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Army kanepe, Ndesign tarafından rafine zarafetin her zaman konforla bağdaştırıldığı bir 
konsepte göre tasarlandı. Yüzeyinde modern  kapitone işlemesiyle fark yaratan, uzman 
el dikişi ile döşenen Army kanepe, özel kumaş seçenekleri ve akıcı çizgileri sayesinde 
yumuşak ve misafirperverdir. Army iki opsiyona sahiptir: iki geniş minderli bir versiyon ve 
sabit kapitone oturum ile daha dinamik bir versiyon.

Army sofa, designed by Ndesign according 
to a concept in which refined elegance is 
always reconciled with comfort.Distinctive for 
its modern quilted processing  the surface, 
upholstered with expert hand stitching, the 
Army sofa is soft and welcoming thanks to the 
special fabric options  and its smooth lines.The 
Army has in two options: a more formal version 
with two large  seating, and a more dynamic 
version with fixed quilted sitting. 

KOBALT
BERJER
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Albenili yapısını dilimli formundan alan, kendine özgü  tasarımıyla benzerlerini 
geride bırakarak adeta bu yılın gözdesi olacak Ocean, yumuşak ve konforlu 
sırt tasarımıyla evinizin en güzel köşesinde yerini almaya hazır.

Ocean, which has taken its attractive structure from its 
sliced form and will be the favorite of this year by leaving 
its counterparts behind with its unique design, is ready to 
take its place in the most beautiful corner of your home 
with its soft and comfortable back design.

O
C
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OCEAN

OCEAN RELAX
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Garnet kanepe kullanıcısına özgür ve ferah hissettirecek form ve dokularla tasarlandı. 
Yüksek kaliteli malzeme ve ince işçilik tekniklerini birleştirerek zamansız ve samimi bir 
ambiyans sunuyor. Ahşabın dairesel yumuşak formları ve sakinleştirici renk paleti doğa ve 
dış mekanla iletişim içinde olma arzusundan etkilenen yaşam alanlarını kucaklayacaktır.

Garnet sofa is designed with forms and textures that will make the user feel 
free and spacious. It combines high-quality materials and f ine craftsmanship 
techniques, offering a timeless and friendly ambience. The circular soft 
forms of wood and the calming colorpalette will embrace l iving spaces 
influenced by the desire to be in touch with nature and the outdoors.
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Sadeliğin ön planda tutulduğu Marmalade koltuk dikiş detaylarındaki el işçiliği 
yaşam alanlarına zengin bir ambiyans katıyor.

Marmalade sofa sewing details, where simplicity is at the forefront, add a 
rich ambiance to the l iving spaces.
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Fern koleksiyonu modern yaşam alanlarında 
fonksiyonelliği ve konforu bir arada  tercih 
edenler için tasarlandı. Modüler  yapısı ile 
mekana kolayca uyum sağlarken berjer, 
puf ve sehpa aksesuarları ile de kullanıcıya 
dinamik  çözümler sunar. Çift kişilik yatak 
olabilme özelliğinin yanı sıra depolama alanı 
ile de hayatınızı kolaylaştırıyor. Golden Bakır 
detayları içeren metal siyah ayakları Fern 
zamansız olduğu kadar çağdaş bir duruş 
kazandırıyor.

The fern collection is designed for those who 
prefer a combination of functionality and 
comfort in modern living spaces. The fern 
offers dynamic solutions to the user with its 
armchair,pouf and coffee table acces, while 
adapting easily to the space with its modular 
structure.In addition to being a double bed, it 
also makes your life easier with storage space. 
Its black metal legs with golden copper details 
give Fern a contemporary stance as well as 
timeless.
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Pearl sadeliğin, çağdaş ve rafine yorumu olarak karşımıza çıkıyor. İnce 
kolları, metal zarif ayakları, konforlu minder yapısıyla şehir evlerinin 
vazgeçilmezi olmaya aday.

PEARL RELAX

PEARL RELAX
(P1+M2)

PEARL CORNER
(P1+C+S2)
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Pearl comes across as a contemporary and refined 
interpretation of simplicity. With slim arms, metal 
elegant leg details, comfortable mattress is a 
candidate to be indispensable for urban houses.

Mard in i  a ims  for  p ressure  po ints  f rom rec l in ing  pos i t ions  and  inv i tes  the 
user to  a  comfor tab le  res t .  I t  a ims  to  res t  the  body by means  of  p ressure 
po ints  a r i s ing  f rom ergonomic  s i t t ing  and  rec l in ing  pos i t ions  between 
leg–wa is t-shoulder d is tances .  The  mechan ism of  movement  in  the  neck 
moves  in  10  d i f fe rent  s tages .  H igh  neck  suppor t ,  sof t  a rmrests ,  feather 
wa is t  suppor t  and  ad jus tab le  seat ing  depth  a l low us  to  persona l i ze  comfor t 
mode .  Mard in i  o f fe rs  qua l i ty t ime in  l i v ing  a reas  w i th  i t s  comfor tab le 
des ign .
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MARDİNİ CORNER
PEARL
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MARDİNİ CORNER
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MARDİNİ CORNER 
(N1+K+S2)

MARDİNİ   RELAX 
(M1+P2)

MARDİNİ CORNER 
(P1+C+S2)
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Mardini     yaslanma      pozisyonlarından kaynaklanan basınç noktalarını  hedefleyerek  
kullanıcıyı konforlu bir dinlenmeye davet ediyor.   Bacak-Bel-Omuz mesafeleri 
arasındaki ergonomik oturma ve yaslanma pozisyonlarından kaynaklanan 
basınç noktaları ile vücudu dinlendirmeyi amaçlıyor. Boyun kısmındaki hareket 
mekanizması 10 farklı kademede hareket ediyor. Yüksek boyun desteği, yumuşak 
kol dayamaları, kuş tüyü bel desteği ve ayarlanabilir oturum derinliği ile rahatlık 
modunu kişiselleştirebilmenizi sağlıyor. Mardini konforlu görüntüsü ile yaşam 
alanlarında kaliteli vakit geçirme imkanı sunuyor.

MARDİNİ
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TNdesign named this special sofa Secret as a result of their knowledge and 

experience with seating culture. The angular surfaces where the seating 
and back are in contact provide a natural resting position between the 
spine and legs. It  can absorb the variability of dynamic movements during 
sitting between the  upholstery and the frame.
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SECRET RELAX

SECRET RELAX

DESIGN BERJER
SECRET RELAX

Ndesign oturma kültürü i le i lgil i  bilgi bir ikimi ve deneyimleri sonucunda 
ulaştığı bu özel kanepeye Secret adını verdi .  Mekana maksimum konfor 
kazandırmak için tasarlanan Secret  kanepede yalın form işlevin bir örtücüsü 
olarak kullanıcıya sunuluyor. 

Oturum ve sırt ın temas ett iği açısal yüzeyler omurga ve bacaklar arasındaki 
doğal dinlenme pozisyonu sağladığı gibi ,  döşeme ve iskelet arasında ise 
oturma sırasındaki dinamik hareketlerin değişkenliğini de absorbe edebilecek 
esneklikte hafızal ı  materyaller kullanıl ıyor.

(P2+N1)  

22 23



ASH

Ash koltuk, yaşam alanlarında şıklığı ve fonksiyonelliği aynı anda deneyimlemek 
isteyenler için tasarlandı. Elektrikli mekanizmasıyla zorlanmadan rahatça yatak
haline getirilebilir olması Ash koltuğu diğer mekanizmalı koltuklardan ayırırken ince 
düşünülmüş kıvrımlı formu ile göze hitap ediyor.Ash koltuğun zarif metal ayak detayları 
aynı zamanda yaşam alanlarına şık bir hava katmayı amaçlıyor.

Ash sofa is designed for those who want to experience elegance and functionality in their 
living space at the same time. The fact that it can be easily turned into a bed without 
difficulty with its electric mechanism distinguishes the Ash seat from other seats with 
mechanisms, and it attracts the eye with its finely thought-out curved form.The elegant 
metal foot details of the Ash sofa are also aimed at adding a stylish atmosphere to living 
spaces.

L
A
T
T
E

Latte koltuk, rahatlık ve estetik ön planda tutularak tasarlanmış olup, 
organik formlu yapısı ve özgür hatları, kaliteli malzeme ve işçilikle 
birleşerek mekanlarınıza değer katıyor. Oturumu saran sırt ve kol yapısı, 
ayaklarındaki ahşabın sıcaklığıyla harmanlanarak sıcak ve samimi yapısıyla 
göz dolduruyor.

Latte sofa is designed with comfort and aesthetics at the front. Its organically 
shaped structure and free lines are combined with quality materials and 
workmanship to add value to your spaces. The back and the arm structure 
surrounding the session blends with the warmth of the wood at the feet and 
fills the eye with its warm and friendly structure.

24 25



M
A
C
A
R
O
O
N

Macaroon’un neotenik  yumuşak formu rahatlık ve 
konforu ön planda tutarak mekana dinamik ve çarpıcı bir 
ahenk katıyor.  Formlarındaki doğal ve özgür kıvrımlar 
modüler parçalarla iç mekanlara fonksiyonellik ve 
akıcılık kazandırıyor. Macaroon’un tatlı, pofuduk, 
çocuksu çizgisi insanda mutluluk uyandırıyor.

(P1+C2)  
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The neotenic soft form of the macaroon 
gives the interior a dynamic and striking 
harmony, keeping comfort at the  forefront. 
Their  natural curves and modular systems 
give functionality and fluency to the interiors. 
Sweet, fluffy, childlike  Macaroon evokes 
feeling of happiness.

(P1+C+N2)  
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Mint koltuk minimal ölçüleri kıvrımlı hatları ve yatak 
olabilme mekanizmasıyla hem fonksiyonel  hem 
de konforlu bir oturum deneyimi sağlıyor.

Mint sofa provides a functional and comfortable 
sitting experience with its minimal dimensions, 
curved lines and sofa-bed mechanism.

30 31



Pumpkin koltuk cosy yaşam felsefesinin temel kurgusu olan sıcak,samimi ve doğal bir ambiyans 
elde etmek için tasarlandı.Pofuduk görüntüsü  ve yumuşak hissiyatının yanı sıra ahşap ayak detayları 
ile ortama sıcak ve dinamik bir hava katmayı amaçlıyor. Pumpkin yumuşak iç yapısını saran katmanlı 
dokusuyla yaşam alanlarınızın yeni gözdesi olmaya aday.

P
U
M
P
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N
Pumpkin sofa  is designed to achieve a warm,friendly 
and natural ambience, which is the main f iction of 
the Cosy l ife philosophy.It aims to add a warm and 
dynamic atmosphere to the environment with its 
puffy appearance and soft feel , as well as wooden 
leg details .Pumpkin is a candidate to become the new 
favorite of your l iving spaces with its layered texture 
that envelops the soft inner structure.
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Rahatlığın ve konforun en zarif hali olan lime dikey dikişlerinin yarattığı farklı 
ambiyans ile evinize şıklık katacaktır. Minimal tarzı ile yaşam alanlarınızın en keyifli 
parçası olmaya aday.

Lime which is the most elegant version of comfort will add elegance to your home 
with different ambiance.This armchair is a candidate to be the most enjoyable part 
of your living spaces with its minimal style.

L
I

M
E
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Zamansız chesterfield kavramının ikonu olan Cupon kanepe 
yaşam alanlarında sıcak ama mesafeli, görkemli olduğu 
kadar da asil bir ambiyans oluşturuyor. Cupon kanepe 
klasik katlama kapitone el işçiliğinin  kaliteli  ve kusursuz 
duruşu ile fark yaratıyor, ince düşünülmüş detayları ile de 
lüksü adeta yeniden yorumluyor.

Cupon sofa that is the icon of the timeless chesterfield 
concept creates a noble and majestic ambience in livin 
spaces. It makes a difference with a quality and impeccable 
stanes of its  classic folding quitted craftmanship. Cupon 
sofa reinterprets luxury with its finely thought details.
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Jade koltuk modern ve sade detaylar ile yaşam alanlarına minimal tasarım anlayışı 
sunuyor. İnce kol yapısı ve metal ayakları zarifliğini ön plana çıkarırken, Aynı zamanda 
minimal formları iç mekanlara sakinlik veriyor. Çağdaş bir dekorasyon anlayışının 
elementlerini taşıyan Jade şehir evlerinin tarzını yansıtmaktadır.

J
A
D
E

The Jade sofa offers minimal design 
insight to the living areas with modern 
and simple details. Its minimal form 
give the calmness to the living spaces, 
while Its slender arm structure and 
metal leg gives elegance prominence 
Jade sofa which include elements of a 
contemporary interior design reflects 
the style of urban houses.

JADE RELAX

(M1+P2)  
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İSTANBUL

Mekana estetik ve konfor kazandırmak için tasarlanan İstanbul, İstanbul gibi 
geçmişten izler taşıyan ama güçlü ve modern duruşunu kaybetmeyen bir kanepe 
fikri ile ortaya çıktı. Retro modern tarzın hakim olduğu İstanbul koltuğun oturum 
kasnaklarında yer alan  fırınlanmış gürgen ağacı iskeletiyle dayanıklılıktan ödün 
vermeden ahşap kasası ile de modern  duruşunun yanında geleneksel kanepe 
algısını da kaybetmiyor.

Istanbul designed to gain aesthetic and comfort in space, Istanbul came forward 
with the idea of a sofa with traces of the past like Istanbul but losing its strong and 
modern stance. Istanbul, which is dominated by retro - modern style, does not lose 
the perception of the traditional sofa.
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Giza koltuk huzur veren dingin yapısı ile raf ine bir dekorasyon tarzı 
sunuyor. Yumuşak ve yal ın formunu f it il  detayları süslüyor. İnce sırt 
ve kolçak formunun yanı sıra yüksek zarif ayaklar ile de evinize 
ferahlık getiriyor.

Giza sofa offers a ref ined decorat ion style with i t s  peaceful  s imple 
design.  The soft  and simple form adorn the roving detai l s . I t  br ings 
freshness to your home with i t s  slender back and armrest form, 
as wel l  as high elegant leg.

G
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Yalın ve şık tasarımı ile lüks kavramına yeni bir boyut kazandıran Magenta koleksiyonu 
kendisine hayran bırakacak kadar iddialı. Pirinç metal ayaklar ve çektirme dikiş detaylar 
ile sezonun  modern lüks trendine uyum sağlıyor. Kullanım kolaylığını arttıran sabit oturum 
ve sırt detayları ile yaşam kalitenizi bir adım öteye taşıyor.

SNOW
BERJER

Magenta sofa that assign a new meaning 
to modern luxury concept with stylish and 
elegance design is ambitious to admire it. The 
collection that include brasscolored metal legs 
and hand crafted puller stitching details is 
adapted the new seasons modern luxury trend.

M
A
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Klasik döşeme st i l in i  modern çizgi ler  i le buluşturan Olympos koltuk takımı 
kendine has duruşu i le zamansız detaylar  yarat ıyor.  Özel  el  işçi l iğ i  kapitone ve 
düz döşemeyi  gold metal  şerit  i le birbir inden ayıran raf ine formu, ş ık ve zarif 
yaşam alanlar ı  oluşturmayı  amaçlar.  Olympos yumuşacık kumaş dokusu,  geniş 
oturumu ve konforu i le yaşam alanlar ın ızın değişmez parçası  olacak .

SOHO
BERJER

Olympos sofa set that combines 
classic upholstery style with modern 
lines create timeless details with 
its own unique style. The form that 
seperate special handcrafted quilting 
and flat upholstery with gold metal 
strip aims to create stylish and 
elegant living spaces. Olympos will 
be an invariable part of your living 
spaces with its soft fabric texture, 
large seating and comfort.

O
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N Chester field kültürünün günümüz mo dern koltuk anlayışına uyarlanmış 

hali  Fashion kanepe sınırsız renk yelpazesi i le bulunduğu mekana farklı 
ambiyanslar katar.  Bir inci sınıf yüksek kalite el işçil iği i le üretilen kanepe de 
yaklaşık 300 adet düğme tek tek gövdeye sabitlenir.  Yüksek kasalı  ahşap 
ayaklar mekana hem sıcaklık hem de ferahlık katar.
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Ece  Berjer  

Fashion sofa is which Chesterfield culture adapted to 
the modern sofa concept of today. Fashion sofa with an 
unlimited range of colors adds different ambience to the 
space.The sofa, which is manufactured with first-class 
high-quality handcrafting, also has 300 buttons fixed to 
the individual body. High-cased wooden leg add both 
warmth and refreshment to the space.

FASHION

Perfect Berjer

Wooden   3’lü
 (Yataklı /Sofa Bed)

Wooden kanepe kapitoneyi farkl ı bir yöntemle tam olarak amacına uygun kullanır.   Üzerinde 
yer alan düğmeler ile iç dolgunun pürüzsüz gözükmesini ve kaymayı önler. Kompleks 
bir süreci akıll ıca yöneterek lüksün sadeliğini sunar. Özell ikle yeşil renk dokulu kumaş 
ve organik hatlardaki ahşap iskeleti i le doğaya dönüşün bir temsil i  olması amaçlanmıştır. 
Malzemelerin doğall ığı ve renk tonlamaları mekana sıcakl ık kazandırır.

W
O
O
D
E
N

Wooden sofa uses quilting in a different way exactly for its purpose. With the buttons on it, it 
prevents the inner fill ing from looking smooth and slipping. It offers the simplicity of luxury. It 
is intended to be a representation of the return to nature, especially with its green-coloured 
textured fabric and wooden frame in organic lines. The naturalness of the materials and their 
tint adds warmth to the space.
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Klasikleşmiş kapitoneli tasarım anlayışını üst seviyeye taşıyarak 
modern ve spor bir yaşam alanı yaratmayı hedefler. Farklı ölçü 
opsiyonları ile şehir evlerine rahatlıkla uyum sağlar. İç mekan 
tasarımında  Zeus ikonik tasarımı ile birbirinden farklı stillere ev 
sahipliği yapacaktır.

ZEUS

Zeus aims to create a modern and sports l iving space by 
taking his classic quilted design concept to the next level .
It adapts easily to city houses with different measurement 
options. Zeus will host different styles with its iconic design 
interior.

Nplus  Ber jer

Yüksek konfor ihtiyacı ön planda olanların vazgeçilmezi Nplus dingin bir yaşam alanının 
merkezinde yer alıyor. Şehrin gürültüsünden ve kalabalıktan uzakta kaliteyi yaşamın her 
noktasında hissetmek isteyenler için modern ve zamansız bir stil sunuyor. Gizli ayakları ile 
blok görüntüyü desteklerken duruşu ile güven veriyor.

N PLUS
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N Plus sofa  offers a modern and timeless style for those who 
want to feel quality at every point in life, away from the noise 
and the crowds of the city. Hidden legs  support the block image 
while giving confidence with its stance.

Nplus Relax (P1+N2)
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Catherina baza ve kollarda yer alan kapitone detaylarının 
yanı sıra 3’lü koltukta yatak olabilme özelliği ile de estetik 
ve fonksiyonu bir arada barındırıyor. Geniş oturum alanı ve 
yumuşacık formu ile göze hitap eden bir konfor hissi veriyor. 
Modern kapitone detayı ile çağdaş bir dekorasyon stilini 
yaşam alanları ile buluştururken, ahşap ayak yapısı ile de 
mekana sıcak bir dokunuş katıyor.

CATHERINA

Catherina 3  seater is a sofa bed with its aesthetic and function. With its large seating 
area and soft form, it gives a sense of comfort. Modern quilted detail brings together 
a contemporary decoration style with living areas, while the wooden structure adds 
a warm touch to the space.

CATHERINA RELAX

WOODEN
BERJER

 (S1+M2)

Yataklı/Sofa Bed
Sandıklı/ with Storage Box
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ELLETTO CORNER

Sadeleşen şehir evleri için tasarlanan 
Elletto Corner elektrikli yatak ve baza 
özellikleri ile oldukça fonsiyoneldir. 
Köşe modülü konforlu oturum için 
uygun olan Elletto Corner geniş 
mekanlarda rahat bir kullanım sunar.

Elletto Corner is highly functional 
with electrical bed and bed base 
features designed for simplified town 
houses. Corner Module suitable for 
comfortable seating Elletto Corner 
offers comfortable use in large 
spaces.

Yataklı/Sofa Bed
Sandıklı/ with Storage Box

(S1+K+P2)
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Sade formu ve büyük sırt kırlentleri ile modern bir yapıya sahip olan New Tulip koltuk 
takımı, yatak olarak kullanımı sayesinde de kendini bir adım öne çıkarıyor.

New Tulip  which has a modern structure with its simple form and large back pillows, 
also makes itself a step forward thanks to  use as a bed.
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NEW TULIP

TRUVA BERJER

Bianca koltuğun sırt ve kol kısımlarında yer alan el işçil iği kapitone 
detayları ve akıcı hatların kusursuz birl iktel iği sayesinde eviniz 
zengin ve gösterişl i  bir havaya bürünüyor. Chester tarzına zamansız 
ve sıcak bir yorum getiren Bianca Koltuk Takımı torna ve lükens 
masif ayak seçenekleri ile de kullanıcısına alternatif ler sunuyor. 

Bianca is designed for those who want to create a warm and 
peaceful atmosphere in the l iving places. The sofa structure 
makes the space spacious and opens the doors to both modern 
and luxurious decoration. A t imeless and warm interpretation of 
the Chester style, the Bianca sofa also offers alternatives to the 
user with a choice of lathe and classic massive leg.

B
I
A
N
C
A

64 65



(N1+C+P2)  (N1+K+P2)  

Zarif kolçak yapısı ve modern metal ayakları 
ile yaşam alanlarında konfor ve şıklık katıyor.
Özel sırt mekanizmasıyla geniş oturum 
seçeneği sunan Slate, ergonomik yapısıyla 
konforundan ödün vermek istemeyenler 
için tasarlandı. Modüler tasarımı çağdaş 
şehir evleri için ölçüsel olarak esneklik 
sağlarken, siyah mat metal ayakları ve 
çizgisel sırt detayları ile konforu  estetikle 
buluşturuyor. S

L
A
T
E

Slate corner adds comfort and elegance 
to living spaces with its classiness armrest 
structure and modern metal leg.Enjoy a 
wide seating area with a movable back 
mechanism and special corner Module. 
Slate  that provides the large seating with 
special back rest mechanism designed for 
those who make no concessions of comfort 
with ergonomical design. While Its modular 
design offers a measure of flexibility for 
contemporary urban houses, It combines 
aesthetic and comfort with It’s black matte 
metal legs and linear back details.
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Midnight collection provides a seating style with 
functionality and comfort is at the forefront. It 
adapts to different sizes of living spaces with its 
modular design. The mechanism of movement 
in the neck moves in 10 different stages. High 
neck support  and adjustable seating depth 
allow us to personalize comfort mode. In addition 
to its ultra-comfort feeling, Midnight enhances 
the users enjoyment of wathching with options 
such as a induction charger and sound system. 
modules.
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Midnight koleksiyonu fonksiyonelliğin ve konforun ön planda olduğu bir oturma biçimi sunar. 
Modüler yapısı sayesinde farklı ölçülerdeki yaşam alanlarına uyum sağlar. Boyun kısmındaki 
hareket mekanizması 10 farklı kademede hareket eder. Yüksek boyun desteği ve ayarlanabilir 
oturum derinliği ile rahatlık modunu kişiselleştirebilmemizi sağlar.  Midnight sunduğu ultra 
konfor hissinin yanı sıra temassız şarj ünitesi ve ses sistemi gibi opsiyonlar ile kullanıcısının 
seyir keyfini arttırır.

(Puf+T3+K+T3+SS+T2)(T1+SS+T3+K+T3+T2)
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Chocolate  koleksiyonu modern yaşam alanlarında konfor ve estetiği bir 
arada buluşturmak isteyenler için tasarlandı. Modüler ve dinamik yapısı ile 
farklı yaşam alanlarına uyum sağlamayı amaçlar. Çekmece ve dergilik gibi 
depolama birimlerinin yanı sıra temassız gizli şarj özelliği ile kullanıcılara 
fonksiyonel çözümler sunar.
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(T1+T3+D+C+Kare Puf+T2)( T1+D+K+T3+T3+D+M)
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Chocolate Collection is designed for those who want to combine comfort and 
aesthetics in modern living spaces. It aims to adapt to different living areas with 
its modular and dynamic structure. Storage units such as drawers and magazine 
box  offers functional solutions to users with contactless hidden charging feature.

Kare Puf
Mini Puf
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HİLAL BERJER

Sırt kısmında bulunan kapitone detayları ile şıklığı 
ve konforu bir arada sunan Hilal berjer,  360 derece 
dönme mekanızması ile de keyifli bir oturma biçimi 
sunarak günü daha enerjik geçirmenizi sağlıyor.

Hilal armchair offers a combination of elegance 
and comfort with the quilted details on the back 
part, Hilal armchair provides a pleasant seating 
style with 360 degree swilvel mechanism, allowing 
you to spend the day more energized.

Cherry yumuşacık yuvarlak formu ile evde modern koltuk takımlarına kontrast bir 
şıklık katar.Alışılmışın dışında formu ve ultra konforlu yapısı ile  eğlenceli ve hareketli 
bir dekorasyon tarzı sunar.

The Cherry armchair adds a stylish contrast to the modern sofas at your home with its 
squishy round form.It’s unusual  form and ultra-comfortable structure offers a fun and 
dynamic style of decoration.

CHERRY
BERJER
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Dairesel formları metalik detaylarla birleştiren Blush yaşam alanlarına zarafeti ve 
şıklığı getirmeyi amaçlıyor. Koleksiyonun kitaplık, lambaderli yan sehpa, konsol ve 
dresuar gibi parçaları hayatı kolaylaştırırken sadeliği ile de iç mekanlara ışıltı katıyor. 

Blush aims to provide elegance  to living spaces with combining 
circular forms and metallic details. While the collection consists of 
many pieces such as bookshelves, a side table with lighting, a console 
and a dresser, it gives glamorous touches to interiors with its simplicity.

Yemek Odası/Dining Room
BLUSH

Blush Elips Masa/Dining Table
Blush Sandalye/ Chairs (6 pcs)
Blush Konsol/Console
Blush Konsol Aynası/Console Miror

B
L
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Blush Yuvarlak 
Masa/Round Table

Orta Sehpa / Coffee Table

Aydınlatmalı Yan Sehpa/
Side Table with Lightign

Blush Tv Sehpası / Tv Stand
Blush Tv Ünitesi
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Yan Sehpa/Side Table 

Blush Tekil Kitaplık /  Bookcase (1 pc)

Blush Dresuar /Dresser
Blush Konsol Aynası/Console Mirror
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Blush bedroom brings together geometric forms and functionality. Warm 
greige lacquer palette, velvet covered bed base, applique details. Makeup 
mirror with lighting and magnifying mirror and functional units in the closet 
such as accessories, shoes adds value to your living spaces. Reflected 
glass and lacquer cabinet door options provide a flexible dressing room 
with modules in different size.

Blush Karyola/Bed
Blush 6 Kapılı Dolap / Wardrobe

Blush Komodin /Bedstead (2 pcs)
Blush Makyaj Masası/ Make up Table

Blush Ayna/  Mirror

Yatak Odası/Bedroom
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Ayna/
Mirror

Puf/ Pouf

Bench
Blush Yatak Odası geometrik formları fonksiyonellik 
ile buluşturuyor. Sıcak grej lake tonları, kadife kaplı 
karyola bazası, özel tasarım aplik detayları, dolap içi 
aksesuarlık, ayakkabılık gibi fonksiyonel birimleri, ışıklı 
makyaj aynası, büyüteçli ayna gibi ince düşünülmüş 
detayları ile yaşam alanlarına değer katıyor. Reflekte 
cam ve lake dolap kapağı alternatifleri ve farklı 
ölçülerdeki modülleri ile evinize uygun esnek bir 
giyinme odası oluşturmanıza yardımcı oluyor. 

Makyaj Masası/ Make up Table

Askılıklı Boy aynası/
Dressing Mirror 
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Biscotti koleksiyonu cevizin zamansızlığını metalin zerafeti ile harmanlayarak çağdaş 
bir yaşam alanı düşleyenler için tasarlandı. Güçlü işçiliği ve dokusu ile evlerinizde fark 
yaratmayı amaçlayan biscotti koleksiyonu sıcak ve samimi bir ambiyansın yanı sıra füme 
cam ve metal detayları ile şıklığı ve ışıltıyı evlerinize taşıyor.Sevdiklerinizle keyifli zaman 
geçirebilmeniz için kurgulanan tv ünitesi,yemek odası ve sehpaları ile Biscotti koleksiyonu 
şıklığın yanı sıra fonksiyonelliği de ön planda tutmayı sevenlerin yeni gözdesi olmaya aday.

Yemek Masası/ Dining Table

Konsol/ Console

B
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Duvar Ünitesi/Wall Unit

Bar/Cabinet

Yan Sehpa/
Side Table

C Sehpa/
Side Table

Orta Sehpa/ Coffee Table

Biscotti collection is designed with, blending 
the timelessness of walnut with the elegance of 
metal for those who dream of a contemporary 
living space. Biscotti collection which aiming to 
make a difference in your home with its strong 
craftsmanship and texture brings elegance and 
sparkle to your home with a warm and intimate 
ambience, as well as smoked glass and metal 
details. The Biscotti collection with its TV unit, 
dining room and coffee tables designed for you 
to spend a pleasant time with your loved ones is 
a candidate to be the new favorite of those who 
like to keep elegance as well as functionality at 
the forefront.
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Warmth, comfort, tranquility, sincerity... this is how the Scandinavian philosophy of 
hygge describes a house. The Clay Collection, which is a reflection of the Japandi style 
created by combining the scandi design concept dominated by simplicity and Japanese 
minimalism. Clay Collection aims to bring peace and tranquility to your homes with its 
wicker details and natural wood texture. The coffee tables, inspired by the Japanese 
philosophy of Kintsugi, where broken ceramics are mended with gold. It reflects the 
beauty of flaws and reminds us that our frustrations strengthen and beautify us...

Konsol/ Console

Sıcaklık, rahatlık, huzur, samimiyet... İskandinavların hygge felsefesi evin çağrışımlarını 
böyle anlatıyor. Sadeliğin, dingin renklerin hakim olduğu iskandinav tasarım anlayışı ile 
Japonların minimalist tasarım anlayışının bir araya gelerek oluşturduğu Japandi stilinin 
bir yansıması olarak karşımıza çıkan Clay Koleksiyonu hazeran detayları ve doğal 
ahşap dokusuyla evlerinize huzuru ve sakinliği taşımayı amaçlıyor. Kırılan seramiklerin 
altınla birleştirildiği Japon felsefesi Kintsugi’den tasarlanan esinlenerek sehpaları ise 
kusurların güzelliğini yansıtıyor ve kırıklıklarımızın bizi güçlendirerek güzelleştirdiğini 
hatırlatıyor.

C
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Orta Sehpa/ Coffee Table

Tv Sehpası/ Tv Stand

Mini Konsol/ Mini Console
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Natural renklerin sade formlarla buluşmasıyla tasarlanan 
Marmalade,mekanlarda derinlik hissi uyandırıyor.El işçiliği 
ve lüks materyallerin kullanımı yaşam alanlarına değer 
katıyor.

Marmalade, designed with the combination of natural colors 
with simple forms, evokes a sense of depth in the spaces.
Craftsmanship and the use of luxurious materials add value 
to living spaces.

Tv Ünitesi / Tv Unit

Orta Sehpa/
Coffee Table

Çalışma Sehpası/
Working Table

Yan Sehpa/ 
Side Table
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SACRAMENTO

Hareli ceviz kaplama, çakıl taşı mat lake ve bronz metal kombinasyonunu sofistike ve nitelikli 
tasarım detayları ile buluşturan Sacramento Koleksiyonu, stil sahibi tarzı ile göz dolduruyor. 
Modüler duvar ünitesi ihtişamlı görüntüsünü işlevsellikle buluştururken yemek odası ise çağdaş 
dekorasyon anlayışının göz alıcı dokunuşları ile benzersiz zarafeti yaşam alanlarına taşıyor.
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Tv Ünitesi / Tv Unit
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Sacramento Collection which mixing combination wood grain walnut veneer 
matte pebble stone paint lacquer and bronz metal with sophisticated and 
qualified design details, impresses with its stylish style.While the moduler 
wall unit combines its magnificent appearance with functionality, the dining 
room brings unique elegance to its living spaces with eye-catching touches of 
contemporary decoration understanding.

Yan Sehpa/ Side Table

Orta Sehpa/ Coffee Table

Çalışma Masası /Study Table
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Askılık Boy Aynası/
Dressign Mirror

Karyola/ Bedstead

Bench

Komodin/ Commode

Dolap/Wardrobe

SACRAMENTO

Şifonyer/ Chiffonier
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PECAN
Yemek Odası/Dining Room

Pecan koleksiyonu minimal ve iş levsel  detaylar ın ön planda olduğu dinamik bir  yaşam 
alanı  oluşturmayı  amaçlar.  Cevizin  s ıcakl ığ ı  ve antrasit in modern etkis i  i le dengel i  b ir 
ş ıkl ık  sunar.  Ceviz kaplamaya uygulanan yatay ve dikey hareketler  i le yakalanan asimetr ik 
uyum i le hem zamanı  yakalar hem de zamansızl ık  vaat eder.  Koleksiyon yüksek metal 
ayaklar ı ,  keskin hatlar ı  ve seçkin detaylar ı  i le sadel ik ve  ş ıkl ığ ı  b ir  arada bar ındır ı r. 
Bölümlenmiş çekmeceler i le organize ve düzenl i  b ir  depolama sunar.

Pecan Masa / Dining Table
Sansiro Sandalye / Chairs (6 pcs)
Pecan Konsol / Console
Pecan Konsol Aynası / Console Mirror
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Tv Sehpası/Tv Unit

Pecan col lect ion aims to create a dynamic l iv ing space where minimal and funct ional 
detai l s  are at  the forefront .  I t  of fers a balanced elegance with the warmth of walnut and 
the  modern ef fect of  anthracite color. Hor izontal  and ver t ical  mot ions that appl ied to 
walnut veneer captured asymmetr ic al ignment .  The col lect ion both captures the t ime 
and  promises the t imelessness by hor izontal  and ver t ical  mot ions that are appl ied 
by walnut veneer captur ing asymmetr ic harmony.  I t  combines s impl icity and elegance 
with sharp l ines ,  metal  legs and outstanding detai l s .  I t  provides  organized and orderly 
storage with compar tmented drawers .

Pecan Tv Sehpası / Tv Stand
Pecan Üst Blok / Upper block (2 pcs)

P
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Yan Sehpa/ Side Table

Orta Sehpa/ Coffee Table

Büfe / Side Board
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Konsol/ Console

Ruby koleksiyonu kırıklı ve amorf formların cazibesini,sade ve şık lake rengi ile yaşam 
alanlarınıza sunarken mermer görünümünün akışkan kurgusu ortama dinamik bir hava 
katıyor.İnce düşünülmüş detayları ile evlerinizde zengin bir ambiyans oluşturmayı amaçlayan 
Ruby koleksiyonu cam masa ve cam orta sehpa seçenekleri ile göz kamaştıran bir şıklık 
vadediyor. Zarif metalik detayları ile modern bir duruş sergilerken,mekanlarda özgün bir 
dokunuş arayanların da yeni gözdesi olmaya aday.

Orta Sehpa/ Coffee Table

The Ruby Collection offers the charm of broken and amorphose 
forms to your living spaces with its simple and stylish lacquer color, 
while the flowing its marble-looking adds a dynamic atmosphere to 
the environment. Aiming to create a rich ambience in your homes 
with its delicately designed, Ruby collection promises dazzling 
elegance with its glass table and glass coffee table options. It is a 
candidate to become the new favorite of those who are looking for 
an unique touch in spaces while displaying a modern posture with 
elegant metalic details.

R
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Yan Sehpa/ Side Table

Tv Ünitesi / Tv Unit

Yemek Masası/ Dining Table
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Latte koleksiyonu yumuşak ve yalın 
hatlarıyla keyifli bir yaşam alanı oluşturmayı 
amaçlıyor.  Doğal ceviz ağacı ayaklar, lake 
yüzeyler ve füme camlar; doğal ceviz 
kaplamayla harmanlanıyor, detaylarındaki 
zenginlikle modern bir yaklaşım sergiliyor. 

The Latte collection aims to create a 
pleasant living space with its soft and 
simple lines.  Natural walnut wood legs, 
lacquered surfaces and smoked glasses 
are blended with natural walnut coating 
and The Latte collection shows a modern 
approach with richness in its details.

Orta Sehpa/ Coffee Table

Konsol/ Console

Duvar Ünitesi /Wall Unit
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Yan Sehpa/ Side Table

Yemek Masası/ Dining Table
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Bergamo Masa/Dining Table
Bergamo Sandalye/ Chairs (6 pcs)
Bergamo Konsol/Console
Bergamo Konsol Aynası/Console Miror(Ø98)

Yemek Odası/Dining Room
BERGAMO

Bergamo koleksiyonu modern ve yalın hatlarıyla 
keyifli bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor.  
Pirinç kulplar, lake yüzeyler ve füme camlar; 
ahşap kaplamayla harmanlanıyor, detaylarındaki 
zenginlikle modern bir yaklaşım sergiliyor. 
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Duvar Ünitesi/Wall Unit

Yan Sehpa/Side Table

Orta Sehpa/
Coffee Table
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Bergamo 6 Kapılı Dolap / Wardrobe
Bergamo Şifonyer/ Chiffonier
Bergamo Şifoniyer Aynası/ Chiffonier Mirror
Bergamo Karyola/Bed
Bergamo Komodin /Bedstead (2 pcs) Bergamo collection aims to  delighted life space with its 

plain and modern line.  It is blended with rice handle, lake 
surface and smoky windows; wood cover and It displays a 
modern approach with  its rich details.

Şifonyer / Chiffonier
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Yemek Odası/Dining Room
SECRET

Secret Masa/Dining Table
Secret Sandalye/ Chairs (6 pcs)

Secret Konsol/Console
Secret Konsol Aynası/Console Miror(Ø110)
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Secret doğal ceviz kaplama dokusu ve 
fugalı lake kapak detayları ve metal 
kulpları ile zengin ve bir o kadar da 
sade bir yaşam alanı sunuyor. Siyah ve 
antrasit renk seçeneği, dokunmatik led 
aydınlatmalı konsol aynası, ceviz kaplamalı 
pah detayları ile modern yal ın ve şık 
atmosferler oluşturmanın sırrını veriyor.

Duvar Ünitesi/Wall Unit S
E
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T

Açılır Masa/
Dining Table 180 cm (+40 cm)

Dresuar Aynası / 
Dresser Mirror(Ø81)

Dresuar / Dresser
Kitaplık / Bookcase

Tv sehpası / Tv stand (18o cm)
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Yatak Odası/Bedroom
SECRET

Secret 6 Kapılı Dolap / Wardrobe
Secret Şifonyer/ Chiffonier

Secret Şifoniyer Aynası/ Chiffonier Mirror
Secret Karyola/Bed

Secret Komodin /Bedstead (2 pcs)
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Secret doğal ceviz kaplama dokusu ve fugalı lake kapak detayları, ve metal kulpları ile zengin ve 
bir o kadar da sade bir yaşam alanı sunuyor. Siyah, antrasit ve krem rengi lake seçenekleri, komple 
keten kaplama baza, dokunmatik led aydınlatmalı şifoniyer aynası, ceviz kaplamalı pah detayları 
ile modern yalın ve şık atmosferler oluşturmanın sırrını veriyor. Reflekte cam ve fugalı lake kapak 
seçeneği, dolap içi aksesuarlık fonksiyonları ve  farklı ölçülerdeki modüler birimleri ile evinize uygun 
esnek bir giyinme odası oluşturmanıza yardımcı oluyor.

5 Çekmeceli Şifonyer/
Chiffonier (with 5 drawers)
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Yemek Odası/Dining Room
NEW KAWİN

Masa/Dining Table
Lara Sandalye/ Chairs (6 pcs)
Konsol/Console
Konsol Aynası/Console Miror

Kastamonu bölgesinde bulunan restore edilemeyecek durumdaki eski konaklarına ait geri kazandırılmış 
yüzyıllık ahşaplar özel işlemlerden sonra mobilyaya dönüştürülerek hayatımıza yeniden kazandırılıyor. 
New Kavin zamansız kült tasarımı ile masifin doğal dokusunu, sıcaklığını,  yaşanmışlığını evinize getiriyor. 
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Camlı Konsol/ Console

Camlı Dolap / Cabinet

Orta Sehpa / Coffee Table

Dresuar / Dresser

Old mansions which cannot be restored in Kastamonu region is 
converted into furniture after special operations and reclaimed 
to our lives. New Kavin which has timeless and cult design 
brings the natural texture, warmth, liveliness of the  century-old 
restored solid wood into your home. 

Kitaplık / Bookcase

Yan Sehpa/
Side Table 

Mini Dolap / Bar

Camlı Tv Sehpası/ Tv Stand
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