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HER EVE

Katalogun içerisindeki her türlü görsel, yazı ve tasarımların tüm hakları saklıdır.        
  Doğtaş bu katalogta olabilecek hatalardan, baskı kaynaklı renk sapmalarından sorumlu değildir.

Doğtaş önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

                      aşam alanları dekore edilirken, detaylar 
mekanın ruhunu oluşturur. Örneğin duvarlar için 
doğru boya rengini elde etmek gerçekten önemlidir, 
ancak tablolar olmadan bu yüzeyler eksik kalır. Ahşap 
zemin, mekanın sıcaklığında ve akışında büyük bir rol 
oynar, fakat bağlayıcı bir halı olmadan oturma düzeni 
renksiz durur. Yan sehpa işlevseldir ve doğru seçilirse 
kurguya stil katar, ona mükemmel lambayı eklemekse, 
mekana görsel denge ve estetik getirir. Evlerimize 
tam da bu ruhu katmak için Doğtaş Home koleksiyonu, 
mağazalarımızda ve home.dogtas.com'da sizleri 
bekliyor. Işıltısı bol evlerde yepyeni bir yıla "merhaba" 
diyeceğimiz bu ay, tarzınızı tamamlayan parçalarla 
yaşam alanlarınızı kişiselleştirmek ve 2023'e şık bir 
giriş yapmak için hem kendiniz hem de sevdikleriniz 
için çok seveceğiniz seçimler yapabilirsiniz. 

Mutlu yıllar!
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Aralık ayı yılın en güzel, en coşkulu zamanlarından biridir. Yepyeni bir yıla 
girerken, yaşam alanlarımız ışıl ışıl ve büyüleyici bir atmosfere bürünür ve 

bizler hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için iyi dileklerde bulunuruz. 
İlham ve ışıltı dolu, davetkar bir salonda umut dolu yeni bir yıla “merhaba” 

demenin keyfi ise başkadır. Stilinizi tamamlayan parçalarla yaşam 
alanlarınızı kişiselleştirmek ve yeni yıla şık bir karşılama yapmak için 
Doğtaş Home koleksiyonundan hem eviniz hem de sevdikleriniz için 

bir seçim yapabilirsiniz. Özellikle her stile adapte edilebilecek 
zamansız parçaları siz de eviniz de çok seveceksiniz.

Evlerde yeni yıl ışıltısı  
TARZ SAHİBİ DOKUNUŞL ARL A HOŞGELDİN 2023 

Pineapple Vazo 
Nadia 2’li Şamdan 
Alice Büyük Vazo 



Black Vanilla 
Oda Kokusu ve Mum

Yaşam alanlarınıza bu kış bol miktarda ışıltı için mücevher tonlarında parçalar,
 yeşille buluşan antik altın dokunuşlar ilave edebilir ya da ahşap, kadife, cam gibi farklı 

malzeme ve dokuları eşleştirebilirsiniz. Çünkü oklar, basit ve büyüleyici karışımların 
başrolde olduğu stilleri işaret ediyor.  

Ahşap Büyük Saat

Ball Objeler
Hazeran Çerçeve

Bohem Karya Kırlent

Alto Puf

Bohem Laura Kırlent

Pallas Lambader
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Daire Vazo 
Black Vanilla Mum ve Oda Kokusu 

Matisse Tablo

Toprak tonları; 
yanık turuncu, 

siyah ve bejlerle 
buluştuğunda ortaya 

davetkarlık dozu 
yüksek mekanlar 

çıkıyor. 

Çarpıcı karışımlar  

Hardal-Antrasit 
Peluş Kırlent

Deniz 
Yıldızı Obje



Asıl duruş: Siyah &Altın
Gold ve siyah birlikteliği yaşam alanlarına zamansız 

bir dokunuş katmanın en şık yollarından biridir. 
Çarpıcı aksesuar seçimleriyle yeni yıla gösterişli bir 

“hoşgeldin” diyebilirsiniz. 
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Deniz Yıldızı Mermer Kutu

Gabriel Obje

Göz Obje

Hitit Vazo

Otilia Lambader

Lina Obje

Line Tablo

Alice Vazo

Alice Üçlü Vazo

Mantar Abajur

Rena Dekoratif Obje

Soyut
Gold Obje

Kubik Obje

Oval Sehpalı 
Lambader

Angela Vazo

Pineapple Vizon Obje
Alina 2’li Şamdan 
Dafni Vizon Büyük Vazo 

Nadia 
2’li Şamdan
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Heyecanla beklediğimiz yeni yıla 
girerken sevdiklerimizi gülümsetmek 
ve onları mutlu etmek; bunun için de 
ailemize ve dostlarımıza sevecekleri bir 
hediye vermek isteriz. Doğtaş Home 
koleksiyonunda yer alan gold 
ışıltılardan sakin nude tonlarına, 
organik formlardan çarpıcı dokulara, 
maksimalist çizgiden sanatsal 
etkilere kadar pek çok güzel seçenek 
ile hem siz hem de sevdikleriniz 
yaşam alanlarınıza yılbaşı ruhunu 
taşıyabilirsiniz. 

Her eve Doğtaş
HER HEDİYEDE DOĞTAŞ

Davut Büst
Flower Ahşap Kapaklı Mum 



Hediyeniz sanatsal olsun!
Sanat, hayatın her alanını güzelleştirir ve ona anlam katar. 

Dekorasyonda çarpıcı bir estetik görünüm elde etmek ve mekanlara 
sofistike bir doku eklemek için de sanat eserleri yerinde bir seçim olur. 

Yaşam alanlarınızı içinden çıkmak istemeyeceğiniz birer galeri mekanına 
dönüştürmek istiyorsanız, evinize sanatsal dokunuşlar hediye edin!

Doğtaş Home 
2'li Yüz Obje

Soyut 
Metal Obje

Full Color Tablo

Sorty Tablo

Beton Abajur

Linen 
Tablo

Aden Obje

Zeus Şamdan 
Biblo

Artsy Obje

Şamdan 
Biblo

Helen Şamdan 
Biblo
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Ekru Peluş Kırlent

Hole Beyaz Biblo

Big Hole Biblo

Taş Krem 
Biblo

Woman 
Biblo



Bombeli Büyük Vazo

Daire Vazo

Bombeli Vazo

Soyut Tablo

Portofino Tablo

Mino Vazo

Boony Obje

Taffy Obje
Chubby Vazo

Beşgen 
Vazo

Apollo 
Büyük Vazo

Lounge Küçük Küp

Arty Obje

Kare 
Kapaklı Vazo
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Monokrom detaylar

Flower Ahşap Kapaklı 
Mum ve Oda Kokusu 

Doğru seçilen 
oda kokuları 

ve mumlar, elde 
edilmek istenen 

sakinlik hissini de 
pekiştirir. 

Bu vazolar, 
mekana yaratıcı 

dokunuşlar 
eklemeye de 

imkan tanıyor.

Testi Vazo

Tek renk üzerine kurgulanan bir dekorasyonda, parlak bir vurgu tonu eklenerek 
elde edilen etkiyi ikiye katlamak mümkün. Örneğin klasik siyah-beyaz monokrom 

seçimlere biraz gold detaylar ilave edilerek şık ve zarif bir finale gidilebilir. 
Bu ürünler, özellikle fark yaratmayı sevenlere...

Nude tonlarda zarif şıklık
Huzur veren sakinliğin merkezinde yalınlık ve doğallık yer alıyor. Alternatif 
yorumlara ev sahipliği yapan vazolar, sıra dışı formlarını ve dokularını öne 

çıkaran nude tonlarıyla adeta heykelsi bir duruş sergiliyor. Tercihini yalınlık ve 
dinginlikten yana kullananlara iyi bir hediye alternatifi olabilir. 

Nakış Face Kırlent

Nova Puf

İrina Kırlent

Stile vurgu 
yapan tablolar 
estetik açıdan 
atmosferi de 
güçlendirir.

Theon Obje
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Mis kokular tüm evi sarsın
Duyuları harekete geçirmenin ve evleri portakal, tarçın ve 
karanfil gibi sarıp sarmalayan davetkar kokularla doldurmanın 
tam zamanı. Örneğin modern bir anlayışla dekore 
edilmiş bir ev için, bergamut ve portakal gibi citrus 
ailesinden bir koku tercih edilebilir. Çok sevilen kır evi 
tarzında bir dekorasyon için, paçuli ve lavanta gibi ayırt 
edilebilen hammaddeleri içeren kokular uyumlu olur. 
Klasik stilde dekore edilmiş bir evin sahibini, baharatlı ve 
odunsu kokular mutlu edebilir. 

Spice Orange 
Ahşap Kapaklı Mum ve

 Oda Kokusu

Dark Amber 
Ahşap Kapaklı Mum ve 

Oda Kokusu

Nar Ahşap Kapaklı 
Mum ve Oda Kokusu

Lavanta
Ahşap Kapaklı Mum 

ve Oda Kokusu

Woman Biblo 
Black Vanilla Oda Kokusu ve Mum

Palosanto 
Mum ve Oda Kokusu

Dark Wood 
Ahşap Kapaklı Mum 

ve Oda Kokusu   
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Duygularınızı dengelemek, insanlarla rahat iletişime geçmek ve düşüncelerinizi gerçeğe 
dönüştürmek için mavinin enerjisinden faydalanabilirsiniz. Evinizde bu renkteki objelere daha 
fazla yer verebilir, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kırmızının en canlı tonlarından mercan ve 

zamansız şık siyah ile birlikte kullanıldığında ise daha çarpıcı bir görünüm yaratır. 

Tüm dilekler gerçek olsun!

Hep taze kalan anılar

Eşleştir yakıştır
Tarzları, dokuları, malzemeleri gönlünce karıştırmayı, 

bir stile  bağlı kalmadan özgürce dekore etmeyi sevenler, 
bu parçalara da evlerinde keyifle yer açacaklardır. 

Ailecek gittiğiniz yaz tatiliniz, kızınızın mezuniyet töreni ya da oğlunuzun doğum günü... 
Baktıkça size kendinizi iyi ve mutlu hissettiren anılarınız hep gözünüzün önünde kalsın! 

Göz Cam Büyük Obje

Zeus Gece  
Mavisi Vazo

Ares Gece 
Mavisi Küp

Göz Cam Obje

Alone Tablo

Kırmızı ve Lacivert 
Küp Obje

Ahşap Çerçeve
Ceviz Çerçeve

Eskitme Çerçeve

Brown Çerçeve

Lounge 
Büyük Küp

Valor Halı

Carlyn 
Lambader

Daire Vazo

Mona Konsept Puf
Ruth Orta ve 
Yan Sehpa

Yuvarlak 
Taba  Kırlent

Soyut Ayaklı Abajur 
Soyut Obje

Handmade Vazo Seti

Jovia Halı

El işçiliği özel 
camlar fırınlama 

işleminden 
geçtikleri için uzun 

ömürlüler.
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Loş ışıklar eşliğinde 
samimi kurgular
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Yeni yılı anlatan en güzel detaylardan 
biri de, mekanları daha samimi kılan loş ışıklardır. 
Her biri özel tasarım armatürlerle, yaşam alanları 

aydınlanırken stiliniz de sizi yansıtabilir! Kırmızı ve yeşilin 
öne çıktığı klasik bir yılbaşı dekorasyonuna güncel

 bir görünüm kazandıran modern detayları görünür kılmak
için de doğru aydınlatma yerinde bir seçim olur. 

Iriana Abajur

Keten Başlıklı Lambader

Silver Lambader

İkili Lambader

Peru LambaderHera Lambader

Color Lambader

Silver Abajur

Atmosfer ve 
okuma ışığı görevini de 
üstlenen lambader ve 
abajur gibi seçenekler, 

mekanda öne çıkarmak 
istediğiniz köşeyi etkili 
biçimde vurgularken 
dramatik efektler de 

yaratır.



Yang Sehpa Turuncu
Yang Sehpa Mavi

West Puf
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Davetkar tonlar, çarpıcı formlar
Mekanlarda modern ve zarif bir görünüm sunan seramik objeler, farklı 

parçalarla kombin edilebilir, her stile uyarlanabilir ve yer aldığı dekorasyonda 
kendini fazlasıyla hissettirir. Bu popüler malzeme son yıllarda aydınlatmadan 

vazoyu pek çok üründe, çarpıcı formlarda ve davetkar tonlarda kendini 
gösteriyor. Güzel bir hediye alternatifi neden olmasın... 

Leather Abajur

Cakra 
Orta ve Küçük Vazo

Alisya Vazo

Kaideli 
Cam Biblo

Lenny Vazo

Catrice Vazo

Nice Vazo

Nude Tablo

Nicolas Tablo

Cinnamon 2’li Küp Obje

Zeytin yeşilinin 
ana renk olduğu bir 
dekorasyona sıcaklık 

katmak için yanık 
turuncu, amber ve pas 

tonlarında seçilmiş 
birkaç aksesuar 
ilave edilebilir.
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Neutral Alanis Kırlent

Lizie Vazo

Alona 
Vazo

Cream Post HalıPlump Vazo
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HER EVE  DOĞTAŞ HER HEDİYEDE  DOĞTAŞ 

Birbirinden güzel ve özel hediye seçenekleri ve Doğtaş Home koleksiyonundaki 
tüm parçaları görmek için home.dogtas.com‘u ya da size en yakın 

Doğtaş mağazasını ziyaret edebilirsiniz. 

/ dogtas 


