


WELCOME 
TO OUR 
UNIVERSE 

And we hope you’ll enjoy making it a part 
of yours. Design is always a unique world 
in its own way. Everyone builds their own 
house according to their personal pleasures 
and needs. For the perfect atmosphere the 
most stylish parts always come together. 
We created a collection that opens your 
personality and your spirituality to the 
universe. We are at your disposal with a 
project which increases the value of comfort 
and the freedom of expression. Styles, 
details and solutions. All of them are on 
these pages.

Tasarım her zaman kendi yolunda eşsiz bir 
dünyadır. Herkes, kendi kişisel zevkine, kendi 
ihtiyaçlarına göre evini inşa eder. Mükemmel 
bir atmosfer için her zaman en tarz parçalar 
bir araya gelir. Kişiliğinizi ve ruh halinizi evrene 
açan bir koleksiyon oluşturduk. Konfor ve 
ifade özgürlüğünün değerini artıran bir proje 
ile karşınızdayız. Stiller, detaylar ve çözümler. 
Hepsi bu sayfalarda.



Capella
Corner Sofa

High-end quality 
By design

Capella Chair
Sandalye

Capella Dining Table
Yemek Masası

Capella Sideboard - Konsol

The Capella dining room has got all 
the stunning items to enjoy happy 
moments and spend joyful time with 
family and friends. Ahşabın renkleri 
ve özgün tasarımların bir araya geldiği 
Capella ile, misafirleriniz için hazırla-
dığınız sofralarda zengin ve mutlu bir 
atmosfer yakalayabilirsiniz.

and absolutely 
extraordinary

art of the design

Claim hidden in simplicity of the Capella Chair, 
which traces a refined sense of style, offers a 
graceful form and an eye-catching elegance with 
details that refer to the past. İddiası sadeliğinde 
saklı. Rafine bir stil anlayışının izini süren Capella 
Sandalye, zarif formu ve geçmişe gönderme 
yapan detaylarıyla göz alıcı bir şıklık sunuyor.

Capella Chair -Striking style

For good-looking lighting in a 
practical, space-saving pack-
age, the wooden Sia floor 
lamp will instantly add light 
and style to your living space. 
Dinamik ve modern tasarımı 
ile Sia Lambader vazgeçilmez 
tamamlayıcınız oluyor.

Capella dining room 
with a retro approach 
to beautiful minimalism.
This is a modern, 
functional and absolutely 
extraordinary dining 
space. Minimalizmi retro 
bir yaklaşımla yorum-
layan Capella Yemek 
Odası; modern, şehirli, 
fonksiyonel ve kesinlikle 
sıra dışı.

modern, urban, functional
Capella sideboard beautifully combines an  elegant texture of 
wood with modern lines. It synthesizes the aesthetics with its 
details and drawers, where the brass tumbling technique is used. 
Ahşabın elegan dokusunu çağdaş çizgilerle buluşturan Capella 
Konsol, pirinç eskitme tekniğinin kullanıldığı detayları ve çekmece-
leriyle estetiği fonksiyonellikle sentezliyor.

CAPELLA DINING ROOM, CONTEMPORARY BY DESIGN

CAPELLA WALL UNIT, 
FEETING WITH AESTHETIC 
FUNCTIONALITY
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Tergum 
Bergere
Berjer

 Capella



    more life, 
m o r e  c o m f o r t

 Capella

Capella, which carries the television 
as an accessory, combines metal details, 
drawers and aesthetics with decorative 
shelves placed in harmony, with the 
brass tumbling technique. Daha çok 
hayat, daha çok konfor. Sadeliği güçlü bir 
kimliğe dönüştüren Capella Köşe Koltuk, 
geniş kullanım alanı ve birinci sınıf kalite-
siyle standartlarından ödün vermeyenler 
için tasarlandı. 

CAPELLA CORNER, 
HIGH-END QUALITY 
BY DESIGN



The Capella wardrobe is made literally, taking in mind all the 
necessities of the modern lifestyle. It brings more comfort with its 
large space, which is looking simply perfect. Modern zamanların 
tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan Capella Dolap, geniş iç 
hacmi ve ideal formuyla çağdaş yaşam alanlarına uyum sağlıyor.

 Capella
CAPELLA BEDROOM, CONVENIENT BY DESIGN

The Capella chest of drawers brings an extraordinary 
style along with unique design. Çizgi üstü dizaynı ile 
klasik şifonyerleri saf dışı bırakan Capella Şiyonyer, güçlü 
tasarımı sayesinde çağdaş stile öncülük ediyor. 

A marvelous exposure of wooden design 
with country style. Capella bedroom has got 
a very natural look with gorgeous features. 
Ahşabın sahiplenici ruhunu kusursuz bir 
tasarımla buluşturan Capella Yatak Odası, 
country dekorasyon anlayışından aldığı 
ilhamla natürel ama çarpıcı bir portre çiziyor.

Capella Chest Of Drawers - Şifonyer

Capella Wardrobe - Dolap

Capella 
Commode
Komodin
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Dali Sideboard - Konsol
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Dali made a difference with its stunning details, 
by making its tough attitude of marble even 
more special with black color and rose metal 
touch. Renk kartelasının iki farklı ruha sahip 
renkleri olan siyah ve rose metali bir araya geti-
ren Dali Yemek Odası, zarif bir ihtişam, göz alıcı 
bir iddia ortaya koyuyor.

The Dali sideboard 
deals with the modernist 
approach of classical 
hardware, enriches the 
characteristic attitude of 
dark wood with fine blocks 
and gold details. Siyahın 
cesur dokunuşu, mermerin 
karakteristik dokusu ile 
güçlenirken, bu etkileyici 
birlikteliğe etkileyici detaylar 
eşlik ediyor. 

DALI DINING ROOM,
ELEGANTLY GORGEOUS

 Dali This sofa displays an ambitious 
features of the northern style. Dali 
sofa maintains high standards of 
fabric quality, bold color touch with 
an extraordinary harmony. Kuzey 
stilinin yalın tarzına iddialı bir pers-
pektif kazandıran Dali Koltuk, özenle 
kurgulanmış detaylarıyla ön plana 
çıkıyor. Kumaş kalitesiyle yüksek 
standartlarını sürdüren Dali, cesur 
renk dokunuşlarıyla da sıra dışı bir 
uyum yakalıyor. 

DALI SOFA,
DIFFERENT BY DESIGN 

Dali Chair
Sandalye



   Soho

With the clever styling of the Soho dining 
room, a retro touch has it all to make it look 
exceptionally beautiful. Its wooden and lacqu-
ered features bring your favorite trends in one 
set. Retro dokunuşlarla zamansız bi tasarıma 
dönüşen Soho Yemek Odası, zarif biçimde 
kıvrılan hatları ve ahşabın eşlik ettiği kusursuz 
dizaynı ile ev stilinizde başrole yerleşiyor.

Inspired by the unrestricted free spirit of 
the 70s, Soho sideboard comes out of the 
hidden corners of the past with its luxurious 
retro style. 70’li yılların sınır tanımayan özgür 
ruhundan ilham alan Soho Konsol, retro 
tarzıyla geçmişin saklı köşelerinden çıkarak 
günümüze yansıyor. 

SOHO DINING ROOM,
CONTEMPORARILY RETRO 

Soho Sideboard - Konsol

Soho 
Coffee Tables
Orta Sehpa

Soho Chair 
Sandalye

SOHO TV UNIT,    
ESSENTIAL AND DYNAMIC



   Soho
SOHO BEDROOM, LUXE RETRO STYLE

Modernized classic design of the Soho bedroom brings a new life to your living space. Sophisticated 
retro style of the bedroom will let you feel the best of luxury. Modernize edilmiş klasik doneleri, çarpıcı bir 
şekilde yorumlayan Soho Yatak Odası, retro stilin estetiğini ahşabın etkileyici atmosferiyle buluşturuyor.

Smooth outer surface,Soho chest of 
drawer rack compatible with wooden 
handles and other parts of the set.İn 
addition,6 drawers are preparing to draw 
the entire load of the house. Pürüzsüz 
dış yüzeyi, ahşap kulplarıyla takımın 
diğer parçalarıyla uyum yakalayan Soho 
Çamaşırlık, 6 çekmecesiyle evin tüm 
yükünü üstlenmeye hazırlanıyor.

In beautiful grey lacquer with wood 
accents, the Soho chest of drawers is the 
item to add luxe to your sleeping space.  
Üç çekmeceden oluşan Soho Şiyonyer, 
işlevsel özelliklerinin yanı sıra üst tablasıyla 
şık aksesuarlar ve fotoğraf çerçeveleri için 
hoş bir sergi alanı yaratıyor.

Soho 
Cabinet of  Drawers - 
Çamaşırlık

Soho Chest Of Drawers - Şifonyer

sophisticated 
preferences



ABSOLUTELY 
INSPIRING

 Bug

Antique traces are hidden in metal and wooden features of the Bug 
cabinet. Oval edges, sleek legs and beautifully designed brass handles 
give this storage cabinet a glamorous look. Antik çağın izleri, metal ve 
ahşapta gizli. Altın renginin ihtişamıyla dönemin atmosferini sembolize eden 
Bug Vitrin, geniş depolama alanı sayesinde işlevsel çözümler sunuyor. 

Dining rooms don’t get much elegant 
than this. Crafted for those with a 
futuristic design. Bug dining room has 
a sophisticated, gracious look and 
a walnut-finished items with super 
beautiful brass details. Fütürüstik bir stil 
anlayışını antik çağın kült unsuru ağaç 
detayıyla birleştiren Bug Yemek Odası, 
dünü bugünde buluşturan güçlü bir 
mozaik yaratıyor.

Bug Cabinet -Vitrin
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Bug Dining Table - Yemek Masası

BUG DINING ROOM, FUTURISTIC BY DESIGN



 Bug

Bug Coffee Table
Orta Sehpa

Bug High Side Table 
Yüksek Yan Sehpa

Bug Low Side Table 
Alçak Yan Sehpa
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Live and enjoy your leisure in the glamorous living 
room. Green upholstery and marble coffee table tops 
bring a calming feel and charming design with high-end 
credentials.Yaşam alanlarına sofistike bir imza. Çizgi 
üstü tasarımı ve incelikle düşünülmüş detaylarıyla eviniz 
için özel bir tercih sunan Bug, kadifemsi dokusu ve 
rahatlığıyla konforlu bir deneyim sunuyor. 

The Bug TV unit is more than just a unit of TV set. Its cool beauty and elegant design creates an amazing 
atmosphere in the living room. Özgün ve çarpıcı formuyla Bug TV Ünitesi, bir üniteden çok ev stilini karakterize 
eden ana oyuncuya dönüşüyor. Televizyonu bir aksesuar gibi taşıyan ünite, modüler parçaları sayesinde 
dekorasyonda özgürlük sağlıyor.

BUG SOFA,
A SPECIAL DESIGN FOR 
YOUR HOME

BUG TV UNIT, 
DESIGN YOUR NEW PLACE



 Bug
BUG BEDROOM, MODERN BY DESIGN

Your style is individual. Your 
wardrobes should be, too. The Bug 
sliding wardrobe includes a shelf 
and hanging rail per section. Loft 
and modern style of this wardrobe 
is just fascinating. Loft stilin yaşam 
alanlarındaki referansı. Modernist 
bir bakış açısıyla hayat bulan Bug 
Gardırop, geniş iç hacmi sayesinde 
stili işlevsellikle buluşturuyor.

The Bug bedroom has got 
the most ultimate comfort and 
unique design as the name 
itself. All in soft green and grey 
colors adding something extra 
to your sleeping space. Renk 
kartelasının en iddialı tonlarını 
başarıyla taşıyan Bug Yatak 
Odası, alışılmış tasarımların 
çok ötesinde bir anlayış ortaya 
koyuyor. Özgün bir çizgide 
seyreden kreatif dizayn diliyle 
fark yaratan Bug, her detayıyla 
cesur bir tavır sergiliyor.

Bug Wardrobe - Dolap



the majesty of the gold color Eva

Balancing the magnificence of gold 
color with a simple design, Eva dining 
room transforms marble, wood and 
brass into a powerful harmony. Altın 
renginin ihtişamını yalın bir dizayn dili ile 
dengeleyen Eva Yemek Odası, mermer, 
ahşap ve pirinci güçlü bir armoniye 
dönüştürüyor.

The perfect seat for dining or relaxing, 
the Eva chair offers an extremely elegant 
and contemporary style. A must-have for any 
self-respecting and chic-loving dining room.
Oturma alanını zarifçe saran altın pirinç 
şeritler ve birinci sınıf kumaş kaplamasıyla 
Eva Sandalye, kusursuz bir işçilik 
örneği sunuyor. 

Eva Sideboard - Konsol

Eva Chair - Sandalye

EVA DINING ROOM, CHIC BY DESIGN



 Eva
In addition to its subtle aesthetic features, the Eva TV Unit turns its marble, wood and brass trilogy 
into unique design. İnce estetik anlayışının yanı sıra fonksiyonel yönüyle de şaşırtıcı bir etki bırakan Eva 
TV Ünitesi, mermer,ahşap ve pirinç üçlemesini bu tasarımda da bir yıldıza dönüştürüyor. 

EVA TV UNIT, FEEL THE LUXURY

DELTA SOFA
INNOVATIVE AND SOFT

EVA SOFA, EXCEPTIONAL BY DESIGN

Eva Coffee Table
Orta Sehpa



 Eva

Eva Bedroom traces a retro approach and 
makes a strong reference to the country 
style while preserving its natural wood ap-
pearance. It creates an impressive compo-
sition with its cots that make a statement, 
the wardrobe in refined lines and the chest 
of drawers that provide a visual transition. 
Retro bir yaklaşımın izini süren Eva Yatak 
Odası, doğal ahşap görünümünü koruyarak 
country stiline güçlü bir gönderme yapıyor. 
Takımın yıldız parçasını oluşturan karyolası, 
rafine çizgilerdeki gardırobu ve oval formda 
takıma görsel bir geçiş sağlayan komodinleri 
ile etkileyici bir kompozisyon yaratıyor.

Eva wardrobe is just another elegant and contemporary item of its collection. 
The hanging compartment and bottom shelf allows for maximum storage. Doors 
glide smoothly from side to side- ideal if you’re short on space. Modernist bir bakış 
açısıyla tasarlanan Eva Gardırop, geniş iç hacmi ve işlevsel bölmeleriyle sadece 
kıyafetlerinize değil, evin tüm yüküne ev sahipliği yapıyor. 

You can try not to be charmed by the Eva chest of 
drawers, but with those rounded edges, brass legs and 
marble top, resistance is futile. Oval hatlarıyla takımın 
diğer unsurlarına uyum sağlayan Eva Şifonyer, altın pirinç 
ayaklarıyla yatak odalalarında şıklığı temsil ediyor. 

Eva Wardrobe - Dolap

Eva Chest Of Drawers 
Şifonyer

Eva Bedstead - Karyola



  Antares The most special item of Antares collection is its dining table. Antares table reflects glamorous look of its romantic design. Gather round
this dining table and entertain your guests in style. Evrenin en özel süsü Antares’ın yeryüzündeki göz alıcı yansıması romantik tarzın etkisinde 
kalan tasarımıyla duru bir atmosfer yakalayan Antares Masa, mermer tablası ve şık detaylarıyla evinizin yıldızı olacak. 

The touch of elegance is changing with its stunning lines and rose 
metal legs. Antares sideboard’s design is inspired by the symbol of the 
star depicting optical transitions. Zarif hatları ve rose metal ayaklarıyla 
zarafetin rengi değişiyor  Antares Konsol, ilhamını aldığı yıldızın simgesini 
resmeden kulpları ve kapaklarda kullanılan optik geçişler ile iddailı bir 
kompozisyon yaratıyor. 

With the colors of pastel tones and 
the unique approach of rose metal, 
the Antares chair offers a special 
option for those, who want to catch 
the feeling of lightness. Pastel ton-
lardaki renkleri ve rose metalin eşsiz 
enerjisiyle Antares Sandalye, hafiflik 
hissini yakalamak isteyenler için özel 
bir seçenek sunuyor. 

Inspired by the most glamorous colors, Antares dining room draws a 
magnificent portrait on the earth with its rose metal details and striking 
design. Gökyüzünün en görkemli kızıl yıldızı Antares’ten ilham alan Antares 
Yemek Odası, rose metal detaylar ve çarpıcı tasarımıyla yeryüzünde 
ihtişamlı bir portre çiziyor.

Antares Dining Table - Yemek Masası

Antares Sideboard - Konsol

Antares Chair - Sandalye

the star of your home
ANTARES DINING ROOM, ELEGANT BY DESIGN



  Antares
Bringing an elegant texture of wood with contemporary lines, Antares creates a bold 
TV space by creating an opposite corner with rose metal, that accompanies dark lacquers. 
Ahşabın elegan dokusunu çağdaş çizgilerle yorumlayan Antares, koyu tonlardaki lakelere 
eşlik eden rose metal ile ters köşe yaparak cesur bir TV alanı yaratıyor. 

With a romantic and fairy look, Antares sofa collection 
depicts pastel shades of pink with an eye-catching elegance. 
Romantik ve masalsı. Pembenin pastel tonlarını göz alıcı bir 
estetikle resmeden Antares Koltuk, zarif biçimde kıvrılan rose 
metal ayaklarıyla feminen bir şıklık yakalıyor.

ANTARES TV UNIT,
ELEGANT TEXTURE OF WOOD

ANTARES SOFA, ROMANTIC BY DESIGN

elegant texture 
of wood

Pugna 
Bergere
Berjer

Antares 
Coffee Table
Orta Sehpa

Antares 
Low & High  Side Table
Alçak ve Yüksek Sehpa



  Antares

Antares nightstand’s handles reflect the symbol of Antares 
collection and presents a fabulous artwork of its design. Antares 
yıldızının simgesini yansıtan kulplarıyla Antares Komodin, sanatın 
tasarıma dönüş hikayesini sunuyor. 

With the wood texture used in dark 
and light tones, the Antrares wardrobe 
creates an amazing visual effect. With 
this wardrobe plenty of space, you 
can store your clothes in an organized 
fashion. Oval derzlerin tercih edildiği 
Antrares Gardırop, koyu ve açık tonlarda 
kullanılan ahşap dokusu ile görsel bir 
efekt oluşturuyor. Zamansız tasarımının 
yanı sıra iç dizayn ile de çağın ihtiyaçla-
rını karşılayan Antares, modern yaşam 
alanları için işlevsel çözümler sunuyor.

With soft transitions and 
the noble sounds of rose 
metal color, Antares chest 
of drawers will add more 
beauty to  bedrooms. 
Yumuşak geçişler ve rose 
metal renginin asil tınılarıyla 
Antares Şifonyer, yatak 
odalarını saklı bir 
iddia ile tanıştırıyor. 

Antares Wardrobe - Dolap

Antares 
Chest Of Drawers 
Şifonyer

Antares Commode - Komodin

ANTARES BEDROOM, NOBLE BY DESIGN

modern lıvıng 
areas functıonal 
solutıons
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Capella Corner

Antares Chair

Bug Cabinet

Dali Sideboard

Capella Wardrobe

Eva Bedstead

CONTENT

www.loda.com.tr

Parts of several different styles 
come together in Loda and a 
whole new style surfaces. What 
important is; to catch a common 
language and to meet at a 
neutral point. 

Birkaç farklı stile ait tarz parçalar, 
Loda’da bir araya gelir ve yep-
yeni bir tarz ortaya çıkar. Önemli 
olan; ortak bir dil yakalamak ve 
tarafsız bir fonda buluşmak.

2020 ALL 
SERIES
CATALOG
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