemek odası.. Güçlü , asil
ve estetik görünüme sahip Roma ile evinizde
fark yaratıyor. Yüksek kalite ve konforu bir
araya getiren relaks tasarımlarla evler daha asil..

karyola/bed g/w 247  y/h 130 d/d 222  

dolap/wardobe g/w 252  y/h 216 d/d 66  

komodin/nightstand g/w 67  y/h 47 d/d 46  

şifonyer/dresser g/w 145  y/h 85 d/d 46  

şifonyer ayna/dresser mirror g/w 93  y/h 93 d/d 6  
konsol ayna/console mirrorg/w 103  y/h 103 d/d 3  
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SANAT SANAT

ROMA TV ÜNİTESİ / TV UNIT
Oturma odası ve salonların en önemli mobilyalarından biri 
olan tv ünitelerinde aranan en önemli özelliklerden bir 
tanesi elbette ihtiyacınız olan konforu sizlere sunması. 

ROMA TV ÜNİTESİ ROMA KOLEKSİYON

orta sehpa/coffe table g/w 100  y/h 45 d/d 100

ünite/unit g/w 208  y/h 66 d/d 46  

ünite üst/top unit g/w 52  y/h 84 d/d 23  

ünite üst raf/top shelf unit g/w 139  y/h 6 d/d 20 
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SANAT SANAT

ADA YATAK ODASI / BEDROOM
Koleksiyonun zarif detaylarına sahip 
olan Ada Yatak Odası Takımı, rafine bir 
zevki yansıtıyor. Doğal, sıcacık ve 
nostaljik tasarımıyla modern dekorasyon
              tarzını yansıtan takım, açık renk
              tonlarındaki mobilyalarıyla yatak
              odalarına aydınlık bir hava katıyor.      

ADA YATAK ODASI

ADA YEMEK ODASI / DININGROOM

Sıcak ve gösterişli bir tasarıma sahip olan Ada yemek 
odası takımı, aynı zamanda o çok istediğiniz rahatlığı da 
garanti ediyor.

Doğanın dinginliğini yansıtan
Ada Yemek Odası Takımı ile ferah
ve konforlu yaşam alanlarına imza
atabilirsiniz.

ADA YEMEK ODASI

karyola/bed g/w 234  y/h 126 d/d 221  

dolap/wardobe g/w 265  y/h 217 d/d 62  

komodin/nightstand g/w 65  y/h 44 d/d 46  

şifonyer/dresser g/w 138  y/h 88 d/d 45  

şifonyer ayna/dresser mirror g/w 102  y/h 90 d/d 3  

masa/table g/w 180+39  y/h 77 d/d 90  

konsol/console g/w 217  y/h 88 d/d 45  

konsol ayna/console mirror g/w 102  y/h 90 d/d 3  
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SANAT SANAT

ADA TV ÜNİTESİ / TV UNIT
Etkileyici bir görselliğe sahip olan Ada tv ünitesi, 
konformist zarafeti ve şık detaylşarıyla girdiği her 
makana stil katıyor.

ADA TV ÜNİTESİ ADA KOLEKSİYON

orta sehpa/coffe table g/w 114  y/h 30 d/d 80

ünite üst raf/top shelf unit g/w 194  y/h 20 d/d 25 

ünite/unit g/w 217  y/h 67 d/d 45  

ünite üst/top unit g/w 64  y/h 84 d/d 25  
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SANAT SANAT

BADE YATAK ODASI / BEDROOM
Yaşam alanlarınızın eşsiz bir parçası olacak bir tasarım. 
Ahşap dokusu ve tamamlayıcı detayları ile size doğal ve 
modern bir hava sunuyor.

BADE YATAK ODASI

BADE YEMEK ODASI / DININGROOM

Tasarımda ilgi çekicilik ve işlevsellik size
huzur vermeyi başarıyorsa bu çok önemlidir.
Göz yormayan detaylar ve yalın formlar her
zevke hitap eden tarzını yansıtabileceğiniz
farklı ürün tasarımları evinizin merkezini
oluşturacak

Mekan uyumu ve zarafet. Birlikte doğal bir 
şekilde akıyor, en iyi hislere sahip olacağınız 
mükemmel odanıza yol veriyor.

BADE YEMEK ODASI

karyola/bed g/w 197  y/h 129 d/d 221  

dolap/wardobe g/w 255  y/h 217 d/d 66  

komodin/nightstand g/w 68  y/h 47 d/d 47  

şifonyer/dresser g/w 137  y/h 84 d/d 47  

şifonyer ayna/dresser mirror g/w 72  y/h 92 d/d 3  
masa/table g/w 170+39  y/h 77 d/d 90  

konsol/console g/w 217  y/h 84 d/d 50  

konsol ayna/console mirror g/w 92  y/h 92 d/d 50  
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SANAT SANAT

BADE TV ÜNİTESİ / TV UNIT
İlhamını zamansız tasarımlardan alan ve
minimal çizgilerle karakterize edilen 
Bade tv ünitesi, salonlarınıza
doğallık ve şıklığı bir arada sunuyor.

BADE TV ÜNİTESİ BADE KOLEKSİYON

orta sehpa/coffe table g/w 114  y/h 44 d/d 80

ünite/unit g/w 217  y/h 60 d/d 50  

ünite üst/top unit g/w 73  y/h 92 d/d 28  
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SANAT SANAT

GOLD YATAK ODASI / BEDROOM
Dikkat çeken renk tonlarıyla Gold Yatak Odası Takımı, 
yaşam alanınızda kendinizi güvende hissedebilmenizi 
sağlıyor. Modern görünümüyle yatak odanızda hem şık 
hem rahalatıcı atmosfer yaratan Gold Yatak Odası, 
dekoratif tarzı sayesinde estetik bir görünüm oluşturuyor. 

GOLD YATAK ODASI

GOLD YEMEK ODASI / DININGROOM

Gözalıcı ve şık bir mekan yaratmak istiyorsanız Gold 
Yemek Odası Takımı ile tanışın. Dekorasyonunuza konfor 
ve fonksiyonellik ekleyin. Gold Yemek Odası, spor ve 
modern tarzı bir araya getiren şık tasarımı ile oturma 
odası ya da salonunuzun dekorasyonunu en şık şekilde
tamamlıyor.

Tüm beklentilerinizi karşılıyan Gold Yemek 
Odası, salonunuzda daha ferah ve dingin 
bir görünüm yaratmanızı sağlıyor. 

GOLD YEMEK ODASI

karyola/bed g/w 205  y/h 130 d/d 215  

dolap/wardobe g/w 253  y/h 219 d/d 67  

komodin/nightstand g/w 69  y/h 50 d/d 43  

şifonyer/dresser g/w 136  y/h 112 d/d 46  

şifonyer mirror/dresser mirror g/w 67  y/h 104 d/d 3  
masa/table g/w 182  y/h 77 d/d 92  

konsol/console g/w 206  y/h 85 d/d 44  

konsol ayna/console mirror g/w 100  y/h 100 d/d 3  
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SANAT SANAT

GOLD TV ÜNİTESİ / TV UNIT

GOLD TV ÜNİTESİ GOLD  KOLEKSİYON

Yaşam alanlarınızda geçirdiğiniz tüm vakte eşlik eden, 
eşsiz bir keyif köşesi yaratmaya ne dersiniz?
Üst düzey kalitesi ve özel bir tasarımla birleştiren Gold Tv 
Ünitesi ile bunu yapmak çok kolay!

orta sehpa/coffe table g/w 115  y/h 50 d/d 70

ünite/unit g/w 206  y/h 66 d/d 44  

ünite üst/top unit g/w 83  y/h 30 d/d 22  

ünite üst raf/top shelf unit g/w 139  y/h 12 d/d 20 
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SANAT SANAT

TITANIUM YATAK ODASI / BEDROOM
Titanium yatak odası takımı özgün tasarımı ile hem
sade hem de iddialı olabileceğini kanıtlıyor. Asil
görünümlü dolap ve çekmece kapaklarının birleşimi
tasarıma mükemmel bir uyum getiriyor.

TITANIUM YATAK ODASI

TITANIUM YEMEK ODASI / DININGROOM

Doğadan gelen malzemelerin dingin etkisi minimal 
çizgilerle buluşuyor. Geniş kullanımlar, hareket alanı 
sağlıyor. Konforlu temel parçalar aksesuarlarla
kişiselleştirilirken; yaşama verilen değer evde ortaya 
çıkıyor.

Dekorasyonda yeni nesil tasarım anlayışı, 
sadeliğe övgü niteliğinde. Minimal 
çizgilerle tasarlanmış parçalar, rafine bir 
zevkle rahatlığı bir araya getiriyor. 

TITANIUM YEMEK ODASI

karyola/bed g/w 205  y/h 130 d/d 215  

dolap/wardobe g/w 253  y/h 219 d/d 67  

komodin/nightstand g/w 69  y/h 50 d/d 43  

şifonyer/dresser g/w 136  y/h 112 d/d 46  

masa/table g/w 182  y/h 77 d/d 92  

konsol/console g/w 206  y/h 85 d/d 44  

şifonyer mirror/dresser mirror g/w 69  y/h 104 d/d 3  
konsol ayna/console mirror g/w 149  y/h 59 d/d 3  
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SANAT

TITANIUM TV ÜNİTESİ / TV UNIT
En yorgun anlarınızı huzurlu bir zaman ile geçirirken,
Titanium tv ’nin ilham verici etkisinden
yararlanabilirsiniz . Modern
çizgileri, sade ve zarif görünümü ve tüm
tasarım detaylarıyla Titanium tv ünitesi, sizi
uyumun en yenilikçi hali ile tanıştırıyor.

TITANIUM TV ÜNİTESİ TITANIUM KOLEKSİYON SANAT

orta sehpa/coffe table g/w 115  y/h 50 d/d 70

ünite/unit g/w 206  y/h 66 d/d 44  

ünite üst/top unit g/w 83  y/h 30 d/d 22  

ünite üst raf/top shelf unit g/w 139  y/h 12 d/d 20 
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