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Biyofilik Bir Tasarım Hikayesi:

Leaf Tabak Seti

Yoga
Koleksiyonu

Mix&Match ile Sofralar Daha Güzel
İlk günden bu yana Mix&Match seçeneğimiz ile Bella Maison severlere birbiriyle

eşleştirebileceğimiz çok sayıda ürün sunduk.



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

DOPAMİN YÜKLEMESİ
 AW 22-23 sezonu bizler için bolca dopamin salgılayacağımız, sağlıklı yaşamı benimseyeceğimiz, yaşam 

alanlarımızın hemen hemen her köşesinde değişiklik yaparak enerjimizi yükselteceğimiz bir sezon olmasını 

dileyerek başlayalım. 

Bella Maison ailesi olarak bu sezon sağlıklı yaşamı ön planda tutarak sizler için kocaman bir Yoga 

koleksiyonu hazırladık. 

Yatak odasından sofraya, ev kozmetiğinden duvar tablolarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunan 

Abstract Safari koleksiyonumuz, sizleri şehir hayatının içerisinde yemyeşil bir vahaya götürecek.

Bu sezon çok geniş kapsamlı bir yılbaşı koleksiyonu ile karşınızdayız aynı zamanda. Evlerinizdeki yılbaşı 

ağaçlarınızı süslemeniz için rengarenk yılbaşı süslerimizi online shop ve mağazalarımızda bulabilirsiniz. Aynı 

zamanda sıra dışı süslemeleri sevenler için makrome yılbaşı süsleri de tasarladık. 

Bebek koleksiyonumuz bu sezon da bomba gibi geliyor. Ton sür ton çocuk odalarını seven ve hayvan 

figürlerini detaylarda kullanmaktan hoşlanan ebeveynlerin tek adresi Bella Maison. 

2023 yılının tüm Bella Maison sevenlere bolca sağlık, bolca mutluluk ve bolca huzur getirmesini diliyoruz.



Ye ş i l l e n e n  E v l e r ,  S a k i n  To n l a r ,  O k a l i p t u s  K o k u s u

N O U R I S H I N G  G R E E N S

6 / Abstract Safari: Pitoresk Bir Koleksiyon
Mint ve terrakotta palmiyeler ile inşa edilmiş, sulu boya efektleriyle bir tablonun içindeymişsiniz 

gibi hissettiren ve içinde bulunduğumuz bu sonbahar-kış günlerinde içimizi tamamen ısıtacak 

tonlarla bezeli Abstract Safari Koleksiyonu; renk, desen ve tasarım üçlüsüyle yaşam alanlarınıza 

mutluluk ve enerji katmak için hazırlandı. 

12 / İngiliz Porseleni Tadında Bir Yemek Takımı: Julia Yemek Takımı
Mevsim geçişlerinde sofralarınızda değişiklik için atacağınız ilk adım, sonbahar ve kış 

aylarında misafirlerinizi ağırlayacağınız masalarınızdaki tüm sofra grubu ürünlerini 

yaşayacağımız mevsime göre seçmekten geçer.

17 / Biyofilik Bir Tasarım Hikayesi: Leaf Tabak Seti
Doğal dünyayla bağ kurmanın en güzel yolu, yeşillikleri evlerimize taşımaktan geçiyor.

Son dönemlerde dekotrendlerden kişisel olarak hangisine yakın 
olduğunu seçemeyen, bu nedenle birkaç tarza birden yakınlık 
duyanların en sevdiği dekorasyon tarzı olan eklektik stil, Bella 
Maison’un yapı taşlarından birini oluşturuyor. Herkesin özgün 

zevkine göre parçalar bulabileceği ve yaşam alanlarında yepyeni 
bir eklektik tarz oluşturmak isteyenlerin başvurabileceği Mix & 

Match seçeneği yine sizlerle. İlk sezonumuzdan bu yana bizi biz 
yapan Mix & Match, zevkinize göre ürünlerimizi karıştırıp kendi 

tarzınızı oluşturmanıza yardımcı oluyor. 

MIX&MATCH
‘da
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Abstract  Safari:
Pitoresk Bir Koleksiyon

Mint ve terrakotta palmiyeler ile 

inşa edilmiş, sulu boya efektleriyle 

bir tablonun içindeymişsiniz gibi 

hissettiren ve içinde bulunduğumuz 

bu sonbahar-kış günlerinde içimizi 

tamamen ısıtacak tonlarla bezeli 

Abstract Safari Koleksiyonu; 

renk, desen ve tasarım üçlüsüyle 

yaşam alanlarınıza mutluluk ve enerji 

katmak için hazırlandı. Koleksiyon 

içerisinde nevresim takımlarından 

dekoratif yastıklara, tabak setlerinden 

tablolara kadar çok geniş bir ürün 

yelpazesi bulunuyor. 

Larisa 
Hasır 
Sarkıt

Earty 
Şamdan 

Safari 
Tepsi

Abstract 
Safari  

Kırlent

Safari 
Demlik

Abstract Safari 
Nevresim Seti

Mint, somon 
ve terrakotta 
üçlüsünün 
büyüleyici 
dünyasına 
Abstract

Safari
ile giriş yapın.
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Kaostan Çıkıp 
Palmiyelerle 

Dolu Bir Vahaya 
Yürümek

Günlük hayatın 

kaosundan çıkıp 

evlerimize sığındığımız 

zamanlarda, üzerinde 

ton sür ton palmiyelerin 

yer aldığı tabaklarla 

dolu bir sofraya 

oturduğunuzda günün 

tüm yorgunluğu uçup 

gidecek. Çünkü bizler 

bu koleksiyonda şehir 

içinde bile olsak bir 

vahaya bakıyormuşuz 

gibi hissetmenizi 

amaçladık. 

Yaşam alanlarınızı terk etmeden uzak bir yere taşınma hissini 

yaşamanıza yardımcı olacak Abstract Safari Koleksiyonu, evinizdeki her 

bir detayın yerini dolduracak güzellikte. Neredeyse tablo olmaya aday 

güzellikte pitoresk bir yaklaşımı olan

Abstract Safari, AW 22-23 sezonunda sizleri bekliyor. 

Abstract 
Safari 
Ahşap 

Çerçeveli 
Tablo

Safari Kahvaltı Takımı

Safari 
Meşrubat 

Bardak 
Seti

Absract 
Bardak Altlığı
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Okaliptus nevresimimiz uzun zamandır Bella Maison’un en sevilen nevresimleri 

arasında yer alıyor. Bu sezon okaliptusun tarzını değiştirdik, ton sür ton şeritler 

ekledik ve tasarımımızı yeniden yorumladık. Okaliptus’un sakinleştirici etkisinden 

ve doğal spa etkisi oluşturmasından ilhamla hazırladığımız nevresim, yemyeşil 

Okaliptus dalları arasında 

rahat bir uyku

uyumanıza

yardımcı olacak. 

Evlerinizde Scandi Tropic Stili Için 
OKALIPTUSA YER AÇIN!

Bir Bella Maison 
Klasiği Olarak 

Okaliptus
Okaliptus tonlu 

yeşiller Bella Maison 

koleksiyonlarında her 

daim bulunuyor. Bu sezon 

toprak dokulu sunum 

tahtaları, kavanozlar, 

fincanlar ve tabaklar 

Okaliptus yeşiliyle 

destekleniyor. 

Ocaliptus
Porselen 

Yemek Takımı 
ile kış sofralarında

bahar etkisi.

Sakinlik ve Dinginlik 
Veren Besleyici 

Yesiller

Ocaliptus Nevresim Seti

Ocaliptus 
Yemek 
Takımı

Green 
Kahvaltı 
Takımı

Asgard 
Sunum 
Tabağı

Asgard 
Kavanoz

Ocaliptus 
Kokulu 
Bardak 
Mum

Ocaliptus 
Cup

Ocaliptus 
Bardak
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İngiliz Porseleni Tadında Bir Yemek Takımı: 

Julia Yemek Takımı 
Mevsim geçişlerinde sofralarınızda değişiklik için atacağınız ilk adım, sonbahar 

ve kış aylarında misafirlerinizi ağırlayacağınız masalarınızdaki tüm sofra grubu 

ürünlerini yaşayacağımız mevsime göre seçmekten geçer.

Julia Stonware Yemek Takımı da size bu sofistike ve elegant görüntüyü 

yakalamanızda yardımcı olacak. Klasik tonlar ve desenler sofralarınıza her daim 

rafine bir hava katar. Aynı zamanda Julia, sade yeşillikten ve toprak tonlarından 

hoşlananlar için de yılbaşı sofralarında güzel bir alternatif olacaktır.

Julia 
Yemek 
Takımı
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Yılbaşı Ruhunu 
Bella Maison 

yeşiliyle
evlerinize

taşıyın!

Yeşilin yerini kiremit, hardal 

sarısı ve kahverengiye 

bıraktığı bu sonbahar aylarında 

yaşam alanlarında yeşilden asla 

vazgeçemeyenlerin koleksiyonu.

Mandala 
Porselen

Yemek Takımı
»Enerjiyi tutan kap» 

anlamına gelen 

mandala, Bella 

Maison’un etnik desen 

grubundaki en ilham 

verici figürlerinden birisi. 

Face 
Kokulu 
Bardak 
Mum

Asgard 
Fincan, 
Bardak, 

Kupa

Abies 
Fener

Flora 
Mumluk

Bold Stripe 
Kırlent

Stripy 
Kırlent

Argyle 
Kırlent

Mandala Yemek Takımı
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Literatürde «Dopamin 
Sarısı» diye adlandırılan 

bir sarı vardır. Yüksek 
oranda enerji veren 
parlak bir renk olduğu 
için insanların dopamin 
salınımında katkı sağlayan 
bir renktir sarı. AW22-23 sezonunda çok sayıda 

hazırladığımız porselen yemek 
takımlarından birisi

Gipsy Yemek Takımı. 
Kış aylarının yorgun hissettiren 

havasını yok etmek ve 
sofralarınıza bolca dopamin ve 
enerji katmak için hazırlandı. 

Porselen Yemek Takımları Sarı ile 
Sofraları Coşturuyor!

Zarif
Tabaklar 

Biyofilik Bir Tasarım Hikayesi:

Leaf Tabak Seti

Doğal dünyayla bağ kurmanın 

en güzel yolu, yeşillikleri 

evlerimize taşımaktan geçiyor. 

Mitolojik alt yapısı bulunan ve 

tarih boyunca çok fazla masala 

konu olan Akasya ağacının 

zarif yaprakları bizlere ilham oldu 

bu Leaf Tabak Seti’ni bu zarafet 

duygusuyla tasarladık. Biyofilik tasarımlar 

son dönemlerde çokça karşımıza çıkıyor, 

biktilerden ve doğadan ilhamla hazırlanan 

biyofilik tasarımları yaşam alanlarımıza 

dahil etmek, evlerimizde ferahlık ve sakinlik 

oluşturmak için çok önemli. 

Gipsy Kahvaltı Takımı

Twig 
Vazo

Roxi 
Vazo

Leaf 
Yemek 
Takımı
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S a ğ l ı k l ı  Ya ş a m ,  Yo g a ,  A i l e  Ya d i g a r ı  Ta b a k l a r

I C O N I C  B L U E

20 / Yoga Koleksiyonu 

Fiziksel ve zihinsel disiplinleri bir arada bulunduran meditatif aktivitelerin geneline verilen 
Yoga ismi, hayat tarzı, sağlıklı yaşamı destekleyen sesi ve literatürde «yolculuk» olarak 
adlandırılması Bella Maison’a Yoga koleksiyonu için ilham oldu.

25 / Mavi Porselenin Göz Kamaştırıcı Işıltısı

Güney Amerika’nın geleneksel Kahlo tarzı desenlerinden esinlenilerek hazırladığımız Alessa 
Porselen Yemek Takımı, sofralarınızda şıklığınızı zirveye taşımanıza yardımcı olacak.

26 / Nokta Nokta Güzellik 

Roby desenimiz stippen tarzı, porselen üzerine el boyaması olacak şekilde noktalama sanatı 
ile hazırlanan geleneksel tabaklardan ilham alınarak tasarlandı.

Gipsy Fincan Seti 2’li
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Yoga Koleksiyonu 
Fiziksel ve zihinsel disiplinleri bir arada bulunduran meditatif aktivitelerin 
geneline verilen Yoga ismi, hayat tarzı, sağlıklı yaşamı destekleyen sesi 
ve literatürde «yolculuk» olarak adlandırılması Bella Maison’a Yoga 
koleksiyonu için ilham oldu. Nevresim setlerinden dekoratif yastıklara, 
tabaklardan duvar çerçevelerine, bardaklardan mottolu tablolara kadar çok 
sayıda ürün grubu Yoga severleri bekliyor. 

Yoga Nevresim Seti
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Yoga
tablolarla
evinizin
enerjisini
artırın.

Yoga 
Bardaklarla 
Güne 
Başlayın! 

Kahvaltınızı

Yoga figürlü
tabaklarımızla

 yapın,

enerjinizi bir kat daha 

artırın.
Yoga Meşrubat Bardağı

Yoga 
Kırlent

Namaste 
Kırlent

Yoga Happy Çerçeve Beyaz

Yoga Balance Çerçeve Beyaz 

Yoga Greatful Çerçeve Beyaz

Yoga 
Çerçeve 

Siyah

Namaste 
Yoga 

Servis 
Tabağı

Namaste 
Balance 
servis 
Tabağı

Yoga 
Energy 
Çerçeve 

Siyah

Yoga 
Happy 

Çerçeve 
Siyah
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Mavi Porselenin
Göz Kamaştırıcı Işıltısı

Güney Amerika’nın geleneksel Kahlo tarzı desenlerinden 
esinlenilerek hazırladığımız Alessa Porselen Yemek 

Takımı, sofralarınızda şıklığınızı zirveye taşımanıza yardımcı 
olacak. Rölyefli dokusuyla sanki aile yadigarı bir havayı 

barındıran ve rüstik görüntüsüyle antika porselenleri andıran 
Alessa Yemek Takımı ile misafirlerinizin önce gözlerine hitap edin.

Alessa Yemek Takımı

24 25



Roby desenimiz stippen tarzı, porselen 
üzerine el boyaması olacak şekilde 

noktalama sanatı ile hazırlanan geleneksel 
tabaklardan ilham alınarak tasarlandı.  
Porselen üzerine dijital baskı yapmış 

olmamıza rağmen rölyefli görüntüsü ve reaktif 
baskı uygulaması sayesinde el boyamasını 
aratmayacak güzellikte bir çalışma oldu. 

Nokta Nokta Güzellik

Stippen (noktalama) sanatında ortaya 
yerleştirilen bir noktanın etrafına farklı boyut ve 
sayıda noktalar yerleştirerek desen oluşturulur. 
Ayrıca noktasal mandala denilen desenleme 

tarzı da buradan çıkar. 

Roby tabaklarımızı el boyaması tadında, 
geleneksel renk ve dokularda hazırlayarak bu 

zevke sahip insanlara hitap etmeyi amaçladık.  Besy Masa Lambası

Soft Bardak-Kadeh

Salmo 
Mum

Sun 
Kırlent

Story 
Bardak 
Altlığı

Story 
Karaf

Berry 
Vazo

Adore 
VazoMenos 

Vazo

Medley 
Kırlent

Roby Kahvaltı Takımı

Sophie 
Kırlent

Stripe
Kırlent

Kyle
Kırlent

Bir odanın ambiyansını

değiştirmek için 

kullanabileceğiniz

en pratik ve dekoratif parçalardan 

birisi olan aydınlarma grubu; masa 

lambası, aplik, sarkıt avize, lambader 

ve abajur seçenekleriyle

Bella Maison'da.
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M a n d a l a  D e s e n l e r i ,  E ş l e ş t i r m e  S a n a t ı ,  S ı c a c ı k  F o n d ü l e r

S P I R I T U A L  P U R P L E

31 / Spiritüel Desenler

Denilir ki Tibet’te ve Hindistan’da rahipler, kum ve taş gibi çeşitli malzemeler kullanarak 

farklı mandalalar yaparlar.

32 / Mix&Match ile Sofralar Daha Güzel

İlk günden bu yana Mix&Match seçeneğimiz ile Bella Maison severlere birbiriyle 

eşleştirebileceğimiz çok sayıda ürün sunduk. 

34 / Fondü Setleri

Sıcacık eritilmiş bir çikolata, yanında muz ve çilek. 

Eğlenceli
Sabah Kahvaltıları

Lego Kahvaltı Takımı

Güne enerjik ve dinamik başlamak güzel bir kahvaltı yapmaktan 
geçer. Bir de kahvaltı yaptığımız tabak setleriniz enerjikse o 

zaman günlük dopingimizi almış gibi oluruz.
Lego kahvaltı seti işte tam da bu amaca hizmet etmek 

için tasarlandı. Renkli desenleri ve canlı abstract tasarımlarıyla 
gününüzü güzelleştirmeye aday.
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Spiritüel
Desenler
Denilir ki Tibet’te ve Hindistan’da 

rahipler, kum ve taş gibi çeşitli 

malzemeler kullanarak farklı 

mandalalar yaparlar. Yapımı saatler, 

hatta günler sürebilen bu büyük 

mandalalar spiritüel gelişimlerinin 

bir parçası sayılır. Büyük bir titizlikle 

yaptıkları mandala tamamlanınca, 

çemberin çevresinde şarkılar 

söyleniyor, dualar okunur. 

Kelime anlamı olarak da Mandala 

«enerjiyi saklayan, içinde tutan kap» 

anlamına gelir. Yaşam alanlarınıza 

bu spiritüel dokuyu yerleştirmek ve 

evlerinizin enerjisini saklı tutmak 

için bu sezon da bir mandala desen 

ekledik koleksiyonumuza. 

Misa nevresim mor rengiyle 

size enerji ve dinamizm katarken, 

mandala deseniyle de bu enerjiniz 

hem odanızda kalacak. 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.
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MIX&MATCH 
ile Sofralar 
Daha Güzel

İlk günden bu 
yana Mix&Match 
seçeneğimiz ile 

Bella Maison 
severlere birbiriyle 
eşleştirebileceğimiz 

çok sayıda ürün 
sunduk. Glinda servis 

tabaklarımız da 
kontrast renkleriyle bir 
birbiriyle eşleşebilecek 
deseniyle Mix&Match’i 

sonuna kadar 
oluşturmanız için 

sizleri bekliyor. 
Glinda Servis Tabağı

Mosaic Havlu

Teraryum 
Küçük 

Cam Saksı 

Teraryum 
Büyük 

Cam Saksı

Picardie 
Kırlent 
Kılıfı ve

 Koltuk Şalı

Sand 
Kum 
Saati

Poetic Dream Koku Seti

Benno 
Mumluk
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S o n b a h a r  Ya p r a k l a r ı ,  B e j  M a n d a l a l a r ,  K a h v e r e n g i  S o f r a l a r

C R A F T E D  B R O W N S

36 / Sonbahar Temalı Nevresimler

Üzerinde sanki yere dökülmüşçesine güzel görünen sonbahar yapraklarla dolu bir yatak 

hayal edin.

42 /  Bej Tonlu Porselen Dünyalar

Mandala Porselen Yemek Takımı’nın bej rengi, tamamen saf, temiz, samimi ve sakinleştirici 

öğeleri içinde barındırdığından, onunla kurulan sofralar da konuklara aynı hisleri 

aşılıyordur eminiz. 

47 / Toprak Tonlu Sofralar 

Sıcacık bir şöminenin çıtırdayan odun seslerinin arasında dostlarınızı ağırlayacağınız 

kocaman bir sofra kurduğunuzu hayal edin. Mum ateşinde sohbetler, zeytin dalları 

yerleştirdiğiniz vazolarınızın arasında gülümsemelerini gördüğünüz arkadaşlarınız ve

harika yemekler… 

Fondü Setleri

Sıcacık eritilmiş bir çikolata, yanında muz ve çilek.
Bella Maison fondü seti ile dışarıda kar yağarken 

evlerinizi ısıtmanız için var.
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Sonbahar 
Temalı Nevresimler

Üzerinde sanki yere dökülmüşçesine güzel görünen 

sonbahar yapraklarla dolu bir yatak hayal edin. İşte 

bu dökülen yaprakları, sezonun en güzel ikonlarından 

birisi olan mantarları ve ince çam dallarını içeren 

Callista Nevresim ile sonbahar ve kış aylarını içinizi 

ısıtacak tonlarda geçirin.

Callista Nevresim Seti
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Cottagecore Akımı 
 Bella Maison’da

Kırsal yaşama ve doğaya 

duyduğumuz özlemi biraz da 

olsa dindirebilmek için samimi, 

romantik, içinde sıcak renk 

paletlerini barındıran, doğayla 

iç içe yaşamayı amaçlayan bir 

dekorasyon trendi Cottagecore 

Akımı. 

Hem doğal yaşam 

figürlerini barındıran 

hem de biraz nostaljik hisler 

uyandıran Cottagecore 

dekotrendini yaşam 

alanlarınıza taşımak 

istiyorsanız, Bella Maison’da 

çok sayıda seçenek sizleri 

bekliyor olacak. 

Cottagerore 

akımına uygun bir 

dekorasyon tarzını 

benimsemek istediğinizde 

ilk olarak renk paletinizi 

buna uygun düzenlemeniz 

gerekiyor. Sonbaharın 

kahverengi ve latte tonları, 

soluk hardallar, açık 

yeşiller ve şeftali tonları iyi 

seçenekler arasındadır. 

Roxi 
Vazo

Twig 
Vazo

Harvest Servis Tabağı

Premium 
Kavanoz

Liberty Kurulama Bezi Seti 3’lü Bej

Gent 
Kadeh Gent 

Bardak

Gent
Meşrubat 
Bardağı

Hello Autumn Kurulama Bezi 2’li38 39



Etn i k 
T e r r a k o t t a l a r

Tribal desenlerden asla 

vazgeçemeyenler ve etnik akımları 

her daim evinde görmeyi sevenler 

için bu sezon kiremit ailemizden 

seçenekler sunuyoruz. 

Oturma odanızı
sonbahar renklerine 
dönüştürmek için neler 
yapmalısınız?
Oturma odası günün belki de en fazla 

vakit geçirdiğimiz yeri olabilir. Eklektik bir 

stil oluşturup kendi tarzınızı oluşturmak 

için en uygun ortamdır da aynı zamanda. 

Duvarlarınıza asacağınız birkaç tablo, 

değiştireceğiniz kırlentleriniz, orta sehpanıza 

yerleştireceğiniz mumluklar ve taze çiçeklerin 

enerjisinden faydalanabileceğiniz vazolarınızı 

uygun renk paletine göre seçtiğinizde, sizden 

izler taşıyan bir oda yaratmış olacaksınız. 

Elena 
Kırlent

Lima 
Kırlent

Vibrant Nevresim Seti 

Bohem 
Çerçeve 
Naturel

Wilma 
Vazo

Tessa 
VazoZalina 

Vazo

Pampas 
Kırlent

Lerma 
Kırlent

Montana 
Kırlent

Flora 
Mumluk

Asgard 
Bardak

Asgard 
Kupa

Asgard 
Sunum 
Tabağı

Perru 
Hazeran 

Sarkıt

Earty 
Şamdan

Menos 
Vazo

Adore 
Vazo

Berry 
Vazo
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Bej Tonlu
Porselen Dünyalar

Mandala Porselen Yemek Takımı’nın 

bej rengi, tamamen saf, temiz, 

samimi ve sakinleştirici öğeleri içinde 

barındırdığından, onunla kurulan 

sofralar da konuklara aynı hisleri 

aşılıyordur eminiz. 

Ayrıca mumlarla 
desteklediğiniz sofra 

sanatınızı güzel 
kokulu bir festivale 
dönüştürebilirsiniz.

Sofralara güzellik 

katmak ve daha göz 

doyurucu masalar 

kurmak için iyi bir yemek 

takımını güzel aksesuarlarla 

desteklemek çok önemlidir. 

Masanıza yerleştireceğiniz, 

yemek takımınızla uyumlu 

bir vazo ve canlı çiçekler çok 

güzel harmoni yaratacaktır. 

Mandala Yemek Takımı

Soft 
Bardak 
Kadeh

Sample
Vazo

Geole 
Vazo

Lena 
Vazo

Woody 
Mumluk
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Seyahatlerden İlham 
Alan Sofralar İçin:

Terra Tabak Seti

Son dönemlerin deko trendlerinden birisi 

olan, kişilerin seyahatlerden edindikleri 

tecrübeleri, farklı kültürlerle etkileşimlerini ve 

şehirlerde sürdürdükleri hayatlarını kendi evlerinde 

bir dekorasyon fikri olarak sundukları Nomad stili, 

zemininde etnik ve tribal detayları barındırıyor. Bu 

göçebe hayatın Bella Maison’daki yansıması olarak da 

Terra Yemek Seti doğuyor ve sofralarınızda yer almak 

için can atıyor. 

B
ohem Yemek Takımları

Nomad stili bohem 

görünüm sevenler 

için çok doyurucu bir 

dekotrend. Özgür ruhlu 

kişilerin özgür ruhlu sofralarına çok 

yakışacak Terra Yemek Takımı. 

Modern Nomad 
(Göçebe) Stili ile 

sofralarınıza tribal 
dokunuşlar ekleyin.

Terra 
Meşrubat 
Bardağı

Terra 
Sunum 
Tabağı

Terra 
Tatlı 

Tabağı

Terra Kahvaltı Takımı

Terra 
Kek 

Standı

Terra Kurabiyelikli Sunum Seti

Stitch 
Kırlent

Ancient 
Kırlent
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Sıcacık bir şöminenin çıtırdayan odun seslerinin 

arasında dostlarınızı ağırlayacağınız kocaman 

bir sofra kurduğunuzu hayal edin. Mum 

ateşinde sohbetler, zeytin dalları yerleştirdiğiniz 

vazolarınızın arasında gülümsemelerini 

gördüğünüz arkadaşlarınız ve harika yemekler… 

İşte bu anlara şahitlik edebilecek 

en güzel Bella Maison yemek 

takımlarından birisi Olivia. 

Toprak tonlu rengi, kabartma 

rölyefli dokusu ve harika formuyla 

masadaki herkesin önce içini 

ısıtacak, sonra da hem göze hem 

de gönle hitap edecek. 

Toprak Tonlu Sofralar

Olivia 
Fincan

Olivia 
Kupa

Olivia Yemek Takımı

Gent 
Kadeh, 

Meşrubat 
Bardağı, 
Bardak
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İ ş t e  H a y a t  M o t t o s u ,  G ü n l ü k  A n ı m s a t ı c ı n ı z ı  Ku r u n ,  M u m  H a r m o n i s i

H O U S E S  I N  B L A C K

50 / Bir Fransız Uykusu
Monogramın güzelliği Fransızca’nın fonetiği ile birleşti ve ortaya C’est La Vie nevresim seti çıktı.

53 / Günlük Hatırlatıcınız Sofranızda!

Gülümseyin. Su İçin. Egzersiz yapın. Size verilmiş olan bu yeni güne neden başladığınızı 

mutlaka hatırlayın. Sevgiyi ve pozitifliği yayın.

54 / Mum Sanatı 

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.
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Bir Fransız Uykusu
Monogramın güzelliği Fransızca’nın fonetiği ile birleşti ve ortaya C’est La 

Vie nevresim seti çıktı. Hayatımızdaki tatlı birkaç küçük kelimenin enerjisi 
ile uyuyup güne güzel başlayalım diye tasarladığımız C’est la Vie, yatak 
odalarınıza hem tatlı bir 
Fransız esintisi katacak 
hem de modern fontlarıyla 
dinamiz katacak. 

Pasta yemek için 
bahaneye ihtiyacı 

olmayanlara.

Mottolu 
Banyo 

Paspasları

La Vie Nevresim Seti 

Clean&Fresh Paspas Takımı 

Graphic Line Kurulama Bezi 2’li 

Graphic 
Line 6’lı 
Bardak 
Altlığı

Cuisine 
Peçetelik

Believe 
Tepsi

Birthday Kurulama Bezi 2’li
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Her sabah güne güzel bir 
başlangıç yapmak için Daily 
Reminder (Günlük Hatırlatıcı) 

koleksiyonumuz sizlerle. 

Pasta 
tabağından 
cuplarına, 

karafından 
bardaklarına, 
kupalarından 

çay fincanlarına 
kadar çok sayıda 

ürün grubu 
bulunuyor. 

Günlük HatırlatıcınızGünlük Hatırlatıcınız
SofranızdaSofranızda!!

Gülümseyin. Gülümseyin. 
Su İçin. Su İçin. 

Egzersiz yapın. Egzersiz yapın. 
Size verilmiş olan bu yeni güne nedenSize verilmiş olan bu yeni güne neden

başladığınızı mutlaka hatırlayın. başladığınızı mutlaka hatırlayın. 
Sevgiyi ve pozitifliği yayın.Sevgiyi ve pozitifliği yayın.

Bakın görün, sonrasında hayatınızda 
mutluluk ve huzur mutlaka gelip sizi bulacak.

Daily
Reminder

Cup

Daily
Reminder

Servis 
Tabağı

Daily 
Reminder 

Karaf

Daily 
Reminder 
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Mum başlı başına bir dekorasyon trendi sayılabilir. Zamansız, 

devri hiçbir zaman kapanmayacak olan ve yakıldığında 

bulunduğu ortama müthiş bir ambiyans katan mumlar farklı 

renk, esans ve boyutlarıyla Bella Maison’da. 

Evlerinizin tüm odalarının her bir köşesine, sehpanıza, 

masalarınıza, kitaplığınıza, cam önlerinize ve rüm raflarınıza 

ayrı ayrı yerleştirebileceğiniz mumlar hem estetik bir 

görüntü katacaktır hem de koku atmosferinizi daha da 

zenginleştirecektir. 

Y ı l b a ş ı  S o f ra l a r ı ,  M a k ro m e  A ğ a ç  S ü s l e r i ,  S ı c a c ı k  E l m a l ı  Tu r t a

M U T L U  E V L E R  M U T L U  S E N E L E R

58 / Şık bir yılbaşı sofrası nasıl kurulur?

Yılbaşı sofraları normal günlük sofralardan biraz daha farklı, özenli ve gösterişli olmalı. 

60 / Yılbaşı Koleksiyonu

Bella Maison’da bu sene yılbaşı koleksiyonu hiç olmadığı kadar büyük.

67 / Kış Dekorasyonunun Keyfini Çıkarmanın Yolları

Koltuklarınızı şöminenizin yanına çekin ve sakince arkanıza yaslanın. Mutfakta ocağın 
üzerinde tıkır tıkır kaynayan tarçınlı ıhlamurun kokusu tüm evinizi sarmış olmalı.
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Yılbaşı 
Hed iye ler i 
Bella Maison’da!

Yılbaşı demek yeni umutlar demek. 

Kendimiz ve sevdiklerimiz için yepyeni 

hayaller kurduğumuz, dostlarımızla bir 

arada olmak istediğimiz ve ailemizle 

güzel bir sene geçirmeyi düşlediğimiz 

zamanlar demek. 

Bu sene Bella Maison’da bu 

hayallerinizi gerçekleştirmenize 

yardımcı olacak çok özenli bir 

yılbaşı koleksiyonu online shop 

ve mağazalarımızda yerini aldı. 

Sevdiklerinize alabileceğiniz 

aksesuarlar, ev kozmetiği ürünleri ve 

dekoratif ürünler özel yılbaşı hediye 

paketimizle sizleri bekliyor. 

Yılbaşı ağacınızın 
süsleri de bu sene 
Bella Maison’dan!

Marcelle Yemek Takımı
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Şık bir yılbaşı
sofrası nasıl

kurulur?

Yılbaşı sofraları normal günlük 

sofralardan biraz daha farklı, özenli 

ve gösterişli olmalı. Yılbaşı gecesine 

özel seçeceğiniz yemek takımını, şık 

bir runnerı, bardak kadehlerinizi ve 

çatal bıçak setinizi özenle masanıza 

yerleştirebilirsiniz.

Neşenizi ve özeninizi bu sayede yılbaşı sofranıza yerleştirebilirsiniz. Masanın 

ortasına yerleştireceğiniz canlı çiçekler ve şamdanlar daha şık ve ferah bir 

görüntü oluşturmanız için size yardımcı olacaktır. Yılbaşının çam ağacı ve kokina gibi 

bilindik figürlerini masanızda kullanmanız da sofranızı özelleştirmeniz için iyi bir fikir 

olabilir. Aynı zamanda konuklarınızın oturacağı alanlara onlar için hazırlayacağınız 

küçük hediyelerinizi de yerleştirebilirsiniz. Eminiz ki yeni yıl bu gösterdiğiniz özenle 

karşılık verecektir sizlere de.Yılbaşı sofrası kurmanın mutluluğu sizleri sarsın. 
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New 
Year 

Bardak 
Altlığı

Marcelle Runner 

Gemma 
Kadeh
Bardak

Bells
Kadeh
Bardak

New 
Year 
Pasta 
Seti

Yeni Yıl
MUTLULUKLARI

DİYE BİR ŞEY VAR?
Hediyeleşmenin, yeni kararlar almanın, 
ailecek bir araya gelmenin ve özenle 
süslediğiniz yılbaşı ağacınızın altında 

biriken hediyeleri kocaman gülümsemelerle 
açmanın mutluluğu sizi karşılasın. 

Yeni yıl mutlulukları evlerinizin ruhunu 
daha da güzelleştirecek. 

Yeni yıl sofrası kurup ailemizi ve 
dostlarımızı ağırlamanın mutluluğu da
tüm senenize yetecek güzellikte enerji 

verecek sizlere.
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Elegant
yılbaşı
ağaçları
için...

Makrome
Yılbaşı 
Süsleri

Piny 
Dekoratif 

Obje

Glint 
Duvar 
Süsü

Snow 
Tepsi

Christmas 
Stars 

Dekoratif 
Obje

Christmas
Tree 

Dekoratif 
Obje

Starry 
Dekoratif 

Süs Grany 
Dekoratif 

Süs

Connely 
Dekoratif 

Süs

New
Year 

Peçete

Let it 
snow 
Kupa

Casy 
Yılbaşı 
Yapay 
Çiçek

Flory 
Yılbaşı 
Yapay 
Çiçek

Pine
Sunum 
Tabağı

Acorn
Sunum 
Tabağı

Merry 
Kesme 
Tahtası

62 63



Frank 
Sinatra’da 

Let It Snow 
dinlemenin

tam zamanı. 
Üç boyutlu dekulu 

dekoratif yastıklar kış 

mevsiminin kar yağdığı 

zamanki yumuşacık 

havasını hissettirecek 

sizlere. 

Cloud 
Kırlent Aztec 

Kırlent

Pine Runner 

Let it 
Snow 

Bardak 
Mum

Asgard 
Fincan 
Kupa 

Bardak
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Kış Dekorasyonunun
Keyfini Çıkarmanın

Yolları

Koltuklarınızı şöminenizin yanına çekin ve sakince arkanıza yaslanın. 

Mutfakta ocağın üzerinde tıkır tıkır kaynayan tarçınlı ıhlamurun kokusu tüm 

evinizi sarmış olmalı. Fırından yeni çıkmış elmalı turtanızı yudumlarken dokulu 

kırlentlerinize yaslanabilirsiniz. Hasır sepetleriniz yaşam alanlarınızı her daim 

sıcak tutan aksesuarlardır. Aynı zamanda hasır sokulu mumluklar, sehpanıza 

yerleştireceğiniz birkaç kitap ve duvarlarınıza asacağınız tablolar, odalarınızı 

kısa yoldan değiştirmenin en pratik hali. 
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İ s k a n d i n a v  v e  re n k l i  ç o c u k  o d a l a r ı  i ç i n

S U N S H I N E  B A B I E S

71 / Abstract Safari Bebek Koleksiyonu 
Palmiyelere tırmanan koalalar, ağaçların arasında gezen zürafalar, uyuklayan kaplanlar ve 
dolaşan zebralar Abstract Safari’nin bebek koleksiyonunda sizleri bekliyor. 

74 / Size koalalar hakkında birkaç ilginç bilgi verelim ve 
koaliptus nevresimi nasıl ortaya çıkardığımızı anlatalım.
Koalalar çok uykucudurlar, hatta günde 20 saat uyurlar. Bebekleriniz koalalar kadar 
uyumasa da gelişimlerine katkı sağlayacak en güzel şekilde bolca uyusunlar istedik. 

76 / Mottolu Çocuk Nevresimleri
Jhonny Cash dahil çok sayıda ismin sesinden dinlediğimiz «You are my sunshine» Bella 
Maison’un bu sezonki bebek koleksiyonunda bizlere ilham oldu ve karşılıksız aşkın 
anlatıldığı bu şarkının sözlerinden oluşan bir koleksiyon hazırladık. 
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Abstract Safari
Bebek Koleksiyonu 

Palmiyelere tırmanan koalalar, ağaçların 
arasında gezen zürafalar, uyuklayan kaplanlar 
ve dolaşan zebralar Abstract Safari’nin bebek 

koleksiyonunda sizleri bekliyor.

Safari Bebek Nevresim Takımı
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Abstract
Safari
Bebek
Koleksiyonu

Zürafalı
Boy Cetveli

Bebek koleksiyonumuz 
bu sezonda farklı ürün 
gruplarıyla karşınızda. 
Boy cetvelleri, duvar 

flamaları, yer minderleri 
ve hatta uyku arkadaşı 

Dodolar bile bu 
koleksiyonda sizleri 

bekliyor.

Giraffe 
Boy 

Cetveli 

Safari Duvar Süsü(Flama) 

Abstract 
Safari 
Askılı

Organizer

Safari
Yuvarlak 

Yer
Minderi

Palm 
Tree Kids 

Kırlent

Safari 
Kids 

Kırlent

Abstract 
Safari 

Çamaşır 
Sepeti

Abstract 
Safari 
Ahşap 

Çerçeveli 
Tablo
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Size koalalar hakkında birkaç ilginç 
bilgi verelim ve koaliptus nevresimi 
nasıl ortaya çıkardığımızı anlatalım.

Koalalar çok uykucudurlar, 
hatta günde 20 saat uyurlar. 

Bebekleriniz koalalar kadar 
uyumasa da gelişimlerine katkı 

sağlayacak en güzel şekilde bolca 
uyusunlar istedik. 

Yavrularını kangurular gibi 
keselerinde taşırlar. Sizler 

de yavrularınızı sıcacık sarıp 
sarmalayın istedik. 

Koaliptus Bebek Nevresim Takımı

Koaliptus 
Askılı 

Organizer 

Koaliptus 
KırlentBu yaklaşımlardan 

sonra her çocuğa bir

koalIptus nevresim!

Yazın ağaç dallarına 
sarılarak serinlerlermiş. 

Koaliptus nevresim de 
çocuğunuzu kışın sıcak, 

yazın ferah tutsun istedik. 

Günde neredeyse 1 kg 
okaliptus yerlermiş. 

Çocuklarınız 
da koalalardan 
ilham alsın da 

beslenmelerinde 
annelerini hiç 

üzmesin istedik. 
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Mottolu
Çocuk

Nevresimleri
Jhonny Cash dahil çok 

sayıda ismin sesinden 

dinlediğimiz «You are 

my sunshine» Bella 

Maison’un bu sezonki 

bebek koleksiyonunda 

bizlere ilham oldu 

ve karşılıksız aşkın 

anlatıldığı bu şarkının 

sözlerinden oluşan bir 

koleksiyon hazırladık. 

Tatlı ukulele 
tınılarıyla 
kulağımıza 

çalınan bu şarkı 
kiremit, hardal 
ve kahverengi 

tonlarıyla bohem 
çocuk odalarına 
uyum sağlayacak 

nitelikte. 
Sunshine 
Çamaşır 

Sepeti

Baby 
Rainbow 
Çerçeveli 

Tablo

Sunny 
Baby 

Çerçeveli 
Tablo

Sun 
Shine 
Kids 

Kırlent

Sun 
Shine 
Duvar 
Süsü 

(Flama)

Sun Shine
Askılı 

Organizer 
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Zürafalar, timsahlar, 
filler, koalalar, zebralar…
Ton sür ton yeşiller arasında kocaman bir 
hayvanat bahçesi. Bella Maison’un AW 
22-23 sezonundaki nevresimlerden birisi 
olan Zoo nevresim takımı, Okaliptus yeşili 
tonuyla ve yeşil kontür deseniyle çocuk 
odalarına harika bir ton katacak. 

Zoo
Askılı

Organizer

Fun in 
The Sun 
Çerçeve

Be Kind 
Be Cool 
Be Cute 
Çerçeve

Be Like 
Children 
Çerçeve

Zoo 
Çamaşır 
Sepeti

Giraffe 
Uyku 

Arkadaşı

Bir Hayvanat
Bahçesi Hikayesi

Zoo 
Bebek 

Nevres-
im 

Takımı
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