






İpeksi bir mutluluk için geçmişten geleceğe...

1991 yılından bugüne, mobilya sektöründe üst düzey hizmet sunan İpek Mobilya; başarı hikayesinin ilk adımlarını Kayseri’de attı. Yenilikçi ve trendlere 
hakim vizyonu, şık ve ekonomik çözümleriyle her geçen gün adımlarını sağlamlaştırdı. Hızla büyüyen İpek Mobilya, bugün dünyanın birçok ülkesine 
ihracat yapan önemli bir marka haline geldi. Bu başarımızın temelinde işimize duyduğumuz tutkunun yattığına inanıyoruz.

İpek Mobilya, yüksek teknoloji ürünü, insan sağlığına dost, fonksiyonel, estetik, zarif ve dekoratif ürünlerle sadece günümüz trendlerine değil 
geleceğin mobilya modasına da yön vermektedir.

Kurulduğu günden beri özgün tasarımlarıyla mobilya pazarında trendleri belirleyen etkin bir marka olarak faaliyetlerini sürdüren İpek Mobilya, 
ipeksi bir mutluluk için en yeni tasarımları evinize taşıyor. Yaşam alanlarınıza estetik, konfor ve kalite katmak adına yılların verdiği ustalık 
ve deneyimi daima geliştiriyor.

Koltuk takımlarından köşe takımlarına, oturma gruplarından kanepeye, yatak odasından yemek odasına, genç odasından, baza ve yatak 
çeşitlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerin beğenisine sunmaya devam etmektedir. 

İpek Mobilya teknoloji ve kaliteyi bir araya getiren trend koleksiyonları ile gerçek konforu sunmanın mutluluğunu yaşıyor ve daha iyisine ulaşmak 
için çalışıyor. Tüm koleksiyonları bir arada sunmak amacı ile geliştirilen CONCEPT ürünlerle evinize hem şıklık hem de konfor katacak detaylara 
imza atıyor.

Tasarımlarını 120’yi aşkın satış noktasında tüketicileriyle buluşturan İpek Mobilya, en çok tercih edilen ve sevilen mobilya markaları arasında yer 
almaktadır. Dünya mobilya akımlarını takip edip, bu konudaki gelişmeleri tüm ürünlerde uygulamaya çalışan marka, uluslararası piyasalarda da 
pazar payını hızla artırıyor.

Rahatlığın en doğal halini sunan İpek Mobilya, kurulduğu günden bu yana fonksiyonel ve kaliteli ürünleri uygun fiyat politikası, hızlı ve zamanında 
hizmet anlayışı ve Türkiye geneline yayılan geniş servis ve hizmet ağıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

Mevcut üretim tesislerinde modernizasyon ve makine parkuru açısından yenileme, genişletme, yeni model ve ürün çeşitliliği için ARGE çalışmalarıyla 
takip edilen marka profilini ortaya koymaktadır. İpek Mobilya yeni yatırımlarını sırasıyla hayata geçirerek mobilya sektöründeki 
yerini sağlamlaştırmaya devam edecektir.

Mutlak müşteri memnuniyetini temel prensiplerinden biri olarak kabul eden İpek Mobilya, tüketicilerine en iyisini sunmak için çalışmalarını hız 
kesmeden sürdürüyor.



From past to the future for silky happiness…

Ipek Mobilya, which has been rendering high-level services in the furniture sector since 1991, took the first steps of its success story in Kayseri. 
Its innovative and trend-dominated vision has strengthened its steps with its stylish and economical solutions every passing day. Fast-growing 
İpek Furniture has become an important brand that exports many countries in the world today. We believe that our passion for our work lies at 
the center of our success.

İpek Furniture, with high-tech, friendly to human health, functional, aesthetic, elegant and decorative products directs not only today’s trends 
but also the furniture fashion of the future.  

Ipek Furniture, which has been operating as an effective brand that sets trends in the furniture market with its original designs since the day it 
was founded, carries the latest designs to your home for silky happiness. It always develops years of mastery and experience in order to add 
aesthetic, comfort and quality to your living spaces.

It continues to present its wide range of products from sofa sets to corner sets, sitting groups to the sofa, bedroom to the dining room, teenager 
groups, types of bed base and bed to the consumers’ taste. 

Ipek Furniture experiences the happiness of offering true comfort with its trend collections that combine technology and quality and works to 
achieve better. With the CONCEPT products, developed with the purpose of presenting all the collections together it puts its signature the 
details that will add elegance and comfort to your home. 

Ipek Furniture, which brings its designs together with its consumers at more than 120 sales points, is among the most preferred and loved furniture 
brands. Following the world furniture movements and trying to apply the developments in this regard to all products, the brand is rapidly 
increasing its market share in international markets.

Offering the most natural state of comfort, Ipek Furniture has been focusing on customer satisfaction since its inception with its functional and 
high-quality products with an affordable price policy, a sense of fast and timely service and a wide service and service network spread throughout Turkey.

It displays the brand profile followed through R & D studies in existing production facilities for modernization and machine park, renovation, 
expansion, new models and product diversity. Ipek Furniture will continue to consolidate its position in the furniture sector by implementing its 
new investments respectively.

Accepting absolute customer satisfaction as one of its basic principles, Ipek Furniture maintains its work without slowing down in order to offer 
the best to its consumers.
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Camila Koltuk Takımı, geleneksel hatları modern bir dokunuşla 
harmanlıyor. Zarif görünümü ve eşsiz konforuyla detaylara 
önem verenlerin tercihi olacak.

Camila Sofa Set blends traditional lines with a modern touch. Elegant 
appearance and unique comfort will be the choice of those who care 
about details.
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CAMILA Koltuk Takımı - Sitting Group

CAMILACONCEPT

007

Kumaş / Fabric: 1821A - 1852A - 1853A
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CAMILA Koltuk Takımı - Sitting Group

CAMILACONCEPT

009

Kumaş / Fabric: 1781A - 1576A - 1574A



Koyu ceviz ve krem rengi seçenekleriyle ahşaba hayat
veren Camila Yatak Odası Takımı, yenilikçi çizgileri ve farklı 
renk alternatifleriyle zarif bir yatak odası tercih edenler için 
tasarlandı.

Life in wood with dark walnut and cream color options Camila 
Bedroom Set is designed for those who prefer an elegant bedroom 
with its innovative lines and different color alternatives.

Torino

CAMILA Yatak Odası Takımı - Bedroom Set
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CAMILACONCEPT

CAMILA Yatak Odası Takımı - Bedroom Set

011
Nil Beji // Nil Beige



Karakteristik tarzı, büyülü dokunuşlar ve yepyeni renkleriyle 
heyecan uyandıran, şık Camila Yemek Odası Takımı,
yaşam alanlarınızı göz alıcı bir ihtişamla, modern zamanın 
en zarif çizgileriyle buluşturuyor.

Characteristic style, magical touches and brand new colors exciting, 
stylish Camila Dining Room Set, make your living spaces look 
glamorous the most elegant lines.

012
Nil Beji // Nil Beige



CAMILACONCEPT

CAMILA Yemek Odası Takımı - Dining Room Set

013



014
Torino



CAMILACONCEPT

CAMILA Yemek Odası Takımı - Dining Room Set

015



Oturma odanıza yeni bir soluk katacak farklı dokunuşlar 
istiyorsanız, Camila TV Ünitesi göz alıcı çizgileriyle 
sizi bekliyor.

Different touches that give your living room a fresh breath 
Camila TV Unit with eye-catching lines. Adds a new spirit to 
your living room.

CAMILA Plazma TV Sehpası - Plasma TV Stand

016

Nil Beji // Nil Beige



CAMILACONCEPT

CAMILA Plazma TV Sehpası - Plasma TV Stand

017

Torino



KOLTUK

The glamorous of red challenges the ordinariness in your living 
room… Designed with modern lines, Rio Sitting Group gives a 
dynamic atmosphere to your living room with its metal legs.

Kırmızının göz alıcı çekiciliği oturma odanızda sıradanlığa 
meydan okuyor...  Modern çizgilerin bir ürünü olarak 
tasarlanan Rio Koltuk Takımı, metal ayaklarıyla yaşam 
alanınıza dinamik bir hava katıyor.
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RIO Koltuk Takımı - Sitting Group

RIOCONCEPT

019



The combination of brown tones and wood texture brings 
the comfort and quality which you are looking for your 
bedroom. The Rio Bedroom offers an exclusive elegance with a 
minimalist design.

Kahve tonlarının ahşap dokusuyla buluşması, aradığınız konfor 
ve kaliteyi yatak odanıza getiriyor. Rio Yatak Odası, ayrıcalıklı 
bir şıklığı minimalist bir tasarımla sunuyor.
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RIOCONCEPT

RIO Yatak Odası Takımı - Bedroom Set

021



An elegant design with both the warmth of red and the 
excellence in detail… Rio Dining Room team brings 
fineness of your dreams with its special fabrics and color.

Hem kırmızının sıcaklığı hem de detaylardaki mükemmelliğiyle 
şık ve zarif bir tasarım… Rio Yemek Odası Takımı özel kumaşları 
ve rengiyle zarafeti sizinle buluşturuyor.
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RIOCONCEPT

RIO Yemek Odası Takımı - Dining Room Set

023



Metal handles and legs are coming together with the naturality 
of wood. The Rio TV Unit, which elaborate carefully designed 
pieces, reflects a high pleasure.

Metal kulpları ve ayakları, ahşabın yaratmış olduğu doğallıkla 
buluşuyor. Özenle tasarlanmış parçalardan oluşan Rio TV 
Ünitesi, oturma alanınıza sıcaklığını yansıtıyor.

RIO TV Sehpası Duvar Ünitesi - Plasma Wall Unit

024



RIOCONCEPT

025

RIO Plazma Takımı - Plasma Set



The exclusive design that created by the combination of blue and 
gray, draws emotions with its dynamic design. You will want to have 
the Shiny Sitting Group at first sight…

Mavi ile grinin bir araya gelerek yarattığı dinamik ve ayrıcalıklı 
görünüm, dikkatleri üzerine çekiyor. Shiny Koltuk Takımı’na ilk 
bakışta sahip olmak isteyeceksiniz…
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SHINY Koltuk Takımı - Sitting Group

SHINYCONCEPT

027

Kumaş / Fabric: 1854A - 1855A - 1854A - 1855A - 1854A



The atmosphere of your bedroom will be changed with its 
calming lines and elegance. Get ready for a visual feast 
with the unique design of Shiny Bedroom.

Huzur veren hatları ve zarafetiyle yatak odanızın havası 
değişiyor. Her detayı özenle tasarlanmış Shiny Yatak Odası 
ile görsel bir şölene hazır olun.
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SHINYCONCEPT

SHINY Yatak Odası Takımı - Bedroom Set

029



A design that will impress you with its special and unusual 
touches… Shiny Dining Room will be the place where you 
share your most joyful moments with your guests.

Özel ve sıra dışı dokunuşlarıyla sizi kendisine hayran bırakacak 
bir tasarım… Shiny Yemek Odası, misafirlerinizle en neşeli 
anlarınızı paylaştığınız yerlerden biri olacak.
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SHINYCONCEPT

SHINY Yemek Odası Takımı - Dining Room Set

031



You will relieve the stress of the day with the color and design that 
activates your senses. Shiny TV Unit, which changes the ambience 
of your room with its stylish and distinctive design, adds a new 
energy to your living room with its functional structure.

Hislerinizi harekete geçiren renk ve tasarımı ile günün 
yorgunluğunu atacaksınız. Şık ve fark yaratan tasarımıyla 
odanızın ambiyansını değiştiren Shiny TV Ünitesi, fonksiyonel 
yapısıyla yaşam alanınıza yeni bir enerji katıyor. 
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SHINYCONCEPT

SHINY TV Ünitesi - TV Unit

033



Aspendos Koltuk Takımı, mavi ve kahve tonlarının yarattığı
sıra dışı bir ambiyans ile keyif verici bir yaşam alanı sunuyor.
Birbiriyle uyum içindeki tonları, kullanışlı yapısı ve incelikli
tasarımıyla dokunduğu ortamlara yeni bir soluk getirecek.

Aspendos Sofa Set created by blue and brown tones It offers a 
pleasant living space with an extraordinary ambience. In harmony 
with the shades, useful structure and refined design will bring 
a new breath to the environments it touches.

034



ASPENDOSCONCEPT

ASPENDOS Koltuk Takımı - Sitting Group

035

Kumaş / Fabric: 1791A - 1791A - 1800A - 1800A - 1803A



ASPENDOS Koltuk Takımı - Sitting Group

ASPENDOSCONCEPT

036

Kumaş / Fabric: 1791A - 1791A - 1803A - 1804A - 1803A



ASPENDOS Koltuk Takımı - Sitting Group

ASPENDOSCONCEPT

037

Kumaş / Fabric: 1791A - 1791A - 1800A - 1800A - 1800A



Göz alıcı cazibesinin yanı sıra, geniş ve fonksiyonel bir kullanım 
için tasarlandı… Aspendos Yatak Odası klasik tarzı ve beyaz 
renkleriyle zarif bir görünüm sunuyor. Yalın renkleri ve göz alıcı 
detayları ile Aspendos evinize güzellik vaadediyor.

Designed for a wide and functional use as well as eye-catching 
charm… Aspendos Bedroom offers an elegant look with its classic 
style and white colors. With its simple colors and eye-catching 
details, Aspendos promises beauty to your home.

ASPENDOS Yatak Odası Takımı
Bedroom Set

038
Çöl Kumu // Desert Sand



ASPENDOSCONCEPT

ASPENDOS Yatak Odası Takımı
Bedroom Set

039Sedef Krem Mat // Pearlescent Cream Mat



Aspendos Yemek Takımı, klasik tasarımın vazgeçilmez sadeliğiyle 
yemekleriniz için sıcak ve samimi bir ortamın merkezi haline 
geliyor. Yenilikçi konsept ve maksimum fonksiyonellik… Modern 
tasarımıyla Aspendos şimdi evinizin her yerinde.

Aspendos Dining Set becomes the center of a warm and friendly 
atmosphere for your meals with the indispensable simplicity of classical 
design. Innovative concept and maximum functionality... With its 
modern design, Aspendos is now everywhere in your home.

ASPENDOS Yemek Odası Takımı
Dining Room Set

040

Sedef Krem Mat
Pearlescent Cream Mat



ASPENDOSCONCEPT

ASPENDOS Yemek Odası Takımı
Dining Room Set

041

Çöl Kumu
Desert Sand



Aspendos TV Ünitesi, beyaz rengin yarattığı sade 
atmosferiyle TV keyfinize yeni bir boyut kazandırıyor.

Aspendos TV Unit adds a new dimension to your TV pleasure
with its simple atmosphere created by white color.

ASPENDOS Plazma Takımı - Plasma Set

042 Sedef Krem Mat // Pearlescent Cream Mat



ASPENDOSCONCEPT

ASPENDOS Plazma Takımı - Plasma Set

043
Çöl Kumu // Desert Sand



Hayata yer açan bir ferahlık ve mavinin ilham veren 
tasarımı bir arada. Tekdüzeliğe meydan okuyan Moda 
Koltuk Takımı farklı stili ve zarif hatları ile evinizin havasını 
baştan aşağı değiştiriyor. 

A spaciousness that makes room for life and the design of blue which 
inspires together. Moda Sitting Group which challenges monotony 
alters the atmosphere of tour house with a different style, modern 
and classical elegant lines. 

044

Kumaş / Fabric:
1598A - 1586A

Kumaş / Fabric:
1598A - 1586A Kumaş / Fabric:

1598A - 1582A



MONACONCEPT

MONA Koltuk Takımı - Sitting Group

045



Dinamik, kendinden emin ve tarz sahibi tasarımlarla canlanan 
yatak odaları… Doğal ahşap yüzeyi ve koyu renk tonlarıyla 
modern zamanın en zarif çizgileri uykunuza eşlik ediyor. 

Bedrooms become animated with dynamic, assertive and stylish 
designs…the most graceful lines of modern time accompany 
your sleep with the natural wood surface and dark color tones.
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MONACONCEPT

MONA Yatak Odası Takımı - Bedroom Set

047



Ahşabın sıcak tonlarını modern bir çizgiyle mekanlara taşıyan 
heyecan verici Mona Yemek Takımı, hem ailenize hem de 
sevdiklerinize en keyifli anları masa etrafında sunuyor. 

Exciting Mona Dining Set which carries hot hues of wood to your 
places with a modern line presents most joyful moments both 
to your family and your loved ones around the table.
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MONACONCEPT

MONA Yemek Odası Takımı - Dining Room Set

049



Akordiyon tasarıma eşlik eden koyu ceviz ve kahve tonları, 
yaşam alanınıza özgün bir karakter katıyor.

Dark walnut and brown hues which attend the design of
accordion add an original character to your living space.
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MONACONCEPT

MONA TV Ünitesi - TV Unit

051



Göz alıcı dokusu ve tasarımıyla ilk bakışta herkesin dikkatini 
çekecek çok özel bir koltuk takımı. Zeta Koltuk Takımı ile eviniz 
hayal ettiğinizden daha ferah ve keyifli bir hale bürünüyor.

With eye-catching texture and design, very special sitting groups that 
will attract the attention of everyone at first sight. With Zeta Sitting 
Group, your house turns to a more spacious and joyful place more than 
you dream.   
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ZETACONCEPT

ZETA Koltuk Takımı - Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1637A - 1637A - 1637A - 1627A

053



Beyazın ve grinin sadeliğini Zeta Yatak Odası Takımı, 
etkileyici tasarımı ve keyif veren ambiyansıyla konfor 
kavramını yeniden tanımlıyor.

One of the chic parts of a genuine collection which makes 
feel the purity of white… Zeta Bedroom redefines the concept 
of comfort with the impressive design and heart-warming 
ambiance.

ZETA Yatak Odası Takımı - Bedroom Set

Beyaz // White
054



Zeta Yatak Odası Takımı ZETACONCEPT

ZETA Yatak Odası Takımı - Bedroom Set

Gri // Gray
055



ZETA Yemek Odası Takımı - Dining Room Set

Fonksiyonel yapısı ve şık tasarımıyla mükemmelliğin yeni 
yansıması... Gri/beyaz rengi ve ahşap detayları ile yaşam 
alanınızı modern esintilerle süslüyor. Kendi tarzını bilenler 
için.

Meeting of white and grey tones brings elegance to your 
dining room. Striking integrity obtained with a combination
of aesthetic details simplifies your life with Zeta Dining Room.

Gri // Gray
056



ZETACONCEPT

ZETA Yemek Odası Takımı - Dining Room Set

Beyaz // White
057



ZETA TV Ünitesi - TV Unit

Fonksiyonel yapısı ve şık tasarımıyla mükemmelliğin 
yeni yansıması… Beyaz rengi ve ahşap detayları yaşam 
alanınızı modern esintilerle süslüyor.

A new reflection of excellence with the functional structure and 
elegant design… White color and wooden details ornaments your 
living space with modern breezes. 

Beyaz // White
058



ZETACONCEPT

ZETA TV Ünitesi - TV Unit

Gri // Gray
059



Yalınlığın etkileyiciliği Alesta Koltuk Takımı ile hayat buluyor. 
Cazibeli tasarım, asil hatları ve şık, modern dokunuşlarıyla 
Alesta, stil sahibi ve karizmatik bir tarzı oturma odanıza taşıyor. 

The impressiveness of simplicity springs to life with Alesta Sitting 
Group with noble lines and modern touches, Alesta carries a stylish 
and charismatic mode to your sitting room.
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ALESTA Koltuk Takımı - Sitting Group

ALESTACONCEPTKumaş / Fabric: 1561A - 1550A - 1551A

061



Duru bir güzellik ve zarif motiflerin kusursuz birlikteliğine tanık 
olun. Göz alıcı renkleri ve heyecan uyandıran tasarımıyla yatak 
odanızın ışıldayan yıldızı Alesta, özel tasarımlı kulplarıyla da 
dikkat çekiyor.

Witness impeccable unity of pure beauty and graceful motives.
With eye-catching colors and the design arousing excitement, 
Alesta is the shining star of your bedroom. 
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ALESTACONCEPT

ALESTA Yatak Odası Takımı - Bedroom Set

063



Tasarımındaki incelikleriyle evinizin en özel köşesi… Alesta 
Yemek Odası Takımı, duru güzelliği ve masasının açılma 
özelliğiyle yemeklerinize estetik bir dokunuş yapıyor.

The most exclusive corner of your room with the delicacy in its 
design… Alesta Dining Room Set makes an aesthetic touch to 
your meals with the pure beauty and being openable.
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ALESTACONCEPT

ALESTA Yemek Odası Takımı - Dining Room Set

065



Alesta TV Ünitesi, ince el işçiliğinin göz dolduran 
yorumu ve detaylardaki mükemmelliği ile oturma 
odanıza estetik bir hava katıyor. 

Alesta TV Unit adds an aesthetic atmosphere to your 
bedroom with an eyeful comment of fine hand 
workmanship and the perfectness in detail.
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ALESTACONCEPT

ALESTA TV Ünitesi - TV Unit

067



Gözlerinizi açın ve mavi bir rüyaya dalın… Estella Koltuk 
Takımı’nın şaşırtan monokrom etkisi hayatınıza bambaşka bir 
heyecan katıyor. Göz alıcı tasarımı ve dokusuyla ilk bakışta 
herkesin dikkatini çekiyor.

Open your eyes and have a blue daydream… Exciting monochrome 
effect of Estellla Sitting Groups adds quite different excitement 
to your life. With eye-catching design and texture, it attracts the 
attention of everyone at first sight.
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ESTELLACONCEPT

ESTALLA Koltuk Takımı - Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1688A - 1694A - 1690A - 1686A

069



Hayat felsefesi incelik ve sadelik olanların tercihi! Estella ile 
yatak odanız ferah ve keyifli bir hale geliyor. Şık ve pratik 
kullanımı dekoratif unsurlarıyla tamamlıyor... 

The preference of the ones whose philosophy of life is fineness 
and plainness! With Estella, your bedroom becomes spacious 
and joyful even more than you dream...
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ESTELLACONCEPT

ESTELLA Yatak Odası Takımı - Bedroom Set

071



Ahşabın sıcaklığını hayatınıza taşımanın zamanı gelmedi mi? 
Estella’nın estetik çizgileri, yemek odanızın havasını baştan 
aşağı tazeliyor. Vitrinde bulunan ışıklandırması ve konsolunda 
bulunan şık aynası ile evinize yeni bir soluk getirecek.

Is it still the time of carrying the hotness of wood to your life? 
Aesthetic lines of Estella renew the atmosphere of your 
dining room from top to bottom.
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ESTELLACONCEPT

ESTELLA Yemek Odası Takımı - Dining Room Set

073



Göz alıcı tasarımı ve dokusuyla dikkatleri üzerine çeken 
çok özel bir TV Ünitesi. Estella’yı yakından görün, 
farkı hissedeceksiniz…

A very special TV Unit that grabs the attention of everyone 
at first sight with the eye-catching design and texture… 
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ESTELLACONCEPT

ESTELLA TV Ünitesi - TV Unit
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Attığınız her adımda sade bir şıklığın peşindeyseniz, işte Frame 
Koltuk Takımı! Krem ve kahve tonları arasındaki geçişlerin 
yarattığı zenginlik ile konforlu, doğal, sıcak ve dingin bir stile 
bürünmeye hazır olun.

If you pursue a plain style at each step you take, here Frame Sitting 
Group! With richness that transitions between cream and brown hues, 
be ready to wrap yourself up in a natural and calm style.
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FRAMECONCEPT

FRAME Koltuk Takımı - Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1637A - 1637A - 1637A - 1629A - 1501
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Yumuşak renklerle yatak odanıza huzur katan bir dokunuş… Frame 
Yatak Odası, ruhunuzu tazeleyen ferah ve kullanışlı tasarımıyla 
stil sahibi mekanlar yaratıyor. Menteşeli ve raylı olarak isteğe 
göre üretilen gardrop ile size farklı seçenekler sunuyor. 

A touch that adds rest to your bedroom with soft colors… 
Frame Bedroom creates stylish places with a spacious and 
handy design that renovates spirit.
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FRAMECONCEPT

FRAME Yatak Odası Takımı (Sürgülü) - Bedroom Set (Sliding)

FRAME Yatak Odası Takımı - Bedroom Set
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Renklerin huzur veren tonlarıyla elde edilen keyif, ahşabın 
dinginliğiyle buluşuyor. Estetik duruşu ve fonksiyonelliği ile  
Frame Yatak Odası yaşam alanlarında fark yaratacak 
bir dokunuş sağlıyor.

An exciting approach that conveys the excitement of simplicity to 
your dining room… The pleasure obtained with hue giving a break 
of colors, and being openable creates a difference in your room... 
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FRAMECONCEPT

FRAME Yemek Odası Takımı - Dining Room Set
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Şık ve yenilikçi tasarımıyla odanızın ambiyansını 
değiştiren Frame TV Ünitesi, fonksiyonel yapısıyla 
yaşam alanlarında estetik bütünlük sağlıyor.

Frame TV Unit that changes the ambiance of your room with the
elegant and innovative design provides aesthetic integrity in living 
spaces with the functional structure.

082



FRAMECONCEPT

FRAME TV Ünitesi - TV Unit
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Kahve tonlarının size eşlik ettiği Milena Koltuk Takımı, doğallığı 
sonuna kadar hissettiren klasik ve bir o kadar da ışıltılı bir 
tasarım… Kahve tonlarının mükemmel ahengi ile canlanan 
yaşam alanları, karakteristik yapısıyla hayatınıza yenilik katıyor.

Milena Sitting Group that accompanies you with hues of brown is a 
classical and glittering design as well which makes feel naturality till 
the end. Living quarters that freshen up with perfect harmony of brown 
hues bring innovation to your life with the characteristic structure.
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MILENACONCEPT

MILENA Koltuk Takımı - Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1645A - 1645A - 1645A - 1641A - 930
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Çarpıcı tasarımları ve yatak odalarına getirdiği farklı bakış 
açılarıyla Milena dokunuşlarını hissedin. Milena Yatak Odası 
göz alıcı detayları ve birbirini tamamlayan renkleriyle 
sadelikten vazgeçemeyenlerin tercihi! 

With the striking design and the different points of view, it brings 
to bedrooms, you feel Milena touches. Milena Bedroom appeals 
to many pleasures with the colors completing each other and the 
classical style.
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MILENACONCEPT

MILENA Yatak Odası Takımı - Bedroom Set
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Ahşap dokusuyla kendi modasını yaratan bir tarz ve birbirini 
tamamlayan renkler… Milena Yemek Takımı, açılır masası ve 
ruhunuzu tazeleyen kullanışlı tasarımıyla yemeklerinize yepyeni 
bir anlam katıyor. 

A style that creates its own fashion with wood texture and the colors 
completing each other… Milena Dining Set gives a quite different 
meaning to your meals with the design which renews your spirit and 
the openable table. 
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MILENACONCEPT

MILENA Yemek Odası Takımı - Dining Room Set
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Güçlü ve dayanıklı yapısının yanı sıra, şık görüntüsüyle 
tasarımlara zarafet katıyor. Varaklı detaylarıyla göz 
dolduruyor.

With the strong and durable structure as well as stylish 
appearance, it adds grace to designs. It makes a strong 
impression with the leafed details.
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MILENACONCEPT

MILENA TV Ünitesi - TV Unit
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Valencia Koltuk Takımı; zaman, mekan ve tasarımın birbirini 
tamamladığı bir yaşam sanatı… Yumuşak renklerle mekanlara 
dinamik dokunuşlar yapan Valencia Koltuk Takımı, sıradanlığa 
meydan okuyor.

Valencia Sitting Group is an art of life that time, place and design 
complete each other… Valencia Sitting group which makes 
dynamic touches with soft colors challenges to ordinariness.
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VALENCIACONCEPT

VALENCIA Koltuk Takımı - Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1621A - 1617A - 1615A
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Doğal ahşap yüzeyli ceviz ve beyaz renk kombinasyonunun 
rahatlığını ve konforunu yeniden keşfedeceksiniz. Modern 
tasarımıyla evinizde farklılık yaratacak. 

You will rediscover the comfort and ease of the combination 
of white color and natural walnut wooden surface. 
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VALENCIACONCEPT

VALENCIA Yatak Odası Takımı - Bedroom Set
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Estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunan Valencia Yemek 
Takımı, mekanlara tarz katan yepyeni dokunuşlarla zamanın 
ötesinde bir ayrıcalık sunuyor. Mekana yansıyan ışıltısı evinize 
geniş bir hava katacak.

Valencia Dining Set which offers aesthetic and functionality 
together presents a privilege beyond the time with totally 
new touches adding style to places.
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VALENCIACONCEPT

ESTELLA Yemek Odası Takımı - Dining Room Set
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Renk geçişlerinden yükselen büyüleyici bir senfoni, tonlar
arası geçişlerin yarattığı zenginlik… Modern ve estetik 
tasarımıyla Valencia konsepti evinizin her yerinde.

A symphony rising from color transitions, a richness that transition 
between hues crates… With the modern and aesthetic design, 
Valencia concept is at every place of your house.
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VALENCIACONCEPT

VALENCIA TV Ünitesi - TV Unit
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Tek başına şıklık vadeden mavinin zarafeti, Elena Koltuk 
Takımı ile hayatınıza yeni bir soluk katıyor. Yeni nesil 
tasarımların cesur örneklerinden biriyle yaşam alanınızı 
renklendirmeye hazır mısınız?

The grace of blue which promises classiness alone brings a breath 
of fresh air with Elena Sitting Group. Are you ready to enliven your 
living quarters with one of the bravest examples of new generation 
designs? 
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ELENACONCEPT

ELENA Koltuk Takımı - Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1675A - 1682A
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Tazeliğin simgesi beyaz ve asaletin rengi lacivert, kusursuz bir 
ahenkle yatak odanızda buluşuyor. İşlevsel parçalarıyla 
konforu en üst düzeyde sizi bekliyor. Beğenerek tercih 
edeceğiniz bir yatak odasına sahip olmayı istemez misiniz?

White, symbol of freshness and the Prussian blue, color of nobility 
meets in your bedroom with perfect harmony. Would you like to 
have a bedroom you will prefer approvingly?
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ELENACONCEPT

ELENA Yatak Odası Takımı - Bedroom Set
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Modern ve çizgi üstü bir tasarım, altın rengi göz alıcı detaylar… 
Elena Yemek Odası Takımı, sade bir şıklıkla evinizin en güzel 
köşesine yeni bir ruh katıyor.

Modern and above the line design, golden eye-catching details...
Elena Dining Set adds a new spirit to the most beautiful corners 
of your house with a plain classiness.
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ELENACONCEPT

ELENA Yemek Odası Takımı - Dining Room Set
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Klasik ve modern mekanların yeni trendini siz belirleyin! 
Elena TV Ünitesi, bembeyaz şıklığı ile yepyeni bir 
TV keyfini evinize taşıyor. 

You determine the new trend of classic and modern places! 
Elena TV unit carries a totally new TV pleasure to your 
house with an extremely white elegance. 
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ELENACONCEPT

ELENA TV Ünitesi - TV Unit
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Krem ve kahve tonlarının yarattığı huzur dolu bir ambiyans, 
keyif verici bir yaşam alanı sunuyor. Navara Koltuk Takımı; 
birbiriyle uyum içindeki tonları, kullanışlı yapısı ve incelikli 
tasarımıyla dokunduğu ortamlara yeni bir soluk getiriyor. 

A tranquil ambiance that cream and brown hues create presents a 
delighting living space. Navara Sitting Group knows well bringing 
a breath of fresh air to the environments it touches with the 
practical structure and elaborated design.  
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NAVARACONCEPT

NAVARA Koltuk Takımı - Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1633A - 1633A - 1627A
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Ferah bir yatak odasının yanı sıra, geniş ve fonksiyonel bir 
kullanım için doğru bir tarz… Navara Yatak Odası doğal ahşap 
dokusu ve detaylarıyla dinamik bir görünüm sunuyor. 

A correct style for wide and functional usage as well as a spacious 
bedroom… Navara Bedroom offers a dynamic appearance with 
the natural wood texture and etails.  
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NAVARACONCEPT

NAVARA Yatak Odası Takımı - Bedroom Set

111



Navara Yemek Takımı, yeni nesil tasarımın vazgeçilmez sadeliğiyle 
yemekleriniz için sıcak ve samimi bir ortamın merkezi. Klasik 
çizgilerden uzak geometrik tarzıyla fonksiyonelliğin yanında 
eğlenceli bir deneyim sunuyor. 

Navara Dining Set is a center of cozy and sincere
environment for your meals with irreplaceable 
simplicity of next-generation design.
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NAVARACONCEPT

NAVARA Yemek Odası Takımı - Dining Room Set
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Navara TV Ünitesi, koyu tonların yarattığı sıcak atmosferiyle 
TV keyfinize yeni bir boyut kazandırmak için tasarlandı.  

Navara TV Unit is designed to bring a new dimension to your TV 
pleasure with the cozy atmosphere that dark hues create.
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NAVARACONCEPT

NAVARA TV Ünitesi - TV Unit
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Brest Koltuk Takımı, yumuşak hatları ve zarif güzelliğiyle sizi 
büyüleyecek. Geleneksel tarzı modernizmle buluşturan renkleri 
ve eşsiz konforuyla detaylardan keyif alanların tercihi…

With the soft lines and classy beauty, Brest Sitting Group will 
fascinate you. With the colors which bring together traditional 
style with modernism and the unique comfort, the preference 
of those who indulge in details…
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Üçlü:   Kumaş / Fabric: 1621A - 1616A
Üçlü:   Kumaş / Fabric: 1621A - 1620A
Brest Berjer: Kumaş / Fabric: 1621A - 1620A



Kumaş / Fabric: 1621 A - 1616 A

BREST Koltuk Takımı - Sitting Group

BRESTCONCEPT
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Modern bir tasarım anlayışıyla ahşaba hayat veren Brest, 
çağdaş çizgileri ve sade tasarımıyla zarif bir yatak odası tercih 
edenlerin vazgeçilmezi.

Brest which brings to life wood with a sense of modern 
design is indispensable thing of those who prefer 
an elegant bedroom. 
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BRESTCONCEPT

BREST Yatak Odası Takımı - Bedroom Set
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Yepyeni renkleri ve heyecan uyandıran tasarımıyla yemeklerinizin 
ışıldayan yıldızı Brest Yemek Odası Takımı, masasının açılma 
özelliğiyle sizinle…

Openable Brest Dining Room Set, the shining star of your 
meals with the totally new colors and the design arousing 
excitement is with you…      
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BRESTCONCEPT

BREST Yemek Odası Takımı - Dining Room Set
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If you desire soft touches giving a break in your bedroom, 
Brest TV Unit creates a comfortable atmosphere with 
elaborate lines.

Oturma odanızda huzur veren yumuşak dokunuşlar 
istiyorsanız, Brest TV Ünitesi özenli hatlarıyla konforlu 
bir atmosfer yaratıyor.
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BRESTCONCEPT

BREST TV Ünitesi - TV Unit
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Kanepe, Koltuk ve Köşe Takımları
İpek Mobilya’nın özel tasarım kanepe, koltuk takımı ve köşe takımları, farklı ruhtaki oturma 
odalarına seslenecek çok geniş bir seçkiden meydana geliyor. Kendine özgü tasarımları 
ile evlerinizi süsleyecek takımlar tekli, ikili, üçlü, açılır, yataklı, köşe olarak çok farklı modülü 
bünyesinde barındırıyor. Beğendiğiniz bu takımları tüm İpek Mobilya mağazalarında 
deneyimleyebilir, uzman ekiplerden ev dekorasyonuyla ilgili her konuda bilgi alabilirsiniz.

İpek Mobilya’nın özel tasarımcılarının imzasını taşıyan koltuk modelleri her yaşam 
alanının ruhuna uyacak zengin seçeneklerden oluşuyor. Farklı renk ve dokularda
sunulan, yüksek kalitede malzeme kullanımıyla üretilen ürünlerimizi öncelikle burada 
keşfetmeye başlayabilirsiniz. 

Sofa, Sitting and Corner Sets
Ipek Furniture’s specially-designed sofa, sofa set, and corner sets consist of a wide selection that 
will address living rooms in a different spirit. The teams that will decorate your homes with their 
unique designs incorporate quite different modules in single, double, triple, pop-up, bedded 
and corner. You can experience these suits you like in all Ipek Furniture stores and get 
information about all matters related to the home decoration from expert teams. 

The seat models, which bear the signature of İIpek Furniture’s exclusive designers, are composed of 
rich options to suit the spirit of each living space. You can start here to discover our 
products, which are offered in different colors and textures, and which are produced with the use 
of high-quality materials. 
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Feminine lines with colors that add serenity to the
space Alegro Sitting Group, powerful and impressive
fills the eye with aesthetics.

Mekana dinginlik katan renkleriyle feminen çizgiler
yaratan Alegro Koltuk Takımı, güçlü ve etkileyici 
estetiği ile göz dolduruyor.



Koltuk Takımı & Sitting GroupALEGRO
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Kumaş / Fabric: 1821A - 1820A - 1855A - 1852A
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The energy of the color tones that make you feel warm
and safe Salerno Sitting Group combines comfort and
aesthetics with its leg designs in black and gold colors 
that accompany the soft texture.

Sıcak ve güvende hissettiren renk tonlarının enerjisini şık ve 
modern tarzıyla tamamlayan Salerno Koltuk Takımı, yumuşak 
dokusuna eşlik eden siyah ve gold renk kombinasyonuna sahip 
ayak tasarımları ile konforu ve estetiği bir araya getiriyor.



Koltuk Takımı & Sitting GroupSALERNO
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Kumaş / Fabric: 1820A - 1821A - 1800A - 1806A
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Flowing lines, soft color combinations, rich and flashy pillows 
that bring a peaceful decoration style to life, and the Moon
Sitting Group  reflects the impressive elegance of feminine style.

Huzurlu dekorasyon tarzına hayat veren akıcı hatlar, yumuşak 
renk kombinasyonları, zengin ve gösterişli kırlentler, Moon Koltuk 
Takımı, feminen tarzın etkileyici zarafetini yansıtıyor.



Koltuk Takımı & Sitting GroupMOON
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Kumaş / Fabric: 1740A - 1730A - 1736A
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The hot air you’re looking for in your room. A product that 
will add difference to your life with modern avantgarde 
style Lisbon Sitting Group.

Salonunuzda aradığınız sıcak hava. Modern avangard 
tarzı ile hayatınıza fark katacak bir ürün Lizbon 
Koltuk Takımı. 



Koltuk Takımı & Sitting GroupLIZBON
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Mavi / Blue: Kumaş / Fabric: 1855A - 1855A - 1854A
Gri / Gray: Kumaş / Fabric: 1854A - 1855A - 1855A
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Seul Sitting Group brings elegance to your home. Special fabrics 
designed with the combination of the most beautiful colors 
provide a modern environment in your home while metal legs 
and ergonomic structure add comfort to your life.

Seul Koltuk Takımı, evinize zarafet getiriyor. En güzel renklerin 
kombiniyle tasarlanan özel kumaşlar evinizde modern bir ortam 
yaşatırken metal ayakları ve ergonomik yapısı hayatınıza 
rahatlık katıyor.



Koltuk Takımı & Sitting GroupSEUL
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Kaz Ayağı / Goose Foot: Kumaş / Fabric: 1855A - 1821A - 1820A
Gri / Gray: Kumaş / Fabric: 1820A - 1855A - 1855A



KAPPAKoltuk Takımı & Sitting Group Kumaş / Fabric: 1635A - 1630A
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Koltuk Takımı & Sitting GroupCHARLOTTE

Kumaş / Fabric:  1738A - 1690A - 1703

137



ELIZABETHKoltuk Takımı & Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1708A - 1700A - 1703A
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Koltuk Takımı & Sitting GroupTALYAKumaş / Fabric: 1624A - 1615A - 1618A
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SAFRANKoltuk Takımı & Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1624A - 1618A

Kumaş / Fabric: 1622A - 1615A
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Koltuk Takımı & Sitting GroupLIMA

Kumaş / Fabric: 1639A - 1639A - 1640A
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MARCELKoltuk Takımı & Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1596A - 1583A - 1590A



Koltuk Takımı & Sitting GroupMODENA

Kumaş / Fabric: 1622A - 1619A - 1619A
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VIOLETKoltuk Takımı & Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1639A - 1639A - 1640A

Kumaş / Fabric: 1656A - 1647A - 1650A
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Koltuk Takımı & Sitting GroupWEST

Kumaş / Fabric: 1596A - 1596A - 1583A
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BALTIMOREDeluxe Koltuk Takımı & Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1634A - 1627A - 1632A



Koltuk Takımı & Sitting GroupBELINDA
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Kumaş / Fabric:  1676A - 1680A



LUNAKoltuk Takımı (Kollu) & Sitting Group (Sleeved)

Kumaş / Fabric: 1676A - 1647A
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Koltuk Takımı (Kolsuz) & Sitting Group (Sleeveless)LUNA

Kumaş / Fabric: 1676A - 1647A
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ANİTADeluxe Koltuk Takımı & Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1657A - 1649A
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Koltuk Takımı & Sitting GroupALYA

Kumaş / Fabric: 1676A - 1679A - 1679A - 1501



BERTADeluxe Koltuk Takımı & Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1677A - 1680A - 1680A - 1501
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Koltuk Takımı & Sitting GroupPANDORA

Kumaş / Fabric: 1658A - 1648A
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ASTORDeluxe Koltuk Takımı & Sitting Group

Kumaş / Fabric: 1598A - 1582A - 1589A // 1598A - 1589A - 1582A
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VIOLETKöşe Takımı & Sectional

Kumaş / Fabric: 1655A - 1651A
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Köşe Takımı & SectionalLARGE
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LUNAKöşe Takımı & Sectional
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Kumaş / Fabric: 1856A - 1821A - 1855A



Köşe Takımı & SectionalTALYA

Kumaş / Fabric: 1651A
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MODENAKöşe Takımı & Sectional

Kumaş / Fabric: 1623A - 1617A
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Köşe Takımı & SectionalELENA

Kumaş / Fabric: 1675A - 1681A
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ALYAKöşe Takımı & Sectional
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Kumaş / Fabric: 1675A - 1682A - 1501



Köşe Takımı & SectionalKAPPA

Kumaş / Fabric: 1637A - 1629A
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BRESTKöşe Takımı & Sectional
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Kumaş / Fabric: 1621A - 1620A



Köşe Takımı & SectionalSUNSET

Kumaş / Fabric: 1678A - 1682A   BERJER: Kumaş / Fabric: 1678A - 1678A
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Genç Odaları
Genç, dinamik, işlevsel ve rengarenk genç odaları… İpek Mobilya Genç Odaları sıra dışı 
alternatifleriyle, yenilik, sağlamlık ve foksiyonellik sunuyor. Spor, modern ve klasik çizgileriyle 
her tarza göre seçenekler barındırıyor. Tüm modellerinde kendini hissettiren modern 
tasarımlar ve farklı detaylarıyla tarz olmayı seven gençler için.

İpek Mobilya Genç Odaları birinci sınıf malzeme kalitesi, gençlerin yaşam ve çalışma alanları 
için formüle ettiği modüler çözümleriyle yaşam alanlarını keyifli hale getiriyor. 

Kullanımı kolaylaştıran çekmeceler, kitaplık, asma raflar ve asma dolap gibi farklı bölmeler ile 
zenginleştirilen tasarımlar sunan İpek Mobilya Genç Odaları sizleri bekliyor.

Young Room Set 
Young, dynamic, functional and operational teenager rooms according to every young... 
Ipek Furniture’s teenager groups, extraordinary alternatives, innovation, robustness, convenience 
in these rooms. It has a stylish and elegant design with sport, modern and classic lines, both color 
and used materials for every young person. For young people who prefer to experience a 
different comfort with the functionality and subtle designs that make them feel on their all models.

Ipek Furniture’s teenager groups are special for you with a wide range of product options, producing 
a modular solution for the life and work areas of young people with first-class materials pleasing 
everyone...thanks to its ability to be designed and produced as modular and in different sizes of 
different parts such as bookshelves, flying shelves and hanging cabinets which allows easy use 
with different color options, partitioned drawers in modular parts, parts allocated for book, DVD, 
magazine sections and the bookshelves with refined line, Ipek Furniture’s Teenager Groups which 
adapts to a great variety of decoration styles waits for you.



Gri ve koyu ceviz rengiyle ahşaba hayat veren Riga Genç  
Odası Takımı, yeni ve farklı  bir genç odası tercih edenlerin
tercihi. Farklı bölmeleriyle kullanım kolaylığı sağlıyor.

Riga Young Room Team is the choice of those who prefer a 
new and different young room. It is intended for use with 
different compartments of young people ...

168



Genç Odası Takımı
Young Room SetRIGA
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Dinamik tasarımıyla ruhunuza eşlik eden Legend Genç Odası 
Takımı, klasik çizgisi ve sportif formuyla yepyeni bir tarz 
yaratıyor. Her parçasında kendini hissettiren fonksiyonelliği ve 
ince çizgileriyle farklı bir konfor yaşamaya hazır olun.

Legend Teenager Group Set which accompanies your spirit with the 
dynamic design makes up an all-new style with the classical line and 
sporty form. With the functionality and fine lines that make feel itself 
on its every part, be ready to experience a different comfort. 
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Genç Odası Takımı
Young Room SetLEGEND
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Kahve tonlarının okyanus mavisiyle buluştuğu, modern detayların 
klasik çizgilere eşlik ettiği özgür bir tasarım… Okyanus Genç 
Odası Takımı güçlü, pozitif ve yeni bir tarz peşinde olan gençler 
için karakteristik bir seçenek yaratıyor.

A free design that brown tones meet with ocean blue, modern 
details accompany classical lines… Okyanus Teenager Group 
Set brings about a characteristic option for the youth who 
pursue a positive and new style. 

172



OKYANUSGenç Odası Takımı
Young Room Set
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Tasarımıyla sadeliğin gücünü ön plana çıkaran Loft Genç Odası, 
odanıza sıra dışı bir hava veriyor. Sıcak tonların ve klasik çizgilerin
aynı ruhta buluşması eşsiz bir bütünlük yakalıyor. Yeni bir 
bakış açısına ne dersiniz?

Loft Teenager Group which brings the power of simplicity into the 
forefront with the design brings an extraordinary gives an extraordinary 
tone to your room. Meeting of hot tones and classical lines in the same 
spirit catches a unique entirety. What about a new point of view?
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LOFTGenç Odası Takımı
Young Room Set
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Beyazın zarafetinden doğan mavi tonların, sevgi dolu 
kalplerle süslendiği Alesta Genç Odası Takımı, odanızın havasına 
tatlı bir enerji katıyor. Kullanışlı yapısı ve yumuşak çizgileriyle 
hayata pozitif tarafından bakma zamanı geldi. 

Alesta Teenager Group Set by which blue tones arisen from the 
grace of white are ornamented with warm hearts adds sweet energy 
to the atmosphere of your house. With the handy structure and soft 
lines, it is time to look at your life positively.  
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ALESTAGenç Odası Takımı
Young Room Set
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ZETAGenç Odası Takımı
Young Room Set
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SMARTYGenç Odası Takımı
Young Room Set
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ASPENDOS

ALESTA

RIO

EDEL

CAMILA

SHINY

Birbirinden şık alternatifler, hayatınıza yeni bir soluk katan 
tasarımlar ve evinizdeki bütünlüğü zenginleştiren detaylar...
İpek Mobilya ayrıcalığıyla sehpalara yansıyor. Orta ve yan 
sehpalardan zigonlara, aradığınız dokunuşu yapacak 
seçenekler sizi bekliyor. 

Alternative elegant from each other, designs which bring a new 
breath to your life and the details which enrich integrity in your 
house reflect on tables with the privilege of Ipek Furniture. 
The options which will make that touch you are looking for, from 
center and side tables to nesting tables wait for you.

180

Sedef Krem Mat
Pearlescent Cream Mat

Torino Nil Beji
Nil Beige



BREST

FRAME

VALENCIA

ESTELLA

MONA

MİLENA

MİLENA

NAVARA

SEHPALAR
COFFEE TABLE

Yan Sehpa
Side Table

Zigon Sehpa
Coffee Table
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Konfor ve tasarımı bir arada sunan İpek Mobilya, sandalye
seçiminizde de yanınızda. Şık tasarımlarıyla dekorasyonunuzu 
tamamlarken ergonomik yapısıyla da konforunuzu sağlıyor.
Birbirinden şık İpek Mobilya sandalyeleri birçok seçenekle 
sizleri bekliyor.

Ipek Furniture which offers comfort and design together is with you for 
chair selection too. While completing your decoration with its elegant 
designs, it also provides your comfort with the ergonomic structure. 
Ipek Furniture chairs which are stylish from each other wait for you with 
a lot of options.

ASPENDOS

ALESTA

RIO

BREST

ELENA

ESTELLA

CAMILA

SHINY
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SANDALYELER
CHAIRS

VALENCIA

FRAME NAVARAZETA

MONA

MILENA
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İpek Mobilya uyku teknolojilerini sadece sizi daha iyi uyutabilmek için değil, 
Aynı zamanda mükemmel bir şekilde uyutup dinlendirerek, gün içerisinde çok daha
zinde olabilmeniz için geliştiriyor.

Geliştirdiğimiz uyku teknolojileri ile size gündüzleri optimum odaklanma, maksimum
enerji ve zihinsel berraklık sağlayan, en restoratif uykuyu verdirebilecek yatakları 
üretiyoruz.

İpek Mobilya’dan alacağınız doğru bir yatak sayesinde ideal uykunuzu uyuyup dinlenmiş 
ve enerji dolu bir şekilde uyanacaksınız. Ayrıca kısalan uyku sürenizden kalan zamanı
değerlendirmek size kalacak.

Ipek Furniture develops the sleep technologies not only to help you sleep better,
but also you be much more vigilant during the day by making you sleep and rest perfectly.  

With the sleep technologies we have developed, we produce beds that provide you with optimum 
focus, maximum energy, and mental serenity during the day, which can give you the most
restorative sleep.

With the right mattress, you will purchase from Ipek Furniture, you will have your ideal sleep and 
wake up rested and full of energy. It is also up to you to evaluate the time remained from your 
shorter sleep time.



10 advices for better sleep

6. Be careful about dozing. Dozing may help 
most of us. But be sure that dozing you make 
frequently finishes before your bedtime. Doz-
ing in very late hours may cause symptoms of 
insomnia.

7. Write down your problems. In respect to 
the situations we encounter during the day, 
many of us think “what could I do” or “I wish 
I could do it in a different way”. Instead of 
thinking these, take a note on a book and put 
these out of your mind. 

8. Keep your bedroom dark and cool. Sleep 
experts have discovered that keeping your 
body cooler slows down your heartbeat, 
allowing you to fall faster sleep. Pay atten-
tion that your thermostat is between 18-24 
degrees. Of course, the degree you will feel 
comfortable is important too.

9. Pillow is of paramount importance. Al-
though some people do not use a pillow, they 
are marvelous sleep too!. To align your neck 
to a proper sleeping position is among the 
best assistance for perfect night sleep.   

10. Be cautious about beverages before go-
ing to sleep. Some beverages send a signal of 
staying awake to our brain. Especially alcohol-
ic drinks should be quitted two hours before 
getting into bed. 

1.  Invest in a comfortable mattress that supports 
your body shape and shows the best coherence with 
it. Most of us wonder why we could not sleep nights, 
under which conditions our mattress is, why we do 
not check it. A quality mattress having appropriate 
support is the first step of better and more quality 
sleep. The quality here means that sleep quality, 
namely your sleep prepares you better to the next 
day and gives the required energy.  

2. Make a program for your bedtime. Select a time 
and help your body to perceive this time as “bed-
time” to rest and sink into a deep sleep and make it 
a routine thing.

3. Make your bedroom convenient for sleep. 
Televisions, cell phones and reading books in 
your bedroom result in keeping awake of your 
brain. Doing some duties outside the bedroom 
will be useful for our brain to focus on sleep when 
we get into bed. 

4. Setting sleep routine. Even if we do not want to 
recognize, some beneficial habits like brushing teeth 
and drinking milk before going to bed may help our 
body to understand sleeping time.

5. Exercise for better night sleep. You can find 
the benefits of exercise from the internet too. 
Experts say that daily exercise may assist you 
to have a better night’s sleep.   
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İyi uyku için 10 ipucu

6. Uyuklama konusunda dikkatli olun.
Uyuklamak çoğumuza iyi gelebilir!
Ancak sık sık yaptığınız uyuklamayı uyku 
zamanınızdan erken yaptığınızdan emin 
olun. Çok geç saatlerde uyuklamak
uykusuzluk belirtilerine neden olabilir.

7. Sorunlarınızı yazın. Birçoğumuz gece-
leri, gün içerisinde karşılaştığımız durum-
larla ilgili olarak “ne yapabilirdim” ya da 
“keşke farklı bir şekilde yapabilseydim” 
diye düşünür. Bunları düşünmek yerine bir 
deftere not alıp kafanızdan atın.

8. Yatak odanızı karanlık ve serin tutun. 
Uyku uzmanları vücudunuzu daha serin
tutmanın daha derin bir uykuya
dalmanıza izin vererek, kalp atış hızınızı 
yavaşlattığını keşfettiler. Termostatınızın 
18-24 derece arasında olmasına dikkat
edin. Tabi sizin rahat edebileceğiniz 
derece de çok önemli.

9. Yastık çok önemli. Bazı insanlar yastık 
kullanmasa da; onlar harika bir uyku aracı! 
Boynunuzu uygun uyku pozisyonunda 
hizalamak, harika bir gece uykusu için en 
iyi yardımcılardandır.

10. Yatmadan önce içeceklere dikkat. 
Bazı içecekler beynimize uyanık kalma 
sinyali gönderir. Özellikle alkollü 
içecekler yatağa girmeden iki saat önce 
bırakılmalıdır.

1.  Vücut şeklinizi destekleyen ve ona en iyi 
uyumu gösteren, konforlu bir yatağa yatırım 
yapın. Birçoğumuz geceleri neden
uyuyamadığımızı ve  mevcut yatağımızın ne 
durumda olduğunu neden kontrol etmediğimizi 
merak ederiz. Uygun desteğe sahip kaliteli
bir yatak, daha iyi ve daha nitelikli uyumanın ilk 
adımdır. Buradaki nitelik; uyku kalitesini, yani 
uykunuzun sizi ertesi güne daha iyi
hazırlamasını ve gereken enerjiyi sağlamasını 
ifade etmektedir.

2. Uyku zamanınız için  bir program
belirleyin. Bir zaman seçin ve vücudunuzun bu 
zamanı, dinlenmek ve daha derin bir uykuya 
dalmak için “yatma zamanı” olarak algılamasına 
ve rutin duruma getirmesine yardımcı olun.

3. Yatak odanızı uykuya uyumlu hale getirin.
Televizyonlar, cep telefonları ve yatak 
odamızdaki kitap okumaları beynimizin
uyanık kalmasına neden olur. Belirli görevleri 
yatak odasının dışında yapmak, yatağa
girdiğinizde beynimizin uykuya odaklanmasına 
yardımcı olacaktır.

4. Uyku rutinini ayarlama. Bunu kabul etmek 
istemesek de, doğrudan yatağa gitmeden
önce diş fırçalamak ve süt içmek gibi bazı
faydalı alışkanlıklar, vücudunuzun uyku
zamanını anlamasına yardımcı olabilir.

5. Daha iyi bir gece uykusu için egzersiz.
Egzersizlerin faydalarını internetten de
bulabilirsiniz. Uzmanlar, günlük egzersizin 
daha iyi bir gece uykusu elde etmenize
yardımcı olabileceğini söylüyor.



Fazlalıklarınız için yeriniz hazır!
Eşyalarımızı saklayacak yer arama dönemi artık sona eriyor. 
Yastıklarınızı, çarşaflarınızı, yorganlarınızı ya da dilerseniz 
kişisel eşyalarınızı odanızda ekstra bir yer işgal etmeden 
saklayabilmenizi sağlayan, yatak odanızın kahramanı, sizin 
en büyük yardımcınız geniş sandık hacimleri, kolay açılıp
kapanabilme imkanı sunan dayanıklı ve emniyetli amörtisörleri, 
şık tasarımları ve fonksiyonel yapılarıyla yatak odanızın 
havasını değiştiriyor, keyfinize keyif katıyor.

The place for your extras is ready!

The search for a place to hide our articles ends. With chic design and 

functional structure, durable and safe dampers which offer possibility 

of easily opening and closing, wide crate volume, your biggest 

helper, the hero of your bedroom which ensures storing your pillows, 

bed sheets, quilts or if you wish, your personal belongings without 

occupying an extra space de aerates your bedroom, adds extra joy to 

you.    
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Emniyet ve Gövde Mekanizması / Safety and Body Mechanism

2.1.

Emniyetli amortisör kilidi kullanım güvenliğini artırıyor.
Safety damper lock enhances usage security. 

The metal construction, durable, long-lasting and functional 
structure ensures usage through long ages.

Metal konstrüksiyonu, sağlam, dayanıklı ve fonksiyonel 
yapısı, uzun yıllar kullanım sağlıyor.

1.

2.

Bazalarımızın özellikleri;
- Uzun ömürlü, temizlenebilen şık kumaş kaplama
- Dayanıklı çelik konstrüksiyon
- Yatağın kaymasını engelleyen yatak tutucu aparat
- Dayanıklı emniyet kilidi
- Kolay alt temizlik için şık ve yüksek ayaklar
- Geniş iç hacimli sandık bölümü
- Estetik kaldırma kulpu
- Kolay açılım sağlayan ve yüksek kaldırma kapasiteli amortisörleri
- Sessiz kapanmayı sağlayan stoperler

90 x 190 100 x 200 120 x 200 140 x 190 150 x 200 160 x 200 180 x 200Ölçüleri / Size

Characteristics of our bed bases;

- Long life, cleanable chic upholster

- Durable steel construction

- Bed holder apparatus that prevents slip of bed

- Long-lasting safety lock

- Stylish and high feet for easy bottom cleaning 

- Crate section with a wide inner volume

- Aesthetic lifting handle

- Dampers which have high lifting capacity and 

ensure easy opening 

- Stoppers guaranteeing silent closing

BAZALAR & BASES
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90 x 190 100 x 200 120 x 200 140 x 190 150 x 200 160 x 200 180 x 200Ölçüleri / Size

OSCARBaza - Yatak - Başlık
Base - Bed - Headboard
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BELLABaza - Yatak - Başlık
Base - Bed - Headboard

90 x 190 100 x 200 120 x 200 140 x 190 150 x 200 160 x 200 180 x 200Ölçüleri / Size

191



90 x 190 100 x 200 120 x 200 140 x 190 150 x 200 160 x 200 180 x 200Ölçüleri / Size

RESTBaza - Yatak - Başlık
Base - Bed - Headboard
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VEGABaza - Yatak - Başlık
Base - Bed - Headboard

90 x 190 100 x 200 120 x 200 140 x 190 150 x 200 160 x 200 180 x 200Ölçüleri / Size
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90 x 190 100 x 200 120 x 200 140 x 190 150 x 200 160 x 200 180 x 200Ölçüleri / Size

SUNNYBaza - Yatak - Başlık
Base - Bed - Headboard
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ALISSABaza - Yatak - Başlık
Base - Bed - Headboard

90 x 190 100 x 200 120 x 200 140 x 190 150 x 200 160 x 200 180 x 200Ölçüleri / Size
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90 x 190 100 x 200 120 x 200 140 x 190 150 x 200 160 x 200 180 x 200Ölçüleri / Size

TESLABaza - Yatak - Başlık
Base - Bed - Headboard
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GIZABaza - Yatak - Başlık
Base - Bed - Headboard

90 x 190 100 x 200 120 x 200 140 x 190 150 x 200 160 x 200 180 x 200Ölçüleri / Size
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HERKESE GÖRE İPEK YATAK...
Kaliteli bir uykunun önceliği vücut tipinize ve 
yatış alışkanlıklarınıza en uygun yatağı
seçmektir. İpek Mobilya’dan size uygun 
seçeceğiniz doğru yatak sayesinde güne 
dinlenmiş ve enerji dolu bir şekilde uyanacaksınız.

FOR EVERYONE...

A precondition of quality sleep is to pick the mattress 

which is most suited to your body shape and lying 

habits. By virtue of the mattress of correct mattress 

convenient for your body shape you will select from 

Ipek Furniture, you will awake rested and full of beans 

the day.



BELLA Yatak - Mattress

SUNNY Yatak - Mattress

Organik koton yaprak kumaş
Uzun ömürlü kullanım
Herkül yay sistemi
Full ortopedik
Yüksek yoğunluklu sünger
Sert keçe
Kenar destek süngeri
Taşıma kulbu
29 cm yükseklik

Özel kapitoneli örme kumaş
Uzun ömürlü kullanım
Bonel yay sistemi
Yay destek takoz süngeri
Silikonize elyaf
2,5 cm. 22 Dns sünger
1000 gr. Sert keçe
Çift taraflı kullanım özelliği
Yüksek yoğunlukta sünger
Karkas yay (4 takozlu + sünger)
3 cm 24 Dns soft sünger
Kenar destek süngeri
Hava kapsülü
Taşıma kulbu
28 cm yükseklik

The organic cotton fabric sheet
Long-life use
Hercules spring system
Full orthopedic
High-density sponge
Firm felt
Edging sponge
Carrying handle
29 cm height

Knitted fabric with special quilting
Long service life
Bonel spring system
Spring support wedge sponge
Siliconized fiber
2.5 cm. 22 Dns sponge
1000 g. Hard felt
Double-sided use
High density sponge
Carcass spring (4 wedges + sponge)
3 cm 24 Dns soft sponge
Edge support sponge
Air capsule
Carrying handle
28 cm in height200



ALISSA Yatak - Mattress

Özel kapitoneli örme kumaş
Uzun ömürlü kullanım
Bonel yay sistemi
Yay destek takoz süngeri
Silikonize elyaf
Yüksek yoğunluklu destek süngeri
Sert keçe
Çift taraflı kullanım özelliği
Yüksek yoğunlukta sünger
Soft sünger
Kenar destek süngeri
Hava kapsülü
Taşıma kulbu
26 cm yükseklik

Special quilted knit fabric
Long-life use
Bonnell spring system
Wedge sponge for spring support
Siliconized fiber
High-density support sponge
Firm felt
Two-sided use
High-density sponge
Soft sponge
Edging sponge
Air capsule
Carrying handle
26 cm height

GIZA Yatak - Mattress

Özel kapitoneli örme kumaş
Uzun ömürlü kullanım
Bonel yay sistemi
Yay destek takoz süngeri
Silikonize elyaf
Yüksek yoğunluklu sünger
Sert keçe
Çift taraflı kullanım özelliği
Soft sünger
Kenar destek süngeri
Hava kapsülü
Taşıma kulbu
30 cm yükseklik

Special quilted knit fabric
Long-life use
Bonnell spring system
Wedge sponge for spring support
Siliconized fiber
High-density sponge
Firm felt
Two-sided use
Soft sponge
Edging sponge
Air capsule
Carrying handle
30 cm height
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TESLA Yatak - Mattress

VEGA Yatak - Mattress

Özel kapitoneli örme kumaş
Uzun ömürlü kullanım
Bonel yay sistemi
Yay destek takoz süngeri
Silikonize elyaf
Yüksek yoğunlukta destek sünger
Sert keçe
Çift taraflı kullanım özelliği
Soft sünger
Kenar destek süngeri
Hava kapsülü
Taşıma kulbu
27 cm yükseklik

Özel kapitoneli örme kumaş
Uzun ömürlü kullanım
Herkül yay sistemi
Silikonize elyaf
Yüksek yoğunlukta destek sünger
Sert keçe
Çift taraflı kullanım özelliği
Soft sünger
Kenar destek süngeri
Hava kapsülü
Taşıma kulbu
26 cm yükseklik

Special quilted knitted fabric
Long service life
Bonel spring system
Spring support wedge sponge
Siliconized fiber
High density support Sponge
Hard felt
Double-sided use
Soft sponge
Edge support sponge
Air capsule
Carrying handle
27 cm in height

Special quilted knit fabric
Long-life use
Hercules spring system
Siliconized fiber
High-density support sponge
Firm felt
Two-sided use
Soft sponge
Edging sponge
Air capsule
Carrying handle
26 cm height
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GOODNIGHT Yatak - Mattress

Özel dokuma kapitoneli kumaş
Uzun ömürlü kullanım
Bonel yay sistemi
Yay destek takoz süngeri
Silikonize elyaf
Yüksek yoğunluklu destek süngeri
Sert keçe
Çift taraflı kullanım özelliği
Kenar destek süngeri
Hava kapsülü
Taşıma kulbu
27 cm yükseklik

Special quilted knit fabric
Long-life use
Bonnell spring system
Wedge sponge for spring sup-
port
Siliconized fiber
High-density support sponge
Firm felt
Two-sided use
Edging sponge
Air capsule
Carrying handle
27 cm height

MERY Yatak - Mattress

Örme kumaş
Uzun ömürlü kullanım
Bonel yay sistemi
Full ortopedik
Yüksek yoğunluklu sünger
Sert keçe
Kenar destek süngeri
Taşıma kulbu
25 cm yükseklik

Knit fabric
Long-life use
Bonnell spring system
Full orthopedic
High-density sponge
Firm felt
Edging sponge
Carrying handle
25 cm height
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CLEANFORM Yatak - Mattress

ARYA Yatak - Mattress

Özel kapitoneli örme kumaş
Uzun ömürlü kullanım
Bonel yay sistemi
Full ortopedik
Yüksek yoğunluklu sünger
Sert keçe
Çift taraflı kullanım özelliği
Soft sünger
Kenar destek süngeri
Hava kapsülü
Taşıma kulbu
24 cm yükseklik

Özel kapitoneli kumaş 
Uzun ömürlü kullanım
Bonel yay sistemi
Yay destek takoz süngeri
Silikonize elyaf
Sert keçe
Çift taraflı kullanım özelliği
Yüksek yoğunlukta sünger
Kenar destek süngeri
Hava kapsülü
Taşıma kulbu
18 cm yükseklik

Special quilted knit fabric
Long-life use
Bonnell spring system
Full orthopedic
High-density sponge
Firm felt
Two-sided use
Soft sponge
Edging sponge
Air capsule
Carrying handle
24 cm height

Special quilted fabric 
Long-life use
Bonnell spring system
Wedge sponge for spring support
Siliconized fiber
Firm felt
Two-sided use
High-density sponge
Edging sponge
Air capsule
Carrying handle
18 cm height
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COMO Yatak - Mattress

Özel kapitoneli örme kumaş 
Uzun ömürlü kullanım
Herkül yay sistemi
Full ortopedik
Organik pamuk
Yüksek yoğunluklu sünger
Sert keçe
Çift taraflı kullanım özelliği
Soft sünger
Kenar destek süngeri
Hava kapsülü
Taşıma kulbu
30 cm yükseklik

Special quilted knit fabric 
Long-life use
Hercules spring system
Full orthopedic
Organic cotton
High-density sponge
Firm felt
Two-sided use
Soft sponge
Edging sponge
Air capsule
Carrying handle
30 cm height

OSCAR Yatak - Mattress

Özel tavşan tüyü hissi veren
dokuma kumaş
Uzun ömürlü kullanım
Herkül yay sistemi
Full ortopedik
Yüksek yoğunluklu sünger
Sert keçe
Soft sünger
Kenar destek süngeri
Hava kapsülü
Taşıma kulbu
33 cm yükseklik

An exclusive woven fabric which 
gives the feeling of rabbit hair
Long-life use
Hercules spring system
Full orthopedic
High-density sponge
Firm felt
Soft sponge
Edging sponge
Air capsule
Carrying handle
33 cm height
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SUNNY OSCAR

VEGA

GIZA BELLA

REST

ALISSA

BAŞLIKLAR
HEADBOARD
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for silky happiness...


