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POLİBOR SERİSİ
POLYBOR SERIES

Daha temiz ve daha yeşil bir dünya için...
 For a cleaner and greener world…





 Modern yaşam tarzımız ve teknolojik ilerlemelerimiz gün geçtikçe 
artan doğal hammadde ve tüketim ihtiyacı ile birlikte kaynakların doğru 
şekilde kullanılmamasıyla, yaşama dair olumsuz etkiler oluşturmakta ve 
ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir.  Bu bilinçle yola çıkarak;

Yaşam odaklı üretim anlayışının öncüsü olmak ve doğaya karşı 
sorumluluğumuzu yerine getirmek için uzun yıllar süren ar-ge 
çalışmalarımızın sonucunda, dünyada ve sektörümüzde bir ilk olarak geri 
dönüştürülebilir plastikten mobilya üretim metodunu gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Global alanda kabul gören patentli üretim metodumuzla, doğaya 
terk edilmiş atık plastiklerin dayanıklı hammaddeye dönüştürülerek, 
koltukların sırt ve oturma alanlarının benzersiz şekilde dayanıklılığı 
arttırılmıştır. Poliretan sünger teknolojisinin vermiş olduğu konforlu 
kullanımın sağladığı uzun ömürlü kullanım ile birlikte koku, nem ve rutubet 
oluşumunuda engellemekteyiz.

Our modern lifestyle and technological advances, together with the increasing need for 

natural raw materials and consumption, create negative effects on life and adversely 

affect the ecological balance, due to the improper use of resources. Based on this 

awareness; 

As a result of our long years of R&D studies in order to be the pioneer of the life-oriented 

production approach and to fulfill our responsibility towards nature, we are happy 

to realize the furniture production method made of recyclable plastic as a first in the 

world and in our sector. With our globally accepted patented production method, the 

durability of the backs and seating areas of the seats has been increased in a unique 

way by transforming waste plastics left in the nature into durable raw materials. We also 

prevent the formation of odor, moisture and humidity, together with the long-lasting use 

provided by the comfortable use provided by the polyurethane sponge technology.

Daha temiz ve daha yeşil bir dünya için...

For a cleaner and greener world…



Geri dönüştürülebilir plastikten mobilya üretimini yapay zeka ve Endüstri 4.0 Teknolojisi ile ilk önce ülkemize ardından dünyaya 

kazandırmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Üretimlerimizde yıllık 100.000 ton atık plastiği tekrardan hayata kazandırıyoruz.

We are experiencing the joy of bringing furniture production from recyclable plastic, first to our country and then to the world, with artificial intelligence 

and Industry 4.0 Technology. In our productions, we bring 100,000 tons of waste plastic back to life annually.

Daha temiz ve daha yeşil bir doğa için...
For a cleaner and greener world...

Ruhunu özgürleştirmek için hayal kurmaktan vazgeçme...

Don't stop dreaming to free your soul...
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ASHLEY

ASHLEY
Evinizin tarzı ne kadar değişirse değişsin modern detayları 
ve yenilikçi tasarıma sahip çizgisi ile hayatınıza her zaman 
uyum sağlayacak eşsiz bir tercih...

Yenilikçi, dikkat çekici ve sıradışı bir konsept... Kendinizi iyi 
hissetmenizi sağlayacak tüm detayları düşünülmüş olarak 
daha kaliteli yaşam alanları oluşturabilirsiniz.

No matter how much the style of your home changes, it is a unique choice 

that will always adapt to your life with its modern details and innovative 

design line...

An innovative, remarkable and extraordinary concept... You can create 

better quality living spaces by considering all the details that will make you 

feel good.
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Sadece Sana Ait
Yaşam sadece size ait ve içinde özel olanlarla 
bir bütündür.  Evinizin her köşesinde sizi huzura, 
rahatlığa ve konfora daha çok yakınlaştıracak 
bir tasarıma sahip olmanız yaşadığınız alanları 
sahiplenmeye, kişisel zevk ve deneyimlerinizle 
zenginleştirmeye olanak sağlar...

Life belongs only to you and is a whole with the things that are 

special to you. Having a design that will bring you closer to 

peace, ease and comfort in every corner of your home allows 

you to own your living spaces and enrich them with 

your personal tastes and experiences...

Everything has beauty, but not everyone sees it.

It only belongs to you

ASHLEY
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L Yeşilin, baharı karşılayan ilk tonundan 

ilham alınarak oluşturulmuş olan bu 
setin fazlasıyla şehirli olan rahatlığı ve 
huzur vericiliği yaşama olan tutkunun 
tarifini yansıtacak !

Inspired by the first tone of green that 

welcomes spring, the comfort and tranquillity 

of this set, which is very urban, will reflect the 

description of the passion for life!

KT2
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Degisimden Korkma !,
)

Fazlasıyla modern ve minimal bir uyum için 
oluşturulmuş büyülü bir koltuk için evinizin tarzını 
değiştirmeden ona kavuşabilirsiniz.

Hayatta keşfedilecek çok fazla güzel şeyin 
var olduğunu bilerek değişimin, bu yeni 
keşifleri karşınıza çıkartacak en önemli kaynak 
olduğunu unutmadan heyecanlı bir hayat için 
elimizden geleni yapıyoruz!

ASHLEY

For a magical armchair created for a very modern and minimal harmony, 

you can get it without changing the style of your home.

Knowing that there are many beautiful things to be discovered in life, we 

do our best for an exciting life without forgetting that change is the most 

important resource that will bring these new discoveries to you!

Don’t be afraid of changes!



Teknik Özellikler

Technical Specifications

Be environmentally friendly with recycling.

Geri dönüşüm ile çevre dostu olun.

Dünya üzerinde üretilen tüm plastiklerin %79’ u çöplüklerde 
ve çevrede çözünmeden bekliyor.

79% of all plastics produced in the world are left undissolved in 
landfills and in the environment.



ASHLEY KT1

ASHLEY KT2

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

ASHLEY KT1 3 234 cm 89 cm 77 cm 16 cm 1,603

ASHLEY KT1 2 197 cm 89 cm 77 cm 16 cm 1,350

BERJER KT1
Bergere Kt1 74 cm 75 cm 81 cm 20 cm 0,449

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

ASHLEY KT2 3 234 cm 89 cm 77 cm 16 cm 1,603

ASHLEY KT2 2 197 cm 89 cm 77 cm 16 cm 1,350

BERJER KT2
Bergere Kt2 74 cm 75 cm 81 cm 20 cm 0,449

*ASHLEY B

*ASHLEY B

*ASHLEY 3

*ASHLEY 3

*ASHLEY 3

*ASHLEY 3
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“SIESTA”, which has the free and comfortable 
design concept you are looking for, and where 
comfort is at the forefront, will meet your needs. 

You must be the 
change you wish 
to see in the world.
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SIESTA

SIESTA
Her sabah yeniden doğmuş gibi, hayatta bütünlük arayanlar 
için ideal bir yaşam alanı oluşturmak için tasarlandı. Dengeyle 
konforun göz alıcı birlikteliği..

Aradığınız özgür ve rahat tasarım anlayışına sahip, rahatlığın 
ön planda olduğu “SIESTA” sizin ihtiyacınıza cevap verecek.

It was designed to create an ideal living space for those who seek integrity 

in life, like being reborn every morning. The glamorous combination of 

balance and comfort..

“SIESTA”, which has the free and comfortable design concept you are 

looking for, and where comfort is at the forefront, will meet your needs.
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Kurallari Degistir
Yeni tarzlar ve yeni hayatlar için tasarlanmış 
modern ve estetik görünümü ile evinizde 
dekorasyon fikirlerini tekrardan gözden 
geçireceğiniz yepyeni bir stil. 

Koleksiyon renklerinin özenle seçilmiş olması, 
ruhunuza hitap eden duyguları bulmanızı 
sağlayan ve kendinden söz ettiren bir tasarım.

)

,

SIESTA

A brand new style where you will revisit the decoration ideas in your home with its 

modern and aesthetic appearance designed for new styles and new lives.

The careful selection of the colours of the collection is a design that speaks for 

itself and allows you to find the emotions that appeal to your soul.

Change the rules...



22

KT2



23

SIESTA

Gerçek renklerin tutkusu...
The passion of real colours...

Renkleri dekorasyonda, giysilerinizde ve aksesuarlarınızda doğru kullanarak daha sağlıklı, daha mutlu, daha 
başarılı olabilirsiniz. Her renk kendine özel dalga boyuna sahiptir, bu yüzden her rengin enerjiside farklıdır. Yeşille, 

hayatın sevincini sizlere sunuyoruz. Hissederek mutlu ve dingin olmamızı sağlayan dünyanın en güzel şeyi, 
paranın satın alamayacağı şeyler arasında olan kavramdır rahatlık.

You can be healthier, happier, and more successful by using colours correctly in your decoration, clothes and accessories. Each colour 

has its own wavelength, so the energy of each colour is different. We offer you the joy of life with green. Comfort is the most beautiful thing 

in the world, which makes us feel happy and calm, and which is among the things that money cannot buy.
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Kusursuz seçim...
Samimi ve rahat bir hayat tarzına inanıyorsanız, 
en önemli şeyin kendinizi içinde her gün rahat
hissettiğiniz bir mekanda yaşamak olduğunu 
da bilirsiniz. 

Yaşam alanlarınızda yalın ve soft renkleri tercih 
ederek huzuru yakalayabilirsiniz.

SIESTA

If you believe in a sincere and comfortable lifestyle, you also know that the most 

important thing is to live in a place where you feel comfortable every day.

You can find peace by choosing plain and soft colours in your living spaces.

The perfect choice...



Teknik Özellikler

Technical Specifications

Life belongs only to you, but nature
 belongs to all of us.

Hayat sadece sana ait ama doğa hepimize ait.

Plastikten yayılan kimyasal bir madde dimetil sülfit (DMS) 
aralarında balıkların da bulunduğu hayvanları kendisine 
çekiyor. 

Dimethyl sulfide (DMS), a chemical emitted from plastic, attracts 
animals, including fish.



SIES TA KT1

SIES TA KT2

*SIESTA B

*SIESTA B

*SIESTA 3

*SIESTA 3

*SIESTA 3

*SIESTA 3

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

SIESTA KT1 3 233 cm 89 cm 77 cm 15 cm 1,596

SIESTA KT1 2 196 cm 89 cm 77 cm 15 cm 1,343

BERJER KT1
Bergere Kt1 77 cm 88 cm 75 cm 22 cm 0,508

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

SIESTA KT2 3 233 cm 89 cm 77 cm 15 cm 1,596

SIESTA KT2 2 196 cm 89 cm 77 cm 15 cm 1,343

BERJER KT2
Bergere Kt2 77 cm 88 cm 75 cm 22 cm 0,508
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CALISTA

CALISTA
Yenilikçi ve benzersiz detaylara sahip bir tasarım. Her detayı 
incelikle düşünülmüş, etkileyici ve farklı hatları ile sizleri yeni 
bir deneyime davet ediyor.

Modern çizgisinden ödün vermeyen... Yalın ve modern 
tasarımıyla yaşam alanlarına ferah bir atmosfer getiren 
koltuk takımı fonksiyonelliği ile size ekstra konfor sağlıyor.

A design with innovative and unique details. It invites you to a new 

experience with its impressive and different lines, every detail of which is 

carefully thought out.

Not compromising its modern style... Bringing a spacious atmosphere to 

living spaces with its plain and modern design, the sofa set provides you 

with extra comfort with its functionality.
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Detaylari Kesfet,
Hayat hepimize farklı şekilde sunar güzelliklerini.  
Biz hayatın içerisinde ki güzellikleri hatırlamınızı 
sağlayacak konforlu ve huzurlu ortamlar 
oluşturmak için ruhumuzla tasarlıyor yaşama 
olan inancımızla size sunuyoruz...

CALISTA hayatında ki tüm güzellikleri hatırlaman 
için keyifli zamanlar geçirebileceğin şekilde 
detaylandırılarak hazırlandı.

CALISTA

Life presents its beauty to all of us in different ways. We design with our soul to 

create comfortable and peaceful environments that will make you remember the 

beauties in life and present them to you with our belief in life...

CALISTA has been prepared in detail so that you can have a pleasant time to 

remember all the beauties in your life.

Discover the details
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CALISTA

Sizi anlamış birileri olmalı. Ne istediğinizi veya ne hissettiğinizi.   
Ürünlerimizin tasarımlarında her zaman yaşamı ve doğayı 
ilham aldık çünkü biliyoruz ki kendimizi anlamanın anahtarı 
yaşamı tanımaktan geçiyor.CALISTA sizi tam olarak anlayan 
ve tüm beklentilerin üstünde aradığınız tasarım zerafetine sizi 
ulaştıracak detaylara sahip...

Someone must understand you. What you want or how you feel. We have 

always inspired life and nature in the designs of our products because 

we know that the key to understanding ourselves is knowing life.CALISTA 

has the details that fully understand you and will bring you the design 

elegance you seek above all expectations...

Yasamin anahtari...,

FOR PEACEFUL
AND QUALITY
LIFE.
Huzurlu ve kaliteli bir

yaşam için...
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Denge ve uyum..
Yenilikçi görünümü ile evinizde dekorasyon 
fikirlerine yön verecek olan yeni bir stil. Farklı 
renk kombinasyonlarına sahip olması, ruhunuza 
hitap edeni seçmenizi sağlayan ve kendinden 
söz ettiren bir tasarım.

Aradığınız estetik ve kaliteyi bucaksınız...

A new style that will guide the decoration ideas in your home with its innovative 

look. Having different colour combinations, it is a design that speaks for itself and 

allows you to choose the one that appeals to your soul.

You will find the aesthetic and quality you are looking for...

Balance and harmony...

CALISTA



Teknik Özellikler

Technical Specifications

We still have time for our future 
and our children.
Geleceğimiz ve çocuklarımız için hala zamanımız var.



CALIS TA KT1

CALIS TA KT 2

*CALISTA B

*CALISTA B

*CALISTA 3

*CALISTA 3

*CALISTA 3

*CALISTA 3

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

CALISTA KT1 3 235 cm 89 cm 78 cm 16 cm 1,631

CALISTA KT1 2 198 cm 89 cm 77 cm 16 cm 1,374

BERJER KT1
Bergere Kt1 74 cm 75 cm 81 cm 20 cm 0,449

*CALISTA B*CALISTA 3*CALISTA 3

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

CALISTA KT2 3 235 cm 89 cm 78 cm 16 cm 1,631

CALISTA KT2 2 198 cm 89 cm 77 cm 16 cm 1,374

BERJER KT2
Bergere Kt2 74 cm 75 cm 81 cm 20 cm 0,449
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INFINITY

INFINITY
Vazgeçilmeyen rahatlık, kıskandıran şıklıkla mavinin huzur 
verici etkisi ile birlikte. Tarzınızla yaşattığınız mekanlara, 
ufkunuzu geniş tutan tasarımların ambiyansına kapılacağınız 
ve rahat yüzeyi ile huzur bulacağınız bir ortam yaratın. 
Bunu da salonların en önemli parçası “INFINITY” ile yaşayın.

Indispensable comfort, enviable elegance, together with the peaceful 

effect of blue. Create an environment where you can immerse yourself in 

the spaces you live with, using your style, the ambiance of the designs that 

widen your horizons, and find peace with its comfortable surface.

Experience this with “INFINITY”, the most important part of the salons.

LIFE IS DESIGNED 
FOR YOU.
FOREVER.
Yaşam senin için 

tasarlandı...

Sonsuza kadar.
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Ruhunu özgür birak...
Birbiriyle kaynaşmış stiller mavinin huzurlu, rahat, 
kuralları esneten ve zevk alarak yaşanan bir 
atmosfer yaratmak için oluşturuldu.

Önemli olan nasıl göründüğü değil, ne hissettiği! 
Kararlı ve tutarlı bir düzene sahip olduğunu 
düşündüğünüz mekanı var eden, sahip olduğu 
ruhtur.

The blended styles were created to create an atmosphere of peace, comfort, 

relaxation, and enjoyment.

It›s not how it looks, it›s how it feels! It is the spirit that creates the space that you 

think has a stable and consistent order.

Free your soul...

INFINITY
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Spend your time in the most 
comfortable way.!
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INFINITY

Kendini tanımak, yeni bir tarz yaratmak konusunda kilit nokta 
ne istediğinizi bilmenizdir!  INFINITY özel koleksiyonu içinizde ki 
ruhu tanımanızı sağlayacak ve kendinizi tekrar keşfetmenize 
olanak sağlamak için tasarlandı. 

Kendinizi bu koleksiyonla keşfederek evinize modern ve 
estetik görünümü kazandırmaktan fazlasını yapacaksınız! 

The key to knowing yourself and creating a new style is knowing what you 

want! INFINITY special collection is designed to let you know the soul inside 

you and to allow you to rediscover yourself. By discovering yourself with this 

collection, you will do more than add a modern and aesthetic look to your 

home!

Stil sahibi olanlara...

A LONG JOURNEY 
STARTS WITH ONE 
STEP.
Uzun bir yolculuk tek bir 

adımla başlar.
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Kusursuz seçim...
Samimi ve rahat bir hayat tarzına inanıyorsanız, 
en önemli şeyin kendinizi içinde her gün rahat
hissettiğiniz bir mekanda yaşamak olduğunu 
da bilirsiniz. 

Yaşam alanlarınızda yalın ve soft renkleri tercih 
ederek huzuru yakalayabilirsiniz.

If you believe in a sincere and comfortable lifestyle, you also know that the most 

important thing is to live in a place where you feel comfortable every day.

You can find peace by choosing plain and soft colours in your living spaces.

The perfect choice...

INFINITY



Teknik Özellikler

Technical Specifications

We believe we can change.

Biz değiştirebileceğimize inanıyoruz.

Dünyadaki her bir insanın ürettiği plastik parça atık okyanus 
akıntılarıyla birleşmesi sonucu  1.8 trilyon plastikten oluşan 
bir adaya dönüştü. 

Every single piece of plastic produced by every human being on 
Earth, combined with waste ocean currents, turned into an island 
of 1.8 trillion plastics.



INFINI TY KT1

INFINI TY KT2

*INFINITY B

*INFINITY B

*INFINITY 3

*INFINITY 3

*INFINITY 3

*INFINITY 3

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

INFINITY KT1 3 234 cm 89 cm 76 cm 18 cm 1,582

INFINITY KT1 2 197 cm 89 cm 76 cm 18 cm 1,332

BERJER KT1
Bergere Kt1 85 cm 91 cm 77 cm 20 cm 0,595

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

INFINITY KT2 3 234 cm 89 cm 76 cm 18 cm 1,582

INFINITY KT2 2 197 cm 89 cm 76 cm 18 cm 1,332

BERJER KT2
Bergere Kt2 85 cm 91 cm 77 cm 20 cm 0,595
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TITANIUM

TITANIUM
Güçlü, asil ve kendine özgü! Anlamlı dokunuşlarla modern 
çizgilerin dengesini kurduk ve roller değişti. TITANIUM bilinen 
tüm tasarım anlayışının üstünde yenilikçi görünümü ile 
evinizde dekorasyon fikirlerine yön verecek.

Hayatın bir tasarım olduğunu düşnürsek hayalinizdeki ürün 
bizim için en iyi tasarım olacaktır.

Powerful, noble and distinctive! We have established the balance of 

modern lines with meaningful touches and the roles have changed. 

TITANIUM will guide the decoration ideas in your home with its innovative 

appearance on top of all known design concepts.

If we think that life is a design, your dream product will be the best design 

for us.
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Detailed labor giving authenticity to the design!
Tasarıma özgünlük kazandıran detaylı işçilik!

KT1
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Senin için seçildi...
Günümüz sadelikten, yalın ve minimal çok işlevli 
tasarımlardan yana…

Kalabalık, karışık ve yorucu olmak yerine 
rahatlatıcı, kolaylaştırıcı ve dengeleyici olma 
beklentisi insanların birbiriyle olan ilişkileri yanı 
sıra yaşam alanları içinde ilk sırada yer alıyor.

In favour of today›s simplicity, plain and minimal multifunctional designs...

The expectation of being comforting, facilitating and balancing instead of being 

crowded, confused and tiring takes the first place in living spaces as well as the 

relations of people with each other.

Chosen especially for you...

TITANIUM
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TITANIUM
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Modern  ve Dinamik!
Modern tasarım çizgilerinden ödün vermeden 
rahat ve yaşam alanlarına farklı bir hava 
kazandıran tasarım çizgisi ile sıradanlığın ufkunu 
geçmenizi sağlıyor.

Evinize şık bir atmosfer katarak yaşam alanınızın 
tasarım çizgisine estetik bir katkı yapacaktır.

TITANIUM

It allows you to cross the horizon of mediocrity with its design line that gives a 

different atmosphere to comfortable and living spaces without sacrificing modern 

design lines.

By adding a stylish atmosphere to your home, it will make an aesthetic contribution 

to the design line of your living space.

Modern and Dynamic!



Teknik Özellikler

Technical Specifications

Change starts with you first.

Değişim ilk önce sende başlar.

Tüm dünyada her yıl 1 trilyon plastik poşet kullanılıp çöpe 
atılıyor. Sadece balıkların değil deniz kuşlarının %44’ ünün 
midesinde plastik parçası olduğu tahmin ediliyor.

All over the world, 1 trillion plastic bags are used and thrown away 
every year. It is estimated that 44% of seabirds, not just fish, have 
pieces of plastic in their stomachs.



TI TANIUM KT1

TI TANIUM KT2

*TITANIUM B*TITANIUM 3*TITANIUM 3

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

TITANIUM KT1 3 234 cm 89 cm 77 cm 16 cm 1,603

TITANIUM KT1 2 197 cm 89 cm 77 cm 16 cm 1,350

BERJER KT1
Bergere Kt1 80 cm 90 cm 99 cm 22 cm 0,712

*TITANIUM B*TITANIUM 3*TITANIUM 3

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

TITANIUM KT2 3 234 cm 89 cm 77 cm 16 cm 1,603

TITANIUM KT2 2 197 cm 89 cm 77 cm 16 cm 1,350

BERJER KT2
Bergere Kt2 80 cm 90 cm 99 cm 22 cm 0,712
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PUCCA

PUCCA
Modern yaşamın sağlamış olduğu kolaylığın size getirdikleri 
kadar sizden aldıklarınıda biliyoruz.  Bir çok günlük işe vakit 
ayırmak bu yüzden hemen hemen imkansız hale gelsede 
yaşam alanlarımızda kısıtlı zamanlarda vakit geçirdiğimiz 
sürelerde enerjimizi tazelemek ve bulunduğumuz an itibariyle 
keyif almak için bir şeyler yapmak istedik. 

We know that the convenience provided by modern life takes from you 

as much as they bring you. Although it has become almost impossible to 

spare time for many daily tasks, we wanted to do something to refresh our 

energy and enjoy the moment we are in when we spend limited time in 

our living spaces.

SECRET GLORY
OF SIMPLICITY.

Sadeliğin gizli ihtişamı.
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Zamanin Ötesine...
Yenilikçi ve benzersiz tasarım. Tüm dokusu ve 
detayları incelikle düşünüldü. Etkileyici ve farklı 
hatları ile sizleri yeni bir deneyime davet ediyor. 

Hayatta  bütünlük arayanlar için ideal yaşam 
alanları için tasarlandı. Dengeyle konforun göz 
alıcı birlikteliği sizi bekliyor...

PUCCA

Beyond Time...

Innovative and unique design. All textures and details have been carefully 

considered. It invites you to a new experience with its impressive and different lines.

Designed for ideal living spaces for those who seek integrity in life. The glamorous 

combination of balance and comfort awaits you...

Beyond Time...
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PUCCA

PUCCA
Yaşamın en doğal parçası, zamanın en çok harcandığı 
mekanlara yansıyan detaylarda gizlidir.

Modern çizgisinden ödün vermeyen... Yalın ve modern 
tasarımıyla yaşam alanlarına ferah bir atmosfer getiren 
koltuk takımı fonksiyonelliği ile size ekstra konfor sağlıyor.

The most natural part of life is hidden in the details reflected in the places 

where time is spent the most.

Not compromising its modern style... Bringing a spacious atmosphere to 

living spaces with its plain and modern design, the sofa set provides you 

with extra comfort with its functionality.
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Kusursuz seçim...
En saf duygularla hissedebilmeks onra sımsıcak 
bir dokunuşla o eşsiz güzelliği yıllar boyu sürecek 
o büyük mutluluğu keşfetmek işte doğallıktan 
gelen huzurun tanımı bu olabilir...

Yaşam alanlarınızda yalın ve soft renkleri tercih 
ederek huzuru yakalayabilirsiniz.

Being able to feel with the purest feelings and then discovering that unique 

beauty with a warm touch, that great happiness that will last for years, this can be 

the definition of peace that comes from nature...

You can find peace by choosing plain and soft colours in your living spaces.

The perfect choice...

PUCCA



Teknik Özellikler

Technical Specifications

The world is beautiful when it stays green.

Dünya yeşil kaldığında güzeldir.

Bilim insanları, her yıl yaklaşık 15 milyar ağacın yok edildiğine 
işaret ederek ormanlardaki azalmanın, iklim ve insan sağlığı 
üzerinde ciddi etkileri olacağı uyarısında bulundu. 

Pointing out that about 15 billion trees are destroyed every year, 
scientists warned that the reduction in forests will have serious 
effects on the climate and human health.



PUCCA KT1

PUCCA KT2

*PUCCA B*PUCCA 3*PUCCA 3

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

PUCCA KT1 3 234 cm 89 cm 80 cm 15 cm 1,666

PUCCA KT1 2 197 cm 89 cm 80 cm 15 cm 1,402

BERJER KT1
Bergere Kt1 85 cm 91 cm 77 cm 20 cm 0,595

*PUCCA B*PUCCA 3*PUCCA 3

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

PUCCA KT2 3 234 cm 89 cm 80 cm 15 cm 1,666

PUCCA KT2 2 197 cm 89 cm 80 cm 15 cm 1,402

BERJER KT2
Bergere Kt2 85 cm 91 cm 77 cm 20 cm 0,595
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DIVA

DIVA
Yenilikçi ve etkileyici bir tasarım. Her detayı etkileyici dokusu 
kadar modern çizgileri ile düşünülmüş, farklı hatları ile sizleri 
yeni bir deneyime davet ediyor.

Modern çizgisinden ödün vermeyen... Yalın ve modern 
tasarımıyla yaşam alanlarına ferah bir atmosfer getiren 
koltuk takımı fonksiyonelliği ile size ekstra konfor sağlıyor.

An innovative and impressive design. Every detail has been thought of 

with its modern lines as well as its impressive texture and invites you to a 

new experience with its different lines. Not compromising its modern style... 

Bringing a spacious atmosphere to living spaces with its plain and modern 

design, the sofa set provides you with extra comfort with its functionality.

SECRET GLORY
OF SIMPLICITY.

Sadeliğin gizli ihtişamı.
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DIVA
AVDIAVDI

Asla  sans  olamaz!,
Her insanın bir çizgisi vardır, bunu her alana 
yansıtır. Gerek hayatın içinde, gerek yaşam 
alanında. Modern çizgilerle şekillenip yaratıcı 
fikirler üzerindeki perdeyi kaldıran bu tasarım 
hayallerinizi gerçekleştirecek.

Every person has a line, and they reflect it in every field. Both in life and in the 

field of life. This design, which is shaped by modern lines and lifts the curtain on 

creative ideas, will make your dreams come true.

It can never be luck!

DIVA
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Everything you can imagine is real.

Hayal edebileceğin her şey gerçektir.

DIVA yaşam alanınızda konforlu vakit geçirebileceğiniz ve dokusuna 

aşık olabileceğiniz detaylara ait soft renklerle zenginleştirildi. 

DIVA is enriched with soft colours of details, where you can spend a comfortable 

time in your living space and fall in love with its texture.
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Huzurlu anlar için...
Dekorasyonun yolu her daim modanın rotasını 
takip ediyor. Önce giydiğimiz renkler, dokular, 
desenler; sonra da yaşam alanlarımızı kuşatıyor. 
Hal böyleyken renkler ve yeni formlara yaşam 
alanlarımızın kapılarını aralamak gerekiyor…

The way of decoration always follows the route of fashion. First, the colours, 

textures, patterns we wear; then it surrounds our living spaces. And yet, it is 

necessary to open the doors of our living spaces to colours and new forms...

For peaceful moments...

DIVA



Teknik Özellikler

Technical Specifications

The future belongs to those who be-
lieve in the beauty of their dreams.

Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlarındır.



DIVA KT1

DIVA KT2

*DIVA B

*DIVA B

*DIVA 3

*DIVA 3

*DIVA 3

*DIVA 3

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

DIVA KT1 3 236 cm 89 cm 75 cm 16 cm 1,575

DIVA KT1 2 199 cm 89 cm 75 cm 16 cm 1,328

BERJER KT1
Bergere Kt1 77 cm 88 cm 75 cm 22 cm 0,508

MODEL 
Model

GENİŞLİK
Width

DERİNLİK
Depth

YÜKSEKLİK
Height

AYAK YÜKSEKLİĞİ
Foot Height

HACİM BİLGİSİ m³
Volume Information m³

DIVA KT2 3 236 cm 89 cm 75 cm 16 cm 1,575

DIVA KT2 2 199 cm 89 cm 75 cm 16 cm 1,328

BERJER KT2
Bergere Kt2 77 cm 88 cm 75 cm 22 cm 0,508



CALISTA KT2calısta KT1

SIESTA KT1 SIESTA KT2 CALVIN

ENJOY

78

Genişlik
Width 55  cm

Derinlik
Depth 59 cm

Yükseklik 
Height 94 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 40 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,305

Genişlik
Width 51  cm

Derinlik
Depth 62 cm

Yükseklik 
Height 87 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 38 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,275

Genişlik
Width 55  cm

Derinlik
Depth 59 cm

Yükseklik 
Height 94 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 40 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,305

Genişlik
Width 51  cm

Derinlik
Depth 62 cm

Yükseklik 
Height 87 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 38 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,275

Genişlik
Width 53  cm

Derinlik
Depth 65 cm

Yükseklik 
Height 94 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 38 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,323

Genişlik
Width 53  cm

Derinlik
Depth 65 cm

Yükseklik 
Height 94 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 38 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,323



ASHLEY

DIVA KT1

INFINITY KT1

CAPELLA

INFINITY KT2

DIVA KT2
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Genişlik
Width 51  cm

Derinlik
Depth 62 cm

Yükseklik 
Height 87 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 38 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,275

Genişlik
Width 50  cm

Derinlik
Depth 62 cm

Yükseklik 
Height 95 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 43 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,294

Genişlik
Width 51  cm

Derinlik
Depth 62 cm

Yükseklik 
Height 87 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 38 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,275

Genişlik
Width 50  cm

Derinlik
Depth 62 cm

Yükseklik 
Height 95 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 43 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,294

Genişlik
Width 51  cm

Derinlik
Depth 60 cm

Yükseklik 
Height 93 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 42 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,284

Genişlik
Width 56  cm

Derinlik
Depth 64 cm

Yükseklik 
Height 100 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 42 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,358



MILANO

PANDORATITANIUM KT1

LOTUSPIER

TITANIUM KT2
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Genişlik
Width 55  cm

Derinlik
Depth 59 cm

Yükseklik 
Height 94 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 40 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,305

Genişlik
Width 51  cm

Derinlik
Depth 60 cm

Yükseklik 
Height 93 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 42 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,284

Genişlik
Width 55  cm

Derinlik
Depth 59 cm

Yükseklik 
Height 94 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 40 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,305

Genişlik
Width 56  cm

Derinlik
Depth 64 cm

Yükseklik 
Height 100 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 42 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,358

Genişlik
Width 45  cm

Derinlik
Depth 59 cm

Yükseklik 
Height 94 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 40 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,249

Genişlik
Width 55  cm

Derinlik
Depth 62 cm

Yükseklik 
Height 98 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 42 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,334



PUCCA KT1

TIFFANY FIESTAWALENTE

PUCCA KT2 SOLEN

81

Genişlik
Width 51  cm

Derinlik
Depth 62 cm

Yükseklik 
Height 92 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 42 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,290

Genişlik
Width 51  cm

Derinlik
Depth 62 cm

Yükseklik 
Height 92 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 42 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,290

Genişlik
Width 51  cm

Derinlik
Depth 62 cm

Yükseklik 
Height 92 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 42 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,290

Genişlik
Width 51  cm

Derinlik
Depth 60 cm

Yükseklik 
Height 93 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 42 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,284

Genişlik
Width 50  cm

Derinlik
Depth 62 cm

Yükseklik 
Height 92 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 42 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,285

Genişlik
Width 51  cm

Derinlik
Depth 60 cm

Yükseklik 
Height 93 cm

Ayak Yüksekliği
Foot Height 42 cm

Hacim Bilgisi m³
Volume Information m³ 0,284



1000 bilim insanın katılımıyla uluslararası yayınlanan rapora göre Dünya 1,5 °C Küresel Isınmayla karşı 
karşıya. Bu ısınmanın yarım derecelik artışı sadece son 30 yılda gerçekleşti. Bu süre hesaplandığında 

sadece 12 yıl içinde en sıcak yıl rekorları kırılacak ve bu nokta  “Geri Dönülemeyecek O Nokta “
 olarak tanımlanmaktadır.

According to the internationally published report with the participation of 1000 scientists, the world is facing 1.5 °C 

Global Warming. This warming by half a degree has only occurred in the last 30 years. When this period is calculated, 

the hottest year records will be broken only in 12 years, and this point will be “The Point of No Return“
  is defined as.
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