
Güzel Yaşa

SS22
SAYI 10

Sahil Serinliğinde Sofralar
Bir tarafımızda kumsal, bir tarafımızda alabildiğine deniz hayal ederek hazırladığımız Marine 

temamızın sofra ürünleri, bizlere sahil serinliğinde sofralar kurduruyor. 

Mutfaktaki Tarzınla
#güzelyaşa

Çizgili Nevresim



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

Yeni Bir Sezon, Yeni Bir Tasarım Dünyası

Yeni bir sezona girerken evlerinizi Bella Maison trendlerine göre dekore etmeniz size iyi gelecek. 

Yaşam alanlarınızda kullandığınız tüm dekorasyon ürünlerinin sizi mutlu etmesi çok önemli. 

Hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz evlerimiz, bizlerden izler taşır. Bella Maison’un 

dekorasyon fikirleri, trendleri, tasarımları ve özgün çizgisi ile evlerinizde kendinize has, sizden izler 

taşıyan, sizi yansıtabilen mekanlar yaratmak mümkün. On sezondur büyük bir titizlikle çalıştığımız, 

tasarımlarımızı en özgün şekilde hayata geçirdiğimiz ve çizgimizden asla sapmadığımız için çok 

sevildiğimizi düşünüyoruz. Daha nice on sezonlara… 

#GüzelYaşa



M a r i n  M a v i s i  D ü n y a l a r  v e  M a v i y e  D a i r  H e r  Ş e y

M A R I N E  D R E A M S

6 / Marin İkatlar
Etnik desen tutkunları ve ruhunu Akdeniz’in maviliğine ait hissedenler için Ikat nevresim, harika 

bir alternatif olarak Bella Maison’un SS22 sezonunda yerini aldı.

10 / Mavi Mercanlı Organizer Sepetler
Marin temamızda hemen hemen her türden ürün grubunu bulabilirsiniz.

16 / İngiliz Porseleni Tadında Yemek Takımları
İlk sezonumuzdan bu yana mavinin en güzel tonlarını koleksiyonumuzda her daim bulundurduk 

çünkü Akdeniz insanı olmamız sebebiyle maviye tutkunluğumuz doğuştan.

Bizi biz yapan en büyük özelliğimiz olan Mix & Match ile bu sezonda 
da eşsiz parçaları birleştirmeniz için sizlere harika seçenekler sunuyoruz. 
Yaşam alanlarınızda tamamen sizlere özgü bir hava yaratmak kimileri 
için sonsuz bir arayış ve macera gibi. Benzersiz ve özgün aksesuarlar, 

sezonun en güzel renkleri, kendimizi yansıttığını düşündüğümüz desenler 
ve odalarımızın içindeki her bir objenin kendisine has bir anlamının 

olması herkes tarafından istenen bir durum ve bu hiç bitmeyecek 
süregelen bir devinim gibi. İşte bu noktada sizlere el uzatıyoruz ve 

Mix&Match özelliğimiz ile dilediğiniz nevresimi dilediğiniz aksesuarlarla, 
istediğiniz yatak örtüsünü istediğiniz dekoratif yastıklarla kombinleyebilme 
özgürlüğü sunuyoruz. Böylelikle yaşam alanlarınızda tamamen size özgü, 

sizin tarzınıza özel dokunuşlar üretmiş oluyorsunuz. Bella Maison’da 
birbiriyle uyumlu olmayan hiçbir ürün bulamayacaksınız, çünkü 

Mix&Match doğamızda var.

MIX&MATCH
‘da
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Marin Etnik desen tutkunları ve ruhunu Akdeniz’in maviliğine ait hissedenler için Ikat 

nevresim, harika bir alternatif olarak Bella Maison’un SS22 sezonunda yerini 

aldı. Afrika’nın geleneksel desenlerinden ilhamla hazırlanan ikat desen, marin 

koleksiyonumuzun en güzel tonlarıyla birleşti. Pamuk saten kalitesinde üretilen 

Ikat nevresim, yumuşacık dokusuyla ve ışıl ışıl batik görüntüsüyle yaz aylarında 

serin sularda uyuyormuşsunuz hissini yaşatacak sizlere.

İkat Nevresim

İkatlar
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Marin mavisinin en güzel tonu ile 
hazırladığımız Santorini Nevresim 

iplik boyalı nevresim ile şeritlerin arasında 
kendinizi mavi denizlerin arasındaymışsınız 

gibi hissedeceksiniz. Nevresimlerinizin üzerine 
yerleştirebileceğiniz marin detaylı kırlentler, 

mercan desenleriyle, marin mavisi şeritleriyle 
ve mercan rengi püskülleriyle sizleri bekliyor.

MarinŞeritli Nevresimler

Marin
Mavisi 

Kırlentler

Bella Maison’un SS22 sezonunun 

öne çıkan rengi olan Marina Mavisi, 

kocaman bir koleksiyon içeriyor. 

Nevresimden sofra grubuna, ev 

kozmetiğinden dekoratif yastıklara 

kadar çok sayıda üründe bu tonu 

yakalamak mümkün.

Marin temamızın

vazgeçilmezlerinden olan ahşap 

ürünler, dekorasyonunuza sıcaklık 

katmanıza yardımcı olacak.

Coral 
Dekoratif 

Yastık

Stripe 
Dekoratif 

Yastık

Fish
Dekoratif 

Kase

Kayık Büyük 
Sunum Tabağı

Kyle Dekoratif 
Yastık

Striped 
Tealight 
Mumluk

Wavy 
Tealight 
Mumluk

Drop 
Tealight 
Mumluk

Ally Dekoratif 
Yastık

Sophie 
Dekoratif Yastık

Kayık Küçük 
Sunum 
Tabağı
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Evlerinizde marin temasını oluştururken 
Kaliforniya Stili’nden faydalanabilirsiniz. 
Daha dinamik ve genç bir çizgiye sahip 
olan Kaliforniya Stili’ni, şeritli kilimler, 
kontrast renkte objeler ve daha hippi 
tarzı aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz.
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. 

Marin temamızda hemen 

hemen her türden ürün 

grubunu bulabilirsiniz. Mavi 

mercan desenli organizer 

sepetler, jüt iç kumaşıyla 

ve deri tutma kulplarıyla 

dolap içlerinizi ve odalarınızı 

düzenlemenize yardımcı 

olacak.

Duyularınızı harekete 
geçiren renklerin 
banyolarınızı da süslemesini 
isterseniz, kiremit renkli 
ve jakarlı havlularımızla 
harika bir banyo sonrası 
deneyimi yaşayabilirsiniz. 
Bella Maison’un en iddialı 
olduğu ürün gamından biri 
olan havlu kaliteleri, ödün 
vermediğimiz en önemli 
noktalardan birisi. 

Ege Sahillerine 
Çeviriyoruz

Mavi Mercanlı 
Organizer Sepetler

Mono Diamond 
Paspas Takımı

Capri Havlu Twig Vazo

Sandal 
Büyük 
Sunum 
Tabağı

Sandal 
Küçük

 Sunum 
Tabağı

Greenie 
Oval 
Vazo

Voyage Kilim

Malia 
Vazo

Hamptons 
Havlu

Pretty 
Ayna

Kaliforniya
Stili ile

Marin
Dünyalar

Banyolarımızı
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Sun 
Dekoratif 

Yastık

Leora 
Dekoratif 

Yastık

Soule 
Hasır 
Sepet

Bir tarafımızda kumsal, bir tarafımızda alabildiğine 
deniz hayal ederek hazırladığımız Marine 

temamızın sofra ürünleri, bizlere sahil serinliğinde 
sofralar kurduruyor. 

Şehrin tam ortasında yaşayıp da sahil 
ferahlığını sofrasına yansıtmak isteyenler 

için Bella Maison’da çok sayıda alternatif 
mevcut. Balık figürlü tabaklar, deniz mavisi 
bardak ve kadehler, Ege sahillerinin 
maviliğinde Amerikan servis ve runnerlar, mercan 
desenli dekoratif yastıklar ve Bodrum evlerine yakışan 
cinsten jüt detaylı kilimler ile yaşam alanlarınıza 
Marine maviliği katın. 

Sahil
Serinliginde
Sofralar

Stripe 
Dekoratif 

Yastık
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Bon Appetit 
Servis 
Tabağı

Cest La 
Vie Servis 

Tabağı

Merci 
Servis 
Tabağı

İkaror 
Şamdan İkarios 

Şamdan

Maddie Hasır 
Sepet Naturel

Fish Pasta 
Tabağı

Wave Pasta 
Tabağı

Home 
Fotoğraflık

Home 
Fotoğraflık

Magical 
Mutfak 
Önlüğü

Reserved Havlu

Bonjour 
Servis 
Tabağı

Maviye Dair Her Şey
Bella Maison Marine temasında 
mavinin en yumuşak tonundan en 
derin tonuna kadar hemen hemen her 
rengi görebilirsiniz. Yatak odanızdan 
mutfağınıza kadar her mekanda bu 
tonları kullanarak evinizde ılık bir deniz 
meltemi ve iyot kokusu hissedebilirsiniz.

Bu Mutfak Önlükleri 
ile yemek yapmak çok keyifli.

Marine temasını tanımlarken deniz ve denize 
ait her türlü karakterin ev dekorasyonuna 

uyarlanması diyebiliriz. Bir de temaya 
renk ile gönderme yapabildiğimiz unsurlar 

vardır. Parisien tabaklarımızı işte bu 
hayal gücüyle hazırladık ve marin marisi ile 
mercan tonunu bir araya getirdik. Üzerinde 

Fransızca «Afiyet Olsun, Teşekkürler, 
Günaydın ve İşte Hayat» yazılarının 

olduğu tabak setimiz, marin mavisi 
sofralarınıza eşlik edebilir. 

Hasır Sepetler

Bella Maison’un hasır sepetleri 
kullanım şekli açısından tamamen 

hayal gücünüze kalmış. Aynı 
sepeti ister dolap içinde organizer 
olarak, ister ekmek sepeti olarak, 

isterseniz de dergilik şeklinde 
kullanabilirsiniz.

Evlerde Alaçatı Etkisi

Bella Maison’un 
Marine 
temasında yer 
alan ürünler 
ile yaşam 
alanlarınızı 
Ege sahillerine 
çevirebilirsiniz. 
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İlk sezonumuzdan 

bu yana mavinin 

en güzel tonlarını 

koleksiyonumuzda 

her daim bulundurduk 

çünkü Akdeniz insanı 

olmamız sebebiyle 

maviye tutkunluğumuz 

doğuştan. Bu 

düşünceden yola 

çıkarak hikayesini ve 

tadını çok sevdiğimiz 

ve İngiliz Porseleni 

diye adlandırdığımız 

desen tarzını mavi ve 

sarı ile buluşturarak 

Mabel Yemek 
Takımı’nı oluşturduk. 

Küçük sarı çiçeklerin 

mavi yaprak ve 

şeritlerle birleşmesinden 

oluşan Mabel Yemek 

Takımı, sofralarınızda 

bahar havası estirecek.

İngiliz 
Porseleni 
Tadında 
Yemek 
Takımları

S i y a h ,  B e y a z ,  H a r d a l  v e  A n t r a s i t  D ö r t l ü s ü n ü n  G ü c ü

B L A C K  S H A D O W S

18 / Siyah, Beyaz, Hardal ve Antrasit Dörtlüsünün Gücü

Pampaslarınızı, jüt kilimlerinizi, hasır duvar tabaklarınızı, makrome kırlentlerinizi ve 
sepetlerinizi hazırlayın; odanızın en güzel tamamlayıcısı olan keten dokulu Sevilla Nevresim 
karşınızda!

24 / Graphic Lines Tabak Gücü

Yarım bitişli geometrik çizgiler ve kenarları asimetrik sayılan dairelerin iç içe geçip müthiş bir 
harmoni yakaladığı Graphic Lines tabak setleri, servis tabağından peynir tahtasına, sunum 
tabaklarından takı tabağına kadar çok sayıda alternatif ile hem sofralarınızı hem de yaşam 
alanlarınızı süslemeye geliyor.

26 / Antrasit Banyolar

Siyah, gri ve beyazın karışımından oluşan antrasit, başlı başına bir ilham kaynağı bizler için 
ve Bella Maison’un antrasit tutkunlarının uğrak yeri olduğuna eminiz. 
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Çizgili Nevresim 
Modası

Pampaslarınızı, jüt kilimlerinizi, hasır duvar 
tabaklarınızı, makrome kırlentlerinizi ve 

sepetlerinizi hazırlayın; odanızın en güzel 
tamamlayıcısı olan keten dokulu Sevilla 
Nevresim karşınızda! Şimdi tatlı bir yaz 

gününde kahvenizi demleyip, kitabınızı alıp, 
sıcak tonların hakim olduğu yatak odanızda 
nevresiminize yaslanıp saatlerce kitap okuma 
keyfi yapabilirsiniz. Çizgilerin yeniden trend 

olduğu bu sezon, dokumasından dolayı 
keten hissiyatını yaşayacağınız, antrasit 
ve kremin harika uyumunu iliklerinize 

kadar hissedeceğiniz Sevilla Nevresim 
bellamaison.com’da ve mağazalarımızda 

sizleri bekliyor.
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Graphic Lines dünyasına 
ait çok sayıda ürün grubu 

bulunuyor. Bir tasarım 
dünyasını tamamlamak 

için tek ihtiyacımız olan şey 
Bella Maison mağazasına 

uğramak. Ekmek sepetinden 
iki katlı sunumluklara, 
tablolardan dekoratif 

yastıklara kadar çok sayıda 
ürün sizleri bekliyor.

Son dönemin en sevilen yemek 
takımlarından olan Graphic Lines 
tabaklarımız, Mid Century tasarım 

algısıyla modern çizgileri bir arada 
bulunduruyor. Abstract geometrik desen 
gücünü ön planda taşıyan Graphic Lines 
tasarımları sofralarınızda dinamik ve modern 
bir esinti oluşturuyor.

Bella Maison’da bu sezon birçok ürün grubunda karşımıza çıkan Geometric 
Lines desenleri nevresim tasarımlarına da ilham oldu ve Graphic Lines 
nevresim oluşturuldu. Siyah, beyaz ve hardal sarısının harika harmonisiyle 

hazırlanan Graphic Lines nevresim, maskülen tasarımlardan hoşlananlar için iyi 
bir alternatif niteliğinde.

Geometrik Desenin
Modern ve Gösterişli Dünyası

Graphic 
Line Kilim

Graphic 
Line 

Büyük 
Kesme 
Tahtası

Graphic 
Line 

Küçük 
Kesme 
Tahtası

Graphic 
Line 

Kırlent

Geo 
Graphic 

Line Kırlent

Montego 
Paspas

Graphic Line 
Ekmek Kutusu

Graphic Line 
Servis Tabağı

Graphic 
Line 2 Katlı 
Kurabiyelik

Graphic Line 3 lü 
Çerçeveli Tablo
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Palmiye Deseni Ön Planda
Akdeniz ülkesinde yaşıyor olmanın güzelliğidir; 
palmiyelere, sahillere ve güneşe olan tutkumuz… 

İşte bu sebeple Bella Maison olarak bu yaza bolca 
palmiye bıraktık ve ilk olarak Palm nevresimi 
hayata geçirdik. Soyut palmiye çizimlerinden 
oluşan Palm nevresim, tatlı yaz esintisini yatak 
odalarınıza taşıyacak.

Yaz mevsiminin dokusunu 
bize hissettiren birkaç 
detaydan birisi olan 

bambu figürleri ve palmiyeler 
bizlere ilham oldu ve Palm 
tabakları tasarladık. Kenarında 
bambu dokulu rim bulunan ve 
ortasında soyut bir palmiye 
yerleştirilmiş olan Palm tabak 
serisi, servislikleri, tatlı tabakları, 
katlı kurabiyelikleri ve peçeteleriyle sizleri bekliyor.

Bella Maison’un son 
dönemde tasarım 

kategorisine kattığı 
alanlardan biri 

olan tablolar, kendi 
desenlerimizi ve tasarım 

dünyamızı evlerinizin 
duvarlarına taşımaya 

yardımcı oluyor.

Palm Nevresim

Palm 2 Katlı 
Kurabiyelik

Palm 
Pasta 

Tabağı

Palm 
Sunum 
Tabağı

Palm 25’li 
Peçete

Palm 2 li Çerçeveli Tablo
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Graphic 
Lines
Tabak Gücü
Yarım bitişli geometrik 
çizgiler ve kenarları 
asimetrik sayılan dairelerin 
iç içe geçip müthiş bir 
harmoni yakaladığı Graphic 
Lines tabak setleri, servis 
tabağından peynir tahtasına, 
sunum tabaklarından takı 
tabağına kadar çok sayıda 
alternatif ile hem sofralarınızı 
hem de yaşam alanlarınızı 
süslemeye geliyor.

Siyah ve 
Beyaza

Dair
Her Şey

Yıkanmış Kumaşın 
Salaş Görüntüsü 
Bella Maison masa 

örtülerine bu sezon düz 
renklerde ve yıkanmış kumaş 
kalitesinde yeni güzellikler 
eklendi. Yemek masasında 
maskülen detayları sevenler 
için harika bir alternatif olan 
masa örtüleri, antrasitin 
gücünü sofralarınıza 
yansıtmanız için sizleri 
bekliyor olacak. 

Çizgili desenler bu sezonun 
vazgeçilmezlerinden birisi. Bizler 
de bu trendi nevresimden tabağa, 
dekoratif yastıktan yatak örtüsüne 
kadar çok sayıda ürün grubunda 
yakaladık. Puffy Yatak Örtüsü de 
siyah, beyaz ve hardalın müthiş 
uyumunu bizlere gösteriyor ve 
çizgisel deseniyle göz kamaştırıyor.

Çizgili Yatak Örtüleri
Leaf&Elephant  3 lü Çerçeveli Tablo

Panuco 
Dekoratif 

Yastık

Oder 
Dekoratif 

Yastık

Loukos 
Dekoratif 

Yastık

Puffy Yatak Örtüsü
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Ye ş i l  v e  S a r ı y a  D a i r  S o n s u z  B i r  H a r m o n i

G R E E N  S U N L I G H T S

28 / Bitmeyen Okaliptüs Sevgisi

Son üç sezondur Bella Maison dünyasının en sevilen figürlerinden birisi olan okaliptüs, 

doğal ferahlığını desenler üzerinden de hissettiriyor.

33 / Mutfaktaki Tarzınla #güzelyaşa

Her mutfağın kendine has bir dokusu vardır. Mobilyasıyla, rafıyla, tezgah rengiyle ve 

dokusuyla kişiye has karakteristik detaylar verir. 

38 / Bambu Tabaklarla Huzur Yayan Sofralar Kurun!

Uzakdoğu’da çok farklı inanışlara zemin hazırlayan bambu bitkisi şansı, bereketi, 

zenginliği, başarıyı ve sağlığı temsil ediyor. Çin, Hindistan, Japonya, Kore ve Malezya’da 

dostluk, bereket ve ölümsüzlük gibi anlamları vardır. 

Siyah, gri ve beyazın karışımından 
oluşan antrasit, başlı başına bir ilham 
kaynağı bizler için ve Bella Maison’un 

antrasit tutkunlarının uğrak yeri 
olduğuna eminiz. Çünkü antrasite dair 

aklınıza gelebilecek hemen hemen 
her türlü ürüne Bella Maison’da 

ulaşılabiliyor. Banyolarınızı 
antrasite boğabilecek

kadar çok…

Antrasit Banyolar

Bir
Dünya 
Dolusu 
Sepet

Premium 
Kavanoz 

Füme
(890cc)
(635 cc)

Loire 
Bornoz

Liya Gri Sıvı 
Sabunluk

Bailey 
Hasır 
Sepet
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Son dönemlerin en sevilen trendlerinden 

biri olan Punch Kırlentler artık Bella 

Maison’da. Motto, figür ve abstract 

desenlerden oluşan punch kırlentler, 

püskül detaylarıyla ve hem yumuşacık hem 

de capcanlı renkleriyle yaşam alanlarınızda 

ufak değişiklikler yapmak için sizleri 

bekliyor.

Bitmeyen Okaliptüs Sevgisi
Son üç sezondur Bella Maison dünyasının en sevilen figürlerinden birisi olan okaliptüs, 
doğal ferahlığını desenler üzerinden de hissettiriyor. Okaliptüsün Avustralya’dan 
Malezya’ya uzanan geniş bir coğrafyada 680’den fazla çeşidi bulunuyor olsa da bizim 
için kıymeti tek. Bu sezon da en sevilenler arasına giren Okaliptus nevresim bellamaison.
com ve mağazalarımızda sizlere göz kırpmaya devam ediyor.

Punch 
Kırlentler

Vendi 
Dekoratif 

Yastık

Cerro 
Dekoratif 

Yastık

Home 
Dekoratif 

Yastık

Carmenta 
Mumluk 
Naturel

Bendis 
Mumluk 
Açık Yeşil
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Birbirine en çok 
yakışan iki 

renk nedir diye 
oylama yapsak ve 
şıklarda Yeşil-Sarı 
bulunsa, eminiz ki 
bu ikili her zaman 
açık ara önde 
gider. Dinamizm, 
yeniden doğuş, 
tabiat, güneş 
ve daha birçok 
olumlu karaktere 
sahip olan bu 
renkler, yaşam 
alanlarımıza 
enerji katmak 
için dekorasyon 
değişikliklerimizde 
her zaman 
aklımızda 
bulunmalı.

Yeşil ve 
Sarının
Kardeşliği

Sarı Nevresimler
Sarı Kırlentler
Sarıya Dair Her Şey
Güneş figürü son dönemlerin en dikkat çekici 

karakterlerinden birisi. Güneşin doğuşuna 

şahit olduğumuz tüm günler bizim için bize 

yeniden sunulmuş fırsatlar ve güzellikler 

demek. Biz de güneş figüründen bu nedenle 

çok etkileniyoruz ve yaşam alanlarımızda bu 

duyguyu her daim hissedebilmek için nakışlı 

güneş figürlü dekoratif yastıklar ve güneş 

figürlü tablolar hazırlıyoruz.

Fırfır modasının 
neredeyse hiç 
geçmediği ve hatta 
günden güne seveninin 
arttığı dönemlerden 
geçiyoruz. Bella 
Maison olarak bu 
sevgiye kayıtsız 
kalamadık ve Brenta 
nevresimi hayata 
geçirdik. Dört 
sezondur bizimle 
olan Brenta nevresim, 
hardal sarısını yatak 
odalarınıza bir güneş 
gibi doğurmak için 
sabırsızlanıyor.

Brenta
  Hardali

Rainbow Sun 3 lü 
Çerçeveli Tablo

Bloom 
Mumluk

Bloom 
Mumluk

Kiev 
Dekoratif 

Fener

Twist 
Bornoz

Flowers 
Dekoratif 

Yastık

Sebu 
Dekoratif 

Yastık

Sun 
Dekoratif 

Yastık

30 31



Mutfaktaki
Tarzınla
#güzelyaşa
Her mutfağın kendine has bir 
dokusu vardır. Mobilyasıyla, 
rafıyla, tezgah rengiyle 
ve dokusuyla kişiye has 
karakteristik detaylar verir. 

Bella Maison mutfağında 
neler olmalı derseniz; 
öncelikle özgün 
tasarımlarıyla gönüllerde 
taht kuran servis 
tabakları ve kaseler 
olmazsa olmazlardandır. 
Ahşaba dair bir çok 
şeyi koleksiyonumuzda 
bulundurduğumuzdan, her 
zevke hitap edebilecek keşke 
tahtaları, ahşap sunumluklar 
ve servis parçaları sizleri 
bekliyor olacak. 

Hasır sepetlerle ve mottolu 
çerçevelerle de mutfağınızda 
tarzınızı konuşturmanın 
yolunu bulabilirsiniz. 

Şimdi bu mutfakta 
mis kokulu bir kek 
yapmayalım da ne 
yapalım? 
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Haydiii
bu Bella Maison mutfağında 

Havuçlu Kek yapalım!

4 yumurtayı 1.5 su bardağı şekerle güzelce çırpın. Ardından yarım su bardağı sıvı 
yağ ve 1 su bardağı süt ekleyin. 2.5 su bardağı unu 1 paket vanilya ve 1 paket 
kabartma tozuyla birlikte karışıma ilave edip güzelce harmanlayın.

Son olarak 2 adet rendelenmiş havucu, 1 su bardağı çekilmiş cevizi ve 1 tatlı kaşığı 
tarçını da ilave edip karıştırın. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında güzelce pişirin. 

Kekiniz fırından çıktıktan sonra onu Bella Maison’un harika 
sunumluklarıyla servis etmeyi unutmayın. Bir de tabii kekinizi yaparken 
içine bolca sevgi katmayı…
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İyimserlik, uyum ve neşenin en büyük sembolü olan sarı çiçekler, yaydıkları enerjileri ile Bella 

Maison’a ilham oldu ve Adelina Kahvaltı Seti’nde büyüleyici bir güzellikle karşımıza çıktı. 

Neşenin simgesi olan çiçekleri soframıza yerleştirdiğimizde konuklarımız da o neşeden 

nasiplenmiş olacaklar, böylelikle herkesin hem gözlerine hem de

gönüllerine hitap edebilmiş olacağız. 

Sarının ve yeşilinin eğlenceli uyumundan yola çıkarak hazırlanan Adelina Kahvaltı Seti, 

mağazalarımızda ve bellamaison.com’da sizleri bekliyor.

Sarı 
Çiçekler 
Aşkına

Adelina 
26 Parça 
Kahvaltı 
Takımı
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Çin, Hindistan, Japonya, Kore ve Malezya’da dostluk, bereket ve ölümsüzlük gibi 

anlamları vardır. Feng Shui felsefesinde ise bulunduğu ortama uğur getireceği 

anlamını taşır. Bizler de bambunun bu güzel anlamlarını kendimize ilham edindik ve 

kenarlarında bambu rim bulunan, sade ve zarif Bamboo Tabak Seti’ni hazırladık. 

Güzel bir yaşamı, sade bir hayatı ve toprak renklerini seven ve hayatını böyle 

yaşamayı isteyenler için güzel bir alternatif olan Bamboo tabak setlerimiz, dostlarınızı 

ağırlayacağınız harika sofralar hazırlamanız için sizlere yardımcı olacak. 

Bambu Tabaklarla
Huzur Yayan Sofralar Kurun!

Uzakdoğu’da çok farklı inanışlara zemin hazırlayan bambu bitkisi şansı, bereketi, 
zenginliği, başarıyı ve sağlığı temsil ediyor. 
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K i r e m i t  v e  B e j  İ ç i n  Ye n i  To p r a k  To n l u  P a n t o n e l e r  D ü n y a s ı

B E I G E  L I N E S

42 / Şeritli Nevresimler Dünyası
Bella Maison’un hemen hemen her sezon koleksiyonuna dahil ettiği Kiremit-bej hikayesi, 
modernist görüntüsüyle ve seçimleriyle İskandinav tarzından natüralist kurgulara, bohem 
kültüründen endüstriyel stillere kadar çok sayıda kurguyla uyumlu bir bütünlük sağlayabiliyor.

47 / New York Sokaklarından İlhamla…
Abstract figürlerin daha da yoğunlaştı bu son dönemlerde, Bella Maison tasarım dünyası olarak 
New York’un orta yerinde bulunan Central Park’taki insan figürlerinden esinlendiğimiz Humans 

hikayesi ile karşınızdayız!

54 / Soyut Desen Anlayışı İle Yeni Tabak Modası
20. Yüzyılda soyut resim anlayışının yayılması, sanat alanında farklı bir çığır açmış oldu. 
Abstract tasarımlarda öncü kabul edilen ressam Kandinsky, Circle tabaklarımızı hazırlarken 
bizlere ilham oldu.

Keten dokulu 

masa örtüleri, 

yemek masalarında 

doğallıktan yana 

olanlar için çok güzel 

bir alternatif. 

Abstractın Gücü 
Tabaklarla Birleşiyor!
Üç kontrast tonun, 
kiremit, yeşil ve sarının 
bir arada bulunduğu 
ve abstract bir hikaye 
oluşturduğu Circle 
tabak grubu, yazın 
neşesini bizlere 
ulaştırmak için burada.

Isadora
Tabak Seti ile
Yaza Hazırız!

Bu yaz sarı çiçeklere 

doyamayan Bella Maison, 

Isadora tabak grubu 

ile sofralarınıza güneş 

ışığı etkisi yaratmaya 

hazırlanıyor. 

Malia 
Vazo

Greenie 
Oval 
Vazo

Together 
Mutfak 
önlüğü
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Ş e r i t l i 
N e v r e s i m l e r 
D ü n y a s ı
Bella Maison’un hemen hemen her sezon 
koleksiyonuna dahil ettiği Kiremit-bej hikayesi, 
modernist görüntüsüyle ve seçimleriyle 
İskandinav tarzından natüralist kurgulara, 
bohem kültüründen endüstriyel stillere kadar 
çok sayıda kurguyla uyumlu bir bütünlük 
sağlayabiliyor. Doğal çizgilerin, bohem stillerin 
ve kiremit tonlarıyle bejin yanına en çok yakışan 
antrasit renginin vazgeçilmez nevresimi olan 
Casablanca nevresim, bu sezon da new-
bohemian duygularınızı tatmin etmeye yetecek. 

Casablanca Nevresim
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Yaşam Tarzı

İkaror 
Şamdan

İkarios 
ŞamdanSon yılların en gözde 

deko-trendi bohem ve 

etnik kültüre ait bir ev 

hayaliniz varsa sizi Bella 

Maison’a davet edelim. 

Nevresimden kırlente, 

aksesuardan banyo 

havlularına kadar çok 

sayıda bohem ve tribal 

detaylı ürünleri burada 

bulabilirsiniz. Sonuçta 

ruhumuzun bir kısmı 

etnik, bir kısmı bohem.

Makrome ile Kurulan Bir 

İplik Boyalı Nevresimler ve Bej Sığınaklar
Farklı farklı desenlerden ve renk cümbüşünden kaçıp kiremitin, vizonun ve bej 
renginin güvenli sakinliğine sığınanlardansanız, sizler için bu tonların hangi 
deko-stillere kapı araladığını görebileceğiniz bir atmosfer oluşturduk. Bej, vizon 
ve kiremit renkleriyle yaşam alanlarınızda tsakin bir dünya yaratırken, hasır 
sepetlerle, abstract tablolarlar ve mottolu kırlentlerle odalarınızı birden bire 
eklektik bir hale getirebilirsiniz. 

Stone Duvar Süsü

Hall 
Naturel 

Puf

Sawy 
Makrome 

Kırlent

Miranda 
Dekoratif 

Yastık
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Sokaklarından 
İlhamla…

Abstract figürlerin daha 

da yoğunlaştı bu son 

dönemlerde, Bella Maison 

tasarım dünyası olarak 

New York’un orta yerinde 

bulunan Central Park’taki 

insan figürlerinden 

esinlendiğimiz Humans 

hikayesi ile karşınızdayız! 

Bisiklete binen, köpeğini 

gezdiren, arkadaşıyla 

sohbet eden, ördek 

besleyen, top oynayan, 

kısacası Central Park’ın 

günlük yaşamındaki 

insanlardan oluşan Central 

Park nevresim ve Humans 

tabak seti, tepsi ve dekoratif 

yastık, koleksiyonumuzdaki 

yerini çoktan aldı bile. 

New York

Central Park Nevresim

Human 
Tepsi

Human 
4’lü 

Servis 
Tabağı 

Seti
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Spring 
Duvar 
Süsü

Doğal Tonlar, 
Sakin
Dokunuşlar: 

Brenta
Nevresim

Bu sezon 
koleksiyonumuza 

kattığımız 
makrome serisi 

ile odalarınızdaki 
bohem etkiyi daha 
da artırabilirsiniz.

Sakin ve yumuşak, 
renk sayısından 

çok doku fazlalığına 
ve çeşitliliğine 
odaklanan bir 
renk paleti, yaşam 
alanlarımızda. 

Boho ve Retro 
havayı yaratmamıza 
katkı sağlayacak. 
Evlerinde bu sakin 
bir bohemlik 
isteyenler için yeni 
bir oyun alanı olan 
bejler ve kremler, 
etnik ve tribal 
çizgilerle, ham 
dokularla, jakarlı ve 
psüküllü kumaşlarla 
ve hasırlarla 
karşımıza çıkıyor. 

Brenta Nevresim 
de işte tüm sakinliği 
yaşam alanlarınıza 
katmak için yeniden 
koleksiyonumuza 
eklendi.

Hasırların, ahşapların, 
rattanların hakim 

olduğu harika bir bej 
kolesksiyonu.

Sawy 
Makrome 

Kırlent

Bu durağanlığı ve doğallığı 

sevenler odalarına renk katmak 

istedikleri zamanlarda yeşil 

bitkilerden ve hasır tabaklardan 

yararlanabilirler. 

Juliet 
Duvar 
Tabağı 
Kiremit Starling 

Duvar 
Tabağı 
Naturel
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İ
lkbahar ve yaz mevsiminin etkisiyle 
şehrin tüm genlerine işleyen yumuşak 
bej ve karamel tonları, güneş 
renklerinin ve toprak tonlarının sıcacık 

etkisiyle artık yaşam alanlarımızda. Bu 
retro esintileri bünyesinde barındıran 
renk paleti, Yeni Boho stilinin de önemli 
parçalarını oluşturuyor. 

Traveler 
Mutfak 
Önlüğü

Malia 
Vazo

Malia 
Vazo

Greenie 
Oval 
Vazo

Greenie 
Oval 
Vazo

Fiona 
Vazo

Baharat tonları, kil renkleri ve sıcak 

dokularıyla rustik bir etkiyle yaşamak 

bizim elimizde. Köşeli ve yuvarlak hatlı 

motifler, püsküller ve tribal çağrışımlar 

dokuma ve örmelerle birleşiyor.

Hem görsel hem de dokunsal bir etki 

yaratan bu akım, evlerimizin rengini 

güneş renklerine ve toprak tonlarına 

bürüyecek. Buna aynı zamanda hasır 

sepetler ve püsküllü aksesuarlar da eşlik 

edecek.

Soyut gökkuşağı 

figürlerinin hayatımıza 

girdiği bu son dönemlerde 

Bella Maison ailesi olarak 

gökkuşağını kahverengi ve 

toprak tonlarında yeniden 

yorumladık.

Lerma 
Dekoratif 

Yastık

Face Line 
Dekoratif 

Yastık

Peace 
Dekoratif 

Yastık

Rainbow Battaniye

Renley 
Dekoratif 

Yastık
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Keten görünümlü 
püsküllü 

masa 
örtülerine 
mutfağınızda

yer açın.

One Line Art 
Bella Maison’da!
Kimilerinin tek çizgi sanatı dediği, 
kimilerinin ise minimalist çizim diye 
adlandırdığı bu akım Bella Maison’da 
çok sayıda kategoride yerini aldı. 
Tabaklardan bardaklara, mutfak 
havlularından ev giyimlerine kadar çok 
sayıda üründe minimalist yaklaşımdan 
hoşlanan ve One Line Art sevenler için 
bolca alternatif bulunuyor. 

Story 
Pasta 

Tabağı 
Kiremit

Face Line 
Dekoratif 

Yastık

Face Line 
Dekoratif 

Yastık

Warm 
Amber 

Oda 
Spreyi Cotton 

Kumaş 
Spreyi

Flowers 
Dekoratif 

Kase

Amerikan Servis

Face 
Dekoratif 

Yastık

Story 
Pasta 

Tabağı 
Yeşil

Story 
Pasta 

Tabağı 
Mavi

Premium 
Kavanoz 
Kiremit
(890cc)
(635 cc)
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20. Yüzyılda soyut resim anlayışının yayılması, sanat alanında farklı 

bir çığır açmış oldu. Abstract tasarımlarda öncü kabul edilen ressam 

Kandinsky, Circle tabaklarımızı hazırlarken bizlere ilham oldu. 

İçgüdüsel hareketlere dayanan boya atma ve sürmelerde bilinçli 

bir kontrolün sağlanmadığı abstract desenlerde boya madde si 

birbirleriyle karıştırılmadan tüpten çıktığı gibi fırça ya da ıspatula 

resim bezi üzerine aktarılarak oluşturuluyor..

Soyut Desen Anlayışı İle
 Yeni Tabak Modası

Bahsettiğimiz yüzyılın 
sonlarına doğru soyut 
resmin içerisine geometri de 

dahil oldu ve biçimlerin saflığı ve 
yalınlığı ön plana çıkarıldı. 

Circle tabaklarda işte 
tam da bu saflık ve 
yalınlıktan beslendik 

ve yaz mevsiminde şahane 
sofralar kurmanız için doğal 
tabiat tonlarında bir renk paleti 
oluşturduk.

Tek başına 

bakıldığında bir 

şey ifade etmiyor 

gibi görünse 

de aslında 

yalın toplar ve 

kiremit, güneş 

sarısı ve Fas 

terakotasından 

oluşan renk 

kombinasyonuyla 

yaza ferahlık 

vermeye 

hazırlanıyor.

Circles 
Tatlı

Tabağı

Circles 
Pasta 

Tabağı
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Sepetlerle Dolu Bir Dünya:

Boho Chic Akımı
Bir evin olmazsa olmazları sepetler, çeşitli boyut, renk ve dokularıyla 
Bella Maison’da. Hasırın ve jüt ipin ham etkisini evlerinizde 
hissetmenize yardımcı olacak sepetler, Boho Chic etkinin de birinci 
mimarları arasında. 
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Konuşan 
banyo 
paspasları 
karşınızda!

Bej Alt Tonlu 
Banyolar

Jakarlı, yumuşacık 
dokulu, sezonun 
trend renkleri olan 

bej ve kiremit rengine 
uygun, kalitesini bakınca 
bile anlayacağınız renk 
ve desende havlular 
karşınızda. Rengarenk 
püskülleri ile banyolarınızı 
festival alanına çevirin. 
Üstelik buna çok beğenilen 
banyo paspaslarımız ve 
sıvı sabunluklarımızı da 
ekleyip festivalin dozunu 
artırabilirsiniz. 

Motto 
Paspas 
Takımı

Room 
Sprey 
Şişe

Graphic Line Paspas

Siena 
Havlu

P a n t o n e ’ d e  Y ı l ı n  R e n g i  V e r y  P e r i ,  E v l e r d e  Y ı l ı n  R e n g i  M o r

F L A S H  P U R P L E

60 / Parlak ve Sakin Mor Nevresimler
Bella Maison’un ilkbahar-yaz sezonu koleksiyonunda eşsiz ve parlak mor rengiyle ve yer alan 
Willow nevresim, yatak odası dekorasyonunda mor renk kullanmak isteyenler için güzel bir 
seçenek. 

63 / Punch Kırlent Modası
Son dönemlerin trendlerinden biri olan punch dekoratif yastıklar; motto, abstract, yaprak figürü 
gibi çok farklı alternatiflerle karşımıza çıkıyor.

66 / Mor Bir Dekorasyon İçin Aradığınız Her Şey!
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Parlak ve Sakin

Mor Nevresimler

Bella Maison’un ilkbahar-yaz 
sezonu koleksiyonunda eşsiz ve 
parlak mor rengiyle ve yer alan 

Willow Nevresim, yatak odası 
dekorasyonunda mor renk kullanmak 

isteyenler için güzel bir seçenek. 

Ev dekorasyonunda mor tercih 
edenler için çok sayıda ürün çeşidi 

mağazalarımızda ve online sitemizde 
sizleri bekliyor. 

Krem rengi  bir kilimle ve yeşil bitkilerle 
canlandırabileceğiniz yatak odanıza, 
mottolu dekoratif yastıkları, nevresimin 
üzerindeki kiremit tonlarıyla uyumlu 

vazolarınızı ve kiremit-mor uyumunun 
ihtişamını yakalayabileceğiniz Verona 

yatak örtüsü ile Alice Harikalar 
Diyarında tadında bir yatak odası 

hazırlayın. Willow nevresim üzerindeki 
kuşlar da sizlere eşlik etsin. 
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Pantone’nin 2022 yılı için 

seçtiği ve mor alt tabanlı 

olan Very Peri renginden 

ilhamla hazırladığımız 

mor koleksiyonumuz, 

evlerinde hem canlılık 

hem de ihtişam 

yaratmak isteyenler için 

oluşturuldu. 

Pantone’de 
Yılın Rengi

Premium 
Yatak 

Örtüsü

Star Of 
Light 

MumlukMake 
a Wish 

Mumluk

Pink Mumluk

Punch Kırlent 
Modası

S
on dönemlerin 
trendlerinden biri 
olan punch dekoratif 
yastıklar; motto, 

abstract, yaprak figürü gibi 
çok farklı alternatiflerle 
karşımıza çıkıyor. 

Leoni Vazo

Jaime 
Dekoratif 

Yastık

People 
Dekoratif 

Yastık

Sierra Dekoratif Yastık

Abstract 
Çerçeveli Tablo
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Mor Bir Dekorasyon
İçin Aradığınız 

Her Şey!Twist 
Bornoz

Holmes 
Hasır 
Sepet
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Bolivya’nın And Dağları’nda soğuk iklime karşı alpaka yününden 

dokunan frazadaları hatırlayın. Doğal boyalardan elde edilen, elde 

dokunan ve tamamen organik olan frazadalar kilimlerimiz için bizlere 

ilham kaynağı oluyor. 

Şeritler halinde dokunan kumaşlarda yerel kimlikler ve 

kabileleri simgeleyen motifler bulunuyor. Zigzagların 

ve şeritlerin siyah-beyazla, maviyle, yeşille, somonla 

ve bejle buluşması Bella Maison’da kilim koleksiyonu 

olarak karşınızda!

Graphic 
Line 

Kilim

Elise 
Kilim
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Evlerimizde küçük eşyalarımız 
arttıkça dolap içleri ve evin 
genelinde bir düzenleme 

ürünlerine ihtiyaç duyulmaya 
başlandı. Makyaj masasından 

banyo dolaplarına, çamaşırlıktan 
mutfak dolaplarına kadar evin 
hemen hemen her bölümünü 
düzenlemede yardımcı olan 

organizer grubu, Bella Maison’un 
bu sezon koleksiyonunda geniş bir 

yer kaplıyor. 

Grant Su 
Sümbülü 

Sepet

Plan To Wash 
Su Geçirmez 
Tabanlı Jüt 

Çamaşır Sepeti 
Naturel

Laundry Why 
Dont You 

Do Yourself 
Su Geçirmez 
Tabanlı Jüt 

Çamaşır Sepeti 
Naturel

Evleri Düzenlemenin 
Yeni Yolu: 

Organizer 
Sepetler

Farklı boyut, renk ve dokudaki organizer çeşitleri, 

hayatı kolaylaştırmada bizlere çok yardımcı 

oluyor. Mottolu kumaş organizerlar, ekose 

dokulu kumaş sepetler, esprili çamaşır sepetleri ve 

daha birçok organizer çeşidir mağazalarımızda ve 

bellamaison.com’da sizleri bekliyor.

Plaid 
Organizer 
Sepet Bej
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Ginger Lily oda kokusu ve mumu 
Bella Maison’un en sevilen ev 
kozmetiği ürünlerinden birisi. Ginger 
Lily kokumuz; üst notalarında yeşil 
bitkiler, alt notalarında ise zencefil ve 
vanilya ile güzel bir koku sunuyor.

Simply Linen 
kokusu Bella 

Maison’un kozmetik 
grubuna yeni girmiş 

olan kokulardan 
birisi. Üst notalarında 

bergamot ve 
narenciye, alt 

notalarında ise 
yasemin, zambak 

gibi çiçeksi notaların 
uyumlarıyla güzel bir 

koku sunuyor.

Son dönemlerin en trend 
kokularından birisi olan 
ud ağacı kokusu, Bella 
Maison’un kozmetik 

grubuna yeniden giriş 
yaptı.

Black Oud oda kokusu 
ve mumlarımızın üst 
notalarında portakal 
çiçeği, alt notalarında 
ise sandal ve ud ağacı 
notaların uyumlarıyla 

güzel bir koku bulunuyor.

Osmanthus görüntüsüyle bizleri 
büyüleyen harika bir çiçek. Onun 
verdiği ilhamla koleksiyonumuzda 
bulunan Osmanthus oda kokusu ve 
mumlarımızın üst notalarında şeftali ve 
kayısı, alt notalarında ise gül ve sandal 
ağacı ile bulunuyor. 
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Mutfakların vazgeçilmezlerinden birisi 
olan cam saklama kavanozları, 

yiyeceklerin sağlıklı ve uzun 
ömürlü olarak raflarımızda 

durması için kullanılır 
genellikle. Bella Maison’un 
koleksiyonuna yeni dahil 

ettiği saklama kavanozları 
tasarım ve tarzlarıyla çok 

sevilen ürünlerimizin
arasına çoktan girdi. 

Kavanozların 
kapaklarındaki 
kilit ve vakumlar 
yiyeceklerin daha 

uzun süre saklanması 
için yardımcı olur. 

Farklı boyutları ve şekilleri 
ile çekmece içlerinde, erzak 
dolaplarında ve kiler gibi 

alanlarda kendine sıklıkla yer 
bulan kavanoz çeşitleri, bakliyattan 
baharata birçok gıdayı güvenle 
saklamanızı sağlar. 

Cam Saklama Kavanozları

Premium 
Kavanoz Seti 

Füme 2’li

Premium 
Kavanoz 

Seti

Aura 
Kavanoz

Joye 
Ahşap 

Kapaklı 
4’lü 

Kavanoz 
Seti
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ile
sanat

dolu bir sofra 
kurmaya

ne dersiniz?
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Özel Koleksiyonu
Paris’ten Arles’a taşınmaya 
karar veren Van Gogh, 
burada kendine sarı renkli 
bir daire tutar. Sarı, Van 
Gogh’un en sevdiği renk 
olarak bilinir. Arles’da 
hayran olduğu Fransız 
ressam Paul Gauguin ile 
beraber kullanacakları bir 
stüdyo kurma hayali vardır. 
Gauguin’i etkilemek için ona 
ayçiçeklerinden oluşan sarı 
alt tabanlı resimler çizmeye 
başlar. 

Van Gogh 
Sunflowers 

Küçük 
Sunum 
Kasesi

Van Gogh 
Sunflowers 

Büyük 
Kayık 
Tabağı

Twig
Vazo

Daha önce iki 

ayçiçeği tablosunu 

satın alan Gauguin 

için bu sefer «Vazoda 

On İki Ayçiçeği» 

tablosunu yapar. Bu 

tablo ile Gauguin’in 

gönlünü yeniden 

fetheder. Van 

Gogh’un bu eseri 

bizlere ilham kaynağı 

oldu ve bizler de 

sofralarınızla 

konuklarınızın hem 

gözlerini hem de 

gönüllerini fethedin 

diye sizler için Van 

Gogh – Sunflowers 

yemek setini 

hazırladık. Sofrasına 

sanatı taşımayı 

seven ve sanattan 

izler barındırmayı 

önemseyenler için 

Sunflowers Yemek 

Seti, Van Gogh Özel 

Koleksiyonu olarak 

sizleri bekliyor. 

Van Gogh 
Sunflowers 

Yemek 
Tabağı

Van Gogh 
Sunflowers 

Servis 
Tabağı

Van Gogh 
Sunflowers 

Pasta Tabağı

Van Gogh 
Sunflowers 

Çorba 
Kasesi
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Bella Maison 
Bebe ürünleri için 
bellamaison.com
internet sitesini 
ve Bella Maison 
mağazalarını ziyaret 
etmeyi unutmayın.
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www.bellamaison.com

bellamaisontr bellamaisontr

Güzel Yaşa


