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COLORFUL AND STYLISH WAY TO BEING DECORATIVE.
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ORKIDE
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Orkide’nin enerjik renkleri, farklı formları ve yenilikçi detaylarıyla odanızı 
yenileyin. Birbirinden keyifli sohbetler, yeni deneyimler ve sizi mutlu eden 
ne varsa hepsine odanızda hayat verin.

Energetic colors of Orkide’s, a makeover your room with different forms and 
innovative details. Pleasant chat from each other, whatever new experienc-
es and make you happy in your life who give room to all.
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Sadece huzurlu ve sakin kalabilmek için değil aynı zamanda hayata karşı 
olumlu ve sağlıklı bir tutum  geliştirmek içinde yöneldiğimiz meditasyon, 
yaşamın sürekli artan hızına uyum sağlamaya çalışırken zihin gücümüzü 
etkin kullanmak ve iyi odaklanmak konularında da yardımcı oluyor. Hepi-
mizin meditasyon beklentileri farklı olsa da buluştuğumuz tek nokta sükunet 
arayışımız. Zihnin huzuru aslında bir yaşam biçimi... Bunun için bir feng 
shui ustası olmamıza gerek yok. Verdiğimiz ipuçlarını takip ederek sükuneti 
mekanlarımıza davet edebilirsiniz.

CARMEN
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Not only to remain peaceful and calm at the same time we 
tend to develop a positive and healthy attitude towards life 
meditation, our strength of mind constantly trying to adapt to 
the increasing pace of life using effective and also helps in 
better issue to focus on. Our expectations meditation tranquil-
ity we all search for one point we met in if different. Peace of 
mind is actually a way of life ... We do not need to be a master 
of feng shui for that BS. The invitation to the tranquility of plac-
es he can follow the tips we gave.
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CARMEN
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‘‘İnsan kendi saadetinin mimarıdır.’’ diyen filozof yazar Hen-
ry David Thoreau’nun izinde özgürlüğümüzü mutluluğun 
süzgecinden geçirerek evimize yansıtıyoruz. Renkler arasın-
daki huzur ile formlar arasındaki denge sakinliği çağrıştırıyor.

‘Man is the architect of his own happiness.’ ‘He writes the 
philosopher Henry David Thoreau’s footsteps passing the 
filter we reflect on our freedom, our happiness at home. 
Between forms and colors creating a balance between the 
calm serenity.
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Hayalperest ruhların sığınağı koltuklarda rahatlığı 
yücelten dokular, spirituel dengeyi sağlayan renk 
birliktelikleri saklı.

The tissues of the visionary soul glorifies the com-
fort of a seat sanctuary, hidden color combination 
that creates the spiritual balance.

TREND
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Samimiyeti ve ailece keyifli yaşam mottosunu harekete geçiren 
Trend Koltuk Takımı.
Koltuk tasarımlarının ana unsurları olan rahatlık, renkler, kul-
lanışlılık yalın şıklığın özünü oluşturuyor.

Creativity and enjoyable life motto of the family who move 
Seat Set Trend.
The main elements of seat design, comfort, color, practicality 
is the essence of simple elegance.

TREND
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Modern tasarımlarda kullanılan renklerin hakimiyeti, samimiyet duygusunu 
güçlendiriyor, evin dekorasyon stilini özetliyor.
Koltuk takımı ile pastel tonların, puslu renklerin yarattığı huzur hissi oturma odanızı 
ele geçirsin.

Domination of the colors used in modern design enhances the feeling of intimacy, 
sums up the decorating style of the house.
Sofa set with pastel tones, you’re giving your living room a feeling of tranquility 
created by misty colors.
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NEHIR
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Ev, herkes için huzuru hissettiğimiz yuvamızdır. Bu yüzden evde kul-
landığımız mobilyaların kullanışlı ve konforlu olması evde iyi vakit 
geçirmemize olanak tanır. 

Home, we feel peace of mind for all our slots. So convenient and com-
fortable furniture that we use at home allows us to have a good time at 
home.

Beğeni ve alışkanlıklarınızı yansıtan sevdikleriniz ve yaşamınızla bütün-
leşen tasarımlar.
Ayrıntılar önemlidir. İşe bütünlük katar. Koltuk takımınızın tarzı yada rengi 
bile bütünü oluşturan parçalar olarak değerlendirilmeli.

Reflecting the tastes and habits of your loved ones and designs that com-
pliment your life.
The details are important. Adds integrity to work. Style or color of your seat 
even if the team should be regarded as constituent parts.
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Ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen ama aşırıklara da yer ver-
meyen, nötr formları ve sadeliğin ardına gizlenmiş güzelliği tercih edenlerin 
stili. Mavinin asalati pembenin dişiliğiyle denge içinde. 

Feet sure-footed on the ground, who know what they want, but that does 
not place Overheating in the neutral form and style of those who prefer the 
beauty hidden behind the simplicity. Asalat of blue in equilibrium with pink 
femininity.

damla
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Geçmiş dönemlerin bilgeliğinden yola çıkan, dengeli form-
larıyla fonksiyon ve ergonomiyi bir araya getirirken nostaljik 
görünümleriyle zamanlar arası bir yaşam kurgusu vadeden 
eski görünümlü yeni çağdaşlar...

Which set out the wisdom of the past, balanced form with func-
tion and ergonomics of the new contemporary and old looking 
to run from a life time with fiction Combining nostalgic look ...
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ORKİDE ÖLÇÜLER; 3’LÜ BOY 230 EN 93 H 72 BERJER BOY 80 EN 90 H 97

CARMEN ÖLÇÜLER; 3’LÜ BOY 235 EN 92 H 91 BERJER BOY 91 EN 90 H 93

TREND ÖLÇÜLER; 3’LÜ BOY 221 EN 93 H 91 BERJER BOY 93 EN 89 H 97

NEHİR ÖLÇÜLER; 3’LÜ BOY 224 EN 98 H 78 BERJER BOY 74 EN 92 H 84

DAMLA ÖLÇÜLER; 3’LÜ BOY 232 EN 98 H 78 BERJER BOY 85 EN 84 H 100

SOFA DETAILS



BERJER ARMCHAIR

NEHİR ÖLÇÜLER; BERJER BOY 74 EN 92 H 84

CARMEN ÖLÇÜLER; BERJER BOY 91 EN 90 H 93

DAMLA ÖLÇÜLER; BERJER BOY 85 EN 84 H 100

TREND ÖLÇÜLER; BERJER BOY 93 EN 89 H 97

ORKİDE ÖLÇÜLER; BERJER BOY 80 EN 90 H 97

MODERN STYLE AND TIME-
LESS DESIGN IS FULL OF...
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