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SIZIN EVINIZ BIZIM EVIMIZ

Hygge

ILE SAKINLEŞELIM!

Abstractın
Gücü
Yeni Bir Yaşam Felsefesi:

Wabi Sabi

Wabi Sabi’de birinci kural toprak tonlarından oluşan bir renk paleti oluşturmak.

SIZIN EVINIZ BIZIM EVIMIZ

Yeni Yaşam Felsefelerimiz:

Wabi Sabi ve Hygge
İki senelik pandemi sürecimizden normal yaşama neredeyse tamamen dönmeye başladığımız bu sezon, iki
farklı dekorasyon kültürü bizi kucaklıyor: Wabi Sabi ve Hygge.
Yaşam alanlarımız bizlerin sadece zevkini yansıtmakla kalmaz; aynı zamanda ruh halini ve duygu durumunu
da mekana taşır.
Ruh halimiz ne kadar canlı ise renk kartelamız o kadar renkli, duygularımızın sakinliğe ihtiyacı varsa toprak
renkleri elimizin altında bulunur her zaman. Evlerimizden dışarıya çıkmaya başladığımız ve hayatımızı yeni
normalimize alıştırdığımız bu dönemde iki farklı dekorasyon ve yaşam trendi bizlere kucak açtı.
Wabi Sabi ve Hygge kültürleri Bella Maison’un AW 21-22 sezon tasarımlarını oluştururken bizlere bolca
ilham oldu. Evde keyif yapma hissinin verdiği hazzı hiçbir şeyde bulamayanlar, Hygge kültürünü iliklerine
kadar hissederler.

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

Kusurlardaki güzellikleri görebilenler ise yaşam alanlarını buna göre düzenlerler ve Wabi Sabi’nin doğal
görüntüsünden esinlenirler.
Bu iki ana yaşam felsefesinden yola çıkarak hazırladığımız AW 21-22 sezonumuz sizlerle.

STUDIO NEUTR AL
S o n b a h a r Te r a k o t a s ı , S a k i n S o m o n l a r , To n S ü r To n B e j l e r

MIX&MATCH
Bella Maison’un ilk sezonundan bu yana sıklıkla üzerinde durduğu, koleksiyon
tasarımlarını oluştururken bu ölçüyü her zaman göz önünde bulundurduğu
ve eklektik dekorasyon tarzını benimseyenlerin vazgeçilmez nüansı olan
Mix&Match seçeneği yine bizlerle! Hem de bu sefer başka tasarımlarla ve
başka renklerle.
Yaşam alanlarınızı düzenlerken hep aynı renk geçişlerini sevmeyen, katıp
karıştırmayı ve kendi tarzını oluşturmayı sevenler için Bella Maison’un
Mix&Match seçeneği büyük rahatlık sağlıyor. Bella Maison’da birbiriyle uyumlu
çok sayıda farklı ürün grubunu bir arada bulabilirsiniz ve dilediğiniz yaşam
alanını odalarınıza rahatlıkla taşıyabilirsiniz.
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6 / Her Daim Turuncu
AW 21-22 sezon trendlerine baktığımızda kiremit tonları yine ilk sıralarda görünüyor.

13 / Hygge ile Sakinleşelim!
Sadece Danimarkalıların değil tüm İskandinav ülkelerinin son dönemlerde yaşam felsefesi
haline gelen Hygge felsefesi, Nordiklerin tüm hayatlarını çepeçevre sarıyor.

15 / Ortanca Zarafeti
Bej ve kremin zarifliğine çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde sofralarınız ortanca çiçeğinin
güzelliğine bürünsün.
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Mantar ve
Palamut
Modası

S

ezon trendlerine
baktığımızda AW
21-22 sezonunun öne
çıkan iki figürü var:
İlki meşe palamudu, ikincisi ise
mantar.
Sonbahar renklerini doyasıya
içimize çekebildiğimiz, yere
düşmüş meşe palamudu
tanelerini ve toprağın gücünü
bizlere hissettirebilen mantarı
Fall nevresimde bir araya
getirdik.
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Fall Nevresim Seti

Meşe ağacının kurumuş
meyveleri olan meşe
palamudu, neredeyse insanlık
tarihi kadar büyük bir geçmişe
sahip. Tanrısallığın ve gücün
simgesi olan Meşe ağaçları,
barınak olarak da görünür.
Meşe dallarının ve meşe
palamutlarının arasında sıcacık
yuva hissini yaşamak için
Fall nevresimin güzelliğinden
faydalanabilirsiniz.
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Pico Kırlent

Yeni Bir Yaşam Felsefesi:

Wabi Sabi

Wabi Sabi’de birinci kural toprak tonlarından
oluşan bir renk paleti oluşturmak. Toprağın
kahverengisi yanında nötr tonları yani bej ve
beyazı bulundurur. Nötrlenmek Wabi Sabi’de
olmazsa olmazdır. Doğal taşlar, ahşap ve

Elias Kırlent

ham beton kullanılan doğal materyallerdendir.
Doğaya yakın bir yaşam alanı oluşturmak için

Monet Battaniye

çok sayıda ev tekstili ve dekorasyon ürünü

Noa Battaniye

Her Daim

sizleri bekliyor.

Turuncu

Lena Kırlent

AW 21-22 sezon trendlerine baktığımızda
kiremit tonları yine ilk sıralarda görünüyor.
Sukulent
Aranjman
Büyük

Tribal desenlerden tabiat figürlerine, line art

Rafe Bardak Altlığı

tasarımlardan geometrik desenlere kadar
çok sayıda terakota
ürün grubu koleksiyon
içerisinde yerini aldı.

Eye Ayna Gold
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Ginny
Yuvarlak Puf

Jewel Eye Ayna

Hasırın
zamansız dokusu
ve yaz kış fark ettirmeyen
kullanım alanları,
sonbahar -kış sezonunda
da koleksiyonumuza dahil
etmemize sebep oldu.
Sonbaharda da yaz esintileri
hissetmek isteyenlere…
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Protea’nın

Josette Kırlent

Güzelliği
Gücün, çeşitliliğin ve

cesaretin sembolü olan
Protea Çiçeği, AW 21-22

Lorena Kırlent

sezonunda bizlere ilham
oldu ve Briony nevresimi
Protea’nın güzelliğinden
esinlenerek oluşturduk.
Yeni Zelanda, Avustralya
ve Güney Afrika’da ortaya
çıkan Protea, kral tacına
benzediği için mitolojide
Poseidon’un oğlu olan
Proteus’dan ismini almıştır.
Çok uzun ömürlü olan
Protea, terakotanın ve mint
yeşilinin birleşimiyle yatak
odalarımızda güçlü bir

Enjoy Kırlent

etki yaratmamıza yardımcı
olacak.

Plaid
Organizer
Sepet Bej
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Briony Nevresim Seti

11

S

adece Danimarkalıların değil
tüm İskandinav ülkelerinin
son dönemlerde yaşam

felsefesi haline gelen Hygge felsefesi,
Nordiklerin tüm hayatlarını çepeçevre
sarıyor.
Hygge, İskandinavların hayatlarında
aydınlatmadan ev dekorasyonuna,
yaşam alanlarının kokusundan
sofralara kadar hemen hemen
tüm detaylarda kendini gösteriyor.
Rahatlık, sakinlik, huzur anahtar
kelimeleri kabul ediliyor.
Bella Maison olarak Hygge felsefesini
kendimize ilham aldık ve bu kültüre
uygun yaşamak isteyen herkesin
yaşam alanlarını sıfırdan, tüm
detaylarıyla, ince ince oluşturabileceği

Sofia Yatak Örtüsü

ürün grupları yarattık.

Hygge ile Sakinleşelim!

Hygge; bir mutluluk felsefesi olarak
geçiyor aslında. Kışın yaktığımız
bir mum, fonda çalan sakin bir
müzik, kupamızdaki sıcak çikolata,

Osmanthus
Soy Wax
Mum

kucağımızdaki kitap ve sırtımızdaki
koltuk şalı bu mutluluğu oluşturan
ufak detaylar. İşte bu anlara zemin
hazırlaması ve yatak odalarınızı
Hygge felsefesine göre inşa
Osmanthus
Oda Kokusu
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Gringo Hasır
Sepet Naturel

edebilmeniz için Nora bej nevresimi
tasarladık.
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B
Hand Sıvı
Sabunluk
Amber

Silvia
Pembe Sıvı
Sabunluk

Eskiden evlerde en az özenilen
alan banyolar iken şimdilerde

anyolarda dekoratif
aksesuarları özenle
yerleştirmek, kokulu
mumlar yakmak ve orayı yapay
bitkilerle süslemek bu alanlara
da hayat vermek anlamına
geliyor.
Işıltı ve güzellik, evin tüm
alanlarının hak ettiği olgular.
Dolayısıyla spa etkisi oluşturacak
banyolar yaratmak elimizde.

bu banyolar altın çağını
yaşıyor. Banyo dekorasyonunun
vazgeçilmezlerinden olan
püsküllü paspaslar, sabunluk
çeşitleri, hasır sepetler, yapay
çiçekler ve kaliteli havlular Bella
Mono Diamond Paspas Takımı

Tüm alanlarda

Maison’da sizleri bekliyor.

olduğu gibi banyo

Make
A Wish
Pembe

Doğal Pamuk Dalları
Make
A Wish
Bordo

tekstilinde de

Laundry
Jüt Çamaşır
Sepeti Naturel

kaliteden asla ödün
vermeyen

Star Of Light
Mumluk
Pembe

Star Of Light
Mumluk
Bordo

Yasy Simli 2li
Banyo Paspas
Takımı

Bella Maison,
Twist bornozlarıyla
duş keyfine
rahatlık ve

Yaşam alanlarınıza doğal
dokunuşlar katmak isteyenlerin
tercihi olabilecek pamuk dalları,
kırılgan ama güçlü görüntüsüyle
natürel bir hava oluşturmanıza
yardımcı olacak.
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yumuşaklık
katıyor.

Twist Bornoz
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Quiet
Kırlent
Horizon
Kırlent

New Day
Kırlent

Sehpa ve aydınlatma
koleksiyonumuz, tüm

Kozalak
Mum Bakır

Bazen öyle bir an
gelir ki tüm evin
dekorasyonunu
değiştirmek istersiniz.
İşte bu anlarda
sakin olup arkanıza
yaslanmalı ve
Bella Maison’un
dekoratif yastıklarına
bakmalısınız.

Adore
Vazo Krem

Doros Vazo
Kahverengi

odalarda rahatlıkla
kombinlenebilecek
Aldora Sehpa

DOĞAL TONLU

modelleriyle ilham
kaynağı olacak.

Y

AKSESUARLAR

aşam alanlarına hareket katmak
veya bu alanlarda değişiklik

yapmak isteyen herkes küçük
dokunuşlarla büyük değişimler
yaratabilir. Dekoratif yastıklardan
abajurlara, mumlardan kilimlere,
vazolardan objelere kadar çok
sayıda ürün sizlere yardımcı olabilir.

Lida Dekoratif Obje Naturel
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Tessa Vazo
Krem

Wilma
Krem Vazo
Agox Abajur

Zalina
Krem Vazo

Arlo Kilim
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Sonbahar Sanattır,

Diğerleri Mevsim!
Sararıp dökülen yaprakları, hardalın, terakotanın binbir tonunu görebildiğimiz
ve sıcak çikolatanın daha bir anlam kazandığı sonbahar mevsimi Bella Maison’a
ilham oldu ve sonbahar yapraklarının süslediği Fall yemek takımını oluşturdu.
Cemal Süreya’nın da dediği gibi “Sonbahar sanattır, diğerleri mevsim.”
Bu mevsimde dışarıdaki ağaçların dökülen yaprakları sofralarınızı süslesin. Fall
yemek takımı da buna yardımcı olsun isteriz.

Fall Yemek Takımı
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Ortanca Yemek Takımı

Bej ve kremin
zarifliğine çok ihtiyaç

Rise
Amerikan
Servis

duyduğumuz bu
günlerde sofralarınız
ortanca çiçeğinin
güzelliğine bürünsün.

Ortanca
Yemek Takımı
zarafet deyince akla
ilk gelen sofra grubu
ürünlerimizden biri.

B

Pasta 2’li Mutfak Havlusu

ella Maison’un çok sevilen mutfak bezlerine
bu sezon da yenileri eklendi. Makarna

Lille
Naturel
Amerikan
Servis

isterseniz de küçük küp ekmekleri
batıracağınız sıcacık bir peynir
fondüsü. Dostlarınızı ağırladığınız
sofralarınıza çok yakışacak fondü seti

Odine Fincan Seti

Soğuk kış
günlerinde üzerine
tarçın serpilmiş
sıcacık sahleplere
Odine fincan seti
eşlik etsin.

Yuvarlak
Mum
Bakır

Bella Maison’da.

Choco Fondü
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tadında mutfak bezleri mutfaklarınızı süslesin.

Farm Soup Kase

Blok
Mum
Bakır

İster çikolatalı meyveli bir fondü,

aşıkları için Fettucini güzelliğinde ve Farfalle

Premium
Kavanoz
Kiremit
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N AT U R E P O W E R E D
A b s t r a c t Ye ş i l l e r , Y ı l b a ş ı S o f r a l a r ı , K a k t ü s M o d a s ı

24 / Abstractın Gücü
Soyut kavramının sanatla buluştuğu nokta olan Marcia nevresim seti, yeşilin, kiremitin,
somonun ve sarının gücünü birleştirip fantastik bir dörtlü oluşturuyor.

29 / Banyolarda Yeşil Modası
Banyolarınızda yeşilin en güzel tonlarından bir ambiyans oluştururken mumluklar, sıvı
sabunluklar, paspaslar ve hasır sepetler sizlere yardımcı olabilir.

34 / Yılbaşı Sofralarına Bella Maison Dokunuşu
Yılbaşına özel olarak geliştirdiğimiz Marcelle yemek takımı, kozalakların, kuş tüylerinin,
kokinaların ve kuşların konduğu tatlı bir yemek takımı oldu.
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Marcia Nevresim Seti

Abstractın
Gücü
Soyut kavramının sanatla
buluştuğu nokta olan Marcia
nevresim seti, yeşilin, kiremitin,
somonun ve sarının gücünü
birleştirip fantastik bir dörtlü
oluşturuyor. Soyut renklerin,
desenlerin, şekillerin ve
çizgilerin birleştiği Marcia,
soğuk kış günlerinde yaşam
alanlarınızda büyük bir enerji

Rebel Battaniye

kaynağı olacak.
Green
Kırlent

Bir odayı baştan
değiştirmektense
kırlentlerini
değiştirin; inanın
her şey baştan
aşağıya değişmiş

Florin
Kırlent

gibi gelecek.

Cosmos
Kırlent
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Vahşi Doğa Yatak Odalarımızda

Dainy Dekoratif
Çerçeve

Bu sezon içimizi açan, mevsimin tersine evlerimizde sıcacık rüzgarlar estiren
nevresimlerimizden birisi Forest. Dikenli kaktüslerin ve kaktüslerin uçlarında
açan capcanlı pembe tonlu çiçeklerin yer aldığı Forest nevresim, pamuk saten
dokusuyla ve Pantone’nin en canlı tonlarını barındırmasıyla bu sezon da
favorilerden birisi haline gelecek. Yaşam alanlarınızda kaktüs tropikalliğinden
faydalanmak isterseniz Forest sizlere yardımcı olsun.

Teraryum
Saplı Cam
Saksı

Tropical
Organizer
Sepet Mix

Sukulent
Beyaz Küçük
Aranjman

Forest Nevresim Seti

26

Bergamot
Koku
Kesesi

Kiev Dekoratif
Yeşil Fener
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Banyolarda

Bella Maison’un
koleksiyonuna
yeni dahil ettiği
duvar rafları

Yeşil Modası

Online Shop’ta

Banyolarınızda yeşilin en güzel

sizleri bekliyor.

tonlarından bir ambiyans oluştururken

Duvarlarımızı

mumluklar, sıvı sabunluklar, paspaslar ve

süslemenin en

hasır sepetler sizlere yardımcı olabilir.

Wavy
Tealight
Mumluk

Striped
Tealight
Mumluk

Drop
Tealight
Mumluk

güzel ve en kolay
yollarından
birisi olan duvar
rafları, yaşam
alanlarınızın her
bölümüne uyum
sağlayacaktır.

Greenie
Oval
Yeşil

Twist Bornoz
Greenie
Spiral
Vazo Yeşil

Teraryum
Büyük Cam
Saksı
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Pankow Hasır Sepet

Siena Havlu
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Etnik Yeşiller Ailesinden Native!
Etnik ve tribal deyince akla gelen ilk marka olan Bella Maison’da bu sezon tribal desenli
yeşil tabaklar bulunuyor. Afrika kabile kültüründen ve onun balta girmemiş doğasından
esinlenerek hazırladığımız Native serimiz, yeşilin en tatlı tonuyla sofralarınızda.

Natura Yeşili,
Doğanın
Yeşili!

R

ast gele çizilmiş
çizgiler bir tabakta
ancak bu kadar
güzel durabilir. Çizginin
hem maskülen hem
de fresh havasından
faydalanmak ve sofraları
yeşil güzelliklerle
donatmak isteyenler için
Natura serimizin yeşil
rengi sizlere yardımcı
olacak.
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Allure Serisinin Gözbebeği:

Haki!

Yaklaşık 6 sezondur bizimle olan ve değerinden, trendinden ve
kıymetinden hiçbir şey eksiltmeyen Allure serisi, haki rengi ile göz
doldurmaya devam ediyor. Her sezon koleksiyona farklı parçalar
katmaya devam ediyoruz. Dilerseniz yemyeşil bir yemek masası,
dilerseniz de bir kahvaltı sofrası etrafından dostlarınızla çok keyifli
vakitler geçirebilirsiniz.
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Allure Çorba Kasesi

Allure 4 Kişilik Yemek Takımı
Circum Yuvarlak
Amerikan Servis

Yeşil Rim ve
Beyaz Zemin:

Yeni Nesil Allure

Colore
Kadeh

Kış mevsiminin en güzel olaylarınCircum Oval
Amerikan Servis
Eucalptus 2’li Mutfak Havlusu

dan birisi de kozalakların ağaçlardan yavaş yavaş yere dökülmesi
hiç şüphesiz. İşte bu kozalakları
toplayıp dostlarımızı ağırladığımız
yemek masalarımıza süs olarak
yerleştirebiliriz. Bizler de Allure serimizin yeni üyelerinden birisi olan
beyaz zeminli ve yeşil rimli yemek
takımımızı, kozalaklarla dolu bir
sofraya yerleştirdik. Şıklığına şıklık,
görüntüsüne zarafet kattık.
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Marcelle Yemek Takımı

Yılbaşı Sofralarına
Bella Maison
Dokunuşu
Yılbaşına özel olarak geliştirdiğimiz
Marcelle yemek takımı, kozalakların, kuş
tüylerinin, kokinaların ve kuşların konduğu

Florance Servis Tabağı

tatlı bir yemek takımı oldu. Yeni yıla umutla,
sevgiyle ve gerçekleşmesini istediğimiz

Sofra ailemize yeni katılan Florence yemek takımı,

hayallerimizle girmeyi istiyoruz. İşte bu

dekal baskısı, gold detayları ve zarif desen tasarımıyla

anlara şahitlik etmesi için sofralarınızda

masalarınıza güzel bir ihtişam katmaya hazırlanıyor.

Marcelle’e yer vermeyi unutmayın.
34
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Okaliptus Serisinin Yeni Üyeleri

ARTFUL BL ACK
Etnik Siyahlar, Black Oud Oda Kokuları, Pizza Par tileri

41 / Soğuk Kış Günlerinin Sıcacık Tutan Battaniyeleri
Sonbahar ve kış aylarında evlerimizde en çok kullandığımız ürünlerin başında hiç şüphesiz
battaniyeler geliyor.

43 / Siyah Modası
Son dönemlerde dekotrendler arasında siyah kullanımının çokça arttığını görüyoruz.

48 / Pizza Partilerinin Vazgeçilmezi Pizza Setleri
Pizza partilerinin vazgeçilmez beşlisi yani pizza tabağı ve dört kişilik pasta tabağı boyutundaki
servis tabakları artık Bella Maison’da.
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Etnik çiçek figürlerinin siyah ve

Bled Kırlent

beyazla müthiş uyumu, kabile
kültürünü Eva nevresim seti ile
yatak odalarınıza taşıyor. Bella
Maison’un Mix&Match seçeneği
ile nevresimlerinizi, yatak
örtülerinizi, kilimlerinizi ve daha
birçok ürünü kırlentlerimizle
zenginleştirebilirsiniz.

Oregon
Kırlent

Vitim
Kırlent

O

da kokusu ve mum
koleksiyonumuzda radikal

değişiklikler yaptık ve doğal materyalleri
koleksiyonumuza dahil ettik. Craft
kutuların sadeliği, %100 soya mumunun
doğallığı, oda kokularımızın yoğun
kalıcılığı bu sezonun çıkışları arasında.

Eva Nevresim Seti
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Monet Battaniye

Stripe Battaniye

Boldin Battaniye

Soğuk Kış Günlerinin Sıcacık Tutan Battaniyeleri
Lake Kırlent

Sonbahar ve kış aylarında evlerimizde en çok kullandığımız ürünlerin
başında hiç şüphesiz battaniyeler geliyor. Güzel bir film açıp, elimizde
sıcak çikolatayla sıcacık Bella Maison battaniyelerin altına girmenin ve kış
akşamlarında film keyfi yapmanın hayali bir ne kadar güzel değil mi?
Blackburn
Kırlent

Pearl Kırlent

İster tribal geleneksek kilim desenleri, ister etnik çiçek figürleri, isterseniz de
ton sür ton çizgiler… Her zevke, her trende ve her karaktere uygun battaniye
desenleri ve kaliteleri mağazalarımızda ve Online Shop’ta sizleri bekliyor.
Şimdiden izlediğiniz film için iyi seyirler ve battaniye altında içilen sıcak
çikolatalar içinse afiyet olsun.
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S

on dönemlerde dekotrendler arasında siyah
kullanımının çokça arttığını görüyoruz. Siyah
mumlar, siyah vazolar, siyah desenli hasır

sepetler ve siyah

Blok Mum
Antrasit

amber cam boyalı
oda kokularının yanı
sıra siyah ailesinden
antrasit nevresimler,
battaniyeler ve
kırlentler de bu
dekotrende örnek
gösterilebilir.
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Cline Hasır
Sepet

Black
Oud Oda
Kokusu

Black Oud
Soy Wax
Mum
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B

ir banyonun
ambiyansını
değiştirmek için küçük
dokunuşlar yeterli
oluyor bazen. Küçük
bir mumluk, hasır
bir saksıya
yerleştirilmiş
yapay bir
bitki, katlı havlular ve
canlı çiçeklerle dolu
vazolar bu ambiyansı
yaratmada yan öğeler
sayılabilir.

Twist
Bornoz

Drop
Tealight
Mumluk

Wavy
Tealight
Mumluk

Savona Havlu

Premium Havlu
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Konuşan Paspaslar

Son dönemlerin trendlerinden birisi olan konuşan desenler,
mottolu tasarımlar ve kelimelerin gücünü gösteren patternler
Bella Maison ile banyolarınıza taşınıyor.
You Look Good
serisi paspas
takımlarımız da
bunlardan birisi.
Banyolarınızda
konuşan
paspaslar
kullanıp her
güne daha
motive şekilde
başlayabilirsiniz.

Marigold Bornoz

Bella Maison’un
havluları ilk
sezondan bu yana
hep çok sevildi,
sevilmeye de devam
ediyor. En yüksek
kalitede 600
gramaja sahip basic
renklerdeki el, yüz
ve banyo havluları,
banyolarınıza uygun
renklerde sizleri
bekliyor.

Striped
Tealight
Mumluk

Look Good Banyo Paspası
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Pizza Partilerinin
Vazgeçilmezi

Pizza Setleri

Pizza partilerinin vazgeçilmez beşlisi yani pizza
tabağı ve dört kişilik pasta tabağı boyutundaki
servis tabakları artık Bella Maison’da. Pizzanızı
seçemiyorsanız pizza tabaklarımız size yardımcı
olsun. Gözünüzü kapatın, pizza tabağında
herhangi bir yere parmağınızı koyun ve
pizzanızı sipariş edin.
Soğuk kış günlerinin
partilerinin yandaşı
pizza setleri sizleri

Premium
Kavanoz

bekliyor.

Siyah &
Beyaz

B

Dünyalar İçin
Alternatifler

ulaşabileceği tüm kategorilerde

ella Maison’da siyah
beyaz koleksiyonunda

yaşam alanlarında bu
rengi kullanmak isteyenlerin
ürünler bulunuyor.
Kilimlerden kupalara, kahve

Always
Kahve
Fincan
Seti

fincanlarından cam saklama
kaplarına, tabak setlerinden
kırlentlere ve nevresimlerden
yatak örtülerine kadar çok
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Margarita Pizza Seti

Good
Day
Kupa

sayıda siyah-beyaz ürün
Bella Maison’da!

Medellin Kilim
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EN ERG ISED Y EL LOW
Güneş Figürleri, Özgün Sarılar, Çiçekli Kahvaltı Setleri

53 / Günbatımı Yatak Odalarınızda
İçimizi ısıtan güneşin soyut figürleri, Pantone’nin 2021 renkleri olan sarı ve gri ile karşımızda.

54 / Bağcıklı Nevresim Modası
Macahel nevresimin yumuşacık sarı tonu, Eyes yatak örtüsüyle kombinlendiğinde tüm
dekotrendleri alt üst edecek güzelliğe sahip olmuyor mu sizce de?

60 / Sarı Çizgilerle Özgünlüğe Yolculuk
Renklerin anlamına baktığımızda sarı renk özgünlüğü ve merakı temsil ediyor.

50
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İ

çimizi ısıtan güneşin soyut figürleri, Pantone’nin 2021 renkleri olan sarı
ve gri ile karşımızda. Dairelerin ve çizgilerin dünyasını kendine yakın

hissedenlerin tercihi olacak olan Sunset, sonbaharda gün batımlarında
elimizde kitabımız ve kahvemizle bizlere eşlik edecek. Güneş figürü mitolojide
de çok önemli bir yere sahip. Güneş tanrılarının bulunduğu mitolojide
hedeflere ulaşma ve dünyayı fethetme metaforları için güneş figürü kullanılır.

Günbatımı
YATAK

ODALARINIZDA
52

Sunset Nevresim Seti

53

Jolie Nevresim Seti

G

ünebakan çiçekleri Akdeniz ülkelerinin vazgeçilmezlerinden. Mitolojide
aşkı, güzelliği ve çocukluğu simgeleyen nam-ı diğer ayçiçeklerini,
pırıl pırıl havasıyla kış günlerinin soğukluğunu sıcacık yapmak için

koleksiyonumuza dahil ettik.
Sunset nevresimle aynı desene sahip ve Mix&Match
için çok güzel bir battaniye ile karşınızdayız:

Bona Kırlent

Liya Battaniye
Bağcıklı
Nevresim
Modası
Macahel nevresimin
yumuşacık sarı tonu,
Eyes yatak örtüsüyle
kombinlendiğinde tüm
dekotrendleri alt üst
edecek güzelliğe sahip
olmuyor mu sizce de?
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Zeya Kırlent

Beni Kırlent
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B

anyolara şıklık
katmanın yollarından
biris de duvarları

ve rafları süslemek. Bella
Maison’un koleksiyonuna yeni
dahil ettiği metal duvar rafları,
banyolarınızda aksesuar
sergilemek, havlularınızı
dizmek, oda
kokusu ve
mumlarınızı
yerleştirmek
için beğeninize
sunuluyor.
Maranta 3’lü Duvar Rafı

Savona Havlu

Mosaic Havlu

Sari Detaylar
Sarı Şıklıklar

İlk sezonumuzdan bu yana çok

Menos Sarı Vazo
Eye Ayna Gold

sevilen Mosaic havlu setlerine
bu sezon da en güzel sarı
tonuyla devam ediyoruz. Etnik
figürlerin ve tribal desenlerin yer
aldığı Mosaic el, yüz ve banyo
havluları, banyolarınızda sarı
şıklık oluşturmaya hazırlanıyor.
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Twist Bornoz

Cichorium
Organizer Sepet Sarı
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Osmanthus
Oda Kokusu
Osmanthus
Soy Wax
Mum

Sofralar
Sararıyor!
Bella Maison’un sarı

koleksiyonunda yemek
takımlarından ev giyimine,
kahvaltı setlerinden
çatal bıçaklara kadar çok
sayıda ürünü bir arada
bulabilirsiniz.
Home Motto 6’lı Pasta Seti

Sarı Çiçekli Kahvaltı
Sofraları:

Loren

En sevdiğimiz kahvaltı setlerine
bu sezon Loren eklendi. Üzerinde
sapsarı çıtır çiçeklerin açtığı,
kışlarımızı yaza çevirecek,
dostlarımızı ağırladığımız
sofralarınıza eşlik edecek olan
Loren kahvaltı seti, raflarda yerini
aldı. Hafta sonu dostlarınızı
ağırlayacağınız kahvaltı
sofralarında yazdan kalma sarı
çiçekler, gözünüzü de gönlünüzü
de şenlendirmeye yetecek.
58

Gold çatal bıçak
deyince akla gelen ilk
markalardan birisi
hiç şüphesiz Bella
Maison!
59

Sarı Çizgilerle Özgünlüğe Yolculuk
Renklerin anlamına baktığımızda sarı renk özgünlüğü ve merakı temsil ediyor. Aynı zamanda Bella
Maison’u tanımlayan bu iki kelime özgün tasarımlarımızı ve yeniye olan merakımızı simgeliyor.
Natura kahvaltı setimizi de bu özgünlüğü ve merakımızı simgelediğini düşünerek tasarladık. Sarı
çizgiler, özgün çalışmalara ve gelecek güzelliklere duyduğumuz merak…

E

n sevilen tabak
serilerimizden
birisi olan Allure
serisine bir yenisi daha
eklendi. Düz beyaz
zemin üzerine hardal
sarısı rim çizgileriyle
ortaya çıkan Allure
hardal rim kahvaltı seti,
sofralarınıza trendleri
yakalamayı becerebilen
fakat sadeliğinden ödün
vermeyen bir zarafet
katacak. Sade hayatı
sevenler Allure beyaz
serisini de çok sevecek.

60

Afrika Kabile Desenleri
Native ile Sofralarda!

Etnik tasarımlar ve tribal desenler deyince akla ilk Bella Maison
gelir. Yatak odası, dekorasyon ve ev giyiminden sonra sofrada da
etnik ve tribal detaylar çalıştık ve Native hardal serisini çıkardık.
Sofralarda Afrika kabile kültürüne ait detaylar oluşturmak için
Native hardal sarısı serimizden faydalanabilirsiniz.
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G

üzel
kokusundan
dolayı “Gelin
Çiçeği-İnci

D AY L I G H T B L U E S
Safari Mavileri, Karo Desenler, Mavi Su Damlaları

Çiçeği” olarak da bilinen
Simply Linen oda kokusu
ve mum, pamuksu ve
sabunsu bir nota içeriyor.
Dip notalarında çevremizi
birden antika aurasına
çevirmeye hedefli
bir koku.

69 / Mavi Şeritler Dünyası
Mavi çizgiler biz Akdeniz insanlarının hayatlarında hep var olmuştur.

72 / Pera Dünyalar
Karo desenlerinden oluşan, içinde lacivertten marin mavisine kadar geniş bir renk skalası
bulunduran ve rumi içeren kıvrımlarıyla klasik bir hava yaratan Pera Porselen Yemek Takımı,
yılbaşı sofralarınıza kırmızı ve yeşilden bağımsız, özgün, yaratıcı ve nostaljik bir hava katacak.

74 / Her Kültürden Pay Alan Desen: Şal
Mezopotamya’da bereketi anlatan kozalakları, Hindistan’da nehirleri ve hatta bazı kültürlerde
mutluluk gözyaşlarını simgeleyen şal deseni, Bella Maison’un Sigma Porselen Yemek Takımını
oluşturmasında ilham kaynağı oldu.

64

65

Toprak tonlarının maviyle buluştuğu Audrey nevresimde
abstract detaylar, soyut çiçek figürleri ve damlalar bizlere
eşlik ediyor. Çiçeklerin toprakla bütünleşmesinden ve
olmayanın olduğunu düşündüğümüz taşlardan bile doğan
çiçeklerden ilhamla hazırladığımız Audrey, AW21-22
sezonunda göz dolduran nevresimlerden biri olmaya aday.

Sofia Yatak Örtüsü

N

ora nevresimin
yazdan kalma
havası ve şeritleriyle

Percy Kırlent

marinası olan yerleşim
yerlerini anımsatması
sebebiyle sonbahar-kış
günlerimizi yaz esintileriyle
coşturmaya aday.

Albert Kırlent

Eyes Kırlent
Soule Hasır
Sepet Lacivert
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Audrey Nevresim Seti

67

Sofia Yatak Örtüsü

V

68

Mavi Şeritler
Dünyası

Onega
Kırlent

Trellis Nevresim Seti

ahşi ormanların detay dokularını
son dönemlerde
evlerimizde çokça kullanıyoruz.
Safari hayvanları da
bunlardan birisi. Filler, zürafalar, koalalar,
zebralar derken bu sezon koleksiyonumuza
kaplanları kattık ve Trellis nevresimi yarattık.
Yaşam alanlarımızda masmavi bir safari
havası yaratmak için Trellis nevresim bizlere
yardımcı olacak.

Stripe Battaniye

Mavi çizgiler biz Akdeniz insanlarının
Percy Kırlent

hayatlarında hep var olmuştur.
Kilimden yatak örtülerine, kırlentlerden
battaniyelere kadar
çok sayıda üründe
görebildiğimiz
mavi şeritler, Bella
Maison’un mavi
koleksiyonunda
sizleri bekliyor.

Ally Kırlent
Voyage
Kilim
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Mavi Banyolar,
Mavi Dokunuşlar

Drop
Tealight
Mumluk

Borgo Bornoz

Wavy
Tealight
Mumluk

Striped
Tealight
Mumluk

Menta
Vazo
BeyazBeyaz

Laurel Vazo
Beyaz

Lavender Garden
Sabun
Capri Havlu

B

u sezon
bornoz

Banyo
dekorasyonunda
marin mavisinden
bebe mavisine,
lacivertten
yumuşacık mavi
tonlarına kadar
geniş bir mavi
renk kartelasına
sahibiz.

Toscana Havlu
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kategorimize
bir yenisini

ekledik ve maskülen
detaylar, renkler ve
dokular içeren Borgo
bornozu tasarladık.

Laundry
Jüt Çamaşır
Sepeti Naturel

Blok Mum Krem
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Pera Yemek Takımı

Pera

Dünyalar
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K

aro desenlerinden oluşan, içinde lacivertten marin mavisine
kadar geniş bir renk skalası bulunduran ve rumi içeren
kıvrımlarıyla klasik bir hava yaratan Pera Porselen Yemek Takımı,
yılbaşı sofralarınıza kırmızı ve yeşilden bağımsız, özgün, yaratıcı
ve nostaljik bir hava katacak.

73

Her Kültürden Pay Alan
Desen: Şal

M

ezopotamya’da bereketi anlatan kozalakları,Hindistan’da
nehirleri ve hatta bazı kültürlerde mutluluk gözyaşlarını
simgeleyen şal deseni, Bella Maison’un Sigma Porselen Yemek

Takımını oluşturmasında ilham kaynağı oldu. İngilizce’de bu desene
«Paisley» denmesinin sebebi ise kaşmir şal taleplerine yetişmek için

İskoçya’nın Paisley kentinde kurulan atölyelere dayanıyor. Tüm dünyada
böylesine benimsenen ve sevilen şal deseni, AW 21-22 sezonuda lacivert
tonlarından marin mavisi renklere kadar geniş bir degrade renk geçişine
sahip oluyor ve soğuk kış günlerinde arkadaş sohbetleri içeren dost
Sigma Yemek Takımı
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sofralarında sizlere yardımcı oluyor.
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Poetic
Dream:
Üst notalarında
Limon, Okaliptüs,
Şeftali, Frenk
Üzümü, dip
notalarında ise
Misk, Veramoss,
Karamel, Amber’in
bulunduğu kokudur.

Jasmine:
Dip notalarında
miskler, üst
notalarında taze
yaprak, karanfil,
badem ve tarçın
bulunur.
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Bella Maison’un
AW 21-22
sezonunda
çok büyük
bir heyecanı
var;

Özenle, hassasiyetle ve çok
büyük bir emekle dünyaya
getirdiğimiz bebek koleksiyonu
mağazalarımızda ve Online
Shop’ta yerini aldı.
Kahverengi, terakota ve hardal
tonlarının ana renklerini
oluşturduğu bu koleksiyon,
bohem bir bebek odası
oluşturmak isteyenler için rehber
niteliğinde olacak.
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SIZIN EVINIZ BIZIM EVIMIZ

bellamaisontr

bellamaisontr

www.bellamaison.com

