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Her yeni güne bambaşka bir renk ile uyanıyoruz. 

İçimizdeki renkleri dışarı yansıtmak için kışın 

beyazından, güneşin sarısından, sonbaharın 

doğadaki büyüleyici tonlarından ve dahasından 

ilham alıyoruz. Kendimiz ve çevremiz bir 

dönüşüm içindeyken bir hayalden besleniyoruz. 

Yaşadığımız yeri tıpkı böyle kendi seçimlerimizle 

inşa ediyoruz. Bize ilham olanlardan besleniyor, 

kendi özgünlüğümüzü evimizin her köşesine 

yansıtıyoruz. Tasarıma bakış açımızı farklı 

kimliklerde arıyor, her yeni fikirde evimizle 

beraber kendimiz de yenileniyoruz.

Orix Magazine’de derlediğimiz her tasarım 

fikrinin hayalinize ilham olması dileğiyle…

Keyifli okumalar.

Güzellik algısının stil sahibi bir kimliğe büründüğü yeni koleksiyonlarımız 

ile hayata ilham veriyoruz. Yeni stil önerileri, yenilikçi fikirler ve mobilya 

modasını hayata taşıyan koleksiyonlarımızdan öte, bir tasarım kültürü 

olarak evlerinize konuk olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Selin Uru Aylı
Orix Mobilya Tasarımcısı

Bir fikir, hayal gücüyle 
kurtuluştur.

Frank Lloyd Wright 
Mimar

Yaşamı özgün tasarım kodları ile karşılıyoruz. Yaşam 
alanları için ilham veren detayları konsept bir bütün 
haline getirip Orix Magazine’de sizlere sunuyoruz. Editör 

Bakışı

Orix'in
Benzersiz Dünyasına 

Hoş Geldiniz!



Yeni İlham

Yaşamdan Ev Modası

Stil Rehberi Sanat

06–19 34–39

20–25 40–53

26–33 54–63

Yeni Modern: Wagon 

Yeni Stil Önerileri
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Dark

Metalin Işıltısı İç Mekanlarda

Her Yönüyle İhtişamlı: Versace

Küçük Ama Etkili 
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Orix Yönetim Kurulu 
Başkanları Kevser Çile 
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Doğallığa Övgü: Capella
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Konsept Bütünlük: Zen Gold
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Davetkâr Yemek Odası Önerileri

İç Mekanlarda Bitkilerin 
Dengeli Bütünlüğü

Stil Sahibi Kimlik: Tokyo

Orix Tasarımcıları 
Sizin İçin Seçti

Yeni Nesil Şıklık: Aston
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Çıkan Parçaları

Dekorasyona En Çok 
Yansıyan Tasarım Akımları

Çağdaş Bir Yorum: Lizbon

Renklerin Gücünü Keşfedin
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Wagon.
Bu yepyeni koleksiyonun çıkış noktasına 

baktığınızda, doğanın benzersiz bütünlüğünü 

hissedebilirsiniz. Her bir parça eşsiz bir modül 

olarak koltuk takımında, yemek odasında, duvar 

ünitesinde ve yatak odasında yeni bir kimlik 

olarak karşılıyor bizi. Beyazın büyüleyici tonu ve 

ahşabın sıcaklığının bir araya gelmesiyle oluşan 

konsept koleksiyon “döngü” tasarım yaklaşımını 

benimsiyor.
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Yüzyıl modernliğini evinize taşıyan yepyeni bir 

koleksiyonun parçası, Wagon. Eşsiz dünyasındaki gold 

detayları ile ahşabın sıcaklığını buluşturan tasarımı iç 

mekanlara ilham veriyor.  Doğanın dengesi ile endüstriyel 

tasarım kimliğini buluşturan koleksiyon, geleceğe adapte bir 

sistemin bütünü olarak yaşayan mekanlara ilham veriyor.

Koleksiyonun içinde yer 
alan bölmeler, birbirini takip 
eden matematiğini zeki bir 
şekilde önümüze koyuyor. 
Sistematik ve bütüncül 
konsepti ile Wagon, yeni 
bir hikayeden öte yeni bir 
yaşam kültürü olarak bu 
sezonda yerini alıyor.

Yeni Koleksiyon ile 
MODERNLIĞE 
Yeni Bakış

Tasarımda döngü, bir evin tüm atmosferini 

kaplayacak kadar özgün bir kimliği 

yansıtmaktadır. Her eşsiz parçanın birbiriyle 

uyumudur, döngü. Bu çarpıcı koleksiyonda da 

doğanın eşsiz kıvrımlarının döngüsünü, bir ağacın 

katmanlarını ve maskulen şıklığı bir arada sunan 

metalin en benzersiz halini hissedebilirsiniz.

Sanat, sınırları olmayan bir 

baş kaldırıdır. Wagon da 

tam olarak bu baş kaldırının 

kahramanı olarak yaşayan 

mekanlara tarzını yansıtıyor.
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Sıra dışı etkisiyle 
alışılmadık bir deneyimi 
iç mekanlara taşıyan 
gold, ahşabın sıcaklığı ile 
çağ ötesi bir görünümü 
geleceğe taşıyor. Siz de 
rafine yaşam tarzı ile 
gold detayları bir arada 
kullanarak altın çağa 
geçiş yapabilirsiniz. 

3 önemli püf nokta ile gold 
detayları ön plana çıkarın:

ADIM ADIM 
Altın Çağa 

GEÇİŞ YAPIN

1
2

3Gold

Renk
Şıklık

–

Modern dekorasyon 
stilinde gold detaylara 
yer vermek istiyorsanız 
ahşabın sıcaklığı ile soft 
geçişler sağlayabilirsiniz.

–

Gold detaylara sahip 
mobilyalarınızla aydınlık 
ve ferah bir atmosfer 
yaratmak istiyorsanız duvar 
boya seçiminde beyaz 
renkleri tercih edebilirsiniz.

–

Altın renginin sürekliliğini 
iç mekanlarda devam 
ettirmek için ışıltılı 
aksesuarlar ve avizelerle 
destekleyebilir, şıklığı 
yaşam alanınıza 
taşıyabilirsiniz.

W
A

G
O

N
 Y

E
M

E
K

 M
A

S
A

S
I

Mehmet Özdurak
Tasarımcı
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Çağdaş formların şıklıkla buluştuğu bu yeni 

koleksiyonda, yaşam alanlarınızı özgün formlar 

ile buluşturabilirsiniz. Tasarımda altın oranı iki 

farklı şekilde yorumlayan koleksiyon, siyah ve 

cevizden gelen iki farklı opsiyonu ile iç mekanlar 

için yenilikçi alternatifler sunuyor.
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Noble & Dark, şık bir yaşam için modernize 

edilmiş yeni bir bulgudur. Tasarımındaki konfor 

detayları; tasarımcısının dünü, bugünü ve 

geleceği düşünerek sistematik bir şekilde işlemesi 

doğrultusunda ortaya çıkıyor, her dönem sizlere 

eşlik ediyor. Cevizin sıcaklığından gelen tasarımıyla 

Noble doğallığı evinize taşırken; Dark, siyahın 

güçlü duruşunu iç mekanlarda hissettiriyor. 

Yeni Formların Tasarım 
Kimliğini Evinize Taşıyın!

Tüm bunların yanında; 

özgün fikirleri ve modayı eş zamanlı 

olarak buluşturan tasarım, içinde 

bulunduğumuz dönemdeki şehir 

koşuşturmacasını “dinginlik ve 

konfor” olarak iç mekanlara taşıyor.

Noble & 
Dark.
Dark Koleksiyon Tasarımcısı | Mehmet Özdurak

Noble Koleksiyon Tasarımcıları | Emre Kar & Hakan Önel

ORIX MAGAZINE    |   FURNITURE • HOME • FASHION   |   2022 · 0110 11

YENİ     |   ÇARPICI YENI: NOBLE & DARK



Dinamik.
Modern.
Sıra Dışı.

Noble.

YATAK ODASI
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Mükemmel 
Denge

Dark.
Cool

–
Netlik ve

maskulen tavır
bir arada.

Mehmet Özdurak
Tasarımcı

YENİ     |   ÇARPICI YENI: NOBLE & DARK
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Farklı.
Benzersiz.
Çağdaş.

Noble.

İç mimarideki dengeyi tasarım tutkusu ile birleştiren 
koleksiyon, farklı tarzlara hitap eden kimliği ile yeni bir 

bakış açısı sunuyor. Mimariye karşı büyük bir hassasiyet ile 
oluşturulan tasarım, gelecek kaygısını ortadan kaldırarak, 

çağdaş görünümüyle zamansızlığa vurgu yapıyor.
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Emre Kar
Tasarımcı

Hakan Önel 
Tasarımcı

YENİ     |   ÇARPICI YENI: NOBLE & DARK
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Yenilenmenin keşif noktası 
olarak ortaya çıkan 

Noble ve Dark, 
çok yönlü tasarımlarıyla 
her eve uyum sağlıyor!
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Mobilya sektörünün önemli aktörlerinden olan Orix, “Mobilyanın Modası” 

olma vizyonu ile yurt dışı hedeflerini genişletiyor. %100 Türk sermayesiyle 

hikayesine başlayan marka, yurt dışı ihracatı ile rakiplerinden sıyrılarak 

özgün tasarımlarını dünyaya taşıyor. İhracatta hizmet ağını yeni coğrafyalara 

taşıyan Orix’in başarı hikayesini gelin bir de kurucularından dinleyelim:

Kevser Çile ve Halit Çile 
ile Keyifli Bir Röportaj

ORİX YÖNETİM KURULU BAŞK ANLARI

YAŞAMDAN

Öncelikle bize sektöre nasıl girdiğinizden 

biraz bahsedebilir misiniz?

Kevser Çile: Bizim için mobilya her zaman 

bir tutku oldu. Üretme aşkımızı mobilyalar 

ile buluşturarak nesnelerin yeni formlara ve 

hayallerimize dönüşmesi bizim için önemli bir 

başlangıç içgörüsü oldu, diyebilirim.

Halit Çile: Bir hayali gerçekleştirmek için 

çıktığımız bu yolda bize çevremiz, doğamız ve 

kendi hayallerimiz ilham verdi.

Orix markasının şıklığı estetikle 

buluşturan ürünleri oldukça beğeni 

topluyor. Peki, yeni koleksiyonunuzda 

nasıl bir Orix’i hayal ettiniz?

Kevser ve Halit Çile: Öncelikle zarif 

yorumunuz için teşekkür ederiz. Her 

ürünümüzü yeni filizlenen bir fidan gibi 

görüyoruz. Bizim için hepsi çok özel. Çünkü her 

yeni ürünümüzde farklı hayatlara dokunuyor, 

her hikaye bizim tasarım dünyamıza ilham 

oluyor. Yeni koleksiyonumuzu yaratırken de 

Orix’in değerlerine sadık kalarak, sürdürülebilir 

ve özgün tasarımların bir arada olmasını 

hayal ettik. Tam olarak da hayal ettiğimiz gibi 

bir serüven oldu. Çalışma arkadaşlarımızın 

büyük bir titizlikle Orix ruhunu yeni 

koleksiyonlarımıza yansıttığını düşünüyoruz. 

Buradan da Orix ailemizin her bir üyesine, yeni 

koleksiyonlarımızdaki emekleri için teşekkür 

ederiz.

Bildiğimiz kadarıyla ayrı bir metal 

fabrikanız da var. Kısaca oradan da 

bahsedebilir misiniz?

Halit Çile: Özellikle iskelet sistemlerinde 

dayanıklılığı ön plana çıkarmak ve metal ışıltısını 

şıklıkla buluşturmak için metalin gücünden 

yararlandığımızı belirtmek isterim. Bunun 

yanında metalin uzun ömürlü olması ve doğayı 

koruması da böyle bir yatırım yapma ihtiyacını 

bizlerde doğurdu. Biz de bu doğrultuda metalin 

gücünü ürünlerimizde hissettirmeye çalışıyoruz.

Mobilya sektörünün geleceği hakkında ne 

düşünüyorsunuz?

Kevser Çile: Tasarım trendleri her dönem 

şekilleniyor ve özgün formlar iç mekanlara ilham 

veriyor. Durum böyleyken sektör için önemli 

derecede bir rekabet ortamı oluşuyor. Gerek 

iç pazarda, gerek yurt dışında kendine yer 

edinen sektör; hem tasarım trendlerine bağlı 

olarak hem de üretim kapasitesine göre arz/

talep dengesini koruyor. Türkiye’den bir marka 

olarak yurt dışında büyük ilgi görmek, ülkemiz 

için oldukça önemli. Bu açıdan baktığımızda 

mobilya sektöründe ülkemiz büyük bir ivmeyle 

globale taşınıyor. Bu doğrultuda sektörün 

geleceğinin de yeni tasarım yaklaşımları 

ve ihracat ile başka bir noktaya taşınacağı 

düşüncesindeyim. 

Online mağazanız da var, bunun yanında 

dünyanın birçok noktasına ihracat 

yapıyorsunuz. Başarınızın sırrı tam 

olarak ne?

Halit Çile: Nihai tüketici ile buluşma 

noktalarımız bizim için çok önemli. Online 

mağazamızdan fiziksel mağazalarımıza bizim 

için önemli olan nokta şu ki Orix marka değeri 

ve kalitesinin her yerde aynı görünmesi. Bu 

kurumsal yapıyı koruduğumuzda başarı da 

beraberinde geliyor zaten.

Üretim ve lojistik arasındaki dengeyi 

nasıl sağlıyorsunuz?

Halit Çile: Ahşap üretiminden metal 

üretimine, süngerleme işleminden bir aynanın 

kesilmesine hepsi zorlu bir süreç. Üretimdeki 

gücümüz, yüksek teknoloji ile zanaatın 

buluştuğu noktadan doğuyor. El emeği bizim 

sektörde göz ardı edilemez, bunu hep görünür 

kılmaya çalışıyoruz. Çünkü biz, mobilyadan çok 

bir eser ürettiğimize inanıyoruz. Bu eserleri 

güçlü network ağlarımız ile müşterilerimize 

ulaştırmak için de sahadaki ekiplerimizle çok 

çalışıyoruz. Bu dengenin sırrı kısacası çok 

çalışmakta, diyebiliriz.

Son olarak markanızı 

bundan 10 yıl sonra nerede 

görüyorsunuz?

Kevser ve Halit Çile: Bu 

soru açıkçası birçok duyguyu 

içinde barındırıyor. Çünkü 

biz Orix’i çocuğumuz gibi 

görüyoruz, insan çocuğuna 

nasıl bakmaya devam edip 

büyütürse, markamız da aynı 

titizlikle büyüyor. Bu yüzden 

markamızın, bir çocuk 

heyecanını kaybetmeden 

10 sene sonra da 20 sene 

sonra da büyümeye devam 

etmesini diliyoruz.
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Bir ağacın dalının kıvrımı 

gibi uzanan bu form, 

doğanın eşsiz bütünlüğünü 

yeniden bizlere hatırlatıyor.

Sakinlik ve dinginliği esas alan Capella, ahşap 

görünümlü metal detayları ile bu kültürün bir 

parçası olarak yeni yılın favori parçalarından 

biri olarak yerini koruyor. Natürel kumaş 

yapısından gelen dengeli bütünlüğü ile sanki 

doğanın bir parçası olarak yaşayan mekanlarda 

konumlanıyor. Bejin tonları ile harmanlanan 

koltuk takımında, kıvrımları ile ön plana çıkan 

ayak detayları iç mekanlara farklı bir form 

kazandırarak doğallığını devam ettiriyor. 

Konsept bütünlüğü ile geniş mekanlara ilham 

olan Capella, benzersiz bir atmosfer deneyimini 

sizlere sunuyor. Bu eşsiz koleksiyonun 

tamamlayıcıları olarak tercih edebileceğiniz 

doğal ahşap objeler, büyük yapraklı salon 

bitkileri sizi huzur ve dinginliğe bir adım daha 

yakınlaştırıyor.

C A P E L L A  OT U R M A  O D A S I

C A P E L L A  Y E M E K  O D A S I

İskandinav mobilya tasarım 

kültürü ile hayatımızda 

sıkça görülen doğal tasarım 

kodları beğenileri üzerine 

topluyor. İşlevselliğe ve 

sadeliğe odaklanan tasarım 

kültürü, yeni-modern ile 

buluştuğunda ortaya özgün 

bir kimlik çıkıyor. 

Yeni Yılda 
Dekorasyonda
Doğallık Ön 
Planda

Ca-
pella.

Mehmet Altay
Tasarımcı
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Sürdürülebilir tasarım, 

gelecek yılları karşılayan 

tasarım kimliğini içinde 

barındıran özgün 

yorumlardan oluşmaktadır. 

Bu anlayışla üretilen 

ürünler, mobilya severler 

için daha uzun kullanımı 

beraberinde getirmektedir.

Bu da ham madde 

kaynaklarından, elektrik 

tüketimine diğer tüm 

kaynakları doğrudan 

etkileyen en önemli 

etken olarak mobilyada 

sürdürülebilirlik konusunda 

yerini korumaktadır.

Sürdürülebilir 
tasarım nedir? 

Kullanılan her ürünün doğaya saygılı bir 

şekilde üretilmesi mobilya endüstrisinde 

hızla yükselişe geçmiş durumda. Sadece 

mobilyada kullanılan ürünlerin ham maddesi 

değil, üretim sürecinden markaların kurum 

kültürüne kadar sürdürülebilir yaklaşım 

değerleri ön plana çıkıyor.

Dayanıklı tüketim ürünlerinin başında gelen 

mobilyalar, müşterilerin tarz sahibi kimliğine 

göre değişiklik gösterebiliyor. Araştırmalara 

göre; pandeminin etkileri ile birlikte insanların 

evde geçirdikleri vakit uzadı. Ve buna bağlı 

olarak artık mobilya tüketimi de bir tekstil 

ürünü kadar hızla değişmeye başladı. Bu 

durumda markalar ne yapmalı?

Biz Orix olarak; ürünlerimizin ham madde 

seçiminden fabrikamızın içinde kullandığımız 

elektriğe kadar dünyamıza saygılı bir üretim 

gerçekleştirirken, ürünlerimizin tasarımında da 

sürdürülebilirliğe önem veriyoruz.

Mobilya sektörü her geçen 

gün gerek tasarım trendleri, 

gerek mevcut ihtiyaçlar 

doğrultusunda değişmektedir. 

Türkiye’de ve yurt dışında 

oldukça etkili bir rol oynayan 

markamızın değerleri de 

müşterilerimizin ihtiyaçları 

doğrultusunda sürdürülebilir 

vizyon anlayışımız ile yeniden 

yorumlanmaktadır. C
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Estetiği, şıklığı, kaliteyi bir arada sunan yeni 
koleksiyonlarımız da bu sürdürülebilirliğin bir 
parçası. Özgün tasarımlarımız, üretim gücümüz 
ve çalışma prensiplerimiz ile sürdürülebilirliği 
kalıcı kılmaya çalışan bir markayız. 

Müşterilerimizin iyi hissetmesinin dışında, 
doğanın ve dünyamızın iyiliği için de 
çalışıyoruz. Üretim gücümüzün büyük bir 
bölümünü dünyanın dört bir yanına ihraç 
ederek ülke ekonomimizdeki sürdürülebilirliğe 

katkı sağlarken, özgün stil kodlarımız ile 
tasarımlarımızı geleceğe taşıyoruz. Biz 
markamızla iletişime geçen herkes üzerinde 
olumlu bir etki yaratmayı amaçlıyoruz. Bu 
yüzden tüm üretim süreçlerimizi de ilham 
aldığımız doğamız üzerine kurguluyoruz. 
Sürdürülebilirliğin bir parçası olmak isteyen 
herkese mesajım, tek bir gezegenimiz var 
ve onun iyiliği için hep beraber mobilya 
endüstrisine katkı sağlayalım!

Sürdürülebilir Mesaj
Orix Genel Müdüründen
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Mobilyada

Sürdü-
rülebi-
lirlik
Ekolojik tasarım çözümleri 

ile daha uzun ömürlü 

mobilyalar, artık hayatımızda 

daha fazla yer alıyor.

Uğur Yaşar
Genel Müdür
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2Wagon
4

3

Versace

1

Şık

Orix
TASARIMCILARI
SİZİN için SEÇTİ!

–

Işıltılı detaylarıyla 
oldukça davetkâr 
bir şıklık!

Çağdaş
–

Zamansız tasarım kodlarından 
gelen yeni bir çağ.

Capella Aston
Modern
–

Metalin gücünden 
gelen modernlik.

Klasik
–

Klasiklerden 
vazgeçemeyenler için 
stil sahibi bir kimlik.

Farklı tarzlara hitap eden ürün çeşitliliği ile özgünlüğün buluştuğu 

nokta Orix. Bir tasarıma başlarken kendimize hayatı kolaylaştıracak 

noktaları referans alırken, her tasarımımızda farklılığa yeni bir hamle 

yapmak için yeni bir keşif noktası arıyoruz. Seçtiğimiz her bir ürünün, 

şıklığı ve estetiği bir bütün olarak evinize yansıtacağını umuyoruz. 

Orix Tasarım Ekibi
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STİL REHBERİ  |  YENI NESIL ŞIKLIK: ASTON

ŞIKLIK YARIŞINDA 
Kazanan
Siz Olun!

Aston.

Selin Uru Aylı
Tasarımcı

Hakan Önel
Tasarımcı
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İyi yaşama kaçışın anahtarı, Aston. Şıklığın 

ötesinde bir felsefe ürünü olarak ortaya çıkıyor. 

Titanyum kaplama metal gold görünümlü 

detayları ile iyi yaşamın rehberi olarak 

hayatınıza eşlik ediyor.
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A S TO N  T V  Ü N İ T E S İ

A S TO N  Y E M E K  O D A S I

Modayı tanımlayan en iyi kelime 

“özgünlük”tür. Aston’da da 

gördüğünüz şey tam olarak böyle… 

Her detayındaki yenilikçi fikirler, 

yaşam alanınız ile kendi modanız 

arasındaki bağlantıyı kurarak 

özgünlüğü ve şıklığı açığa çıkarıyor.

Aston.

STİL REHBERİ  |  YENI NESIL ŞIKLIK: ASTON

Moda ve Mobilyanın 
Dengesi!
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2

3

STİL REHBERİ  |  SEZONUN ÖN PLANA ÇIKAN BERJERLERI

Verscace
Tokyo

Wagon

SEZONUN
Ön Plana Çıkan 

BERJERLERİ

1 Yeni formları 
evinize 
taşıyın.

Renkli 
geçişler 
sağlayın.

Yenilikçi 
fikirler için 
ilham alın.
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Işıltılı detayları iç mekanlarda dengelemenin en 

iyi yolu şıklığı ön plana çıkaracak objelere yer 

vermektedir. Yemek alanları için özel tasarım 

tablolar ile zengin bir görünüm yaratabilirsiniz. 

Versace’nin ışıltılı görünümünü daha da 

zengin bir dünyaya taşımak için salonunuzda 

avize seçimlerinizde parıltılı detaylara yer 

verebilirsiniz.

V E R S A C E  OT U R M A  O D A S I
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Şık bir iç mekan yaratmak 

istiyorsanız metalin 

güçlü görünümünden 

yararlanabilirsiniz. Siyahın 

dengeli bütünlüğü ile 

oluşturulan Versace, kendine 

özgün dokuları ile hayatınıza 

ışıltı katan detaylara sahip. 

Metalin ışıltısından gelen 

zarafet, misafirleriniz için de 

bir görsel şölen yaratacaktır.

METALIN IŞILTISI 
Iç Mekanlarda 

Ver-
sace.

Berna Bülegen
Tasarımcı

Elif Doğru
Tasarımcı
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Maksimalist tasarım dediğimizde, ışıltılı 

detaylar, renkler, objeler ve dahası aklımıza 

gelmeli. Versace ihtişamlı görünümü ile 

maksimalist yaklaşımı karşılayan şık bir konsept 

olarak karşımıza çıkıyor. Sınırların ötesindeki 

tasarım çizgisi ile Versace, farklılığa açık 

olanların zevkini zengin görünümü ile karşılıyor.

Fransıca “maksi” kelimesinden 

gelen “maksimal” kavramı 

“en çok” anlamına 

gelmektedir. Minimalist 

akımının karşısında daha çok 

detayları içinde barındıran 

maksimalist yaklaşım, şıklığı 

bir adım öteye taşımaktadır.

Tasarımda 
MAKSIMALIST 
Yaklaşımı 
Keşfedin!

Detaylara 
EVINIZDE 
YER AÇIN, 
şıklığı 
doyasıya 
yaşayın!

V E R S A C E  T V  Ü N İ T E S İ

V E R S A C E  YATA K  O D A S I
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1
Boyut

Mobilyada 
Form 
ve Alan 
Dengesi
–

Orta sehpa seçimlerinizde odanızın 
metrekaresine göre bir boyut tercih etmelisiniz. 
Bunun yanında modüler orta sehpalar ile de 
dengeli bir bütünlük yakalayabilirsiniz.

2

3

4

Form

RenkDesen

Aydınlatmaların 
Etkisi

Tablolardan 
Gelen Dinamiklik

Avizeler, sarkıtlar, 
abajurlar, 
lambaderler…

Kırlent Renk ve 
Desen Seçimi

Küçük Ama
ETKİLİ TASARIM

İpuçları

Tabloda dikkat etmeniz gereken en önemli 
özelliklerin başında boyutu gelmektedir. Bunun 
yanında tabloların duvardaki görünümünün 
yanı sıra yerde sabit şekilde duracak tabloları 
da tercih edebilirsiniz. Tablolarda ikinci önemli 
bir konu ise renklerdir. Eğer evinizde sıcak 
renklere yer verdiyseniz zıt renklerde eserler 
seçerek kontrast yaratabilirsiniz.

–

 Aydınlatma seçimlerinde dikkat 
etmeniz gereken önemli detay seçtiğiniz 
mobilyalara göre şekillenmektedir. 
Örneğin; modern bir görünümde 
koltuk takımı seçtiyseniz daha minimal 
yaklaşımlı, doğal ögeler barındıran, yalın 
metal görünümüne sahip bir aydınlatma 
tercih edebilirsiniz.

–

Kırlent seçimleri ne kadar basit gibi görünse 

de dekorasyonda büyük öneme sahiptir. Klasik 

bir stil yakalamaya çalışıyorsanız aynı renk 

tonlarında kırlentler tercih edebilir, daha post-

modern bir görünüm elde etmek istiyorsanız 

geometrik ögelerden yararlanabilirsiniz.
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ÖZGÜNLÜK ve 
Şıklık Bir Arada!

Zen 
Gold.

OTURMA ODASI

Nihal Özen
Tasarımcı
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Zen Ekru Gold koleksiyonundaki 

her bir parça, sıra dışı formlarından 

gelen yapısı, tasarımı ele alış biçimi 

ve göz alıcı dokusuyla yepyeni bir 

dünya yaratmanız için sizi stil sahibi 

bir dünyaya davet ediyor.

Z E N  G O L D  OT U R M A  O D A S I

İlham veren detayları 

evin her bölümüne farklı 

materyaller ile taşıyabilirsiniz. 

Oturma odalarındaki enerjiyi 

ve dengeyi sağlamak için de 

gold detaylarla şıklık algısını 

güçlendirebilirsiniz.

OTURMA 
ODALARINDA 
Sıra Dışı Formlar
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Afri-
can. 
Decor2022'nin 

En İyi Tasarım 
TRENDLERI

Yaşam şekilleri değiştikçe mobilyalar da 
aynı doğrultuda değişiklik göstermektedir. 
Mobilyalardaki özgünlük arayışı bir yandan 

devam ederken dekorasyondaki yan elementler de 
mobilyaları tamamlayan unsur olarak çeşitliliğini 

sürekli kılmaktadır. Gelin, yeni yılın tasarım 
trendlerine beraber bakalım.

Hasır Duvar 
Objeleri

Yeni nesil tasarım yaklaşımlarında 

sıkça gördüğümüz hasır duvar objeler 

bu sezon da her sezon olduğu gibi 

doğallığı ile kendine yer buluyor.

Obje ve 
Tablolar

Sürrealist sanat akımının minimal bir 

şekilde yorumlanmasıyla ortaya çıkan 

yüz figürlü obje ve tablolar yeni yılda 

mobilyalarınızın en orijinal eşlikçisi.

Özgün Afro 
Dekorasyon

Etnik kökenli tasarım kimliğini 

benimseyen Afro dekorasyon, Afrika’nın 

en özgün desenlerini evinize taşıyor.
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Şıklıkla doğallığın buluştuğu 
eklektik bir yapı.

TV ÜNİTESİ

Çarpıcı
BENZERSIZ
İlham Verici

Zen 
Gold.

EV MODASI    |   KONSEPT BÜTÜNLÜK: ZEN GOLD
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Davetkâr 
YEMEK ODASI 

Önerileri

Misafirlerinizi ağırlayacağınız en önemli bölüm 
kaçınılmaz bir şekilde yemek alanlarıdır. Hem hoş 

sohbetlerin yapıldığı hem de eşsiz lezzetlerin tadıldığı 
bu alanları kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Lizbon

Zen Gold

Sandalye 
seçimine 
dikkat!

Tek bir renge 
bağlı kalmayın!

Duvar kağıdı 
ile odak 
noktasını 
belirleyin.

–

Yemek alanlarının baş aktörlerinden 
biri olan sandalyeleri seçerken metal 
detayların gücünden yararlanabilirsiniz.

–

Yemek alanlarınızın daha dinamik görünmesi 
için farklı renklerin gücünden yararlanabilirsiniz.

–

Japon kiraz bahçelerinin ilham veren 
ahengiyle yemek alanlarının atmosferini 
bambaşka bir boyuta taşıyabilirsiniz. Ya da 
geometrik desenlerle yemek masanızın ön 
planda olmasını sağlayabilirsiniz.

–

Sunumları en şık hale dönüştüren 
objelerden yararlanmayı ihmal etmeyin. 
Yemek masanızla uyumlu şamdanlar, şık 
çiçek sunumları size yardımcı olabilir.

Dekoratif 
ürünlerden 
yararlanın.
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Konforu ve sadeliği bir arada sunan Tokyo, 

sakinleştirici renk paleti ile de iç mekanlara 

dinginlik kazandırıyor. Doğal ve sade yaşama 

geri dönme isteğini içimizde uyandıran bu özel 

koleksiyon ile evinize sofistike bir görünüm 

kazandırabilirsiniz.

TO K Y O  OT U R M A  O D A S I

TO K Y O  T V  Ü N İ T E S İ

Yalın formlarıyla dikkat çeken 

minimalist tasarım yaklaşımı 

ile modernlik yeniden 

yorumlanıyor. Her sezon 

göreceğimiz gibi yeni 

sezonda da sıkça karşımıza 

çıkacak minimal formlar, Tokyo 

koleksiyonu ile zamansız bir 

kimliğe bürünüyor.

MODERN TASARIMIN 
Yeniden Yorumlanması

Tokyo.
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Alocasia

Aglaonema

İyi bir uyku için 
yatak odasında 
yetiştirebileceğiniz 
Areka Palmiyesi 
ile dinginliği 
hissedin.

Her ortama 
uyum sağlayan 
iç mekan bitkileri 
ile tanışın.

Palmiyesi

TO K Y O  YATA K  O D A S I

Doğanın ilham veren yanını evimize taşımanın en 

güzel yolu şüphesiz bitkilerdir. Ama hangi bitki 

nerede yetişir, her bitki her ortama uygun mudur, diye 

kafamızda sorular oluşabilir. Sizler için derlediğimiz 

birbirinden güzel bitkilere göz atmaya ne dersiniz?

Iç MEKANLARDA 
Bitkilerin Dengeli 

Bütünlüğü Areka    
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DEKORASYONA
En Çok Yansıyan 

SANAT AKIMLARI

Modada önemli olan, popüler akımların sürdürülebilir 
olmasıyla ilgilidir. İşte dünden bugüne sürdürülebilir 

tasarım kimliği ile dekorasyona yansıyan sanat akımları:

Art 
Deco

Eklektik

Çağdaş

–

Geometrik ögeleri içinde 
barındıran modern 
dünyaya adapte bir akım.

–

Farklı ögeleri ve renkleri 
bir arada sunan, özgür 
ruhlu tarzların yorumu 
diyebiliriz.

–

Modern tasarım algısını bir adım 
öteye taşıyan çağdaş tasarım, 
karışık olmayan ve yenilikçi 
fikirleri bir arada sunmaktadır.

C
ap

el
la

 K
on

so
l

Noble Koltuk

Zen Krom Sandalye

Country
–

Klasik tarzın yeniden 
yorumlanmasıyla ortaya çıkan, 
eskitme görünümlü mobilyaların 
yer aldığı ve beyazdan gelen 
huzuru simgeleyen bir akım.
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L İ Z B O N  T V  Ü N İ T E S İ

Fark 
YARATAN 
Formlar

Lizbon.
Tasarımcısının motivasyonunu gelecek tasarım 

kodlarından aldığı koleksiyonda, modern izlerin 

çağdaş yorumu ile karşı karşıya kalıyorsunuz. 

Metal detayları ile maskulen bir duruş 

sergileyen tasarım, estetik unsurlarını da yalın 

bir şekilde sizlere sunuyor.

L İ Z B O N  OT U R M A  O D A S I

Şıklığa hayat veren dokular, 

formlar, renkler tasarımın 

en temel bileşenleri olarak 

hayatımızda yerini alıyor. 

Kusursuzluğu ve kendine 

özgünlüğü hayatımıza taşıyan 

Lizbon, grinin en güzel tonunu 

sizlere sunuyor.
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Yaratıcılığı temsil eden Very Peri, moda ile 

iç içe olan her sektörde kendini gösteriyor. 

İç mimaride de cesur şekilde yorumlanan 

bu yeni rengin, ruhumuzu canlandıran özgür 

ruhlu bir özgüvenin yeniden yorumlanmasıyla 

dekorasyondaki etkilerini oldukça göreceğiz. 

Yeni bakış açılarını tetikleyen, bunun yanında 

özgün kimliğimizi ortaya çıkaran bu yeni renk 

adeta farkındalık ve odak noktamızı başka 

alanlara çevirmemiz için bize yardımcı oluyor.

L İ Z B O N  YATA K  O D A S I

“Mavinin deniz salyangozu” 

olarak hayat bulan “Very Peri”, 

dünyanın renk dinamiğini 

belirleyen Pantone tarafından 

renk paletine geçti. Very Peri, 

mavinin öz niteliklerini içinde 

barındırarak aynı zamanda 

menekşe kırmızısı alt tonuyla 

heyecan uyandırıcı kimliğini 

bizlere sunuyor.

Very Peri 
geleceğe dair 
yeni bir umudun 
simgesi.

Yılın 
Pantone 
Renk Kodu: 
Very Peri

L İ Z B O N  YATA K  O D A S I
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YEMEK ODASI

Cesur ve Stil Sahibi!

Lizbon.



Renklerin Kimliğini 
Yatak Odanıza Yansıtın!

Lizbon.

YATAK ODASI



Fabrika

Yeniceköy Mh. 
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 
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