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duvar oyunları
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A K S E S U A R  K O L E K S İ Y O N U



#benimtarzımdoğtaş

Y aşam alanları tamamlanırken, detaylar tüm ruhu oluşturur. 
Örneğin duvarlar için doğru boya rengini elde etmek gerçekten 

önemlidir, ancak sanat eseri olmadan duvarlar yalın ve eksik kalır. Ahşap 
zemin, alanın sıcaklığında ve akışında büyük bir rol oynar, fakat bağlayıcı 
bir halı olmadan oturma düzeni tamam olmaz, oda renksiz ve ruhsuz 
kalır. Yan sehpalar işlevseldir ve doğru seçilirse kurguya stil katar, ancak 
ona mükemmel lambayı eklemek, mekana görsel denge ve estetik 
de getirir. Evlerimize bu ruhu katmak için Doğtaş Home koleksiyonu, 
400’den fazla tasarım ile mağazalarımızda yerini aldı. Ayrıca tüm Doğtaş 
mağazalarında bulunan ücretsiz mimari hizmetiyle, doğru yönlendirmeyi 
almak da artık çok kolay. 

04 aksesuarlar 
sanatsal&el yapımı seramik objeler

16 stillere göre seçimler   
sanatsal modernistler 
gösterişli eklektik  
natüralist çizgiler 

30 oda kokuları&mumlar 
sizi ve evinizi anlatan notaları keşfedin!

34 aydınlatma 
aydınlanırken de stiliniz konuşsun!

38 tekstil
dokunma hissi yaratan kırlent, halı ve puflar

içindekiler

12 duvar oyunları  
 tablolar, saatler, aynalar 
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duvar oyunlarıduvar oyunları
Doğtaş Home ile yaşam alanları kişiselleşiyor! 

Mekanların gerçek ruhunu oluşturan 
aksesuarlar ve dekorasyonun tamamlayıcı ürünleri 

Doğtaş Home ile yepyeni bir boyuta taşınıyor. 



DOĞTAŞ HOME
4

duvar oyunları

DOĞTAŞ HOME
5

Mekanlarda modern ve zarif bir görünüm 
sunan seramik objeler; farklı parçalarla 
kombin edilebilir, her stile uyarlanabilir ve 
yer aldığı dekorasyonda kendini fazlasıyla 
hissettirir. Yüksek derecede fırınlama 
yapıldığı için seramik ürünler uzun 
yıllar renkleri solmadan ve bozulmadan 
kullanılabilir. Bu popüler malzeme 
son yıllarda, aydınlatmalarda da 
şık ve zarif bir  alternatif olarak 
öne çıkıyor.

seramikler

Yaşam alanlarında aksesuar kullanma sanatı; odaların eşyalarla dolup taşmadığı, 
doku, beğeni ve işlev dengesinde dekore edildiği, iyi düşünülmüş bir süreçtir. 
Belirli aksesuarların yaratıcı yerleşimi, alanı tanımlamaya yardımcı olur. Örneğin 

doğru kumaş ve renkte döşenmiş şık bir bank eklemek, antreyi tamamlayacağı gibi 
işlevsel bir çözüm de sunar. Kanepenin arkasına yerleştirilmiş bir konsol, oturma 
düzenini tanımlamaya yardımcı olur. Üstüne birkaç şamdan ve bir abajur koymak, 

altına küp sedirler eklemekse bu kurguya işlev, renk ve stil katar.  



tarz sahibi seramikler

Dokulu 
aksesuarlar 

kullanırken benzer 
malzemeleri 

yan yana 
getirmeyin.

İşlevsel 
ve dekoratif 

kullanım sunan 
bir tasarım.

tarz sahibi seramikler
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Alina ve Nadia 2’li Şamdan Angela Vazo - Angelo Lacivert Vazo Dafni Vizon - Lacivert Büyük Vazo

Kaideli Cam Biblo Göz Cam Büyük Obje

Cinnamon 2’li Küp Obje Metal Kapaklı Obje Büyük - KüçükAntinio 3’lü Küp

Pineapple Lacivert - Vizon Obje Rena ve Lora Dekoratif ObjeMermer Obje

Zeus Beyaz - Siyah Vazo Ares Gece Mavisi  - Beyaz - Siyah Küp Hades Krem  - Beyaz - Siyah Vazo

Country Büyük - Küçük KüpBlue 2’li Küp Obje Black White Abajur - Küp

Deniz Yıldızı Obje

Göz Obje

Hitit Vizon - Lacivert Vazo

Sofia Vizon - Beyaz Kadın BibloPera Orta ve Alicia Küçük Küp

El Küre Biblo

Gold ve siyah 
birlikteliğiyle 
zamansız bir 

dokunuş.

Özel camlar el işçiliğiyle 
üre tiliyor. Fırınlama işleminden 

geçtikleri için uzun ömürlüler. 
Metal kaideleri ise özel bir 

boyama yöntemiyle renklendirilmiş.
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el yapımı şıklık

Handmade KüpHandmade Küçük KüpHandmade Vazo Seti

Artemis 3’lü Sarı Vazo Seti Artemis 3’lü Yeşil Vazo Seti

Apollo Büyük Vizon - Büyük VazoApollo Düz Silindir Vazo

Athena 2’li Yeşil Vazo Seti Athena 2’li Sarı Vazo Seti

Dionisos Vizon - Yeşil Obje

Posedion Yeşil - Vizon Obje

“Handmade” serisinin 
tamamı el işçiliği. 1. sınıf seramik 
çamurundan üretilen ürünler, 
özel sır ile fırınlanıyor ve bu da 
desenlerin ömrünü uzatıyor. 
Bu ünik ve değerli parçalara 
evinizde daha çok yer açın. 
Çünkü trendler onları işaret ediyor.  

hand made

Alternatif yorumlara 
ev sahipliği yapan vazolar, 

sıra dışı form ve dokularıyla 
ade ta heykelsi bir duruş 

sergiliyor. 
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sanatsal dokunuş

Helen Şamdan Biblo

Hermes Biblo

Hole Siyah - Beyaz BibloBig Hole Biblo

Column Büyük Beyaz - Küçük Siyah Obje

Woman Büyük Biblo

Davut Büst

Woman Büyük Biblo

Woman Biblo

Taş Krem - Vizon Biblo

sanatsal e tki için  
Gösterişli heykel, büst ve 

sütunlar, içinde bulundukları 
her ortama eşsiz bir hava 
katarlar. Örneğin geniş bir 

antreniz varsa,  geçiş alanlarını 
güzelleştirmek için bu 

parçaları değerlendirebilirsiniz. 
Dekorasyonda sanatsal bir 
etki yaratmak için sadece 

tablo ya da büstleri kullanmak 
zorunda da değilsiniz. Modern 

aksesuarlar da girdikleri her 
mekana son derece artistik 
etkiler katabiliyor. Özellikle 

benzersiz bir estetiğe sahip 
olan ve her tarza uygun 

seçeneklerin bulunabildiği 
seramik aksesuarlar aradığınız 

sanatsal etkiyi verebilir. 

Sanat, hayatın her alanını güzelleştirir ve ona anlam 
katar. Dekorasyonda çarpıcı bir este tik görünüm 
elde e tmek ve mekanlara sofistike bir doku eklemek 
için de sanat eserleri yerinde bir seçim olur. Yaşam 
alanlarınıza tarz, doku ve karakter katmak için 
dekorasyonunuza sanatsal dokunuşlar ilave edin. 
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Catelpillar Tablo - 1000x750 mmElite Tablo - 1000x750 mm

Matisse 4 Tablo - 640x640 mm

Matisse 7 Tablo - 638x940 mm

Matisse 5 Tablo - 640x440 mm Matisse 6 Tablo - 940x630 mm

Matisse 2 Tablo - 440x440 mm Matisse 3 Tablo - 540x540 mm

Karma 1 Tablo - 750x1000 mm Karma Tablo - 1000x750 mm

Matisse 8 Tablo - 940x640 mm

Loop Tablo - 1000x1000 mm

Teos Köşe Takımı

Kişisel zevki yansıtan, stili 
tamamlayan tablolar,  doğru 
sergileme teknikleriyle buluştuğunda 
duvarlar birer sanat galerisine 
dönüşebilir. Simetrik, asimetrik, yatay, 
dikey ya da karma düzen içerisinde 
asılabilecek stil sahibi tablolar 
ile yaratıcı duvar oyunlarına imza 
atabilirsiniz.

duvar oyunları
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Lacivert Tablo - 800x800 mmLacivert 1 Tablo - 800x800 mm

Marble Cream Tablo - 900x600 mmMarble Tablo - 900x600 mm

Window Ayna -950x850 mm

Brown Tablo - 1000x750 mmBrown 1 Tablo - 1000x750 mm

Ahşap Büyük - Küçük Saat - 350x350 mm / 250x250 mm Lux Saat - 800x800 mmLuxury Saat - 960x960 mm

Duvarları dekorasyonun bir parçası 
haline ge tiren, stilinize vurgu yapan tablo, 

saat ve aynalar este tik açıdan atmosferi 
güçlendirirken, yaratıcı dokunuşlar eklemeye 

imkan tanıyarak evleri de kişiselleştiriyor.

İPUCU
Genel kural tablonun ya da bir grup tablonun orta noktasını yaklaşık olarak göz 

hizasında yerleştirmektir. Bu durumda grup tablolar, tek bir ünite gibi düşünülmeli. 
Ancak göz seviyesi açısından bazı istisnalar olabilir. Örneğin yemek odasında 

kullanacağınız tabloyu sandalyede otururken göreceğinizi düşünerek göz 
seviyesinden biraz daha aşağıya asmanız gerekir. Eğer kanepe gibi bir mobilya 

üzerine büyük bir tablo asacaksanız, çerçevenin mobilyadan büyük olmamasına dikkat 
edin. Tablonun mobilyanın yaklaşık yüzde 75’ini kaplaması hoş bir görünüm yaratır.
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her stilin bir aksesuarı vardır 

Samimi ve yalın bir anlayış...Modern-retro 
karışımlar... Sanatsal dokunuşlarla kimlik 
kazanan mekanlar... Eklektik tavır... Doğadan 
ilhamını alan natürel çizgiler... Tüm bunlarla 
buluşan üst düzey şıklık... Her evin, her 
mekanın bir tarzı ve o tarzı tamamlayacak, 
mekana kimliğini kazandıracak, yaşanmışlık 
katacak final dokunuşları vardır. Siz de 
kendi tarzınız ve beğenilerinize en uygun 
aksesuarı ve tamamlayıcı parçaları seçerek 
yaşam alanlarınızdaki şıklığı bir üst seviyeye 
taşıyabilirsiniz. 



Samimi, yalın ve modern tasarım çizgilerini 
şık bir tavırla yaşam alanlarına taşıyan bu stilin 

odağında sanat eserleri ve sanatsal değeri 
yüksek objeler yer alıyor. Tasarım dünyasında 
pek çok alanda yükselen “arts&crafts” akımı, 

zengin tonlar ve net vurgularla buluşarak, yaşam 
alanlarını içinden çıkmak istemeyeceğiniz birer 

galeri mekanına dönüştürüyor. 

sanatsal
modernistler

Giza Köşe Takımı



sanatsal modernistler sanatsal modernistler
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Oval Sehpalı Lambader

İrina Kırlent

Ekru Pelus Kırlent

Göz Cam Büyük Obje
Matisse 6 Tablo - 

940x630 mm

Deniz Yıldızı Obje

Luxury Saat

Black White Küp

Column Büyük 
Beyaz - Siyah 

Küçük Obje

Heykel Abajur
Söğüt 

Metal Obje

Venecia Gri Halı

Hermetis Luxury Halı

Soyut Ayaklı Abajur

Angelo Vazo

Palosanto Büyük Mum

Palosanto 
Oda Kokusu

Taş Krem Biblo

Allegra BerjerGöz Obje

Hitit Vazo

Zeus Beyaz - Siyah Vazo

Davut Büst

Brita Sandalye



gösterişli
eklektik

Lucca Köşe Takımı

Toprak tonları; tarçın, siyah ve bejlerle 
buluştuğunda ortaya davetkarlık dozu yüksek 

mekanlar çıkıyor. Fonda modern çizgilerin hakim 
olduğu stilde boho detaylar ağırlıklı bir seçim 

olarak öne çıkarken, soyut objelerin oyuna dahil 
olmasıyla ortaya eşsiz ve kişiye özel bir tasarım 

birlikteliği çıkıyor. Natürel malzemeler ve eklektik 
renkler, çöl sıcağı hissini çağrıştırarak bu rahat 

görünüme retro bir hava da katıyor.

Objeleri sergilemenin 
farklı yolları vardır. Mesela, 

bir konsol üzerinde aksesuar ve 
tamamlayıcı ürünleri değiştirerek 

stil farklılıkları elde edebilir, 
bu sayede onu mevsimlere 

ya da trendlere göre 
düzenleyebilirsiniz.
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gösterişli eklektikgösterişli eklektik

Ring Abajur

Window Ayna

Handmade Vazo Seti

Siyah LambaderAynalı Çerçeve

Marcella Halı

Yuvarlak Taba Kırlent
Üçgen Ekru Kırlent

Justo Halı

Bohem Lina Kırlent

Bohem Aisa KırlentSpice Orange Mum

Kaideli Cam Obje

Elite Tablo - 1000x750 mm

Hazeran Tepsi

Mantar Metal Abajur

Lily Sallanır Berjer

Spice Orange 
Oda Kokusu

Bohem Nasia Kırlent



Brita Koltuk Takımı

Huzur veren sakinliğin merkezinde sadelik ve 
doğallık yer alıyor. Nötr toprak tonları ve doğal 

dokuları, göz alıcı aksesuarlar tamamlıyor. Lüks 
etkisi de yaratan bir halı ise ortama samimiyet 

ve doku katıyor. İri yeşil yapraklı ev bitkileri, etnik 
motifler ve zarif geometrikler ilgiyi artırırken, 

doğal malzemeler ve dokular mekandaki 
sıcaklık hissini artırıyor. Bu stilde, natüralist 

stilize motifleri retro parçalarla da kombinlemeyi 
deneyebilirsiniz.

natüralist
şıklık
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natüralist şıklıknatüralist şıklık

Artemis 3’lü 
Sarı Vazo Seti

Ahşap Büyük Saat 

Athena 2`li Yeşil Vazo Seti

Sofia Vizon 
Kadın Biblo

Flower Ahşap Kapaklı 
Oda Kokusu ve Mum

Leather 3’lü 
Sarkıt

Rita Berjer

Classic Çerçeve

Bella Modern Halı

Bohem Karya Kırlent
Neutral Alanis Kırlent

Neutral Leona Kırlent

Posedion Yeşil Obje

Dafni Vizon Büyük Vazo
Marble Cream Tablo - 900x600 mm

Metal Kapaklı 
Objeler

Mermer malzemeden 
üretilmiş Cloud Kitap 
Desteği

Venecia Beige Halı

Hazeran Meşe Tepsi

Modern Abajur

Mila Yuvarlak Puf
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Palosanto Mum ve Oda Kokusu

Doğtaş Home’un koku ve mum koleksiyonu sayesinde bambaşka bir dünyayla 
tanışmaya hazır olun. Uzun çalışmalar sonucu formüle edilmiş, yüksek kalıcılığa sahip 
her bir koku, içeriğine özel ambalajıyla ulaşılabilir lüksü yaşatıyor. Koleksiyon 8 farklı 
koku grubundan oluşuyor. Özel tasarım cam şişelerde sunulan kokularda, yine özel 
bambu filtreli siyah çubuklar kullanılıyor. Büyük ebatlı mumlar, ahşap fitilleri sayesinde 
doğal bir içeriğe ve uzun süreli yanma özelliğine sahip. Hem mum hem de koku 
kapaklarında kullanılan özel cilalı kayın ağacı ise tasarımın şıklığını tamamlıyor.  

oda kokuları ve mumlar
hangi koku sizi anlatıyor?

Dekorasyon stiline göre koku önerileri 
Her evin bir kimliği vardır ve nasıl ki dekorasyon bu kimliği yansıtıyorsa, evin kokusu da bu tasarımın bir parçasıdır. 
Dünyaca ünlü parfümörler, ev kokularının da dekorasyonun bir parçası olması gerektiğini, aksi takdirde evde yaratmaya 
çalıştığınız ambiyansın ve kimliğin eksik kalacağını söylüyor. Peki hangi stilde hangi kokuyu tercih etmek gerekiyor? 
Klasik stilde dekore edilmiş bir evde baharatlı ve odunsu kokular tercih edilmeli. Çünkü baharatlı kokular dekorasyondaki 
etnik dokunuşları tamamlar ve bütünlük sağlar. Tercihiniz retro ise o zaman oryantal ya da egzotik kokuları seçebilirsiniz. 
Tıpkı mobilyalarınız gibi evinizin kokusu da sizi o yıllara götürür. Daha modern evlerde portakal ve bergamot gibi 
citrus ailesinden bir tercih yapılabilir. Rahatlatıp iyi hissettiren kokulara sahip bu meyveler evin modern tarzıyla 
bütünleşip dekorasyonla uyumlu bir enerji yaratır. Country tarzı bir dekorasyonda ise paçuli, lavanta gibi ayırt edilebilen 
hammaddeleri içeren kokular uyumlu olur. 

ÜST
NOTA

DİP NOTA

ORTA NOTA

İlk hissedilen koku

Parfümün en yoğun 
olduğu nokta

Kalıcılığı veren nokta

Dark Amber Mum ve Oda Kokusu

musk, amber, vanilya

zencefil

incir, turunç

Koleksiyonda 4 adet koku seçeneği bulunuyor. Oda kokuları 250 cc, 
mum 260 gr. Mumlar 1. sınıf parafin kullanılarak üretiliyor. 

misk, sandal ağacı, tonka, amber

yeşil notalar, karanfil, 
portakal çiçeği

Hindistan cevizi, 
palo santo

Koleksiyonda 2 ürün bulunuyor. 
Oda kokusu 190 cc, mum 260 gr. Bitkisel vegan mumdan üretiliyor. 

Parfümologlar, parfümün içindeki 
hammaddeleri bir piramit gibi planlar. Bir 
parfümü ilk kokladığınızda hissettiğiniz 

kokular, piramidin en ucunda yer alan üst 
notaların kokusudur. Genellikle ilk 10-
15 dakikada bu üst notaları koklarsınız. 
Birkaç saat sonra parfümün kalbi olarak 

adlandırılan orta notalar devreye girer ve 
kokunun bir başka boyutunu hissedersiniz. 

Parfümün kalbi aynı zamanda onun 
en belirgin notalarıdır. Piramidin en alt 

kısmında yer alan dip notalar ise parfüme 
karakterini ve kalıcılığını verir. Onlar 

parfümün formülünün temel taşlarıdır. 
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hangi koku sizi anlatıyor?hangi koku sizi anlatıyor?

beyaz çikolata, vanilya, sandal ağacı

sedir ağacı, misk vanilya, sandal ağacı

vanilya

tonka, vanilyavanilya, sandal ağacı

orris

okaliptüs, menekşe gül

kakule

tarçın, karanfilpatçuli, gül, amber

Hindistan cevizi

bergamot portakal, şeftali

adaçayı, nar

şeftalimandalina, kayısı

Pomegranate Ahşap Kapaklı Mum ve Oda Kokusu

Spice Orange Mum ve Oda Kokusu

Flower Ahşap Kapaklı Mum ve 
Oda Kokusu

Black Vanilla Mum ve Oda Kokusu

Lavander Patcholy Mum ve Oda Kokusu

Dark Wood Ahşap Kapaklı 
Mum ve Oda Kokusu

Koleksiyonda 3 adet koku seçeneği ve mum bulunuyor. Oda kokuları 
200 cc, mumlar 260 gr. Özel bitkisel vegan mum kullanılıyor. 

Koleksiyonda 3 adet koku seçeneği ve mum bulunuyor. Oda kokuları 
200 cc, mumlar 260 gr. Özel bitkisel vegan mum kullanılıyor. 

Koleksiyonda 4 adet koku seçeneği bulunuyor. Oda kokuları 250 cc, 
mumlar 260 gr. Mumlar, 1. sınıf parafinden üretiliyor. 

Koleksiyonda 4 adet koku seçeneği bulunuyor. Oda kokuları 250 cc, 
mumlar 260 gr. Mumlar, 1. sınıf parafinden üretiliyor. 

Koleksiyonda 4 adet koku seçeneği bulunuyor. Oda kokuları 250 cc, 
mum 260 gr. Mumlar 1. sınıf parafin kullanılarak üretiliyor.

Koleksiyonda 3 adet koku seçeneği ve mum bulunuyor. Oda kokuları 
200 cc, mumlar 260 gr. Özel bitkisel vegan mum kullanılıyor. 
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aydınlatma

Beton Abajur

Leather Abajur Leather SarkıtLeather 3’lü Sarkıt

Heykel Abajur

Mantar Abajur Mantar Metal AbajurModern Abajur

Ring Abajur Soyut Ayaklı Abajur - Soyut ObjeSoyut Abajur -  Soyut Vazo

Geometrik Abajur

Brita Sandalye ve Masa

Ahşap, metal ya da polyester malzemeden 
üretilmiş her biri özel tasarım armatürlerle, 
aydınlanırken de stiliniz sizi yansıtsın... 

aydınlatmalar

Bir mekanda 
ana ışık kaynağı 

avize ve sarkıtlar 
olduğu için aydınlatma 

seçimine onlarla 
başlamak akıllıca 

olur.

Abajur gibi 
belli bir alanı 

aydınlatan seçenekler 
odanın öne çıkarmak 

istediğiniz bir köşesini 
etkili biçimde 

vurgular. 

Özel 
tasarım 

dekoratif masa 
lambaları olduğu 

alanı aydınlatırken 
dramatik efektler 

yaratır.

Çift işlevli 
tasarımlar 

güzel bir hediye 
alternatifi de 

sunar.
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Oval Sehpalı LambaderSiyah LambaderLeather Lambader

Konik Başlıklı Lambader Keten Başlıklı Lambader

İyi planlanmış bir aydınlatma düzeni, 
stilin algısını güçlendirmekle kalmaz, doğru 
atmosferleri oluşturarak de tayları vurgular 
ve mekanda odak noktaları yaratır.  stil ve kullanım 

önerileri
• Zarif bir görünüm için 

cam, endüstriyel bir hava 
için metal, geleneksellik 
için ahşap... Aydınlatmalar 
dekorasyon stilini de 
destekler. 

• Genel aydınlatma ile aplik, 
lambader veya abajur gibi 
tamamlayıcı ışık kaynağını 
aynı ya da benzer formda 
seçip takım yapmak, 
mekandaki dekoratif 
etkiye vurgu yapar. 

• Görkemli bir avize, 
iddialı sarkıtlar ya da 
gömme tavan spotları... 
Bir mekanda ışığı 
eşit düzeyde yaymak 
için genel bir ortam 
aydınlatması kullanılmalı. 

• Avize ve çoklu sarkıt gibi 
ana ışık kaynaklarından 
daha fazlasına ihtiyaç 
duyulan alanlarda masa 
lambası, plafoniyer ve 
lambader gibi çok yönlü 
aydınlatmalar tercih 
edilebilir. 

• Yükseklik ayarlı 
yönlendirilebilir 
lambaderler yüksek bir 
berjerde bile ışığı arkadan 
vererek konforlu bir ortam 
yaratır. Noktasal ışığı 
sayesinde de sağlıklı bir 
okuma sağlar.

Ana yaşam 
alanlarında atmosfer 

ve okuma ışığı görevini 
üstlenen lambaderlerin 

şimdilerde bir rolü daha var. 
Onlar artık aynı zamanda 

birer yan sehpa!



Dekorasyonda, önemli işlevsel yardımcılar arasında 
yer alan puflar stilleriyle de göz dolduruyor. Son 
dönemlerde farklı formlarıyla da dikkatleri üzerine 
çeken puflar, özellikle doğru kullanıldığında her 
tarzdaki salonda çarpıcı odak noktaları yaratıyor. 

Koltuk için puf seçerken renk-desen oyunlarına dikkat 
etmekte fayda var. Pufu aynı renkte tercih etmek sade 
bir görünüm elde etmeyi sağlar. Ancak mekana biraz 
daha derinlik katmak için koltuğun açık ya da koyu 
tonları da ideal olabilir. 

Koltuk desenli ise puf seçiminde aynı desenden 
uzak durmak gerekir. Çünkü benzer desenler karmaşık 
ve yorucu bir görünüm yaratabilir. Farklı bir desen ama 
aynı renk tonlarında bir puf, ideal bir görünüm elde 
etmeyi sağlar.

Monokrom bir odayı biraz daha hareketlendirmek 
için renkli ve desenli bir puf tercih edilebilir. Küçük 
alanlarda puflar, sehpanın etrafında ekstra oturma 
alanı ya da yan sehpa olarak değerlendirilebilir. 

pratik çözüm
puflar
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Yüzeylere sıra dışı yorumlar katan halı ve kilimler desen, şekil ve renkleriyle de fark yaratıyor.  
İç mekanları hareketlendirmek, zeminlere imza atmak onlarla mümkün! 

Sezonun gözde desen ve dokularından oluşan stil kahramanı dekoratif kırlentler ise koltuk, berjer ve 
hatta yatakları ilgi odağı haline getiriyor. % 100 pamuk ya da keten dokuma kırlentler ilhamını doğadan 
alıyor ve dahil olduğu her stilde mekanın sıcaklık katsayısını artırıyor. Bohem, geometrik ya da modern 

stildeki kırlentleri karıştırarak ideal kombini yaratmak ise keyifli bir final oluyor.  

dokunma hissi yaratan tekstiller: 

halılar & kırlentler

4 puf 4 kombin

Elegant Büyük - Küçük Çerçeve

Marsilio Beige Halı - 1600x2300 mmMila Kare PufMarsilio Antrasit Halı - 2000x2900 mm

Damone Halı - 1600x2300 mm Nakış Eyes - Ekru Peluş KırlentNova Puf

Bricus Halı - 2300x2900 mmBricius Halı - 1600X2300 mm Piero Konsept Puf

Mila Yuvarlak Puf Balera White Halı - 2000X2900 mm
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Bella Modern Beige Halı - 2000x2900 mm Classic Büyük - Küçük Çerçeve Bohem Aisa Kırlent

Vita Halı - 1600X2300 mm
Nakış Face Kırlent

Aynalı Çerçeve
Bella Modern Halı - 1600x2300 mm

Bohem Nasia - Bohem Karya Kırlent

İris - İrina KırlentÜçgen Ekru - Üçgen Antrasit Kırlent Neutral Cladia
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Novus Beige Halı - 2000X2900 mm

Valor Halı - 1600X2300 cm 

Vitalis Halı - 1600X2300 mm

Zia Halı - 1600X2300 mm

Novella Beige Halı - 1600X2300 mm Seneca Beige Halı - 2000X2900 mm

Antrasit Post Halı- 800X1000 mm

Antrasit Silver Halı - 800X1000 mmCream Post Halı - 800X1000 mm

Valens Halı - 1600X2300 mm

Valona Halı - 1600X2300 mmAntrasit Peluş Kırlent

Jovia Halı - 1600X2300 mm
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Hermetis Luxury Halı - 2000x2900 mmMagnum Dark Halı - 2000x2900 mm

Clytia Halı - 1600X2300 mm Tonia Vizon Halı - 1600X2300 mm

Venecia Gri Halı - 1600x2300 mm

Bohem Eliza Kırlent Bohem Zena KırlentBohem Laura Kırlent

Bohem Lina KırlentBohem Hera Kırlent Bohem Elis Kırlent

STİL ÖNERİSİ 
Modern bir stilde çizgili ya da geometrik halılar tercih edilebilir. Etnik stilde 

hakim renk kartelası amber, hardal, bej ve kahvelerdir. Bu yönüyle toprağın sıcak 
dokusunu içeriye de taşımak mümkün. Duvar, zemin ve mobilyaların aynı renk 
tonlarında olduğu durumlarda zeminde desenli bir halı tercih edilerek mekana 

hareket kazandırılabilir. Jakarlı halılar, yüzeyde kadifemsi bir etki yaratır. Özellikle 
klasik, neo-klasik gibi stillerde bu tarz halılar tercih edilebilir. Pastel renkli 

halılar, üzerinde duran mobilyaları ön plana çıkarır. 

Giza Köşe Takımı

her eve Doğtaş Home, 

her hediyede Doğtaş Home...

Marcella Halı - 2000X2900 mm
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Marcella Halı - 1600x2300 mm

Justo Halı - 1600x2300 mmSeneca Vizon Halı - 1600x2300 mmTonia Halı - 1600x2300 mm

Venecia Beige Halı - 1600x2300 mm Angy Halı - 1600x2300 mm

Angy Beige Halı - 2000X2900 mm

Vizon Peluş Kırlent Hardal Peluş KırlentYuvarlak Taba - Ekru Kırlent

HALI KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Halınızı elektrik süpürgesinin fırçasız uçları ile süpürün. Üzerine konulan eşyaların, halıda 

iz yapmaması için belli aralıklarla yerlerini değiştirin. Düzenli olarak vakumlu temizlik yapın 
ve süpürün, bu başta yoğun olan hav dökülmesini yok denecek kadar azaltır. Halınıza bir 

şey döküldüğünde bekletmeden hızlı bir şekilde silin. Dökülen bir sıvı ise dağılmadan 
kağıt havluyla tampon yaparak fazla sıvıyı alın, ardından soğuk su ve doğal sabunlu bez 
ile silin. Halıyı mutlaka hav yönünde silin. Halıların derin temizliği için, konusunda uzman 

profesyonellerden destek alın. Halıyı ıslakken kullanmayın ve direkt güneş ışığından koruyun. 

İPUCU: Sirkülasyonu yüksek alanlarda yıkanabilir ya da temizlemesi kolay alternatifleri 
değerlendirin. Küçük ebatlı halılar bu mekanlarda hijyen açısından da daha kullanışlı olur.

Neutral Galina - Leona Kırlent Neutral Alanis - Maira Kırlent



#benimtarzımdoğtaş

Aksesuardan halı ve aydınlatmaya, küçük 
dekorasyon parçalarından mumlara kadar birçok 
farklı parça Doğtaş’ın modern ve yenilikçi tarzıyla 
tasarlanıp üretiliyor. Karıştırıp yakıştırılmış ve 
kişisel dokunuşlar ilave edilmiş yaşam alanlarına 
sahip olmak için, Doğtaş Home koleksiyonunda 
yer alan 400’den fazla tasarım size de ilham 
verebilir. Yaşam tarzınıza, dekorasyon stilinize ve 
kişisel beğenilerinize en uygun olanları seçerek 
evinize imzanızı atabilirsiniz. Her dönemde 
kendine yer bulabilecek, her stile adapte 
edilebilecek zamansız parçalar arasından sizler 
için seçtiklerimizi ise yanda görebilirsiniz. 

DOĞTAŞ MOBİLYA
İdealtepe Mah. Rıfkı Tongsir Caddesi No. 107 
(E5 Karayolları durağı Petrol Ofisi yanı)  Küçükyalı - Maltepe / İstanbul 

Telefon +90 216 425 00 02 Call Center 0850 800 3487
www.dogtas.com

www.facebook.com/dogtas
twitter.com/dogtas
www.instagram.com/dogtas
www.youtube.com/user/DogtasKurumsal
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