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There is only one goal while you move towards yourself: 
Reach your better condition 

 
As with every journey, 

rather than the destination that matters after a while 
to understand that it is the journey itself 

the most special state of awareness in life. 
 

If you’re ready for a journey to yourself, explore the Journey Collection

‘Kendine doğru ilerlerken tek bir hedef vardır: 
daha iyi bir versiyonuna ulaşmak. 

 
Her yolculukta olduğu gibi, 

bir süre sonra önemli olanın varılacak yerden ziyade, 
yolculuğun kendisi olduğunu anlamak ise 

hayatta gelinen en özel farkındalık hali.’ 
 

Kendine yolculuğa hazırsan, Yolculuk Koleksiyonu’nu keşfet.



Herkes kendine iyi geleni, ruhuna huzur vereni 
bulma çabasında. Kimi nefesle, kimi yogayla, kimi 
meditasyonla  ya da bitki terapisi ile arıyor. 
Artepera ‘Yolculuk Koleksiyonu’ mutluluğu ararken 
sadece çılgınca yürüyen insana yönünü, yolculuğunu 
kendine çevirmesini hatırlatması amacıyla tasarlandı. 
Kendini tanırken farkındalığın derinliklerinde ruhuna 
dokunan objelerin bu yolculukta insana rehberlik 
etmesi amaçlandı. 
Dört elementin renklerinin kullanıldığı koleksiyonda 
ateş; terra rengi, su; azur mavisi,  toprak; yosun yeşili ve 
hava; beyaz tonu ile temsil ediliyor. Katmanlı geometriler 
doğallığı çağrıştıran hazeran dokusu ile buluşuyor. 

Everyone is in an effort to find the one that heals 
and gives peace to his soul. Some are looking for 
breathing, yoga, meditation, or herbal therapy. 
The Artepera “Journey Collection” was designed 
to remind people who are just walking wildly in 
search of happiness to turn their way, their journey 
to themselves. It is aimed that the objects that 
touch the soul in the depths of awareness while 
recognizing oneself will guide people in this journey. 
In the collection where the colors of the four elements 
are used, fire; terra color, water; azure blue, earthen; 
moss green, and air; It is represented by its white tint. 
Layered geometries meet with the rattan texture that 
evokes naturalness.
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Lotus çiçeği; sonsuzluğu, kutsallığı, saflığı temsil 
eder ve yaşamın, doğurganlığın, sürekli yenilenen 
bir gençliğin sembolü olarak kullanılır. Kendine 
varmak için çıktığın bu yolda en saf ve doğal 
güzelliğine ulaştıracak seni lotus çiçeği. Duvarında, 
masanda lotusun parladıkça içindeki potansiyelini 
hatırla. 

Representing eternity, sacredness and purity, Lotus 
is used as a symbol of life, fertility, and a constantly 
renegerating youth. Lotus will bring you to your 
purest and natural beauty on your way to reach 
your inner self. Remember your inner potential 
inside as the lotus shines on your wall, on your table.

LOTUS MandaLa

APT524 - Lotus Mandala Tablo /  APT524 - Lotus Mandala Metal Wall  Art



Çin’in kadim ağacı ginkgo, bir diğer adı ile mabet 

ağacı yüzyıllar boyunca insanları şifalandırmak 

için kullanıldı. Müthiş adaptasyon güçleri ve 

dayanıklılıkları ile bilinen bu ağaçlar  belki de 

bu nedenle huzur, sağlık, dayanıklılık ve aşkın 

sembolü olarak görülüyorlar. 

Şimdi de formu ile ruhumuza, zihnimize şifa 

olsun. Duvarlarımızın mabedi olsun. Hatırlamak 

istediklerimizi hatırlatsın bize yolculuğumuzda.

Gingko, the ancient tree of China, also known 

as the temple tree, has been used to heal 

people for centuries. Known for their great 

adaptability and sturdiness, these trees 

are regarded as symbols of peace, health, 

endurance and love. Now, let it heal our soul 

and mind with its form. Let it become the 

temple of our walls. and remind us of what we 

want to remember on our journey.

GINKGO
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APT511 -  Ginkgo Hazeranlı  Metal Pano 
APT511 -  Ginkgo Rattan Metal Wall  Art
APT505 - Ginkgo Yaprakları  Metal Set
APT505 - Ginkgo Metal Wall  Art Set
APT510 - Ginkgo Metal Raf
APT510 -  Ginkgo Metal Shelf



Ne ararsan kendinde ara, nereye gidersen kendine 

yönel, kendine giden yolu aç, cesaretle.

Look into yourself whatever you seek for, turn to 

yourself wherever you go, open the way towards 

you boldly.

ENJOY THE JOURNEY

APT514 - Enjoy The Journey Metal Tablo 
APT514 -  Enjoy The Journey Metal Wall  Art
APT513 - Renklı ̇ Kelebek Set Metal Tablo
APT513 -  Colorful  Butterfly Metal Wall  Art Set



En son ne zaman aynada kendine baktın? Ama 

gerçekten baktın, öyle saçına başına, kıyafetine değil, 

kendi gözlerinin ta içine. Bak bakalım bu aynaya belki 

kendine yolculuğun tam şimdi, bu anda başlar.

When was the last time you looked at yourself in the 

mirror? When did you really looked at you, not your 

hair, or your clothes, but deep into your own eyes. Let’s 

look in this mirror; perhaps your journey to yourself 

begins right now, at this very moment.

AntRe AynAsı

APT536 - Duvar Takısı
APT536 - Metal Wall  Jewellery Hanger
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Kendine yaptığın yolculuk içindeki kelebekleri 

uyandıracak, onları her gün daha da harekete 

geçirecek, her gün yürüdüğün sokakta daha 

önce hiç farketmediğin ağacı göreceksin, 

denizin kokusunu, çiçeğin rengini daha bir 

canlı hissedeceksin, içindeki kelebeğin kalbine 

konmasına izin vereceksin, çiçekler açacak 

ruhunda.

During your inner journey, you will awaken the 

butterflies and make them more active every 

day; you will see a tree you have never noticed 

before in the street you walk every day; you will 

feel the smell of the sea, the color of the flower 

more vividly, and you will let the butterfly inside 

you settle in your heart, flowers will blossom 

inyour soul.

FInd YOURSEL F

APS108 - Kelebek Metal Saat
APT 108 - Butterfly Metal Wall  Clock

APT533 - Find Yourself Metal Tablo
APT533 -  Find Yourself  Metal Wall  Art

APT540 - Çiçek Çelenk Ayna
APT540 - Flower Wreath Metal Wall  Mirror

APT535 - Dekoratif  Metal Vazo
APT535 -  Decorative Metal Vase

APT519 - Vazodaki Çiçekler Metal Tablo
APT519 -  Flowers in Vase Metal Wall  Art



Kadim bilgiler, evreni ve varoluşu dört element 

ile tanımlıyor: Toprak, Su, Ateş, ve Hava. 

Elementlerin dünyası oldukça büyüleyici; öyle 

ki onları özümsedikçe hem kendimiz hem 

de etrafımızla bağımızı güçlendirebiliyoruz. 

Varoluşa, öze doğru giden derin yolculukta dört 

elementin her bir anlamı fiziksel dünyamıza ışık 

olacak. 

Ancient knowledge defines the universe and 

existence with four elements: Earth, Water, 

Fire, and Air. The world of the elements is 

fascinating; so much so that as we absorb 

them, we can strengthen our bond with 

both ourselves and our surroundings. Each 

meaning of the four elements will shed light 

onto our physical world on this deep journey 

towards existence and essence.

FOUR eL ementS

APT541 - Dört Element Metal Tablo
APT541 -  Four Elements Metal Wall  Art

APT529 - Floral Line Art Metal Tablo
APT529 - Floral Line Art Metal Wall  Art



Ay döngüleri, birçok inanışa göre insanoğlunun 

hayat boyu içinden geçtiği bir takım evrelerin 

temsilleri. Kendine yaptığın yolculukta belki de 

ay rehber olur sana içindeki çiçekleri açtırman 

için.

According to many beliefs, the lunar cycles 

are the representations of certain phases that 

human beings go through in their life. Perhaps 

the moon will guide you in your journey to 

make the flowers inside you bloom.

MOON PHASES

APT522 - Dört Element Vezo Metal Set
APT522 -  Four Elements Vase Metal Wall  Art Set

APT534 - Ayın Evreleri  Metal Duvar Aksesuarı
APT534 - Moon Phases Metal Wall  Accessories



Herkesin yolu,  yolculuğu kendine özel, kendinden 

çıkıp kendine giderken aynı yere vardığın 

yanılsamasına kapılma sakın. Aynı noktada 

dururken de değişip dönüşürsün. Bu saatin sana 

gösterdiği gibi tıpkı. 

Everyone’s journey is unique, so don’t get the 

illusion of getting out of yourself and reaching 

the same place. You can also change and 

transform while standing at the same point. 

Just like what this clock shows you.

APT512 - Ginkgo Yaprak Set
APT512 -  Ginkgo Leaves Metal Wall  Art Set

APS107 - Hazeranlı  Geometrik Metal Duvar Saati
APS107 -  Rattan Geometric Metal Wall  Clock

APT527 - Göz Figür Metal Askıl ık
APT527 -  Rattan Eye Metal Wall  Hanger

GEOMETRIK SAAT



Herşey sevgi ile başlar. Kendine giden yolculukta 

yolunu keyifli hale getirmek için önce kendini sev. 

Benden bene yolculuğunda tek ihtiyacın olan 

şey sevgi.  Kendine teşekkür etmeyi hatırla her 

sabah aynada. 

Everything starts with love. Love yourself first 

to make your way enjoyable on your journey 

to your inner self. Love is all you need in this 

journey from self to self. Remember to thank 

yourself in the mirror every morning.

WAll JEWEllERY

APS107 - Hazeranlı  Geometrik Metal Duvar Saati
APS107 -  Rattan Geometric Metal Wall  Clock

APT515 - Hazeranlı  Geometrik Metal Duvar Aynası
APT515 -  Rattan Geometric Metal Wall  Mirror

APT536 - Duvar Takısı
APT536 - Metal Wall  Jewellery Hanger



Ruhunda açan çiçekler dökülüp önüne serilseler. 

İçindeki şifayı uyandırmak için yardımcı ol 

kendine, güzel bir çiçek, sakin bir koku, fonda 

çalan piyano harekete geçirsin ruhunu.

If the flowers blooming in your soul were poured 

and laid out in front of you. Help yourself to 

awaken the healing in you, a beautiful flower, 

a calm scent, let the piano playing in the 

background move your soul.

APS107 - Hazeranlı  Geometrik Metal Duvar Saati
APS107 -  Rattan Geometric Metal Wall  Clock

APT535 - Dekoratif  Metal Vazo
APT535 -  Decorative Metal Vase

APT400 - Hazeranlı  Göz Ayna
APT400 - Metal Rattan Eye Mirror

DEKORatif vazo



www.artepera.com


