
Scandi-Tropic 
Stilinin Ev Hali
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Etnik Bir Dünya
Tribal desenli puflar, Afrika temalı bohem tabaklar, kilimler ve kırlentler…

Hepsi bu koleksiyonda. 

PALM SPRINGS DETAYLI

Yatak Odaları
1970’lerin dekorasyon 

nostaljisinin öncülerinden 
olan Palm Springs, neo-lüks 

aksesuarlar, damaskın palmiye 
yeşiliyle renklendirilmesi, kıvrımlı 

formlar ve pirinç dokular gibi 
öğeleri bünyesinde tutuyor.



Yayının tüm hakkı saklıdır ve Tan Invest Dış Ticaret A.Ş.’ye aittir.
Yayın içerisindeki görsel, fotoğraf ve yazılar izinsiz kullanılamaz. 

Evlerde Doğaya Dönüş Akımı
Pandeminin etkisiyle evlerde geçen zamanın yavaş yavaş azaldığı, doğaya dönüşün arttığı bir 
ilkbahar-yaz sezonundayız. Kısıtlamaların azalmasıyla birlikte hep beraber sahil kentlerine ve 
yeşil alanlara doğru yol alıyoruz. Doğanın hayatımızdaki yerinin ne kadar büyük olduğuna bir 
kez daha şahit oluyoruz. Aynı zamanda evlerimizde çokça vakit geçirdiğimiz için de onunla çok 
farklı bir bağ kurduk içimizde. İşte tam bu noktada doğayı evlerimize taşıdığımız bir dekorasyon 
trendi bizlere kucak açıyor ve ev içi tasarımlarımızda doğaya dönüş planları yapıyoruz. Yaprak 
yeşilinden deniz mavisine, çiçek renklerinden tabiatın en güzel tonlarına kadar çok geniş bir renk 
skalası ile yaşam alanlarınızı Bella Maison koleksiyonları sayesinde doğanın bir parçası haline 
getirebilirsiniz. 

SIZIN EVINIZ BIZIM EVIMIZ



Ye ş i l i n  e n  s a k i n  t o n l a r ı

G R E E N  P A R A D I S E

6 / Arno’da Yeni Renk: Haki

Yaşam alanlarına kendinden ve doğadan bir parça katmak isteyenlerin tercihi olan Arno haki 
nevresim, gücünü sadeliğinden ve maskülen hislerinden alıyor.

13 / Monstera’nın güzelliği…

Hasırların ve sarkıt ipliklerin bohemliği…
Tropikal ama aynı zamanda bohem bir hava yaratmanın en güzel yollarından. 

15 / Şehrin Ortasındaki Yeşil Vaha: Timeless Green Yemek Takımı

Güneşin kendini göstermeye başladığı, yaz esintilerinin hissedildiği bu güzel zamanlarda hiç 
şüphesiz sevdiğimiz şeylerden birisi de dostlarımızla aynı sofrada buluşmak.

Renk renk, desen desen birleşimler… 
Bella Maison’un ilk sezonundan bu yana üzerinde sıklıkla durduğu 
Mix&Match konusu, bu sezon da tüm güzelliği ve uyumu ile birlikle 
bizlerle. Mutfak havlularıyla tabakları, nevresimlerle kırlentleri, yatak 
örtüleriyle dekoratif aksesuarları, kilimlerle hasır duvar tabaklarını ve 
daha birçok ürünü katıp karıştırın. Zevkinize, kimyanıza, tabiatınıza 

ve en çok kendi özgün tarzınıza göre bir dekorasyon trendi yakalayın 
evinizde. Eklektik tarzı benimseyenler için Mix&Match seçeneğimiz 

vazgeçilmezlerden birisi haline gelecek.

MIX&MATCH
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Yaşam alanlarına kendinden ve doğadan bir parça katmak 
isteyenlerin tercihi olan Arno haki nevresim, gücünü sadeliğinden 
ve maskülen hislerinden alıyor. Çok sevilen Arno nevresimlere 
haki rengini katarak bu sezon yatak odalarınızda tabiatın en 

güzel rengi olan yemyeşil bir dünyada uyuyabilmenin kapılarını açıyoruz. 
Kendinden jakarlı çizgileri ile bu yazın vazgeçilmezlerinden birisi olacak 
Arno haki. Aramıza hoş geldin!

Arno’da Yeni Renk: Haki

ARNO NEVRESİM 
SETİ

Yeşil jakarlı yatak 
örtülerinden Gingko 
çerçevelere, sukulent 
teraryumlarından amazon 
ormanlarının esintilerini 
hissedeceğiniz nevresimlere 
kadar çok sayıda ürün bu 
ilkbahar-yaz sezonunda Bella 
Maison’da. 

Sukulent Yeşil 
Büyük Aranjman

Daisy Dekoratif 
Çerçeve

Steva Yatak 
Örtüsü

Jungle etkisini bu 
yaz tüm ruhumuzla 

hissedebilmek 
için maksimalist 
detaylar içeren 

ev giyimleri, yatak 
örtüleri, ev dekor 
ürünleri ve banyo 

ürünleri sizleri 
bekliyor.

Harvest Bluz ve 
Pantolon

Stony Kırlent

Zeya Kırlent
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1970’lerin dekorasyon nostaljisinin 
öncülerinden olan Palm Springs, 
neo-lüks aksesuarlar, damaskın 
palmiye yeşiliyle renklendirilmesi, 
kıvrımlı formlar ve pirinç dokular 
gibi öğeleri bünyesinde tutuyor. 
Palmiye yeşiline ve kıvrımlı 
formlara dair aradığınız birçok 
şeyi Bella Maison’da bulabilirsiniz.

Palm Springs Detaylı 

Yatak Odaları

GIONA
YATAK ÖRTÜSÜ

Ocaliptus Nevresim Seti Macahel Nevresim Takımı

Gambia
Kırlent

Green
Kırlent

Plant 
Kırlent

Scandi-Tropic Stilinin Ev Hali

Ocaliptus’un vurucuculuğu ile 
Macahel’in sadeliği Bella Maison’un 
Green Paradise koleksiyonunun en özel 
nevresimleri arasında. Ocaliptus’un 
sakinleştirici etkisinden ve doğal spa etkisi 
oluşturmasından ilhamla hazırladığımız 
nevresim, yemyeşil okaliptüs dalları 
arasında rahat bir uyku uyumanıza 
yardımcı olacak. 

Yeşilin en sakin tonlarından olan 
mint yeşilinin süküneti, duruluğu ve 
zarafetinden ilhamla hazırladığımız 
Macahel nevresim, bağcık detayları ve 
keten görünümüyle yaz aylarının en şık 
nevresimlerinden biri olacak. 

Kiev 
Dekoratif 

Fener 
Yeşil

Sukulent 
Natural Büyük 

Aranjman

Teraryum 
Küçük Cam 

Saksı
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Sahilde akşamüstü atıştırmalıkları 
için ahşap sunumluklar, tepsiler 

ve servislikler Bella Maison’da bu 
sezonun yeni ürünleri arasında. 

Gerçek sukulent 

görünümüne sahip 

yapay teraryumları 

tüm yaşam alanlarınıza 

konumlayabilirsiniz. 

Greenie 
Spiral Vazo 

Yeşil

Rope 
Dekoratif 

Ayna

Nature Elbise

Greenie Oval 
Vazo Yeşil

Jute
Dekoratif 

Sepet



Bella Maison’un banyo 
kategorisine yepyeni ürünler 
katıldı bu sezon. Banyo 

paspaslarından havlulara, banyo 
aksesuarlarından bornozlara kadar 
çok sayıda ürünü en kaliteli haliyle 
evlerinize katabilirsiniz. 

Siena 
Havlu

Teraryum 
Küçük 
Cam 
Saksı 

Jewel Eye Gold 
Ayna

Twist 
Bornoz

Semeru
Paspas Takımı

Philo Yapay 
Yaprak Dalı 

Yeşil

Monstera’nın 
güzelliği…
Hasırların ve sarkıt 
ipliklerin bohemliği…
Tropikal ama aynı 
zamanda bohem bir 
hava yaratmanın en 
güzel yollarından. 

Town Kuplu 
Çamaşır Sepeti 

Naturel

Teraryum 
Büyük 
Cam 
Saksı 

Lexi Hasır 
Kapaklı Kutu
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Güneşin kendini göstermeye başladığı, yaz esintilerinin hissedildiği bu güzel 
zamanlarda hiç şüphesiz sevdiğimiz şeylerden birisi de dostlarımızla aynı 
sofrada buluşmak. Sofralar özen ister, aynen dostluklar gibi…

Bu özene katkı sağlayacak, sizlere şehrin ortasında yemyeşil bir vaha sunacak ve 
yeşilin en güzel tonunu iliklerinize kadar hissetmenize yardımcı olacak Timeless 
Yemek Takımı, eşsiz deneyimler için sofralarınızda yer almaya can atıyor.

Şehrin 

Ortasındaki Yeşil 

Vaha:

Timeless Green
Yemek Takımı
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Barışın, huzurun ve bereketin sembolü 
olan zeytindalı, Olive tabaklarımızla 
sofralarınıza bereketini yaymaya geliyor. 
Ege sahillerinin vazgeçilmezlerinden 
olan zeytin ağaçları, huzurunu ve 
zarafetini masalarımızda yaşatmaya 
devam edecek. 

Bereketin Sembolü 

Zeytindali Siena 
Havlu

Green Paradise koleksiyonunda 

sofra tekstilinden tabaklara, 

nevresimlerden kupalara kadar 

çok sayıda üründe yeşilin en 

güzel tonunu yaşam alanlarımıza 

katmanın kolaylığını sağlayacak. 

Elegant 
Amerikan 

Servisi

Elegant 
Runner

Animal 
Porselen 

Kupa

Olive Servis ve 
Pasta Tabağı

Circum Oval 
Amerikan 
Servis Yeşil

Colore Kadeh

Colore Kesme 
Long Bardak

Allure Cam 
Şekerlik Yeşil

Basic Masa Örtüsü

Flowers Dekoratif 
Kase
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S i y a h - B e y a z  E t n i k l e r ,  G r i d  D e s e n l e r ,  M o n o g r a m l a r

W H I T E  C R U S H

21 / Siyah-Beyaz Bir Yaz Uykusu

Siyah ve beyazın tribalden monograma, etnikten geometriğe uzanan geniş desen ve tasarım 
yelpazesi White Crush koleksiyonunda yerini aldı.

24 / New Bohemian Yansımalar

Tribal desenlerin ve etnik desenlerin modası hiçbir zaman geçmiyor. 

27 / Mottomuz: Good Food Good Mood Good Life

Güzel yemek yemenin güzel bir ruh haliyle ve güzel bir hayatla ilişkisi var hiç şüphesiz.
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Siyah-Beyaz Bir Yaz Uykusu
Siyah ve beyazın tribalden monograma, etnikten geometriğe uzanan geniş desen 
ve tasarım yelpazesi White Crush koleksiyonunda yerini aldı. Sezonun trend 
desenleri arasında yer alan mottolar, nevresimlerle ve kırlentlerle birleşerek yatak 
odalarımızda modern bir etki yaratmanın en kolay yolu olacak. Aynı zamanda 
Afrika’nın tribal desenleri ve hiçbir zaman modasını kaybetmeyecek olan Grid 
desenler, yaşam alanlarınızda dilediğiniz havayı oluşturmanıza yardımcı olacak. 

Live 
Kırlent

Grid Nevresim Seti Motto Nevresim Seti Urban Nevresim Seti

Happy 
Kırlent

Pearl 
Kırlent
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Marion 
Kırlent

Naima 
Daisy 
Ayna

Menta 
Vazo 
Siyah

Lenta 
Vazo 
Siyah

Savona 
Havlu

Panama Paspas Takımı

Loire 
Bornoz

Twist 
Bornoz

Lois Yatak Örtüsü

Esko Vazo 
Siyah

Teskon 
Vazo Siyah

Eston 
Vazo Siyah

Bled 
Kırlent

Y
atak odalarının dekorasyonunu 
tamamlayan farklı renk ve dokudaki 
yatak örtüleri, evinizin dekotarzına 
göre şekillenebilir. İster kapitone, ister 

dantelli, isterseniz de kopanakili bir model tercih 
edebilirsiniz. Tüm tarzlara hitap eden geniş yatak 
örtüsü koleksiyonu ile Bella Maison bu sezon da 
yatak odalarının baş tacı olmaya aday.

Marle Şort

Essential 
Atlet

Vitim
Kırlent

Lake
Kırlent
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New Bohemian
Yansımalar
Tribal desenlerin ve etnik desenlerin modası 
hiçbir zaman geçmiyor. Hasırlarla, bambularla 
ve jütlerle kombinlenebilecek tribal detaylı 
kırlentler, hasır duvar tabakları, yeşil bitkilerinizi 
daha da gösterişli kılacak hasır sepetler bu 
koleksiyonun parçaları arasında yerini aldı.  

Jewel Eye Gold 
Ayna

Etnik Bir Dünya

Tribal desenli 

puflar, Afrika 

temalı bohem 

tabaklar, kilimler 

ve kırlentler… 

HEPSI BU 

KOLEKSIYONDA. 

Blackburn 
Kırlent

Oregon 
Kırlent

Marion Puf

Karma 
Bornoz

Dream Pasta 
Tabağı

Elephant 
Pasta Tabağı

Tribal Pasta 
Tabağı
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Mottomuz:
GOOD FOOD
GOOD MOOD

GOOD LIFE

G
üzel yemek yemenin güzel bir ruh haliyle ve güzel bir 

hayatla ilişkisi var hiç şüphesiz. Mottoların gücünden ilhamla 

hazırladığımız Motto serisi tabaklarımız, sofralarımıza sade 

ve modern bir şıklık katmak için geldi. Siyah ve beyazın 

yarattığı stil sahibi hisleri yemek masalarına taşıyacak olan Motto serisi, 

antrasit runner ve Amerikan servislerle, ahşap sunumluklarla ve antrasit 

bardak-kadeh grubumuzla rahatlıkla kombinlenebilir. 
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Sofralarda Safari Şıklığı
Zebra, Kaplan, Fil, Geyik, Zürafa ve Koala… 

Hepsi Safari serisi tabaklarımızın baş karakterleri. Son yıllarda revaçta 

olan hayvan figürlerini biz de koleksiyonumuza, kendimize has 

yorumumuzla katmak istedik ve temamızı safari hayvanlarıyla oluşturduk. 

Geniş yeşil yapraklarla, mumluklarla ve sarı-gold detaylı sofra 

aksesuarlarıyla kombinleyebileceğiniz Safari tabaklarımız, dostlarınıza 

unutulmaz bir akşam yemeği için fırsat tanıyacak.

E t n i k  Te r a k o t a l a r ,  P ü s k ü l l e r ,  Yu m u ş a k  B e j l e r

E A R T H Y  G E T A W A Y

31 / Abstract Tasarımlardan Renkli Etniklere

Abstract Art yani soyut sanatı olarak adlandırdığımız ve tasarımların veya formların kesin 
ve geometrik, akışkan ve şekilsiz olabileceği bu sanat dalı bizlere bu sezon da ilham olmaya 
devam ediyor ve Face figürleriyle birleştirdiğimiz nevresimler tasarlamamıza yardımcı oluyor.

34 / Modern Maroken Detaylar

Oryantal detayların rafine edilmiş hali olan ve ilhamını Fas’tan alan modern maroken stilinde, 
ikat detaylar, berberi kilimleri, Kuzey Afrika’nın kabile desenleri, hasır örgüler ve püsküller öne 
çıkıyor. 

45 / Sofraların en saf hali: Pure Bej Yemek Takımı

Ton sür ton renklerin ve açık tonların hayatımızın merkezine girmesiyle birlikte dekorasyonda 
doğallıktan ve saflıktan yana olan kişilerin sayısı artmaya başladı.
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Abstract Tasarımlardan 

Renkli Etniklere

Abstract Art yani soyut sanatı olarak adlandırdığımız ve tasarımların veya 
formların kesin ve geometrik, akışkan ve şekilsiz olabileceği bu sanat dalı bizlere 
bu sezon da ilham olmaya devam ediyor ve Face figürleriyle birleştirdiğimiz 
nevresimler tasarlamamıza yardımcı oluyor. Terakotanın başrolde olduğu 
abstract desenler, soyut figürlerin ve çizgi sanatının birleşimlerinden oluşuyor. 
Aynı zamanda terakota-somon ikilisinin güzelliğine kayıtsız kalamayarak fillerin 
ve tribal desenlerin oluşturduğu etnik Orient nevresim de bu koleksiyonda farklı 
alternatif arayanların tercihi olabilir.

Brest Nevresim Seti Viola Nevresim Seti Orient Nevresim Seti
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K
eten renginin verdiği doğallık hissiyatı 
ve jüt dokuların verdiği ham duygular, 
yaşam alanlarımızda organik bir tat 
yaratmamıza yardımcı olur. Son dönemlerin 

dekotrendlerinde zirvede yer alan terakota ve bejler 
de bu organik yaşamı biraz renklendirmek için 
harika bir fırsat. Rafine ve şık detaylar, jüt ve hasır ile 
birleşiyor ve odalarımızda harika bir Maroc havası 
oluşturmamıza yardımcı oluyor. 

Grid desenlerin bej ile 

birlikteliğinden doğan sadelik 

ve duruluk, pike takımlarımızla 

karşınıza çıkıyor. 

Country’den Iskandinav tarzına kadar 

hemen hemen her dekotrende uyum 

sağlayabilen jüt görünümlü kilimler, 

evlerinizde natürel bir dekorasyon 

oluşturmanıza yardımcı olacak. 

Pecos Kırlent

Kama 
Kırlent

Lois Yatak 
Örtüsü

Arlo Kilim Layne Pike

Arno Nevresim Seti

Rafine ve Şık

Amber 
Bluz

Amber 
Pantolon

Desna 
Kırlent

Pechora 
Kırlent

Enjoy
Kırlent
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Jütler ve jüt görünümlü 

detaylar ile terakotanın 

birleşimi, yaz mevsiminde 

bahçe sofralarının ışıltısı 

haline gelecek. 

Modern
Maroken Detaylar
Oryantal detayların rafine edilmiş 
hali olan ve ilhamını Fas’tan alan 
modern maroken stilinde, ikat 
detaylar, berberi kilimleri, Kuzey 
Afrika’nın kabile desenleri, hasır 
örgüler ve püsküller öne çıkıyor. 

Terakotanın gücünden de 
yararlanan modern maroken tarzı 
rahat, özgün ve konforlu bir yaşamı 
hedefliyor. 

Yaşam alanlarında Maroken 
tarzının modernize edilmiş 
halini görmek isteyenler için 
Bella Maison’da çok sayıda 
alternatif bulunuyor. Hasır duvar 
tabaklarından kopanakili yatak 
örtülerine, püsküllü dekoratif 
yastıklardan kabile desenli kilimlere 
kadar çok sayıda ürün sizleri 
bekliyor. 

Enjoy
KırlentLerma 

Kırlent
Flowers 

Dekoratif 
Kase

Citrus Koku 
Seti

Aldora Sehpa 
Ahşap-Ceviz

Tampa Vazo 
Pembe

Teraryum 
Büyük Cam 

Saksı

Lil Amerikan 
Servis Turuncu

Ropes Amerikan 
Servis Naturel

Timeless 18 Parça 
Yemek Takımı

Verona Yatak Örtüsü Seti
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Banyolarda Bej Şıklığı
Erathy Getaway koleksiyonumuzun en şık 
detaylarından birini banyo kategorisinde 
görebiliriz. Banyo paspaslarından havlulara, 
bornozlardan banyo aksesuarlarına kadar çok 
sayıda üründe evlerinize kalite, renk uyumu ve 
estetik katacak güzellikler bulabilirsiniz. 

Keten görünümlü bornozlar 

banyoda da doğallıktan 

yana olanlar için harika bir 

alternatif. Bordürleri keten 

görünümünde, havlusu en 

kaliteli pamuklar üretilmiş 

bornoz koleksiyonumuz, 

organik görüntüyü yaşamayı 

sevenler için ideal.

Home 2 Katlı 
Duvar Tipi Jüt 

Düzenleyici
Siena Havlu

Hamptons 
Havlu

Mono Diamond 
Paspas Takımı

Twist Bornoz
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Terakotanın güzelliğini sofralarımızda yaşayabilmenin yolu Timeless kiremit yemek 
takımından geçiyor. Sofralarda sade ve zamansız bir şıklık arayanlar için modernlik 
ve zarafeti bir arada tutan Timeless yemek takımı, kusursuz davetlerin mimarı olmaya 
aday. Yaz aylarında sıcacık sofralarda dekorasyonun en iştah açıcı sahneleri sofralarda 
hayata geçiriliyor hiç şüphesiz. Kalabalık sofralar ve o sofralarda yapılan uzun sohbetler, 
insanın kendisini iyi hissettirmesi için harika anlardır. Bu anlara ortak olabilecek Timeless 
yemek takımları yumuşacık bir yeşil ve harika bir Maroken terakotası tonunda iki farklı 
alternatifle sofralarınızda yerini almayı bekliyor. 

Kişiye Özel
Zamansız

Masal Sofralari
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Mutlu
Kahvaltı Sofraları

Şairin de dediği gibi; 
‘‘Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama 
kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı’’

İşte bu dizeler bize ilham oldu ve ilkbahar-yaz sezonunda üzerinde en 
çok durduğumuz konulardan biri de harika kahvaltı setleri tasarlamak 
oldu. Farlen kahvaltı setinde sofralarınıza minik kedileri misafir ediyoruz 
ve rengarenk çiçekli ve kedili desenlerle sofralarınızda farklı bir dünya 
oluşturuyoruz. 
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Afro-Dekor Önerileri
Desen, renk ve malzeme üçlüsünün 
hepsini bir arada bulunduran ve Afrika 
esintilerini bu üçlüye yerleştiren yeni nesil 
dekotrendlerden birisi olan Afro-dekor, 
yaşam alanlarınızda kiremit rengini tribal 
desenlerle harmanlayabileceğimiz bir 
alan sunuyor bizlere. 

Sofralarda 

organik şıklık 

arayanlar için 

Jany mumluklar 

tüm tarzınızı 

yansıtmanıza 

yardımcı

olabilir. 

Kiremit, 

somon ve

bej bir dünya…

Mutfak havlusundan 

sepetlere, 

düzenleyicilerden 

mumluklara kadar 

çok sayıda üründe bu 

dünyaya ait yaklaşımlar 

bulabilirsiniz. 

Pasta Mutfak Havlusu

Jany 
Mumluk

Basic 
Peçete

Zion 
Duvar 
Tabağı

Aster Duvar 
Tabağı 

Hunter 
Mini Duvar 

Tabağı

Weber Yuvarlak 
Kulplu Hasır 

Sepet
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Sofraların en saf hali:

Pure Bej Yemek Takımı
Ton sür ton renklerin ve açık tonların hayatımızın 
merkezine girmesiyle birlikte dekorasyonda doğallıktan 
ve saflıktan yana olan kişilerin sayısı artmaya başladı. 
Bu tertemiz görüntüyü sofralarına taşımak isteyenler için 
çok zarif bir alternatif olan Pure bej yemek takımı, yemek 
masalarınızda kimliğinizi yansıtmanıza yardımcı olacak. 

Sparkle bardak ve kadehlerle kombinlenebilenebilen 
Pure tabaklar, teraryumlarla dolu bir sofrada göz alıcı 
bir ihtişam sunacak sizlere. 

Malve 
Mumluk 

Lila

Eucalyptus 
Yapay Çiçek

Maleva Mumluk 
Lila
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P a n t o n e ’ n i n  B a ş  Ta c ı  S a r ı l a r ,  H a r d a l  To n l a r ı  v e 
A y ç i ç e k l e r i

S U N K I S S E D

48 / Sarı-Gri: Umudun Kaybedilmemesi Üzerine Güzellemeler

Pantone’nin bu sene için belirlediği sarı ve gri renklere biz de koleksiyonumuzda çokça yer 
verdik.

51 / Yaz Sarıları

Yazın sahil kenarında yürürken tiril tiril yazlık kıyafetler giymek isteyenler için her tarza uygun 
tasarımlar Bella Maison’da. 

58 / Cottagecore Trendi Ile Limon Bahçeleri

Dış mekanı içeriye taşımayı amaçlayan ve doğayla iç içe olma arzusundan doğan Cottagecore 
trendi, son dönemlerde, teknolojinin ve çevresel sıkıntıların olmadığı, doğal ve sade yaşama 
geri dönme isteğini gün yüzüne çıkardı. 

46 47



Sarı-Gri:
Umudun Kaybedilmemesi Üzerine Güzellemeler
Pantone’nin bu sene için belirlediği sarı ve gri renklere biz de 
koleksiyonumuzda çokça yer verdik. Pantone’nin açıklamasına göre 
pandemi döneminde umudun kaybedilmemesini temsil eden sarı ve gri 
renkleri bizlere de ilham oldu ve Freda nevresimi tasarladık. 

Geçtiğimiz sezonlarda 

Bella Maison’un hardal 

koleksiyonu çok 

beğenilmişti ve özellikle 

yatak örtüleri çok ilgi 

görmüştü. Bizler de bu 

sezon ona gönderme yaptık 

ve kendimizi bu alanda 

biraz daha geliştirerek 

kapitone hardal yatak 

örtüleri çalıştık. Bella 

Maison kalitesinde sarı 

yatak örtüleri bekleyenlere 

seslenmiş olalım. 

Asya tıbbında sıklıkla 

kullanılan Ginkgo bitkisi, 

150 milyon yıldır yaşayan bir 

bitki türünün son örneği olarak 

görülüyor. İnsan sağlığına çokça 

fayda sağlayan bu bitki türü bize 

ilham oldu ve Serenity nevresimi 

hayata geçirdik. Pantone’nin bu 

sene için seçtiği sarı ve gri renk 

kombinasyonuyla öne çıkardığımız 

Ginkgo yaprakları saten dokusuyla 

rahatlık uykuları verecek. 

Freda Nevresim Seti Serenty Nevresim Seti

Lois Yatak Örtüsü Seti

48 49



Pure serisinin sarı 
tabakları güneşi 
sofralarına getirmek 
isteyenler için tasarlandı. 
Sarı geçişli tonuyla ve 
güçlü seramik yapısıyla 
sofralarda aydınlık bir 
tat yakalamak isteyenler 
için Pure serisi
en şık
önerimizdir. 

Temmuz sıcağında 
dimdik durabilen 
ve yüzünü güneşe 

döndüğünde harika 
bir ambiyans 

yaratan ayçiçekleri, 
yapay çiçek ve 

kupa desenleriyle 
karşımızda!

Yaz Sarıları
Yazın sahil kenarında 
yürürken tiril tiril yazlık 
kıyafetler giymek isteyenler 
için her tarza uygun 
tasarımlar Bella Maison’da. 
En kaliteli viskon kumaşlar, 
küçük floral desenler, sarı 
çizgiler, keten dokular ve ham 
renklerden oluşan ev giyim 
koleksiyonumuz, bu sezon 
da yazın keyfini doyasıya 
yaşamanıza yardımcı olacak. 
Bella Maison ev giyimleriyle 
yaz sıcağında serin kalmak 
çok olağan. 

Eve Bluz

Eve Pantolon

Sunflower 
Porselen Kupa

Moon Flower 
Yapay Çiçek

Always 
Kahve 
Fincan

Half Face 
Beton Saksı 

Beyaz

Striped 
Amber 
Tealight 
Mumluk

Drop 
Amber 
Tealight 
Mumluk
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Desenli 
nevresimlerden sıkılan 
ve düz renkleri tercih 
edenler için ham 
dokuda ve yumuşacık 
renklerde nevresimler 
tasarladık. Macahel 
de bunlardan biri. 
Bağcıklı tasarımı ve 
keten görünümlü 
dokusuyla soft 
sarı renginin 
birleşiminden doğan 
organik görüntü, 
sıcak günlerde 
uykusunda serinlemek 
isteyenlerin tercihi 
haline gelecek. 

Bağcık 
detayları ve 
yumuşacık 
renkleriyle 
Macahel

Sarı Tonlu 
Detaylar
Bazen gold altın sarısı 
çeker canımız, bazen 
bohem hardalı… 
Ama hepsinin ortak özelliği 
sarının en can alıcı tonları 
olması. Bella Maison’da sarıya 
dair o kadar çok alternatif var 
ki insan hangisini alacağını 
şaşırıyor. 

Bella Maison’un koleksiyonuna 

yeni katılan sehpa 

koleksiyonu, gold detaylardan 

antrasit dokulara, mermer 

görünümünden ahşap 

görünümüne kadar çok sayıda 

seçenek sunuyor. 

Bona 
Kırlent

Menos
Sarı Vazo

Eve Pantolon

Eve
Bluz

Lois 
Yatak 

Örtüsü 
Seti

Titanic Sehpa 
Eskitme Ahşap

Beni 
Kırlent

Zeya
Kırlent
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Kaliteli dokusuyla 

ve gramajıyla 

fark yaratan 

plaj havluları, 

sahilde tarzınızı 

yansıtmanıza 

yardımcı olacak. 

Banyoda Sarı 
GüneşleR
Rengini güneşten 
alan bornozlar, 

havlular, dekoratif 
banyo aksesuarları 
ve plaj havluları tüm 

sarıseverleri heyecanla 
bekliyor. 

Wonderfull 
Paspas Takımı

Majaroca Plaj Havlusu

Twist Bornoz

Savona Havlu
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Amalfi Sahillerinden Sofralarınıza

Lemonade Sofrasında rustik bir İtalyan 
zarafeti yaşamak isteyenler 
için çok güzel bir alternatif 
olan Lemonade, yazın limon 
bahçelerinin kokusunu 
dostlarınızla beraber 
doyasıya içinize çekmenize 
yardımcı olacak. 

Mitolojik yapısı, harika balıkçı 
köyleri ve uçurum kenarından 
sarkan limon bahçeleriyle 
dünyada cennet bahçelerini 
aratmayacak güzellikteki 
İtalya’nın Amalfi sahilleri, 
Lemonade kahvaltı takımımız 
için bize ilham oldu. 
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Cottagecore Trendi 
Ile Limon BahçelerI
Dış mekanı içeriye taşımayı 
amaçlayan ve doğayla iç içe olma 
arzusundan doğan Cottagecore 
trendi, son dönemlerde, teknolojinin 
ve çevresel sıkıntıların olmadığı, 
doğal ve sade yaşama geri dönme 
isteğini gün yüzüne çıkardı. 
Lemonade kahvaltı setimiz de bu 
trendi sofralarınıza taşımanız için iyi 
bir alternatif olabilir. 

Limon bahçelerinin enerjisini 
arkadaşlarınızla paylaşırken taptaze 
bir doğayla baş başa olmanın 
hissiyatını da yaşatıyor. 

O k y a n u s  M a v i l e r i ,  T u r k u a z l a r  v e  E g e  S a h i l l e r i

D I V E  I N  B L U E

60 / Denim Mavilerden Okyanus Tonlarına

Doğaya özlem sadece yeşilden ibaret değil hiç şüphesiz. Pandemi ile birlikte masmavi 
denizlere ve sahil kenarında yürüyüşlere de büyük özlem duyuyoruz.

67 / Sofralarda Mavi Şıklığı

İlkbahar-yaz sezonunun öne çıkan rengi olan mavi, yaşam alanlarımızda en azından bir 
detayda veya üründe mutlaka vardır. 

77 / Yıldızlı Gece Sofralarımızda

Hollandalı post-izlenimci ressam Vincent Van Gogh’un Yıldızlı Gece resminden ilhamla 
hazırladığımız Van Gogh serisi tabaklarımız, sofralarımızı sanatla buluşturmaya hazırlanıyor. 
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Denim Mavilerden Okyanus Tonlarına
Doğaya özlem sadece yeşilden ibaret değil hiç şüphesiz. Pandemi ile 
birlikte masmavi denizlere ve sahil kenarında yürüyüşlere de büyük özlem 
duyuyoruz. Sükunetin, huzurun ve rahatlığın rengi olan maviyi bu sezon 
da koleksiyonumuzda yer alan çok özel parçalarla oluşturduk. 

Derin mürekkep tonlarından sığ sulara, okyanuslardan turkuaz denizlere 
kadar çok sayıda mavi tonunu bu koleksiyonumuzda bulabileceksiniz. 
Özellikle bu sezon okyanus tonları ve figürleri, huzur dolu evler oluşturmak 
için harika bir trend şeklinde karşımıza çıkıyor. 

Mavi mercanlardan denim dokulara kadar farklı bakış açılarına hitap 
edebilecek mavi koleksiyon nevresimlerimiz de Maren ve Arno Denim 
olarak bizlerle. 

Ev giyiminde rahatlığı 
tercih edenler için bol kesim 
pantolonlar ve salaş bluzlar, 

üzerinizden çıkarmak 
istemeyeceğiniz detaylar 

olacak.  

Dekorasyonda marin 
mavisini tercih edenler için 
mumluklar, derin okyanus 

tonlarını yakalamak 
isteyenler için kırlentler, line 
art trendini mavi tonlarında 

yakalamak isteyenler için 
göz temalı mavi dekoratif 

yastıklar mağazalarımızda 
ve online shopta sizleri 

bekliyor. 

Maren Nevresim Seti Arno Nevresim Seti
Pearl Bluz

Pearl
Pantolon

Mia Yatak Örtüsü Seti

Wavy 
Açık Gri 
Tealight 
Mumluk

Striped 
Açık Gri 
Tealight 
Mumluk

Drop 
Açık Gri 
Tealight 
Mumluk

Onega 
Kırlent

Alber
Kırlent

Eyes
Kırlent
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Plaj modasının 

belirleyicilerinden 

olmak isteyenler için 

Reserved mottolu plaj 

havlusu iyi bir seçenek 

olabilir. 
Hasırın yaydığı 

doğal enerji yaşam 
alanlarımızdan bizlere 

de sirayet ediyor. 
Hasırın bohem etkisi ve 
organik dokusu yaşam 
alanlarımıza ferah bir 

hava katıyor. 

Yazın içimizi ısıtan 
sıcacık sahillerinde 

ferah elbiseler 
giymek ve sakin 

yürüyüşler yapmak 
hepimizin hayali. İşte 
o anlara eşlik etmesi 
için Bella Maison ev 

giyim koleksiyonunda 
birbirinden güzel 

parçalar sizleri 
bekliyor.  

Jute Dekoratif 
Sepet

Wish Elbise

62 63



Okyanus Etkisi 
Banyolarda!

Marin mavisi 
havlulardan, 

derin sığ suları 
andıran rengiyle 

banyolarınıza sadelik 
katacak banyo 

paspaslarına kadar 
geniş bir banyo 
koleksiyonumuz 

sezonun trendleri 
arasında gösterilecek. 

Banyolarınızı 
Bella Maison 

oda kokusuyla ve 
mumlarıyla süslemeyi 

ihmal etmeyin.

Toscana Havlu

Capri
Havlu

Hamptons
Havlu

Ginger 
Lily Oda 
Kokusu

Smart 
Bornoz

Mono Diamond Paspas Takımı
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Sofralarda Mavi Şıklığı
İlkbahar-yaz sezonunun öne çıkan rengi olan mavi, yaşam alanlarımızda 
en azından bir detayda veya üründe mutlaka vardır. Denizin güzelliğinden 
midir, gökyüzünün berraklığına duyduğumuz sevgiden midir bilinmez ama 
maviye karşı tutkumuz çok yoğun. Bunda Akdeniz ülkesi olmamızın da 
etkisi büyük tabii. Bu sevgiden yola çıkarak üzerinde mavi kuşların uçtuğu 
Perla kahvaltı seti ve Ege sahillerinin turkuazından payını almış Pure mavi 
yemek takımları sofralarınıza masmavi bir şıklık getirecek. 
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Pasta
Tabaklarımızda

Bodrum Mavisi Etkisi
Bodrum’un masmavi boyalı pencereleri ve 
bembeyaz evlerinden ilhamla hazırladığımız 
pasta tabaklarımız, Ege sahillerinin ışıltısını ve 
güzelliğini yemek masalarımıza taşıyacak. 
Pencere önü çiçekleri, salkımlar ve pencere 
çizgilerine dair metaforik bir yaklaşımla 
hazırlanan Pastel Blue pasta tabağı setimiz 
masmavi sofralarda hoş sohbetler etmemiz 
için güzel bir ambiyans oluşturacak. 

Eva Runner

Colore 
Kadeh

Line Blue 
Pasta 

Tabağı

Leaf Blue 
Pasta 

Tabağı

Brush
Blue Pasta 

Tabağı

Crown 
Blue Pasta 

Tabağı

Colore Kesme 
Long Bardak
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Yaz 

arkadaşlıklarına 

ortak olan Bella 

Maison ev giyimleri 

rahatlığı, şıklığı ve 

organik hissiyatını 

bir arada sunuyor 

sizlere.

Kiremitten sarıya, 
maviden keten rengine 

kadar yaza uygun 
renk skalasında çok 

sayıda ev giyim ürünü 
mağazalarımızda ve 
online shopta sizleri 

bekliyor. 
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Tek hamlede 
çizilen face ve 
eyes figürleri 
Çizgi Sanatı’nın 
en güzel 
figürlerinden 
ikisi. 

Face Koleksiyonu 
Yeni Parçalarıyla 
Sizlerle!

One Line Art’ın en sevilen 
figürlerinden face ve eyes 
figürleri Bella Maison’un 
en sevilen koleksiyonları 
arasında olmaya devam 
ediyor. Face tabaklarımız 
çok sevilince biz de 
bu figürü nevresimden 
kırlente, kupadan kahve 
fincanına, saksıdan 
kağıt peçeteye kadar 
çok sayıda ürüne taşıdık 
ve yaşam alanlarınızda 
güzel bir koleksiyon 
oluşturmanızı amaçladık. 

Eyes 
Kırlent

Eyes Porselen 
Kahve Fincan Seti

Eyes
Kupa

Face 
Peçete

Face Pasta Tabağı

Face Minderli 
Diz Tepsisi

Face 
Kırlent

Face Nevresim Seti

Half Face 
Beton Saksı 

Beyaz

Face Seramik 
Saksı Beyaz

Eyes Yatak Örtüsü74 75



Yıldızlı Gece Sofralarımızda

Hollandalı post-izlenimci ressam Vincent Van Gogh’un Yıldızlı Gece resminden 
ilhamla hazırladığımız Van Gogh serisi tabaklarımız, sofralarımızı sanatla 
buluşturmaya hazırlanıyor. 

Van Gogh’un akıl hastanesinde gökyüzüne bakarak bir gece sabaha karşı 
çizdiği bu resim, onun parmaklıklar ardında özgürlüğe duyduğu özlemi 
resmediyor. Biz de bu güzel eseri yaz sofralarımıza taşımak istedik ve lisanslı
Van Gogh serimizi tüm sanatseverlerin beğenisine sunduk. 
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