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Eğlenceli
Çocuk Odası
Düzenleyicileri

Nevresim
ANNE-ÇOCUK
TAKIMLARI

İskandinav Çocuk Odaları
Günümüzde evin bütününde yakalanan İskandinav hava, artık anne babalar tarafından çocuk
odalarına da taşınıyor.

Toprak Koleksiyonu
Bejlerin, ekruların, terakotaların, adaçayı
yeşilinin ve mintin yoğunlukta olduğu
Bella Maison bebe Toprak Koleksiyonu,
hem kız çocuklarına hem de erkek
çocuklarına hitap edebilecek nitelikte
hazırlandı. Çocuğunun odasını bohem
tarzda ve İskandinav dokunuşlarla
tasarlamak isteyen anne babaların
adresi Bella Maison bebe.

Pastel Boya
Koleksiyonu
Hem canlı hem pastel tonları bir
arada kullanabileceğiniz, turkuazın
en güzel tonlarıyla kiremit rengini
kombinleyebileceğiniz Pastel Boya
koleksiyonu Bella Maison bebe’de!
Yayının tüm hakkı saklıdır ve Tan Invest Dış Ticaret A.Ş.’ye aittir.
Yayın içerisindeki görsel, fotoğraf ve yazılar izinsiz kullanılamaz.

Artık çocuk odaları hem İskandinav,
hem de capcanlı.

İskandinav Çocuk Odaları

Günümüzde evin bütününde yakalanan İskandinav hava, artık anne babalar tarafından
çocuk odalarına da taşınıyor. Çocuklara daha toprak tonlarda, nude renklerde ve
yumuşacık yeşillerde konforlu bir oda yaratmak için Bella Maison bebe dünyası sizlerle!
Kahverengi, kiremit, somon ve bej tonlarının ana renk paletini oluşturduğu Toprak
Koleksiyonumuz, daha fresh ve daha tepkisiz hayvan figürleriyle süsleniyor.

Brenta Nevresim

Bennet
Panço

İskandinav tarzı çocuk odalarında aşırı
renklerin kullanılmadığı, çocukların sakin
bir yaşam alanına sahip olabileceği tonlarda
tasarımlar kullanılıyor.
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Hasırlarla Dolu
Bir Dünya
İskandinav çocuk odalarında dekorasyonda sadelik ve saflık ön
plana çıkıyor. Duvar boyasından yerdeki halıya, nevresimlerden
kullanılan tablolara kadar her şeyin uyum içinde olduğu, sakinlik
ve huzur dolup taşan odalarda oyuncaklar bile organizer ve hasır
sepetlerin içerisinde durur. Öyle bir sakinlik!

Rabbit

Battaniye
Bej

Te r a ko t a

Çocuk odalarını elegant bir çizgide
Lama
Punch
Kırlent

güzelleştirmenin yolu tablolardan geçiyor. Kanvas
baskı ve çerçeveli tablolar konsepte uygun şekilde
sizleri bekliyor.

Happiness
Punch
Kırlent

Bella Maison bebe’nin
baş kahramanları.

Find Your
Adventure
Kanvas
Tablo
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Dekoratif
Yastıklar

Dream Big Little
Çerçeveli Tablo

Believe
in
Yourself
Kanvas
Tablo

Kirpiler, lamalar, tilkiler ve geyikler…
Sweet
Giraffe
Askılı
Organizer
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Hayvan Portreleri

Biyeli Nevresimler
Bella Maison bebe’nin elegant çizgisinin en belirgin şekilde
görüldüğü düz renkli, biyeli nevresimler, çocuk odalarında hem
şıklık hem de natürel bir çizgi yakalamanıza yardımcı olacak.

Be Happy
Kanvas
Tablo

Be Wise
Kanvas
Tablo

Be Strong
Kanvas
Tablo

Hayvan portreleri
son dönemde
çocuk odalarını
daha eğlenceli hale
getirmek için sıkça
kullanılıyor.

Bear
Sepet
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Dream Nevresim Takımı
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Hayat Boyu Süren En Güzel Bağ:
Anne-Çocuk Bağı

Bella Maison bebe olarak anne çocuk nevresim takımı kombinleri oluşturmanın yanı sıra
bir de üzerini anne çocuk figürleriyle donattığımız Kaylee nevresimi tasarladık. Hayattaki
en güzel sığınak olan annelerin ve hayattaki en güzel nefes olan çocukların bir arada
olduğu Kaylee nevresim, kahverengi ve hardal tonlarıyla çocuk odalarınızda bohem bir
etki yaratmanıza yardımcı olacak.
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Kaylee Nevresim Takımı
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Bella Maison bebe
koleksiyonumuzda
cinsiyetsiz hayvan
figürleri kullandık ve
hem kız hem de erkek
çocuklarına hitap
edebilecek

Santana nevresim
takımını
tasarladık.

Rabbit
Kundak
Havlu

Bennet
Panço

Rengarenk
Kundak
Havluları

Leroy
Kundak
Havlu

Çocuklar için banyo
yapmak artık çok daha
keyifli. Bella Maison
bebe kundak havluları ve
pançoları ile artık banyo
sonrasında bile tarz
çocuklar var.
Santana Nevresim Takımı

12

13

Adaçayı Yeşili,

Petite
Nevresim
Yeşili
Çocuk odalarında en çok
kullanılan renklerden
birisi olan yeşil,
Bella Maison’da
adaçayı yeşili ve mintin
birleşimiyle harika bir
dünya yaratıyor. Petite
nevresim takımını üzerinde
zürafaların gezdiği müslin
örtülerle, çocuğunuzun
odasına neşe getirecek
mottolu çerçevelerle ve
ambiyansı tamamlayacak
zürafa desenli
cepli organizerlarla
Petite Nevresim Takımı
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kombinleyebilirsiniz.
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Pastel Boya Koleksiyonu

Pastel
ve nude tonların yanına
Good
Punch
Kırlent

Fox Askılı
Organizer

turkuazı, hardalı
ve canlı terakotaları
ekledik ve Pastel Boya
Koleksiyonumuzu
oluşturduk.

Çocuk
odalarının
olmazsa
olmazı

Sunshine
Punch
Kırlent

Levron
Nevresim
Takımı
çocuğunuzun
odasında

düzenleyiciler,
Fox Sepet

tilki, ayı
ve zürafa desenli
alternatifleriyle
sizlerle.

rengarenk bir
İskandinav hava
Levron Nevresim Takımı

oluşturmanıza
yardımcı olacak.
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Turkuaz
Renkli
Bir Dünya

Yumuşak turkuaz maviler,
hardalın en soft tonu ve somonkiremit ikilisi bu dünyanın
başlıca renkleri.
Ahşaplarla, hasırlarla, jütlerle
kombinlenebilen bu canlı
hikayede çocukları tropikal
esintilerle mavi bulutların üzerine
çıkarabiliriz.

Hello
My Baby
Çerçeve

Hello My Loved
Çerçeve

Hello My
Sunshine
Çerçeve

Anne-Çocuk

Kombinleri

Princess
Battaniye

Anne-çocuk
kombinlerimizden
birisi olan

Dinosaur
Kundak
Havlu

Nora nevresim takımı,
hem ebeveyn odalarında
hem de çocuk odalarında
yumuşak marin bir tema
oluşturmanıza yardımcı
olacak. Bella Maison bebe
grubunda çocuğuyla aynı
nevresimi kullanmak
isteyen ebeveynler
için çok sayıda
alternatif bulunuyor.
Nora Nevresim Takımı
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Cinsiyetsiz
Renkler
Renklerin cinsiyetlere
göre değil çocuklara
vereceği enerjilerine göre
koleksiyona yerleştirilmesi,
her çocuğun her rengi
doyasıya yaşayabilmesi
için olanak sağlıyor.
Pembe kız rengidir,
mavi ise erkek rengidir
ayrımından sıyrılıp, hem
kız hem de erkek çocukların
dünyalarına hitap
edebilecek renk kombinleri
Bella Maison bebe’nin temel
hikayesini oluşturuyor.

Miller
Panço

Harflerin, sayıların,
abstract desenlerin yeri bu
hikayede de bolca geniş
bir şekilde yer alıyor.
Etnik desenleri ve
gökkuşağı

Friend
Roar
Çerçeveli
Tablo

desenlerini daha
pastel-canlı
mavilerin ve
sarıların üzerinde
görüyoruz.

Dream Nevresim Takımı
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Best Roar
Çerçeveli
Tablo
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Be Like
Children
Çerçeve

Be Kind Be Cool
Be Cute Çerçeve

Fun in the Sun
Çerçeve

Sky Punch
Kırlent

Güneşin
pırıl pırıl
havasını,
gökkuşağının

Tablolarla

rengarenk dünyasını, kiremitin
ve toprak tonlarının sakinliğinin

Daha Renkli
Dünyalar

yanında turkuaz ve hardalın
dinamizmini Bella Maison bebe’de

Leo Battaniye

Care
Çanta

sıkça görüyoruz.

Bebe

Alis
Panço

koleksiyonumuzun
öne çıkan
parçalarından
olan kırlentler,
çocuk odalarını
daha da canlı ve
üzerindeki mottolar
sayesinde konuşan
bir hale getirecek.
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Sunshine Punch Kırlent

Giraffe
Askılı
Organizer
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Bear Kanvas Tablo

Ella
Nevresim
Takımı
üzerinde

Leo Battaniye

rengarenk

Güneşli
Dünyalar

çiçeklerin
ve güneş
figürlerinin
yer aldığı
harika bir
Graffie Kanvas Tablo

dünya sunuyor
sizlere.
Monogramın
ve desenin
bir arada
bulunduğu
Ella nevresim

Panda Kanvas Tablo

takımı,
üzerindeki

Linda
Önlük

Sleep yazısıyla
belki de
bebeklerinizin
daha rahat
uyumasına
yardımcı
olacak. Kim
bilebilir? :)
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Rabbit Kundak Havlu
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Hem Annelere,
Hem Çocuklara

Brenta
Nevresim
Uzun araştırmalar ve tasarımlar
sonucunda ortaya çıkardığımız
Bella Maison bebe, oluşturmak
istediğimiz çocuk odası
dünyasını kendine has renk
kodlarıyla ve desenleriyle
sizlere sunuluyor. Daha önce
deneyimlenmemiş bir güzelliği,
yani hem annelere hem de
çocuklara özel aynı nevresim
takımlarını online shop ve
mağazalarımızda görebilirsiniz.
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bellamaisontr

bellamaisontr

www.bellamaison.com

