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PREFACE

We, Co-founders as Ali & Kadir, 

served you the furnitures and accesories

That we selected according to our manners 

and desire them to lead you to your beautiful 

days with our best wishes.

We desire to Create customizable,  

esthetic, quality, stylish products 

Instead of ordinary 

Furniture and Accesories.

For this Purpose ;

we work as caring to all fine details  

with team manner and 

Elaborate & Ship our all products 

WING CHAIRS

"

OUR MISSION
To meet customers requests fully

by increasing product 
and service quality.

To be a leading brand of
seating group sector that  
progressing continuously

OUR VISION
To be a confidentual company
of Turkey by increasing shares

of International Business.

Kadir Karaaslan & Ali Alper

Co-founders



MASERATİ
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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MASERATİ
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

Herşeyin ötesinde bir görünüm 
elde 
edebilmek adına dekorasyon 
önerilerine yeni bir soluk ge-
tirmekte Geçmişe dair sıkıcı 
tüm görünümlerin konfora 
dönüştüğü , gereksiz, yorucu 
ayrıntılardan arındırılmış tüm 
modern çözümler, hayata dair 
yeni yaklaşımların odak nok-
tası haline gelmekte.

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 217 100 80
Berjer / Bergere 84 87 103

To get a look beyond 
everything, it brings a 
new breath to 
decorating proposals. 
All modern solutions,  
Which are free from 
unnecessary exhausting 
details,-where all the 
boring views of the 
pastare transformed into 
comfort, become the 
focal point of new 
approaches to life



BOSTON
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

98
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BOSTON
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 239 100 82
Berjer / Bergere 82 90 77

Tasarımın hayatı farklı 
kılan yanlarını 
keşfedin. Baktıkça 
estetik duygularınız 
coşsun, dokundukça 
zerafet ve letafet 
hissedin. kendiniz 
olmayı kendinizle 
kalmayı en çok zamanın 
içinde fark edeceksiniz. 
Greenwich ile zamanın en 
başlangıcındasınız.

The convenience 
of collection time 
athome now is 
designedspecifically 
for those who 
wantto feel in all 
areas of life, ease 
and functionality 
as anintegral part 
of life



PANAMA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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PANAMA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 227 100 85
Berjer / Bergere 81 79 96

Oturduğunuz ve sık kul-
landığınız ortak alanlardan 
birisi oturma odasıdır. 
Evinizin boyutu bu tarz oda-
ları dizayn etme açısından 
büyük önem taşır. Büyük ev-
lerde geniş göstermek için 
farklı yollara başvurulmaya-
bilir ama metre kare olarak 
küçük olan evlerde eşyanın 
boyutu ve incelik kabalığı 
odanın büyük veya küçük ol-
ması için önemli bir unsurd-
ur. 

A design that adds a new air 
to space,created with simple 
lines. A unique team of 
differentcolors and 
textures.The harmony dose 
attracts attentionwith is 
warm intimate appearancein 
high places. It is amongthe 
priorities to uncoverthe 
memories that dragged the 
past.



İBİZA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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İBİZA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 222 90 80
Berjer / Bergere 80 80 98

Öncelikle ev dekorunda evin 
şekli ve boyutunun çok 
önemli olduğunu unutmayın. 
Eve göre obje ve renk 
seçmek evi olduğundan büyük 
ve ferah gösterir. Otur-
ma odasında kullandığınız 
renkler parke, perde ve 
koltuklar arasındaki uyum 
birbirini ve sizi rahatsız 
etmemelilu beklentilere 
tam cevap verecek kıvamda 
bulacaksınız.

Is designed to make you 
feel the simplicity, the 
comfort it will bring to 
your souls and your 
bodies.You won't just 
stare,you'll live by 
feeling it all tha way.



FRİDA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

2120
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FRİDA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 223  89 81
Berjer / Bergere 88 78 97

Ev dekorasyonu yaptırmak ci-
ddi bir iştir ve önemlidir. 
Çünkü ileride yaşayacağınız 
evin sevdiğiniz bir yer olması 
gerekir. Yaşadığınız evi beğen-
miyorsanız kusurları olduğunu 
düşünüyorsanız, yaşanılmaya-
cak bir hale gelir orası. Bu 
yapılacak ilk iş ne istediğinize 
karar verme aşaması olmalıdır. 
Evinizi hangi temada görmek is-
tiyorsunuz, zevkleriniz neler, 
kataloğu incelerken sizi cezbe-
den renkler hangileri gibi sor-
uları kendinize sormalısınız.

You can redesign 
contemporary spaces 
with furniture from the 
handsthat interpret the 
traditional arts.The 
traditional one,  the 
contemporary 
one,together with the old 
and the new,you will find 
the consistency thatwill 
respond to the most 
harmoniousexpectations



LADY 
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

2524
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LADY
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 237 95 78
Berjer / Bergere 71 76 100

Ev dekorasyonu yapmay karar 
verdikten sonra, nasıl bir 
tarzda eviniz olmasını 
istediğinizi belirleyin. 
İlk önce temaları belirley-
erek işinizi daha çok 
kolaylaştırabilirsiniz. 
Ev dekorasyonunun alt 
yapısını oluşturduktan son-
ra gerisi kolaylıkla ge-
lecektir.

Design is an important value on its 
own. By updating the designand 
combining it with comfort, it is brought 
together in the Lady Seating 
room.when combined with aesthetic 
and comfort ergonomics,sitting 
becomes a healthy pleasure.



ELİSA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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ELİSA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 215 94 77
Berjer / Bergere 69 70 90

Ev dekorasyonlarında renklerin uyu-
mu önem arz eder. Duvarların ren-
gi koltuklarla, masa ve sandalye 
takımıyla, yerlerle ve daha birçok 
eşyayla uyum içinde olursa ferah 
ve kullanışlı bir eviniz olabilir 
ve bu sayede güne daha enerjik ve 
pozitif başlayabilirisiniz.Renkleri 
belirledikten sonra desenleri 
belirlemeye başlayabilirsiniz.
Duvarlarda desenlerin olup ol-
mamasına karar vermelisiniz ya da 
koltukların desenli mi, yoksa düz 
renkli mi olmasını belirleyebilir-
siniz.

It is compatible with your home andextremely useful 
living spaces.A striking elegance and excellent 
designdisguised in simplicity.Combines the charm of 
comfortwith the allure of wood.



VİZYON
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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VİZYON
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

Kapıdan girer girmez, şıklığı, se-
vimliliği ve işlevselliği ile sizi 
karşılayacak bir iç dekorasyona sahip 
olmak istemez misiniz? Yaşamlarımızı 
sürdürdüğümüz biricik alanlarımız-
da ev iç dekorasyon tercihlerim-
iz, mutluluğu yakalamada her zaman 
birincil derecede önemlidir.Zaman 
içinde oluşan kişiliğimiz ve karak-
terimiz hangi tercihlerde zevkler-
imizi yansıtacağımızı yönlendirir. 
Yaşadığımız alanlar, ruhumuzu yansıt-
acak ve bizi ahenk içine alacak sıcak 
ve huzurlu ortamlardan oluşsun ister-
iz. Huzur kaynağı bir ev iç dekora-
syonuna sahip olmak ise, bazı yöntem 
ve stillerden geçiyor.

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 244 100 75
Berjer / Bergere 88 81 93

The convenience of collection timeat home now is 
designed specificallyfor those who want to feel inall 
areas of life,ease and functionality as anintegral part of life



BLUE
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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BLUE
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

Sahip olduğu formuyla 
farklı , dokusuyla özel bir 
tasarım. Yaşadığınız evi 
yalnızca kendinize benzer 
hale getirerek sıradışı bir 
alana dönüştürme imkanı 
sunuyoruz.

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 240 100 80
Berjer / Bergere 77 90 98

A special design with its form and differences.We provide 
you to make your home unique withits design and 
extraordinariness



ROMEO
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

4140



4342

ROMEO
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

Eviniz aslında sizin yu-
vanızdır ve ne kadar sıcak 
bir atmosfere sahip olursa 
size de o kadar kendinizi 
eve aitmiş gibi hissettire-
cektir. Evinizde sıcak bir 
atmosfer oluşturmak için 
ilk olarak renklerden işe 
başlayın.

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 239 95 86
Berjer / Bergere 69 66 96

Your home is your heart andyou will belong it how 
it has warmatmosphere.To generate a warm 
atmosphereat your home, first start with colors



ALAÇATI
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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ALAÇATI
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

Herşeyin ötesinde bir 
görünüm elde edebilmek 
adına dekorasyon öneril-
erine yeni bir soluk ge-
tirmekte Geçmişe dair 
sıkıcı tüm görünümlerin 
konfora dönüştüğü , gerek-
siz, yorucu ayrıntılardan 
arındırılmış tüm modern 
çözümler, hayata dair yeni 
yaklaşımların odak noktası 
haline gelmekte.

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 228 96 83
Berjer / Bergere 80 90 97

To get a look beyond everything, it brings a new breath 
to decorating proposals. All modern solutions,  Which 
are free from unnecessary exhausting details,-where all 
the boring views of the pastare transformed into 
comfort, become the focal point of new approaches to life



SİDNEY
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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SİDNEY
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 228 92 77
Berjer / Bergere 81 82 96

Tasarımın hayatı farklı 
kılan yanlarını 
keşfedin. Baktıkça 
estetik duygularınız 
coşsun, dokundukça 
zerafet ve letafet 
hissedin. kendiniz 
olmayı kendinizle 
kalmayı en çok zamanın 
içinde fark edeceksiniz. 
Greenwich ile zamanın en 
başlangıcındasınız.

The convenience of collection time athome now 
is designedspecifically for those who wantto 
feel in all areas of life, ease and functionality as 
anintegral part of life



SEMBOL
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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SEMBOL
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 215 96 75
Berjer / Bergere 76 67 92

Oturduğunuz ve sık kul-
landığınız ortak alanlardan 
birisi oturma odasıdır. 
Evinizin boyutu bu tarz oda-
ları dizayn etme açısından 
büyük önem taşır. Büyük ev-
lerde geniş göstermek için 
farklı yollara başvurulmaya-
bilir ama metre kare olarak 
küçük olan evlerde eşyanın 
boyutu ve incelik kabalığı 
odanın büyük veya küçük ol-
ması için önemli bir unsurd-
ur. 

A design that adds a new air to space,created with 
simple lines. A unique team of differentcolors and 
textures.The harmony dose attracts attentionwith is 
warm intimate appearancein high places. It is 
amongthe priorities to uncoverthe memories that 
dragged the past.



CASAMİA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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CASAMİA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 252 100 83
Berjer / Bergere 70 95 92

Öncelikle ev dekorunda evin 
şekli ve boyutunun çok 
önemli olduğunu unutmayın. 
Eve göre obje ve renk 
seçmek evi olduğundan büyük 
ve ferah gösterir. Otur-
ma odasında kullandığınız 
renkler parke, perde ve 
koltuklar arasındaki uyum 
birbirini ve sizi rahatsız 
etmemelilu beklentilere 
tam cevap verecek kıvamda 
bulacaksınız.

Is designed to make you feel the simplicity, 
the comfort it will bring to your souls and 
your bodies.You won't just stare,you'll live 
by feeling it all tha way.



LOFT
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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LOFT
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 227 93 77
Berjer / Bergere 70 100 83

Ev dekorasyonu yaptırmak ci-
ddi bir iştir ve önemlidir. 
Çünkü ileride yaşayacağınız 
evin sevdiğiniz bir yer olması 
gerekir. Yaşadığınız evi beğen-
miyorsanız kusurları olduğunu 
düşünüyorsanız, yaşanılmaya-
cak bir hale gelir orası. Bu 
yapılacak ilk iş ne istediğinize 
karar verme aşaması olmalıdır. 
Evinizi hangi temada görmek is-
tiyorsunuz, zevkleriniz neler, 
kataloğu incelerken sizi cezbe-
den renkler hangileri gibi sor-
uları kendinize sormalısınız.

You can redesign
contemporary spaces
with furniture from the
handsthat interpret the
traditional arts.The
traditional one, the
contemporary
one,together with the old
and the new,you will find
the consistency thatwill
respond to the most
harmonious expectations



VENÜS
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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VENÜS
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 228 95 80
Berjer / Bergere 84 86 99

Ev dekorasyonu yapmay karar 
verdikten sonra, nasıl bir 
tarzda eviniz olmasını 
istediğinizi belirleyin. 
İlk önce temaları belirley-
erek işinizi daha çok 
kolaylaştırabilirsiniz. 
Ev dekorasyonunun alt 
yapısını oluşturduktan son-
ra gerisi kolaylıkla ge-
lecektir.

Design is an important value on its
own. By updating the designand
combining it with comfort, it is brought
together in the Lady Seating
room.when combined with aesthetic
and comfort ergonomics,sitting
becomes a healthy pleasure



VERONA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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VERONA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 232 95 80
Berjer / Bergere 81 84 95

Ev dekorasyonlarında renklerin uyu-
mu önem arz eder. Duvarların ren-
gi koltuklarla, masa ve sandalye 
takımıyla, yerlerle ve daha birçok 
eşyayla uyum içinde olursa ferah 
ve kullanışlı bir eviniz olabilir 
ve bu sayede güne daha enerjik ve 
pozitif başlayabilirisiniz.Renkleri 
belirledikten sonra desenleri 
belirlemeye başlayabilirsiniz.
Duvarlarda desenlerin olup ol-
mamasına karar vermelisiniz ya da 
koltukların desenli mi, yoksa düz 
renkli mi olmasını belirleyebilir-
siniz.

It is compatible with your home andextremely useful
living spaces.A striking elegance and excellent
designdisguised in simplicity.Combines the charm of
confort with the allure of wood



LARA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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LARA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 217 100 80
Berjer / Bergere 84 87 103

Kapıdan girer girmez, şıklığı, se-
vimliliği ve işlevselliği ile sizi 
karşılayacak bir iç dekorasyona sahip 
olmak istemez misiniz? Yaşamlarımızı 
sürdürdüğümüz biricik alanlarımız-
da ev iç dekorasyon tercihlerim-
iz, mutluluğu yakalamada her zaman 
birincil derecede önemlidir.Zaman 
içinde oluşan kişiliğimiz ve karak-
terimiz hangi tercihlerde zevkler-
imizi yansıtacağımızı yönlendirir. 
Yaşadığımız alanlar, ruhumuzu yansıt-
acak ve bizi ahenk içine alacak sıcak 
ve huzurlu ortamlardan oluşsun ister-
iz. Huzur kaynağı bir ev iç dekora-
syonuna sahip olmak ise, bazı yöntem 
ve stillerden geçiyor.

The convenience of collection timeat home now is
designed specificallyfor those who want to feel inall
areas of life,ease and functionality as anintegral part of life



MUKA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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MUKA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 230 96 79
Berjer / Bergere 77 84 95

Sahip olduğu formuyla 
farklı , dokusuyla özel bir 
tasarım. Yaşadığınız evi 
yalnızca kendinize benzer 
hale getirerek sıradışı bir 
alana dönüştürme imkanı 
sunuyoruz.A special design with its form and 

differences.We provide you to make your 
home unique withits design and 
extraordinariness



PARİS
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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PARİS
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 233 90 82
Berjer / Bergere 80 75 95

Herşeyin ötesinde bir 
görünüm elde edebilmek 
adına dekorasyon öneril-
erine yeni bir soluk ge-
tirmekte Geçmişe dair 
sıkıcı tüm görünümlerin 
konfora dönüştüğü , gerek-
siz, yorucu ayrıntılardan 
arındırılmış tüm modern 
çözümler, hayata dair yeni 
yaklaşımların odak noktası 
haline gelmekte.

Your home is your heart andyou will 
belong it how it has warmatmosphere.To 
generate a warm atmosphereat your 
home, first start with colors



MELTEM
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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MELTEM
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 228 92 77
Berjer / Bergere 73 75 85

Eviniz aslında sizin yu-
vanızdır ve ne kadar sıcak 
bir atmosfere sahip olursa 
size de o kadar kendinizi 
eve aitmiş gibi hissettire-
cektir. Evinizde sıcak bir 
atmosfer oluşturmak için 
ilk olarak renklerden işe 
başlayın.

To get a look beyond everything, it brings a new breath
to decorating proposals. All modern solutions, Which
are free from unnecessary exhausting details,-where all
the boring views of the pastare transformed into
comfort, become the focal point of new approaches to life



TESLA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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TESLA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 222 92 77
Berjer / Bergere 75 90 82

Tasarımın hayatı farklı 
kılan yanlarını 
keşfedin. Baktıkça 
estetik duygularınız 
coşsun, dokundukça 
zerafet ve letafet 
hissedin. kendiniz 
olmayı kendinizle 
kalmayı en çok zamanın 
içinde fark edeceksiniz. 
Greenwich ile zamanın en 
başlangıcındasınız.

The convenience of collection time 
athome now
is designedspecifically for those who wantto
feel in all areas of life, ease and 
functionality as
anintegral part of life



PORTO
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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PORTO
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 228 92 77
Berjer / Bergere 73 75 85

Oturduğunuz ve sık kul-
landığınız ortak alan-
lardan birisi otur-
ma odasıdır. Evinizin 
boyutu bu tarz odaları 
dizayn etme açısından 
büyük önem taşır. Büyük 
evlerde geniş göster-
mek için farklı yollara 
başvurulmayabilir ama 
metre kare olarak küçük 
olan evlerde eşyanın 
boyutu ve incelik ka-
balığı odanın büyük 
veya küçük olması için 
önemli bir unsurdur. 

A design that adds a new air to 
space,created with
simple lines. A unique team of 
different colors and
textures.The harmony dose 
attracts attention with is
warm intimate appearance in 
high places. It is
amongthe priorities to uncover 
the memories that
dragged the past



BUGATTİ
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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BUGATTİ
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 210 89 75
Berjer / Bergere 68 80 82

Öncelikle ev dekorunda evin 
şekli ve boyutunun çok 
önemli olduğunu unutmayın. 
Eve göre obje ve renk 
seçmek evi olduğundan büyük 
ve ferah gösterir. Otur-
ma odasında kullandığınız 
renkler parke, perde ve 
koltuklar arasındaki uyum 
birbirini ve sizi rahatsız 
etmemelilu beklentilere 
tam cevap verecek kıvamda 
bulacaksınız.

Is designed to make you feel the 
simplicity the comfort it will bring 
to your souls and your bodies. 
You wont just stare, you will live 
by feeling it all the way.



ARMİRA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set
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ARMİRA
Koltuk Takımı / 
Sofa Set

G/W D/D Y/H
3’lü / 3 str 220 96 91
Berjer / Bergere 73 80 84

Ev dekorasyonu yaptırmak ci-
ddi bir iştir ve önemlidir. 
Çünkü ileride yaşayacağınız 
evin sevdiğiniz bir yer olması 
gerekir. Yaşadığınız evi beğen-
miyorsanız kusurları olduğunu 
düşünüyorsanız, yaşanılmaya-
cak bir hale gelir orası. Bu 
yapılacak ilk iş ne istediğinize 
karar verme aşaması olmalıdır. 
Evinizi hangi temada görmek is-
tiyorsunuz, zevkleriniz neler, 
kataloğu incelerken sizi cezbe-
den renkler hangileri gibi sor-
uları kendinize sormalısınız.

You can redesign
contemporary spaces
with furniture from the
handsthat interpret the
traditional arts.The
traditional one, the
contemporary
one,together with the old
and the new,you will find
the consistency thatwill
respond to the most
harmonious expectations



LARA
Köşe Takımı / 
Corner Set

105104



107106

LARA
Köşe Takımı / 
Corner Set

30
0

170

96

Y/H 90

Ev dekorasyonu yapmay karar 
verdikten sonra, nasıl bir 
tarzda eviniz olmasını 
istediğinizi belirleyin. 
İlk önce temaları belirley-
erek işinizi daha çok 
kolaylaştırabilirsiniz. 
Ev dekorasyonunun alt 
yapısını oluşturduktan son-
ra gerisi kolaylıkla ge-
lecektir.

Design is an important value on its
own. By updating the designand
combining it with comfort, it is brought
together in the Lady Seating
room.when combined with aesthetic
and comfort ergonomics,sitting
becomes a healthy pleasure



ALAÇATI

109108

Köşe Takımı / 
Corner Set



111110

ALAÇATI
Köşe Takımı / 
Corner Set

31
0

240

95

Y/H 80

Ev dekorasyonlarında renklerin uyu-
mu önem arz eder. Duvarların ren-
gi koltuklarla, masa ve sandalye 
takımıyla, yerlerle ve daha birçok 
eşyayla uyum içinde olursa ferah 
ve kullanışlı bir eviniz olabilir 
ve bu sayede güne daha enerjik ve 
pozitif başlayabilirisiniz.Renkleri 
belirledikten sonra desenleri 
belirlemeye başlayabilirsiniz.
Duvarlarda desenlerin olup ol-
mamasına karar vermelisiniz ya da 
koltukların desenli mi, yoksa düz 
renkli mi olmasını belirleyebilir-
siniz.

It is compatible with your home andextremely useful
living spaces.A striking elegance and excellent
designdisguised in simplicity.Combines the charm of
confort with the allure of wood



SEMBOL

113112

Köşe Takımı / 
Corner Set



115114

SEMBOL
Köşe Takımı / 
Corner Set

29
5

225

96

Y/H 75

Herşeyin ötesinde bir 
görünüm elde edebilmek 
adına dekorasyon öneril-
erine yeni bir soluk ge-
tirmekte Geçmişe dair 
sıkıcı tüm görünümlerin 
konfora dönüştüğü , gerek-
siz, yorucu ayrıntılardan 
arındırılmış tüm modern 
çözümler, hayata dair yeni 
yaklaşımların odak noktası 
haline gelmekte.

The convenience of collection timeat home now is
designed specificallyfor those who want to feel inall
areas of life,ease and functionality as anintegral part 
of life



PORTO

117116

Köşe Takımı / 
Corner Set



119118

PORTO
Köşe Takımı / 
Corner Set

29
7

240

92

Y/H 77

Eviniz aslında sizin yu-
vanızdır ve ne kadar sıcak 
bir atmosfere sahip olursa 
size de o kadar kendinizi 
eve aitmiş gibi hissettire-
cektir. Evinizde sıcak bir 
atmosfer oluşturmak için 
ilk olarak renklerden işe 
başlayın.

Your home is your heart and you will 
belong it how it has warm 
atmosphere.To generate a warm 
atmosphere at your home, first start 
with colors



TESLA

121120

Köşe Takımı / 
Corner Set



123122

TESLA
Köşe Takımı / 
Corner Set

17
1

293

92

Y/H 77

Öncelikle ev dekorunda evin 
şekli ve boyutunun çok 
önemli olduğunu unutmayın. 
Eve göre obje ve renk 
seçmek evi olduğundan büyük 
ve ferah gösterir. Otur-
ma odasında kullandığınız 
renkler parke, perde ve 
koltuklar arasındaki uyum 
birbirini ve sizi rahatsız 
etmemelilu beklentilere 
tam cevap verecek kıvamda 
bulacaksınız.

The convenience of collection time 
at home now
is designed specifically for those 
who want to
feel in all areas of life, ease and 
functionality as
an integral part of life



ARMİRA

125124

Köşe Takımı / 
Corner Set



127126

ARMİRA
Köşe Takımı / 
Corner Set

30
0

170

96

Y/H 90

Oturduğunuz ve sık kul-
landığınız ortak alanlardan 
birisi oturma odasıdır. 
Evinizin boyutu bu tarz oda-
ları dizayn etme açısından 
büyük önem taşır. Büyük ev-
lerde geniş göstermek için 
farklı yollara başvurulmaya-
bilir ama metre kare olarak 
küçük olan evlerde eşyanın 
boyutu ve incelik kabalığı 
odanın büyük veya küçük ol-
ması için önemli bir unsurd-
ur. 

A design that adds a new air to 
space,created with
simple lines. A unique team of different 
colors and
textures.The harmony dose attracts 
attentionwith is
warm intimate appearancein high 
places. It is
amongthe priorities to uncoverthe 
memories that
dragged the past



MASERATİ

PANAMA İBİZA

LADYFRİDA

BOSTON

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 84 87 103

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 81 79 96

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 80 80 98

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 71 76 100

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 88 78 97

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 80 75 95

ELİSA

BLUE ROMEO

SİDNEİALAÇATI

VİZYON

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 69 70 90

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 77 90 98

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 69 66 96

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 81 82 96

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 80 90 97

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 88 81 93



SEMBOL

LOFT VENÜS

LARAVERONA

CASAMİA

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 76 67 92

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 70 100 83

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 84 86 99

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 84 87 103

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 81 84 95

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 70 95 92

MUKA PARİS

MELTEM

TESLA

PORTO

BUGATTİ

ARMİRA

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 77 84 95

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 80 75 95

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 73 75 85

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 75 90 82

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 73 75 85

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 68 80 82

G/W D/D Y/H
Berjer / Bergere 73 80 84

131130
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