LIVING
Bizce mobilya, evlerimizi süsleyen eşyalardan çok daha ötesidir.
Mobilya, ailenin bir üyesidir. Yıllar boyu evimize yaşanan her anıya şahitlik
eden, nice hüzün ve mutlulukta yanı başımızda olan mobilyaları, yaşamın kalbinde konumlandırıyoruz. Bu iç görüden hareketle mobilyaya
değer katacak her türlü detayı, sanatsal yaklaşımlar ve ustalıkla şekillendiriyor; mobilyaya hak ettiği kıymeti vermekten gurur duyuyoruz.
In our opinion, furniture is much more than the items that decorate
our homes. Furniture is a member of the family. We position the
furniture, which has witnessed every memory lived in our house
for years, and which is right next to us in many sadness and
happiness, in the heart of life. Based on this insight, we shape every
detail that will add value to the furniture with artistic approaches
and mastery; We are proud to give furniture the value it deserves.
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Hakkımızda
Sene 2007 yılına gelindiğinde Firma resmi ünvanı
Nesli Mobilya Koltuk Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti
adı altında ve marka adı Nill’s Furniture Design olarak
belirlenmiştir. Aynı yılın içerisinde IMOB fuarı ile ilk
lansman gerçekleştirilerek mobilya tasarımı ve üretimi
başlamıştır. 2008 yılına gelindiğinde tek bir alanda
üretim ile kendini sınırlamayıp, geniş bir vizyon ve
yatırım ile ürün portföyüne koltuk tasarım ve üretimi
de eklenmiştir. Üretim faaliyetleri 2007’den günümüze
Avrupa’dan ithal edilen son teknoloji makine parkurları
ile her geçen gün kendini geliştirerek mobilya
üretimine devam etmektedir.

1955 yıllarında Ankara’da başlar mobilya serüveni.
1964 yılına gelindiğinde elde edilen deneyim ve başarı,
tecrübeyle birleşerek; Ankara Sitelerin kuruluşunda
etkin bir şekilde görev alınır ve iki yıl sonra 1966’da
Özen Kardeşler olarak mobilya üretim ve tasarım
faaliyetlerine başlandı. Yılların beraberinde getirdiği
yenilikler ile ürün portföyü sürekli olarak gelişerek 1983
yılına kadar Ankara Sitelerde üretim faliyetleri devam
ettirildi.
1982 yılında İnegöl’e şubenin açılması ile birlikte işlerin
gerek hammadde gerekse lojistik olarak
daha elverişli şartlar altında yürütüleceği düşünülerek
mobilya tasarım ve üretim faaliyetlerine İnegöl’de
devam edilmesine karar verilir ve 1983’te üretim
tesisleri buraya taşınır. 1998 yılında ise firma limited
şirketine dönüştürülerek markalaşma yolunda bir adım
daha atılır, 1999 yılına gelindiğinde ise “Öznil” adında
yeni bir marka yaratılarak klasik ahşap mobilya tasarım
ve üretimine devam edildi.
Sene 2006 yılına gelindiğinde piyasadaki arz ve
talep dengeleri gözetilerek yapılan araştırma ve
geliştirme sonuçları neticesinde belirlenen ahşap
modern mobilya tasarımı ve üretimi alanında yatırım
yapılmasına karar verilerek yeni bir üretim tesisi ve yeni
bir şirket kurulmasına karar verildi.

Dünya kalite standartları çerçevesinde üretim yapılarak,
ürün yapısı, kalitesi, dağıtım ağı satış ve satış sonrası
hizmet anlayışı ile tüketici ihtiyaçları ve mutluluğu
ön planda tutan Nill’s Furniture Design yüzlerce
ürünü, hızlı bir şekilde Türkiye ve dünya mobilya
pazarında başarılı ve çözüm odaklı bir şekilde sizlerle
buluşturuyor.
50 yıllık geçmiş bir tecrübeye dayanan, modern ahşap
mobilya tasarım ve üretimi konusunda lider ve marka
olma yolunda ilerleyen Nill’s ülkemizi dünya mobilya
pazarında başarılı bir şekilde temsil etmektedir.

Nill’s History

Production is sustained in Ankara Siteler, with continuous
innovations, evolving year by year. In 1982 with the opening of the Inegol branch, considering work will be carried
out under more favorable conditions, both in terms of
raw materials and the logistics: decision is taken to continue furniture design and production activities in Inegol
and so, production facilities moves here in 1983. In 1998,
the company was transformed into a limited company, taking a step further towards institutionalisation and when
the year 1999 comes, a brand was formed named «Öznil»,
under which design and production of classic wooden
furniture takes place. In 2006, work activities has begun
for the establishment of a new production facility and a
new company by taking the decision to invest in the field
of wood furniture design and production, as a result of
research and development outcomes, considering market
supply and demand equilibrium.
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Nill’s Furniture Design, brings you together with thousands of products at a fast pace, in Turkey and in the
world furniture market, in a way that is successful and
result-oriented with manufacture facilities at world-class
standards as well as product structure, quality, distribution
network, sales and after-sales service approach that keeps
customer needs and happiness at the forefront.
Based on 50 years experience, Nill’s Furniture Design
represents our country successfully in the world market,
progressing towards becoming the leading brand at
modern wood furniture design and production.
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In 2007, company official title has become Nesli Mobilya
Koltuk Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti and the brand
name, Nill’s Furniture Design. In the same year, furniture
design and production have started with the first launch
performed at IMOB, Istanbul Furniture Fair. Entering the
year 2008, sofa design and production was added in the
product portfolio with a broad vision and investment. Manufacturing activity continues with the latest technology
machinery, imported from Europe in 2007, evolving and
developing day by day.

Furniture and furnishing adventure begins in Ankara in
the year 1955. The success and establishment achieved
by the year 1964, combined with in depth experience; the
company effectively takes part in the establishment of the
Ankara Siteler’ development and two years later in 1966,
furniture production and design activities continues as
Özen Kardeşler.
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Lisa

Yemek Odası
Dining Room

Modern çizgileriyle ağırlama kültürüne yepyeni bir yorum getiren
Lisa Yemek Odası, en değerli misafirleriniz için lezzeti şıklıkla taçlandırıyor. Çarpma önleyici
sistem ve bas-aç mekanizmayla tasarlanan konsol ise gövdesindeki doğal okaliptus ve
ayaklarındaki altın rengi metal kaplamayla bu şıklığı tamamlıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / LISA

Lisa Dining Room is Bringing a brand new interpretation to the hospitality culture with its
modern lines, crowns the taste with elegance for your most valuable guests. The console,
designed with an anti-collision system and a push-open mechanism, completes this
elegance with natural eucalyptus on its body and gold metal coating on its legs.
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Lisa

Tv Ünitesi
Tv Unit

Okaliptus ağacının egzotik havasını
keskin hatlarla şekillendiren Lisa TV
ünitesi, TV keyfinize keyif katmaya
hazırlanıyor. Üstelik işlevsel depolama
üniteleriyle de eviniz için yepyeni
kullanım alanları yaratıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / LISA

Lisa TV unit, which shapes the exotic air of
the eucalyptus tree with sharp lines
unit is getting ready to add pleasure to
your TV enjoyment. Moreover, it creates
brand new usage areas for your home with
its functional storage units.
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Lisa

V.1

Koltuk Takımı
Sofa Set

Modern formu ve soft renkleriyle tüm gözleri üzerinde toplayan Lisa Oturma Odası, evinize
ferahlık katmaya hazırlanıyor. İskeletinde kayın ağacının güçlü̈ ve dayanıklı yapısından
yararlanılırken; döşemelerde dokuma kumaş tercih ediliyor. Ayak kısımlarında ise ceviz kasa
etrafında altın rengi paslanmaz metal yer alıyor.
Lisa Living Room, which attracts all eyes with its modern form and soft colors, is getting
ready to add freshness to your home. From the strong and durable structure of beech
wood in its frame while making use of; Woven fabric is preferred for upholstery. On the
legs, there is gold-colored stainless metal around the walnut case.
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Lisa

V.2

Koltuk Takımı
Sofa Set

Modern formu ve soft renkleriyle tüm gözleri üzerinde toplayan Lisa Oturma Odası, evinize
ferahlık katmaya hazırlanıyor. İskeletinde kayın ağacının güçlü̈ ve dayanıklı yapısından
yararlanılırken; döşemelerde dokuma kumaş tercih ediliyor. Ayak kısımlarında ise ceviz kasa
etrafında altın rengi paslanmaz metal yer alıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / LISA

Lisa Living Room, which attracts all eyes with its modern form and soft colors, is getting
ready to add freshness to your home. From the strong and durable structure of beech
wood in its frame while making use of; Woven fabric is preferred for upholstery. On the
legs, there is gold-colored stainless metal around the walnut case.
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Lisa

Yay V.1

Koltuk Takımı
Sofa Set

Lisa Yay Oturma Odası, adını yay şeklinde iskeletinden alıyor. Onu benzerlerinden ayıran
bu özelliğiyle tasarımsal anlamda farklılaşan Lisa Yay Oturma Odası Vol-1, kayın ağacından
üretilen iskeletiyle uzun bir kullanım ömrü̈ sunuyor. Döşemelerde yine dokuma kumaş, ayak
kısımlarında ise ceviz kasa üzeri altın rengi paslanmaz metal yer alıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / LISA

The Lisa Bow Living Room gets its name from its bow-shaped frame. Differentiating in
terms of design with this feature that distinguishes it from its peers, Lisa Yay Living Room
Vol1- offers a long service life with its frame made of beech wood. There is woven fabric on
the upholstery, and gold-colored stainless metal on the walnut case on the legs.
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Lisa

Yay V.2

Koltuk Takımı
Sofa Set

Lisa Yay Oturma Odası, adını yay şeklinde iskeletinden alıyor. Onu benzerlerinden ayıran
bu özelliğiyle tasarımsal anlamda farklılaşan Lisa Yay Oturma Odası Vol-2, kayın ağacından
üretilen iskeletiyle uzun bir kullanım ömrü̈ sunuyor. Döşemelerde yine dokuma kumaş, ayak
kısımlarında ise ceviz kasa üzeri altın rengi paslanmaz metal yer alıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / LISA

The Lisa Bow Living Room gets its name from its bow-shaped frame. Differentiating in
terms of design with this feature that distinguishes it from its peers, Lisa Yay Living Room
Vol2- offers a long service life with its frame made of beech wood. There is woven fabric on
the upholstery, and gold-colored stainless metal on the walnut case on the legs.
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Griffino

Koltuk Takımı
Sofa Set

Takım içerisinde bir adet üçlü, bir adet tekli ve iki
adet dinlenme koltuğu bulunan Griffino koltuk, tarzıyla kalıpların
dışına çıkan yenilikçi evlere sıcak bir hava katıyor. Kıvrımlı
hatlarıyla konforu gözler önüne seren kayın iskeleti
ve evinizin havasına kusursuz bir kontrast oluşturan dokusuyla
minimalist dokunuşları gözler önüne seriyor.

NILLS / ALL COLLECTION / GRIFFINO

Set ,includes one triple, one single and two lounge chair, are
designed for innovative houses that go beyond the mold with
their style. It adds a warm atmosphere. Corrugated beech frame
reveals comfort with its lines minimalist touches with contrasting
texture and a perfect addition to the atmosphere of your home.
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Icona

Yatak Odası
Bedroom

Tüm yorgunluğunuzu atıp yeni güne enerjiyle uyanmanız için tasarlanan İcona Yatak
Odası, konforu ve işlevselliği ile evinizin çekim merkezlerinden biri haline geliyor. Dikine
kapitone işçiliği ve kadife tarzı kumaş tercihiyle öne çıkan yatak başlığı; karyola ve
komodinlerin şıklığını tamamlıyor. İki kapılı sürgülü dolaplarda Amerikan freze ceviz
kaplama tercih ediliyor. Üzerilerinde mermer desen baskılı cam yer alan komodinlerde
olduğu gibi; şifonyer ve çekmecelerin alt kısmında da parlak antrasit renk kullanılıyor.
Icona Bedroom designed to get rid of all your tiredness and wake up to the new day with
energy with its comfort and functionality, becomes one of the attraction centers of your
home. The headboard, which stands out with its vertical quilting workmanship and velvetstyle fabric preference; It completes the elegance of bedsteads and nightstands. American
milling walnut veneer is preferred for two-door sliding wardrobes. As in the nightstands
with marble pattern printed glass on them; a bright anthracite color is used at the bottom
of the dressers and drawers.
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Icona

Yatak Odası
Bedroom

Tüm yorgunluğunuzu atıp yeni güne enerjiyle uyanmanız için
tasarlanan İcona Yatak Odası, konforu ve işlevselliği ile evinizin çekim
merkezlerinden biri haline geliyor. Dikine kapitone işçiliği ve kadife
tarzı kumaş tercihiyle öne çıkan yatak başlığı; karyola ve komodinlerin
şıklığını tamamlıyor. İki kapılı sürgülü̈ dolaplarda Amerikan freze ceviz
kaplama tercih ediliyor. Üzerlerinde mermer desen baskılı cam yer alan
komodinlerde olduğu gibi; şifonyer ve çekmecelerin alt kısmında da
parlak antrasit renk kullanılıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / ICONA

Icona Bedroom designed to get rid of all your tiredness and wake up to
the new day with energy with its comfort and functionality, becomes one
of the attraction centers of your home. The headboard, which stands out
with its vertical quilting workmanship and velvet-style fabric preference;
it completes the elegance of bedsteads and nightstands. American
milling walnut veneer is preferred for two-door sliding wardrobes. As
in the nightstands with marble pattern printed glass on them; a bright
anthracite color is used at the bottom of the dressers and drawers.
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Icona

Yemek Odası
Dining Room

Ahşap Bölümlerinde Amerikan freze ceviz kaplama kullanılan İcona Antrasit Yemek
Odasının, ayak kısımlarında metal aksamlara yer veriliyor. Üst yüzeyinde mermer
desenli baskılı cam bulunan konsolun alt kısmında parlak antrasit renk kullanılıyor.
Yemek masasının ortasında kullanılan cam da tüm bu uyumu tamamlıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / ICONA

There are metal parts on the legs of the Icona Anthracite Dining Room,
where American milling walnut veneer is used in the wooden sections.
Bright anthracite color is used on the lower part of the console, which
has marble patterned printed glass on the upper surface. The glass used
in the middle of the dining table also completes this harmony.
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Icona

Tv Ünitesi
Tv Unit

Amerikan freze ceviz kaplama ve metal ayaklarıyla
öne çıkan İcona Antrasit TV Ünitesi; ismini, alt kısımda
kullanılan parlak antrasit renkten alır. Üst kısımda mermer
desen baskılı cam kullanılırken kitaplığın alt bölümündeki
LED aydınlatmalar tasarıma ayrı bir hava katmıştır. TV
keyfinizi İcona Antrasit ile katlamaya hazır mısınız?

NILLS / ALL COLLECTION / ICONA

Icona Anthracite TV Unit, With American milling walnut
veneer and metal legs the prominent; gets its name from
the bottom part’s colour. Marble on the top when using
pattern-printed glass, LED lighting has added a different
atmosphere to the design. Are you ready to double your
TV pleasure with Icona Anthracite?
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Elegant

Yatak Odası
Bedroom

İlhamını, en değerli evrensel olgulardan biri olan zarafetten alan
Elegant koleksiyonu; kullanıcılarına, özenle tasarlanan zarif ve
fonksiyonel ürünler sunuyor. Bu yaklaşımla hayat bulan Elegant Yatak
Odası’nda; karyola kenarlarındaki kumaş döşemeden dolapta kullanılan
sürgülü kapak sistemine kadar her bir detayda, titiz bir çalışmanın izleri
görülebiliyor.
The Elegant collection, inspired by elegance, one of the most valuable
universal phenomena; offers its users elegant and functional products
designed with care. In the Elegant Bedroom, which came to life with this
approach; traces of meticulous work can be seen in every detail, from
the fabric upholstery on the sides of the bed to the sliding door system
used in the wardrobe.
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Elegant

Yatak Odası
Bedroom

Dolap kapaklarının gövdesinde, bronz reflekte hafif saydam cam
kullanılırken dolap kenarlarında doğal abanoz kaplama, ayaklarda ise
metal ve füme kaplama tercih ediliyor. Ayrıca dolapta ışıklı ve sensörlü
askılıklar, raylı pantolon askısı ve dolap içi sensörlü aydınlatma da yer
alıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / ELEGANT

While slightly transparent glass with bronze reflective is used on the
body of the wardrobe doors, natural ebony coating is preferred on the
cabinet edges and metal and smoked coating on the legs. In addition,
there are sensor-lighted hangers, railed trouser hangers and interior
sensor lighting in the closet.
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Elegant

Yemek Odası
Dining Room

Doğal abanoz kaplama ile üretilen masa ve konsoluyla
koyu tonların eşsiz asaletini yansıtan Elegant Yemek Odası,
abanoz ağacının kendine özgü dokusu ve rengiyle
oluşturduğu estetik bütünlükle göz kamaştırıyor. Çarpmayı
önleyici fren mekanizmalı olarak tasarlanan konsolda ayak
ve kulplarda metal malzeme tercih edilirken masada da
yine metal ayaklar kullanılıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / ELEGANT

Reflecting the unique nobility of dark tones with its
table and console produced with natural ebony veneer,
Elegant Dining Room dazzles with the aesthetic
integrity created by the unique texture and color of
ebony wood. While metal material is preferred for legs
and handles on the console, which is designed with
an anti-collision brake mechanism, metal legs are also
used on the table.
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Elegant

Tv Ünitesi
Tv Unit

Elegant TV Unit, which has a very
characteristic stance with its natural ebony
veneer body and smoked metal legs, is
lighted with the help of decorative LED
panels for a more elegant appearance.
The anti-collision brake mechanism in the
drawers offers a longer service life.
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NILLS / ALL COLLECTION / ELEGANT

Doğal abanoz kaplama gövdesi ve füme
metal ayaklarıyla son derece karakteristik bir
duruşa sahip olan Elegant TV Ünitesi, daha
şık bir görünüm için dekoratif LED paneller
yardımıyla aydınlatılıyor. Çekmecelerde yer
alan çarpmayı önleyici fren mekanizması ise
daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Elegant

mermer/marble
Yemek Odası
Dining Room

Çarpmayı önleyici fren mekanizmalı olarak tasarlanan
konsolda ayak ve kulplarda metal malzeme tercih edilirken
masada da yine metal ayaklar kullanılıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / ELEGANT

While metal material is preferred for legs and
handles on the console, which is designed with an
anti-collision brake mechanism, metal legs are also
used on the table.
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Elegant

Koltuk Takımı
Sofa Set

Konforu ve ergonomisiyle aileniz ve misafirleriniz için üstün bir
dinlenme deneyimi sunan Elegant Oturma Odası; görsel tasarımıyla
da tüm beğenileri hak ediyor. Gövdelerde kayın ağacı ve profil iskelet,
ayaklarda füme rengi metal malzeme, koltuk takımında ise keten
kumaş tercih ediliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / ELEGANT

Elegant Living Room, which offers a superior resting experience
for your family and guests with its comfort and ergonomics; it
deserves all the appreciation with its visual design. Beech wood
and metal frame are preferred for the bodies, smoked metal
material is preferred for the legs, and linen fabric is preferred for
the sofa set.
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Elegant

V.2
Koltuk Takımı
Sofa Set

Konforu ve ergonomisiyle aileniz ve misafirleriniz için üstün bir
dinlenme deneyimi sunan Elegant Oturma Odası; görsel tasarımıyla
da tüm beğenileri hak ediyor. Gövdelerde kayın ağacı ve profil iskelet,
ayaklarda füme rengimetal malzeme, koltuk takımında ise keten
kumaş tercih ediliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / ELEGANT

Elegant Living Room, which offers a superior resting experience
for your family and guests with its comfort and ergonomics; it
deserves all the appreciation with its visual design. Beech wood
and metal frame are preferred for the bodies, smoked metal
material is preferred for the legs, and linen fabric is preferred for
the sofa set.
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Elegant

Köşe
Corner

Modüler yapısı sayesinde her ihtiyaca göre şekillendirilebilen
Elegant Köşe Takımı, 6 farklı modülün istenilen şekilde bir araya
getirilmesiyle çok sayıda kombinasyonla kullanılabiliyor. İskeleti
kayın ağacından üretilen takım, döşeme sonrası abanoz boyalı
kayın çerçevelerle güçlendiriliyor.
Thanks to its modular structure, it can be shaped according
to every need. Elegant Corner Set can be used in many
combinations by combining 6 different modules as desired.
The set, whose frame is made of beech wood, is reinforced with
ebony painted beech frames after flooring.
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Elegant

Sırt ve kol yaslama bölümlerinde ileri-geri hareket edebilen
mekanizmalar yer alan Elegant Köşe Takımı’nın ayak
bölümlerinde füme rengi metal aksam, koltuk takımında ise
keten kumaş şıklığı ön plana çıkıyor.

Köşe
Corner

Elegant Corner Set which has move forward and backward
mechanisms in the forth and arm resting sections, has smoked
metal parts in the legs. linen fabric elegance comes to the fore on
sofa set.

2’li / W:190 D:95 H:80

3’lü / W:220 D:95 H:80

Köşe Modül / W:110 D:110 H:80

NILLS / ALL COLLECTION / ELEGANT

Puf / W:80 D:95 H:80

Tekli Ara Modül / W:80 D:95 H:80

Büyük Köşe Modül / W:158 D:158 H:80
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Elegant

V.2

Köşe
Corner

Farklı modüllerdeki parçaları arzu ettiğiniz gibi
düzenleyebileceğiniz Elegant Köşe Vol2 size oldukça pratik bir
kullanım sunuyor. Kayın ağacından üretilen iskeleti ile uzun
ömürlü bir kullanım sağlayan Elegant Köşe Vol2, keten kumaşı
ile modern bir görünüm sergiliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / ELEGANT

Elegant Corner Vol2, offers you practical use where you can
arrange the pieces in variety modules as you wish. Providing a
long-lasting use with its frame made of beech wood. Elegant
Corner Vol2 exhibits a modern look with its linen fabric.
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Elegant

Relax
Relax

Kendinizi ödüllendirmek için ihtiyaç duyduğunuz maksimum
konforu sizin için evinize getiren Elegant Relax; uzun kullanım
ömrünü kayın ağacından, döşemelerin şıklığını ise zamansız
desenlerle bezenen kaliteli keten kumaştan alıyor.
Gövdelerde profil iskelet, ayaklarda ise metal aksam tercih
ediliyor.
Elegant Relax, which brings the maximum comfort what you
need to reward yourself to your home; gets long-life by beech
wood, it is made of quality linen fabric adorned with patterns.
Metal frames are preferred for the bodies and metal parts are
preferred for the legs.
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Elegant

V.3

Relax
Relax

Kendinizi ödüllendirmek için ihtiyaç duyduğunuz maksimum
konforu sizin için evinize getiren Elegant Relax; uzun kullanım
ömrünü kayın ağacından, döşemelerin şıklığını ise zamansız
desenlerle bezenen kaliteli keten kumaştan alıyor.
Gövdelerde profil iskelet, ayaklarda ise metal aksam tercih
ediliyor.
Elegant Relax, which brings the maximum comfort what you
need to reward yourself to your home; gets long-life by beech
wood, It is made of quality linen fabric adorned with patterns.
Metal frames are preferred for the bodies and metal parts are
preferred for the legs.
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Otello

Koltuk Takımı
Sofa Set

Ana gövdede kayın ağacı ve profl iskelet, ayaklarda ise metal malzemenin kullanıldığı
Otello Oturma Odası; keten kumaşın zarif görünümü ve hoş renk geçişleriyle ilgi çekici
bir karaktere bürünüyor. Sırt yaslanma kısımları geriye doğru açılabilen kanepeler, tek
kişilik yatak olarak da kullanılabiliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / OTELLO

The Otello Living Room, which beech wood and metal are used on the main frame
and metal material is used on the legs; takes on an interesting character with The
linen fabric with its elegant appearance and pleasant color transitions the sofas, whose
backrests can be opened backwards, can also be used as single beds.
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Otello

V.2
Koltuk Takımı
Sofa Set

Ana gövdede kayın ağacı ve profil iskelet, ayaklarda ise metal malzemenin kullanıldığı
Otello Oturma Odası; keten kumaşın zarif görünümü ve hoş renk geçişleriyle ilgi çekici
bir karaktere bürünüyor. Sırt yaslanma kısımları geriye doğru açılabilen kanepeler, tek
kişilik yatak olarak da kullanılabiliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / OTELLO

The Otello Living Room, which beech wood and metal are used on the main frame
and metal material is used on the legs; takes on an interesting character with The linen
fabric with its elegant appearance and pleasant color transitions. The sofas, whose
backrests can be opened backwards, can also be used as single beds.
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Otello

V.2
Relax
Relax

İlk çağlardan günümüze uzanan tarihiyle asırlar boyu değerinden ödün
vermeyen kadife kumaş, Otello Relax ile saray şıklığını evinize taşıyor.
Gövdede kayın ağacı ve profil iskelet, ayaklarda metal aksamların
kullanıldığı takımın sırt kısımlarında da açılır kapanır mekanizma yer
alıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / OTELLO

Velvet fabric, With its history stretching from the first ages to the
present, brings the elegance of the palace to your home with Otello
Relax. Beech wood and metal frame on the body, metal parts on the legs
are used. There is also a collapsible mechanism on the forth part.
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Gona

Koltuk Takımı
Sofa Set

Standartların ötesinde stili ve katre deri detaylı kapitone vurgusuyla
yaşam alanında fark yaratmak isteyenlere özel tasarlanan Gona koltuk
takımı, orta yumuşak sünger kaplamasıyla kendini şımartmak isteyenlere özel. Kayın profil iskeleti ve metal ayaklarıyla doğanın ferahlığını,
dayanıklı metalin gücüyle destekliyor.
Gona sofa set, which is specially designed for those who want to make
a difference in their living space with its style beyond the standards
and its quilted accent with folded leather detail, is special for those who
want to pamper themselves with its medium soft sponge cover. With its
beech frame and metal legs, it supports the comfort of nature with the
strength of durable metal.
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Aura

Yemek Odası
Dining Room

Ahşap ve altın metal kaplamanın görkemli uyumunu doruklara taşıyan
Aura Yemek Odası, her açıdan etkileyici bir bütünlük sunuyor.
Konfor, kalite ve şıklığı ön planda tutarken misafirlerinizin damak ve
göz zevkine de aynı anda hitap ediyor.

NILLS / ALL COLLECTION / AURA

Carrying the magnificent harmony of wood and gold metal plating to
the top, Aura Dining Room offers an impressive integrity in every part.
While prioritizing comfort, quality and elegance, it appeals to your
guests palate and eye pleasure at the same time.
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Aura

Yemek Odası
Dining Room

Aura Yemek Odası’nın ihtişamlı görünümünü
sağlayan elementlerin başında; gövde kısmında kullanılan İtalyan ceviz kaplama ile ayak
ve kapak kulplarında tercih edilen altın rengi
kaplama geliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / AURA

At the beginning of the elements that provide the
magnificent appearance of the Aura Dining Room;
It comes with Italian walnut veneer used on the
body part and the preferred gold color coating on
the leg and handles.
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Aura

Tv Ünitesi
Tv Unit

Aura TV Unit, one of the strong examples
of simple elegance with its minimal lines
and Italian walnut veneer, combines
simplicity with functionality. It also offers
a longer service life with its anti-collision
brake mechanism.
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NILLS / ALL COLLECTION / AURA

Minimal çizgileri ve İtalyan ceviz
kaplamasıyla yalın şıklığın güçlü
örneklerinden Aura TV Ünitesi, sadeliği
işlevsellikle buluşturuyor. Çarpmayı
önleyici frenli mekanizması ile de daha
uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Aura

V.1
Koltuk Takımı
Sofa Set

Evinizin en önemli çekim noktasında, size ve ailenize özel bir yaşam alanı
oluşturan Aura Oturma Odası, estetik ve konforu bir arada sunan özgün
tarzıyla dikkatleri daima üzerinde topluyor.

Aura Ahşap
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NILLS / ALL COLLECTION / AURA

Aura Living Room, which creates a special living space for you and your
family at the most important attraction point of your home, always
attracts attention with its unique style that combines aesthetics and
comfort.
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Aura

V.2
Koltuk Takımı
Sofa Set

Üretiminde kayın ağacı ve profil iskelete; ayaklarında altın rengi metal ve koltuk
yanlarında ceviz klapaya yer verilen Aura Oturma Odası, keten kumaş kalitesi ve
farklı renk seçenekleriyle beğenilerinize sunuluyor.

NILLS / ALL COLLECTION / AURA

Beech wood and metal frame in its production; Aura Living Room, with
golden metal legs and walnut lapels on the seat sides, is offered to your
liking with linen fabric quality and different color options.
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Lima

Sürgülü ve açılır kapak seçeneklerini bir arada sunan dolabın
kulplarında doğal ahşap kaplama, boyalı ve aynalı kapaklarda ise
doğal ceviz kaplama kullanılıyor. Ayrıca dolap içerisinde raylı pantolonluk, sensörlü-ışıklı askılıklar ve mücevherlik yer alıyor.

Yatak Odası
Bedroom

Karyolasından şifonyerine, komodininden aynasına kadar her bir parçasında
modern ve zarif çizgilerin hüküm sürdüğü̈ Lima Yatak Odası; kapitone işçilikli
başlığı ve takım genelindeki renk uyumuyla beğenileri üzerine topluyor.

Natural wood veneer is used on the handles of the cabinet, which offers
sliding and opening door options together, and natural walnut veneer is
used on the painted and mirrored doors. In addition, there are railed trouser
holders, sensor-lighted hangers and jewelery part in the closet.

Lima Bedroom, where modern and elegant lines prevail in every part of it,
from its bedstead to its dresser, from its nightstand to its mirror. It attracts
admiration with its quilted headpiece and color harmony throughout the set.
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Lima

Yemek Odası
Dining Room

Açılır kapanır özellikle 40 cm’ye alan tasarrufu sağlayan masasıyla önemli bir
kullanım kolaylığı sunan Lima Yemek Odası, şık sandalyeleri ve fonksiyonel konsolu
ile de beklentileri üst seviyede karşılıyor. Masa ve konsolda doğal ceviz ahşap kaplama
tercih edilirken; konsolun gövdesinde metal kasa, ayaklarında ise ahşap malzemeye yer
veriliyor. Konsolun estetik detaylarında boyalı ve CNC işlemeli kapaklar öne çıkarken
masanın kenarlarında ise dekoratif çıtalar bulunuyor. Ayrıca konsol kapaklarındaki
çarpma önleyici frenli mekanizma ile uzun bir kullanım ömrü̈ sunuluyor.

NILLS / ALL COLLECTION / LIMA

Lima Dining Room, is an important place with its collapsible table that saves space
up to 40 cm, Offers ease of use, also meets expectations with its stylish chairs and
functional console. While natural walnut wood veneer is preferred on the table and
console; There is a metal frame on the body of the console and wooden material on
its legs. Painted and CNC machined covers stand out in the aesthetic details of the
console, while there are decorative laths on the edges of the table. In addition, a long
service life is offered with the anti-collision brake mechanism on the console covers.
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Lima

Tv Ünitesi
Tv Unit

Lima TV Ünitesi’nin geniş ve tam anlamıyla göz dolduran çok
parçalı tasarımı, bir TV ünitesinden işlevsellik ve estetik beklentileri
yüksek olanlara hitap ediyor. Bas-aç mekanizmalı çekmecelerin ön
yüzleri lake boya ve CNC işleme ile öne çıkarılırken; tüm parçaların
üretiminde ceviz kaplama ahşap kullanılıyor.
Ayak kısımlarında ise ceviz rengi boya tercih ediliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / LIMA

Lima TV Unit, the large and truly eye-catching multi-piece
design of the appeals to those who have high expectations of
functionality and aesthetics from a TV unit. While the fronts of
the drawers with push-open mechanism are highlighted with
lacquer paint and CNC machining; walnut veneer wood is used in
the production of all parts. Walnut color paint is preferred for the
leg.
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Kant

Yatak Odası
Bedroom

Şıklık ve işlevselliğin ahengiyle tasarlanan
Kant Yatak Odası; birer adet dolap,
karyola, şifonyer, şifonyer aynası ve iki adet
komodinden oluşuyor.

NILLS / ALL COLLECTION / KANT

Kant Bedroom, designed with the harmony
of elegance and functionality; consists of a
wardrobe, a bed, a dresser, a dresser mirror
and two nightstands.
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Kant

Yatak Odası
Bedroom

Birinci kalite isli meşeden imal edilen dolabında,
biri aynalı cam kapak olmak üzere iki sürgü kapak yer alırken;
ayaklarda ise metal malzeme tercih ediliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / KANT

The cabinet, which is made of first quality sooty oak, has
two sliding doors, one of these doors has a mirrored glass.
Moreover metal material is preferred for the legs.
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Kant

Yemek Odası
Dining Room

Klasik ahşap ustalığının sıra dışı yorumuyla Kant yemek
odası, keyifli sohbetlere eşlik edecek elegant bir ruhu
temsil ediyor. Gold detaylarının şıklığı, ahşabın zarafeti ve
renklerin kusursuz kontrastıyla zamansız bir kullanım
ömrü̈ sunuyor.

NILLS / ALL COLLECTION / KANT

Kant dining room which is with its extraordinary
interpretation of classical wood craftsmanship,
represents an elegant spirit that will accompany
pleasant conversations. A timeless use with the elegance
of gold details, the elegance of wood and the restless
contrast of colors offers timeless life.
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Kant

Tv Ünitesi
Tv Unit

TV keyfinizi şıklıkla taçlandırmak için dizayn edilen Kant TV Ünitesi, isli meşe kaplama gövdesi,
gold boyalı metal kulpları ve ahşap üzeri siyah
boyalı konsol ayaklarıyla oldukça görkemli bir
görünüm sunuyor. Ayrıca konsol kapaklarında
çarpmayı önleyici sistem ve bas-aç mekanizması
yer alıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / KANT

Kant TV Unit which is designed to crown your TV
enjoyment with elegance, offers a magnificent
appearance with its sooty oak veneer body, gold
painted metal handles and black painted wooden
console legs. In addition, there is an anti-collision
system and a push-open mechanism on the
console covers.
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Kant

Koltuk Takımı
Sofa Set

Kant koltuk takımı, ahşabın kusursuz gücünü̈ siyahın asaletiyle yükselterek zamansız
bir oturma grubu sunuyor. Kuş tüyü̈ ve sünger karışımı oturma alanlarıyla maksimum
konfor sağlayan bu koltuk takımı sadelik ve zarafeti rahatlıkla bir araya getiriyor.

NILLS / ALL COLLECTION / KANT

The Kant sofa set offers a timeless seating group by elevating the flawless power of
wood with the nobility of black. Providing maximum comfort with its feather and
sponge mixed seating areas, this sofa set combines simplicity and elegance with ease.
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Pralin

Yemek Odası
Dining Room

Koleksiyonun star detayı olarak ışıldayan bombeli görünüm, Pralin Yemek Odası’nda
da kendine önemli bir yer buluyor. Metal profil ile dayanıklı bir yapıya sahip olan konsolun üst tablasında, tasarıma uygun özel boyalı, temperli, rodajlı cam; ayak kısımlarında
ise ahşap ceviz kaplama kullanılıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / PRALIN

The curved look, which shines as the star detail of the collection, also finds an
important place in the Praline Dining Room. On the upper part of the console, which
has a durable structure with a metal frame, is specially painted, tempered, grinding
glass in accordance with the design; wooden walnut veneer is used on the legs.
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Pralin

Tv Ünitesi
Tv Unit

Doğal ceviz kaplama ve CNC işçilikle sıradanlıktan uzaklaşan Pralin
TV Ünitesi, bombeli görünümüyle adeta aidiyetini ortaya koyarken
camlı blokla adapte olmayı da ihmal etmiyor. Yatayda kapladığı alanla
oldukça ihtişamlı bir imaja sahip olan ünite, şıklığı ve işlevselliği bir
arada sunuyor. Ayrıca ünite çekmecelerinde
çarpmayı önleyici frenli mekanizma yer alıyor.

Pralin Dikdörtgen

Pralin Zigon

Pralin Yan
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NILLS / ALL COLLECTION / PRALIN

Praline TV Unit , which is away from the ordinary with its natural
walnut veneer and CNC workmanship, reveals its identity with its
curved appearance and does not neglect to adapt with the glass
block. The unit, which has a magnificent image with the area it covers
horizontally, offers elegance and functionality together. In addition,
there is an anti-collision brake mechanism in the unit drawers.

Pralin

V.1

Koltuk Takımı
Sofa Set

Deri görünümlü̈ ithal nubuk kumaş kullanımıyla asil bir tarza bürünen Pralin Oturma
Odası, kayın ağacı ve profil iskeletten oluşuyor. Ayak kısımlarında da yine dayanıklı
yapısıyla kayın ağacının tercih edilirken; sırt ve kol kısımlarında yer alan mekanizma
sayesinde kanepeler tek kişilik yatak olarak da kullanılabiliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / PRALIN

The Praline Living Room, which takes on a noble style with the use of leather-like and
imported nubuck fabric, consists of beech wood and metal frame. While beech wood
is preferred for its durable structure in the leg parts; Thanks to the mechanism on the
forth and arm parts, the sofas can also be used as single beds.
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Pralin

No-Seam

Koltuk Takımı
Sofa Set

Yenilikçi ve ince çizgilere sahip Pralin No-Seam Oturma Grubu keten kumaş
kullanımıyla hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor. Şık görünümünün
yanında ayak kısımlarında kullanılan dayanıklı kayın ağacı ile uzun ömürlü bir
kullanım imkanı veriyor.

NILLS / ALL COLLECTION / PRALIN

Pralin No-Seam seating group having modern and aesthetic style, offers both
elegance and comfort together with its linen fabric. It also gives a long life use
with its durable beech of leg parts as well as stylish-look.
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Pralin

Köşe
Corner

Eşi dostu bir araya getiren sıcacık keyif dolu sohbetlerin ev sahibi Pralin Köşe
Takımı, ithal keten kumaşın etkileyici dokusuyla çıtayı yukarılara taşıyor.
Kayın ağacı ve profil iskeletten oluşan ana gövdenin yanı sıra ayak malzemesi
olarak da yine kayın ağacı tercih ediliyor. Ayrıca sırt ve kol bölümlerinde ileri geri
hareket eden mekanizma bulunuyor.
Praline Corner, hosts of warm and pleasant conversations that bring friends
together, raises the bar with the impressive texture of imported linen fabric.
the frame consists of beech wood and metal. beech wood is also preferred as
the leg material. Also, there is a mechanism that moves back and forth in the
back and arm sections.
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Pralin

Relax
Relax

Ergonomi ve konforu ön plana alan tasarımıyla hem şık hem de rahat bir
dinlenme noktası olan Pralin Relax’ın döşemesinde ithal keten kumaş
kullanılıyor. Kayın ağacı ve profil iskeletten oluşan ana gövdenin yanı sıra
ayak malzemesi olarak da yine kayın ağacı tercih ediliyor. Ayrıca sırt ve kol
bölümlerinde ileri geri hareket eden mekanizma bulunuyor.
Imported linen fabric is used in the upholstery of Pralin Relax, which is both
a stylish and comfortable resting point with its design that emphasizes
ergonomics and comfort. the main frame consists of beech wood and metal,
beech wood is also preferred as the leg material. Also, there is a mechanism
that moves back and forth in the back and arm sections.
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Recta

Yemek Odası
Dining Room

Lezzet dolu akşam yemeklerine şıklığıyla zarafet katan Recta Yemek
Odası, estetik formu ve fonksiyonel kullanım alanlarıyla tarzını cesurca ortaya koyuyor. Özel tasarım ayaklıkta kaplamalı metal malzeme
ve ana iskelette metal kasa kullanılarak güçlendirilen Recta Yemek
Odası’nın, kaplamalarında ise İtalyan meşe kullanılıyor. Oldukça
kullanışlı bir depolama alanı sunan konsolda ise ses önleyici frenli
menteşe bulunuyor.

NILLS / ALL COLLECTION / RECTA

Recta Dining Room Adds elegance to delicious dinners with
its elegance, boldly reveals its style with its aesthetic form and
functional areas of use. Italian oak is used in the coverings of the
Recta Dining Room, which is strengthened by using coated metal
material on the specially designed legs and metal case on the
main frame. The console, which offers a very useful storage area,
has a hinge with anti-sound brake.
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Recta

Tv Ünitesi
Tv Unit

Minimalizmin evrensel şıklığını işlevsel detaylarla bütünleştiren Recta TV Ünitesi, metal kasayla güçlendirilmiş
iskeletiyle uzun bir kullanım ömrü̈ sunuyor. TV modül,
alt ek modül, TV pano ve kapaklı modül olmak üzere
dört ögeden oluşan takımın kaplamalarında, İtalyan
meşe kalitesine yer veriliyor. Takımda ayrıca özel tasarım
kaplamalı metal ayaklar ve ses önleyici frenli menteşe
bulunuyor.

NILLS / ALL COLLECTION / RECTA

Recta TV Unit offers a long lifetime wşth Integrating
the universal elegance of minimalism with functional
details, the with its metal case-reinforced frame. Italian
oak quality is featured in the coatings of the set, which
consists of four elements: TV module, lower additional
module, TV panel and cover module. The set also includes
specially designed coated metal legs and hinges with
noise canceling brakes.
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Recta

Koltuk Takımı
Sofa Set

Geniş ve ferah salonunuzda sevdiklerinizle keyifli zaman
geçirebilmeniz için tasarlanan Recta Koltuk Takımı, iki adet sehpalı
dörtlü̈ koltuk ve berjer seçeneklerinden oluşuyor.
Özel olarak tasarlanan iskeletinde gürgen OSB, kayın ve kavak
kontra malzemelerine yer veriliyor. Döşemede kolay silinebilen
keten kumaş, ayak aksamlarında ise mat metal malzeme tercih
ediliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / RECTA

Recta Sofa Set, which is designed for you to spend time with
Enjoyable time with your loved ones in your large and spacious
living room, consists of two four sofas with coffee tables and
bergere options. In its specially designed frame, hornbeam OSB,
beech and poplar contra materials are used. Easy to wipe linen
fabric upholstery, matte metal material is preferred for the leg
parts are being done.
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Recta

Köşe
Corner

Sohbete ve dinlenmeye daha fazla yer açan tasarımıyla evinizin
en popüler köşesi olacak Recta Köşe Takımı, sizi keyifli arkadaş ve aile
buluşmalarına ev sahipliği yapmaya davet ediyor. Ergonomik yapısı ve
üstün konfor ögeleriyle ideal rahatlığı evinize taşıyan Recta Köşe Takımı,
tıpkı Recta Relax gibi gürgen OSB, kayın ve kavak kontranın kullanıldığı
özel tasarım bir iskelet üzerinde yükseliyor. Döşemede keten kumaş,
ayak aksamlarında ise mat metal malzeme tercih ediliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / RECTA

Recta Corner Set, which will be Your home the most popular corner with
its design that opens more space for conversation and relaxation invites
you to host pleasant friends and family gatherings. Bringing the ideal
comfort to your home with its ergonomic structure and superior comfort
elements, the Recta Corner Set rises on a specially designed frame in
which hornbeam OSB, beech and poplar contraption are used, just like
Recta Relax. Linen fabric is preferred for the upholstery and matte metal
material is preferred for the leg parts.
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Recta

Relax
Relax

Kendinizle baş başa kalmak için aradığınız o benzersiz konfor alanıda;
sevdiklerinizle hoş sohbetlere yer açan mutluluk alanı da Recta Relax’ta. Geniş oturma bölümleri, sırt-bel desteği ve keten kumaş tercihiyle konfor ve fonksiyonellik beklentilerine aynı düzeyde hitap eden
Recta Relax; modern çizgileriyle de göz dolduruyor. Takımın iskeletinde gürgen OSB, kayın ve kavak kontranın kullanıldığı özel bir tasarım
yer alırken ayak aksamlarında ise mat metal malzeme kullanılıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / RECTA

In that unique comfort area you seek to be alone with yourself; The
happiness area that makes room for pleasant conversations with your
loved ones is also in Recta Relax. Recta Relax, which addresses comfort
and functionality expectations at the same level with its wide seating
areas, back-lumbar support and linen fabric preference; It also impresses
with its modern lines. While there is a special design in which hornbeam
OSB, beech and poplar contraption are used in the frame of the set,
matte metal material is used in the leg parts.
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Viera

Yemek Odası
Dining Room

Misafirlerini ahşabın ihtişamıyla ağırlamak isteyenler için şık ve
fonksiyonel detaylara sahip Viera Yemek Odası; konsol ve vitrin, masa ve
sandalyeleriyle oluşturduğu bütünlükle her beğeniyi cezbediyor. Metal
kasa ve ahşap ayaklardan oluşan konsolun ön yüzünde, doğal ceviz
ahşap üzerine CNC işlemeli desenler yer alırken üst tablada da cam
yüzey bulunuyor.

NILLS / ALL COLLECTION / VIERA

Viera Dining Room with stylish and functional details for those
who want to host their guests with the splendor of wood; console
and showcase, tables and chairs attract all tastes. The front of the
console, which consists of a metal frame and wooden legs, has
CNC engraved patterns on natural walnut wood, while the upper
of it has a glass surface.
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Viera

Yemek Odası
Dining Room

Konsol ve vitrin ayaklarında yer alan altın renkli silindir metal aksam
dikkatleri üzerine çekerken yine doğal ceviz ahşap kaplama gövdeye
sahip olan vitrinin kapaklarında cam paneller yer alıyor. Ayrıca çarpma
önleyici frenli mekanizma sayesinde daha uzun bir kullanım ömrü̈
sunuluyor.

NILLS / ALL COLLECTION / VIERA

While the gold colored cylindrical metal parts on the console and
showcase legs attract attention, there are glass panels on the doors
of the showcase, which also has a natural walnut wood veneer body.
In addition, a longer service life is offered by the anti-collision brake
mechanism.
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Viera

Tv Ünitesi
Tv Unit

Doğal ceviz kaplama ahşaptan üretilen TV
sehpası, CNC işlemeli desenlerle özgün bir
kimliğe bürünen Viera TV ünitesi; pano kısmında
kullanılan LED aydınlatma panelleri ile de
dikkatleri üzerine topluyor. Sehpa kapaklarında
çarpma önleyici frenli mekanizma bulunurken
kullanışlı kitaplık ve dolaplar da günlük yaşama
hizmet eden işlevsel alanlar yaratıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / VIERA

Viera TV unit, which has TV stand, made of natural
walnut veneered wood, which takes on a unique
identity with CNC machined patterns; It also draws
attention with the LED lighting panels used in the
panel section. While there is an anti-collision brake
mechanism on the coffee table covers, the useful
bookcases and cabinets are also suitable for daily
use, creates functional spaces.
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Mila

Yemek Odası
Dining Room

Hem açılır kapanır masa hem de konsolun üst tablalarında yer alan
ahşap üzeri mermer desenli baskı da takıma bambaşka bir hava katıyor.
Mila Yemek Odası, özgün tasarımsal detaylarıyla
benzerlerinden farklılaşıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / MILA

The collapsible table and the upper part of the console which
have the marble print on wood, adds a completely different
atmosphere to the set. Mila Dining Room with its unique design
details differs from its peers.
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Mila

Yemek Odası
Dining Room

Hem açılır kapanır masa hem de konsolun üst tablalarında yer alan
ahşap üzeri merrmer desenli baskı da takıma bambaşka bir hava katıyor.
Mila Yemek Odası, özgün tasarımsal detaylarıyla
benzerlerinden farklılaşıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / MILA

The collapsible table and the upper part of the console which
have The marble print on wood, adds a completely different
atmosphere to the set. Mila Dining Room with its unique design
details differs from its peers.

174

175

Mila

Tv Ünitesi
Tv Unit

Koleksiyonun diğer parçalarını tamamlar
nitelikte ahşap üzeri mermer desenli baskıyla
tasarlanan Mila TV Ünitesi, yine aynı yaklaşımla ön
bölgesinde CNC işleme ve boya uygulamalarıyla
sunuluyor. Ünitenin ayak bölümlerinde ise
kaplama ahşap kullanılıyor.
Mila TV Unit complements the other pieces of the
collection with marble patterned print on wood
designed with the same approach, with CNC
machining and paint applications in the front
face . In the leg part of the unit veneer wood is
used.

NILLS / ALL COLLECTION / MILA

Mila Orta Sehpa

Mila Yan Sehpa
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Mila

Koltuk Takımı
Sofa Set

İthal kumaş kullanımı ve nakış detaylarıyla öne çıkan Mila Oturma Odası,
aileniz ve misafirlerinizle geçireceğiniz keyifli zamanlara şıklık ve konforla
eşlik ediyor. Kayın ağacı ve profil iskeletten imal edilen ana gövde, hem
estetik açıdan hem dayanıklılık bakımından füme rengi metal ayaklarla
destekleniyor.

NILLS / ALL COLLECTION / MILA

Mila Living Room, which stands out with the use of imported fabric
and embroidery details,is accompanied to your family and guests with
elegance and comfort.The frame, which is made of beech wood and
metal, is supported by smoked metal legs in terms of aesthetics and
durability.
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Raks

Yatak Odası
Bedroom

Ahşap, cam ve metalin birbirleriyle sağladığı doku ve renk uyumundan
beslenen Raks Yatak Odası, sizi zarif ve fonksiyonel parçalarıyla tanışmaya
davet ediyor. Doğal ceviz kaplama dolabın köşe kapaklarında boya,
ortadaki kapaklarda ise yarı saydam cam paneller yer alıyor. Ayak ve
kulplarda da metal malzeme tercih ediliyor.,
Raks Bedroom, is fed by the harmony of texture and color provided
by wood, glass and metal, invites you to meet with its elegant and
functional pieces. There is paint on the corner doors of the natural
walnut veneer cabinet, and translucent glass panels on the middle
doors. Metal materials are also preferred for legs and handles.
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Raks

Yatak Odası
Bedroom

Masif panel üzerine CNC işleme ve beyaz boyayla farklılaştırılan
komodin, şık ve işlevsel bir öge olarak takımı tamamlıyor.
Gövdesinde ceviz kaplama kullanılan dolabın içerisindeki
ışıklı-sensörlü̈ askılık ve pantolonluk, günlük yaşamda önemli
bir kullanım kolaylığı sunuyor.

NILLS / ALL COLLECTION / RAKS

The nightstand, which is differentiated with CNC machining and white
paint on a solid panel, completes the set as an elegant and functional
element. The sensor-lighted hanger and trouser holder inside the
cabinet, whose body is made of walnut veneer, offers an important
ease of use in daily life.
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Raks

Yemek Odası
Dining Room

Raks Yemek Odası’nın doğal ceviz ahşap kaplama konsol kapakları,
boya ve CNC işlemeyle estetik bir görüntü̈ sergiliyor.
Konsolun çekmecelerinde frenli mekanizma, ayak Bölümlerinde metal
aksam kullanılıyor. Masanın üst yüzeyinin kenarlarında desenli çerçeve
kullanılırken; 3 ahşap, 1 cam kapağa sahip vitrinde de boya ve CNC
işlemeler yer alıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / RAKS

Raks Dining Room’s natural walnut wood veneer console doors display
an aesthetic appearance with paint and CNC machining.
A brake mechanism is used in the drawers of the console, and metal
parts are used in the leg sections. When using a patterned frame on
the edges of the upper surface of the table; there are painted and CNC
processing in the showcase, which has 3 wooden and 1 glass doors.
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Alvin

Yatak Odası
Bedroom

Yatak başlığındaki kapitone detayları ve karyola kenarlarındaki kumaş
döşemeleriyle kendi stiline dair tüyolar veren Alvin Yatak Odası, modern
çizgilere sahip dolap ve komodinleriyle şıklık vaadini yerine getiriyor.
İşleme teknikleriyle görsel anlamda zenginleştirilen dolap kapakları ve
metal kulplu çekmecelerde, yerli parke ceviz kaplama kullanılıyor.
Alvin Bedroom, which gives tips on its own style with its quilted
details on the headboard and fabric upholstery on the sides of the
bed, fulfills its promise of elegance with its modern cabinets and
nightstands. Domestic hardwood walnut veneer is used on cabinet
doors and drawers with metal handles, which are visually enriched
with processing techniques.
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Alvin

Yatak Odası
Bedroom

Dolap ve komodinlerin ayak kısımlarında ahşap ve metal kombinasyonuna
yer veriliyor. Orta kısımlarında geniş aynalar bulunan sürgülü̈ kapaklı dolap,
içindeki ışıklı-sensörlü askılıklar ve pantolonluklar sayesinde oldukça
kullanışlı bir dizaynla sunuluyor.

NILLS / ALL COLLECTION / ALVIN

There is a combination of wood and metal on the legs of the cabinets
and nightstands. The sliding̈ door wardrobe with wide mirrors in the
middle is presented with a very useful design thanks to the sensorlighted hangers and trouser holders inside.
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Alvin

Yemek Odası
Dining Room

Alvin Yemek Odası’nın doğal ceviz ahşap kaplama gövdeye sahip konsolu,
boya ve CNC işlemeli desenlerle hoş bir siluete bürünürken; ahşap ayaklarının
yere temas eden kısımlarında metal malzeme tercih ediliyor.
Yine doğal ceviz ahşap kaplama olan masa ise açılır-kapanır özelliğiyle
kullanıcılarına 40 cm’ye kadar alan tasarrufu sağlıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / ALVIN

Alvin Dining Room console which has a natural walnut wood veneer
body, takes on a nice silhouette with painted and CNC embroidered
patterns; metal material is preferred in the parts of the wooden legs
that touch the ground. The table, which is also covered with natural
walnut wood, provides space savings of up to 40 cm with its foldable
feature.
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Alvin

Tv Ünitesi
Tv Unit

Sehpasındaki CNC işlemeli desenler ve boyalı
gövdeyle çekici bir stile sahip Alvin TV Ünitesi,
üst kısımda yer alan dolap ve raflarıyla hem
fonksiyonel hem de estetik fayda sunuyor.
Doğal ceviz ahşap kaplama gövdeye sahip
TV sehpasının ayak ve kulp kısımlarında ahşap
malzeme, ayakların yere temas eden bölümlerinde
ise metal malzeme kullanılıyor.
Raflarda da yine ceviz kaplama ahşap ve metal
aksamlara yer veriliyor.

Alvin Orta

Alvin Yan
200
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NILLS / ALL COLLECTION / ALVIN

Alvin TV Unit, which has an attractive style with its
CNC machined patterns and painted body on its
table, offers both functional and aesthetic benefits
with its cabinets and shelves located at the top.
Wooden material is used in the legs and handles
of the TV stand, which has a natural walnut wood
veneer body, and metal material is used in the parts
of the legs that touch the ground. Walnut veneered
wood and metal accessories are also featured on the
shelves.

Gold

Yatak Odası
Bedroom

İşlemeli şifonyer ve komodin kapaklarıyla genel tasarım yaklaşımına dair önemli ipuçları veren Gold Yatak Odası, dolap üzerindeki işlemeler ve karyola kenarındaki kumaş
döşeme ile zarafet döngüsünü kendi içinde tamamlıyor.
Gold Bedroom, which gives important clues about the general design approach
with its embroidered dresser and nightstand covers, completes the elegance
cycle within itself with the embroidery on the wardrobe and the fabric upholstery
on the bedside.
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Gold

Yatak Odası
Bedroom

İki adet sürgülü kapağının ortasında ayna bulunan
dolapta, doğal kaplama kullanılırken; iç raflarda
yonga levha, ayak aksamlarında ise metal malzeme kullanılıyor. Ayrıca dolap içerisinde ışıklı-sensörlü askılıklar ve pantolonluk bulunuyor.

NILLS / ALL COLLECTION / GOLD

In the cabinet, which has a mirror in the middle of
its two sliding doors, natural coating is used; particle
board is used in the interior shelves and metal
material is used in the leg parts. In addition, there are
lighted-sensor hangers and trouser holders in the
closet.
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Gold

Yemek Odası
Dining Room

Oval aynalarındaki altın rengi çerçeve detayıyla isminin esin kaynağına
göndermede bulunan Gold Yemek Odası, içerisinde oldukça şık ve kullanışlı
ögeler barındırıyor. Doğal ceviz ahşap kaplama gövdeye sahip konsol, kapaklarındaki boya ve CNC işlemeli desenlerle farklılaşıyor. Kapaklarda çarpma
önleyici frenli mekanizma, ayaklarda ise metal aksam kullanılıyor. Üst yüzeyi
ceviz desenli yemek masası, açılır kapanır özelliği sayesinde 40 cm’ye kadar
alan tasarrufu sağlıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / GOLD

The Gold Dining Room, which refers to the inspiration of its name with the
gold-colored frame detail on its oval mirrors, contains very stylish and useful
elements. The console, which has a natural walnut wood veneer body, is
differentiated by the paint and CNC engraved patterns on its covers. Anticollision braking mechanism is used on the covers and metal parts are used
on the legs. The dining table with a walnut pattern on the upper surface
saves up to 40 cm of space thanks to its collapsible feature.
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Gold

Tv Ünitesi
Tv Unit

Koleksiyonun diğer parçalarında olduğu gibi, Gold
TV Ünitesi’nin en dikkat çekici detayı da çekmeceler üzerine uygulanan boya ve CNC işleme tekniği
olarak öne çıkıyor. Doğal ceviz ahşap kaplama gövdenin ayaklarında metal malzeme tercih edilirken;
çekmecelerin ortasında cam ile bölünmüş orta raf
bulunuyor. Ayrıca çekmecelerde çarpmayı önleyici
frenli mekanizma kullanılıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / GOLD

As with the other pieces of the collection, the most
striking detail of the Gold TV Unit stands out as
the paint applied on the drawers and the CNC
machining technique. While metal material is
preferred on the legs of the natural walnut wood
veneer body; There is a middle shelf divided by
glass in the middle of the drawers. In addition,
an anti-collision brake mechanism is used in the
drawers.
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Gold

Koltuk Takımı
Sofa Set

İthal şönil kumaş tercihiyle görünüm ve kullanım ömrü açısından kullanıcılarına avantajlar sunan Gold Oturma Odası, iskelet ve ayak aksamlarında kayın
ağacından oluşuyor. Takımın üçlü koltuğunda yer alan açılarak yatak olma
özelliğiyse ihtiyaç halinde kullanılabilecek pratik bir çözüm sunuyor.
Gold Living Room, which offers advantages to its users in terms of
appearance and service life with the choice of imported chenille fabric,
consists of beech wood in its frame and leg parts. The feature of being a foldout bed in the triple seat of the set offers a practical solution that can be used
in case of need.
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Rita

Yatak Odası
Bedroom

Gövdelerde kullanılan Amerikan freze ceviz
kaplamasıyla ahşabın zamansız şıklığını
yansıtan Rita Yatak Odası evinizin yeni
çekim noktası olmaya hazırlanıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / RITA

Reflecting the timeless elegance of wood with
the American milling walnut veneer used on the
bodies, Rita Bedroom is getting ready to be the
new attraction point of your home.
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Rita

Studio
Yatak Odası
Bedroom

Rita Yatak Odası’nın bir versiyonu olarak daha küçük yaşam alanları için tasarlanan Rita
Stüdyo Yatak Odası’nda, bir adet metal profil çalışma masasına da yer veriliyor. Ahşap
hakimiyetinin göze çarptığı gövdelerde yine Amerikan freze ceviz kaplama ve mat
vernik tercih edilirken; dolapta koyu renk yansıtıcı temperli cam, karyolada ise keten
kumaş döşeme ve baza sistemi bulunuyor.

NILLS / ALL COLLECTION / RITA STÜDYO

Designed for smaller living spaces as a version of the Rita Bedroom, Rita Studio
Bedroom also includes a metal frame work desk. While the American milling
walnut veneer and matte varnish are preferred on the trunks where wood
dominance stands out; There is dark reflective tempered glass in the wardrobe, and
linen fabric upholstery and a base system on the bedstead.
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Rita

Yemek Odası
Dining Room

Koleksiyonun tüm ürünlerinde olduğu gibi, Rita Yemek Odası da ahşap tutkunlarının kalbine
dokunuyor. Amerikan freze ceviz kaplama üzeri mat vernikle üretilen Rita Yemek Odası’nda, birer
adet masa ve konsolun yanı sıra iki adet de ayna yer alıyor. Konsolda üç adet çekmece ve iki adet
bas-aç sistemli çarpma önleyici kapak yer alırken iki adet de camlı LED bölme bulunuyor. Konsolda metal ayak, masada ise ahşap ayak tercih ediliyor. Kaplamalı MDF’den üretilen masa ise
büyüyebilen mekanizması ile kullanım kolaylığı sunuyor.

NILLS / ALL COLLECTION / RITA

As with all products of the collection, Rita Dining Room touches the hearts of wood enthusiasts.
In the Rita Dining Room, which is produced with an American milled walnut veneer and
matt varnish, there are two mirrors in addition to a table and a console. The console has three
drawers and two anti-shock doors with a push-to-open system, while there are two glassed
LED compartments. Metal legs are preferred on the console and wooden legs are preferred
on the table. The table, which is made of coated MDF, offers ease of use with its expandable
mechanism.
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Rita

Tv Ünitesi
Tv Unit

TV keyfini ahşap zarafetiyle taçlandıran Rita
TV Ünitesi, Amerikan freze ceviz kaplamanın
şıklığıyla öne çıkıyor. Çekmece kitaplık ve raf
modülleriyle oldukça kullanışlı bir urun olarak
tasarlanan Rita TV Ünitesi’nin ayaklarında metal
malzeme kullanılırken kapak kısımlarında ise
çarpmayı önleyici sistem bulunuyor.

NILLS / ALL COLLECTION / RITA

RitaTV Unit , is Crowning the enjoyment of TV
with the elegance of wood, stands out with the
elegance of its American milled walnut veneer.
Designed as a very useful product with drawer,
bookcase and shelf modules, Rita TV Unit has
metal legs on it. there is an anti-collision system
on the cover parts.
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Rita

V.1

Koltuk Takımı
Sofa Set

Konfor ve şıklığı bir arada sunan klasik tarzıyla Rita
koltuk takımımız, yaşam alanlarına sade ancak
güçlü̈ bir hava katıyor. Sadeliğini soft kumaş dokularından, gücünü̈ ise gövdesi destekleyen fırınlanmış kayın ve dayanıklı metal ayak detaylarından
alıyor. Tekli koltuklarda kullanılan döner örümcek
metal ayak kullanımı yenilikçi bir detay olarak öne
çıkıyor.
Rita sofa set, with its classic style that combines
comfort and elegance, adds a simple yet
powerful air to living spaces. It gets its simplicity
from soft fabric textures, and its strength from
dried beech and durable metal leg details that
support the body. The use of swivel spider metal
legs in single seats stands out as an innovative
detail.
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Nateva

Modüler Giyinme Dolabı
Modular Wardrobe

Onlarca parça elbise, takı, ayakkabı ve aksesuarı
tek bir yerde ve düzenli şekilde depolama kolaylığı
sunan Nateva Modüler Giyinme Dolabı,
içerisinde yer alan raylı pantolonluk ve sensörlüışıklı askılıklarla günlük yaşamın ihtiyaçlarına pratik
çözümler sunuyor. Dolabın dış cephesinde kullanılan
reﬂekte cam da ortamda göz kamaştırıcı bir atmosfer yaratıyor.
Nateva Modular Wardrobe, has rail trouser holder
and sensored-light hangers, offers practical
solutions to your daily life with ease of storage
dozens of clothes, jewelry, shoes and accessories in
one place and neatly. The reflective glass used on
the exterior of the wardrobe is also creates a dazzling
atmosphere in the environment.
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Nateva

İki Kapaklı Dolap / Pantolonluklu
W:96 D:62 H:230

İki Kapaklı Dolap / Raflı
W:96 D:62 H:230

İki Kapaklı Dolap / Çekmeceli
W:96 D:62 H:230

Köşe Dolap / W:110 D:108 H:230
Tek Kapaklı Dolap / Raflı
W:48 D:62 H:230
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Tek Kapaklı Dolap / Askılı
W:48 D:62 H:230
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Mono

Koltuk Takımı
Sofa Set

Geniş ve rahat görünümlü koltuklarının yanı sıra üçgen puf modülüyle farklı
bir kullanım deneyimi sunan Mono Oturma Odası’nın koltuk döşemelerinde
keten kumaş tercih ediliyor. Koltuk takımı ve berjerin iskelet malzemesi kayın
ağacından oluşurken; iskelet altındaki ahşap çerçeve ve ayaklarda da ceviz
rengi kayın ağacı kullanılıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / MONO

In addition to its wide and comfortable-looking seats, it is different with
its triangular puff module. In the seat upholstery of Mono Living Room,
linen fabric , which offers a user-friendly experience, is preferred.
While the frame material of the sofa set and the armchair consist of
beech wood; walnut colored beech wood is used on the wooden frame
and leg under the frame.
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Mono

Relax
Relax

Oval çizgileri ve soft dizaynı ile ideal bir dinlenme köşesi görünümüne sahip Mono Relax; üçlü modül, üçgen puf ve dinlenme modüllerinden oluşuyor. İskelet altı çerçevesi ve ayaklarda
ceviz rengi kayın ağacı tercih edilirken döşemede kullanım
kolaylığı ile öne çıkan keten kumaşa yer veriliyor. Yalın tasarım
ve üstün rahatlığa önem verenler için tasarlanan Mono Relax,
kusursuz bir konfor deneyimi için sizleri bekliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / MONO

It looks like an ideal resting corner with its oval lines and soft
design. Mono Relax; it consists of a triple module, triangular pouf
and resting modules. In subframe and legs walnut-colored beech
wood is preferred. Linen fabric, which stands out with ease of use,
is featured. Mono Relax, has a lead design, is waiting for you for a
perfect comfort experience.
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Moll

Koltuk Takımı
Sofa Set

Yenilikçi fonksiyonları ve soft renkleriyle konuklarınızın dikkatini çekecek Moll koltuk takımı, modern
yaşam alanlarına estetik vurgular katan dokunuşlarıyla göz alıyor. Ahşap ceviz kasa ayaklarını tamamlayan kayın iskeletiyle doğanın
güçlü dengesini evinize taşıyor.
The Moll sofa set, which will attract the attention of
your guests with its innovative functions and soft
colors, catches the eye with its touches that add
aesthetic accents to modern living spaces. With
walnut legs and beech frame, it brings balanced
power of the nature to your home.
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Moll Relax

V.3

Relax
Relax

Güçlü rengi ve tamamlayıcı kontrastı ile evinizin keyif noktasında dengeli
bir harmoni yaratan Moll relax köşe koltuğun bu versiyonu, ayarlanabilen
başlık mekanizması, standart şarj ünitesi ve ihtiyaçlara göre şekillenen
modüler yapısıyla geleceğin konforunu hayatınıza taşıyor.
This version of the Moll relax, which creates harmony, Balance the
pleasure point of your home with its strong color and complementary
contrast. Adjustable Head mechanism and standard charging unit
brings the comfort of the future to your life with its modular structure.
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Moll Köşe

V.2

Köşe Takımı
Corner Set

Toprak tonlarının dinginleştirici etkisiyle kaz tüyü ve yumuşak süngerin rahatlatıcı konforunu bir araya getiren
Moll köşe koltuk, salonunuzu evinizin odak noktası haline
getiriyor. Modern ve sade, yenilikçi ve fonksiyonel tüm
özellikleri tek bir noktada toplarken geniş ve rahat
görünümüyle göz dolduruyor.
Moll corner V2, which brings together the soothing
comfort of goose feather and soft sponge with the effect
of earth tones, makes your living room the focal point of
your home. Moll Corner V2, Spacious and comfortable
while gathering all modern and simple, innovative and
functional features in one place. impresses with its
appearance.
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256
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Elios

V.3

Koltuk Takımı
Sofa Set

Yaşam alanlarınızın ihtiyaçlarına göre ayarlanabilen
modüler fonksiyonlarıyla ergonomik bir
tarz yaratan Elios koltuk takımı, başlık kısmında
kullanılan ayarlanabilir mekanizmasıyla
kusursuz bir konfor sunuyor. Yataklı versiyonda
sunulan standart şarj ünitesiyle sizi hayat
kalitenizi artıran konforlu bir hayata davet ediyor.
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Renzo

V.1

Koltuk Takımı
Sofa Set

Ayak kısımlarında altın rengi metal malzeme tercih edilen Renzo Oturma
Odası, gövde bakımından kayın ağacı ve profil iskeletten imal ediliyor. Ayrıca
koltukların konfor ve şıklığına katkı sağlaması için, döşemelerde yine keten
kumaş kullanılıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / RENZO

Gold metal material is preferred on the feet.
Beech and metal are used for the frame at Renzo Living Room,
In addition, the comfort and elegance look is getted by using linen
fabric again.

260
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Renzo

Köşe Takımı
Corner Set

Benzerlerinden farklı olarak dahili kablosuz şarj modülü ile gelen
Renzo Köşe Takımı, keten kumaş kullanımı ve uyumlu kırlentleriyle oldukça
elegant bir duruş sergiliyor. İskelet malzemesi olarak dayanıklı ve uzun ömürlü
kayın ağacı kullanılan takımda ayak malzemesi olarak metal tercih ediliyor.
Unlike the others, it comes with a built-in wireless charging module.
Renzo Corner Set exhibits an elegant stance with linen fabric and matching
throw pillows. Durable and long-lasting beech wood is used as the frame
material, and metal is preferred as the leg material.

Kablosuz Şarj Modülü
Wireless Charging Module

264
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Reflex

V.1

Koltuk Takımı
Sofa Set

Açık ve koyu tonların çarpıcı kontrastıyla dikkatleri üzerine çeken
Reﬂex Koltuk Takımı, sade çizgileri ve modern tarzıyla evinizin yeni
çekim noktası olmaya hazırlanıyor. İskeletinde kullanılan kayın
ağacı ile dayanıklı ve uzun ömürlü, keten kumaş döşemesi ile kullanışlı bir yapı sunuyor. Berjerler ve geriye açılır mekanizmalı üçlü
koltuktan oluşan takımın metal aksamlarında ise füme kaplama
kullanılıyor.
Attracting attention with the striking contrast of light and dark
tones, Reflex Sofa Set is getting ready to be the new attraction
point of your home with its plain lines and modern style. It offers
a durable and long-lasting structure with beech wood used in
its frame, and a useful structure with its linen fabric upholstery.
Smoked coating is used in the metal parts of the set, which
consists of armchairs and a triple sofa with a forth-opening
mechanism.
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267
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Reflex

V.3

Relax
Relax

Reﬂex Relax Vol.2 ile aynı fiziksel özelliklere sahip olan Reﬂex Relax
Vol.3; ev dekorasyonunda daha açık tonlara yer vermek isteyenlere
hitap ediyor. İsteğe göre konumlandırılabilen üçlü modül tasarımıyla tüm ailenin dinlenme ve konfor alanı olarak öne çıkıyor. Size de
arkanıza yaslanıp bu rahatlığın keyfini sürmek kalıyor.
Reflex Relax Vol.3, which has the same physical features as Reflex
Relax Vol.2; it appeals to those who want to include lighter tones
in home decoration. With its triple module design that can be
positioned as desired, it stands out as the rest and comfort area of the
whole family. All you have to do is sit back and enjoy this comfort.
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Ren

V.1

Koltuk Takımı
Sofa Set

Son derece sade ve spor bir görünüme sahip olan Ren Oturma Odası,
tasarımın geneline hakim olan açık renklerle adeta ortama ışık saçıyor.
Döşemelerde kadife ve keten kumaşların karışımından üretilen şölin kumaş
tercih edilirken; ana iskelet ve ayak kısımlarında kayın ağacının dayanıklı
yapısına güveniliyor.

NILLS / ALL COLLECTION / REN

Ren Living Room, which has an extremely simple and sporty appearance,
radiates the light to the environment with the light colors which dominates
the overall design. Chenille fabric, produced from a mixture of velvet and linen
fabrics for upholstery is preferred; durable beech wood on the main and leg
parts are used.
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Ren

V.3

Koltuk Takımı
Sofa Set

Son derece sade ve spor bir görünüme sahip olan Ren Oturma Odası,
tasarımın geneline hakim olan açık renklerle adeta ortama ışık saçıyor.
Döşemelerde kadife ve keten kumaşların karışımından üretilen şölin kumaş
tercih edilirken; ana iskelet ve ayak kısımlarında kayın ağacının dayanıklı
yapısına güveniliyor.
Ren Living Room, which has an extremely simple and sporty appearance,
radiates the light to the environment with the light colors which dominates
the overall design. Chenille fabric, produced from a mixture of velvet and linen
fabrics for upholstery is preferred; durable beech wood on the main and leg
parts are used.
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277
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279

Ren

Relax
Relax

Soft renkleri ve üst düzey konforuyla tüm övgüleri hak eden Ren Relax, evinizin yeni keyif köşesi olmaya hazırlanıyor. Kapitone detaylarıyla şıklığına şıklık
katan Ren Relax, birbiriyle uyumlu kırlentleriyle koleksiyonun tüm tasarımsal
ögelerini içinde barındırıyor. Döşemelerde kadife ve keten kumaşların karışımından üretilen şölin kumaş kullanılırken; ana iskelet ve ayak kısımlarında
dayanıklı yapısıyla kayın ağacı tercih ediliyor.
Ren Relax, which deserves all the praise with its soft colors and high-level
comfort, is getting ready to be the new pleasure corner of your home. Adding
elegance to its elegance with its quilted details, Ren Relax includes all the
design elements of the collection with its matching throw pillows. While the
chenille fabric, which is produced from a mixture of velvet and linen fabrics, is
used in the upholstery; Beech wood is preferred for its durable structure in the
main frame and leg parts.
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Albina

V.2

Koltuk Takımı
Sofa Set

Retro ve modern trendlerin göz kamaştırıcı bir harmanı olarak sunulan Albino
Oturma Odası Vol-2; ustalıkla işlenen kapitone detaylarının yanı sıra estetiğine
ve fiziksel yapısına güç katan metal ayaklarıyla dikkat çekiyor. İç açıcı renkleriyle evlere enerji saçıyor.
Albino Living Room Vol2- is Presented as a dazzling blend of retro and modern
trends. its quilted details, which are masterfully processed, its aesthetics
and draws get attention with its metal feet that add strength to its physical
structure. It radiates energy to homes with its heartwarming colors.
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284

285

Valeri

Koltuk Takımı
Sofa Set

Kapitone işçiliği ve renk uyumuyla şıklığı yakalayan Valeri Oturma
Odası, tasarımsal ağırlığını ortaya koyarak dikkatleri üzerinde topluyor.
Koltukların iç kısımlarında keten kumaş, dış kısımlarında ise ithal deri
görünümlü nubuk kumaş kullanılıyor. Ürün iskeletinde kayın ağacı,
ayak malzemesinde ise metal aksamlara yer veriliyor.
Valeri Living Room, which captures the elegance with its quilting
workmanship and color harmony, gets attention by revealing its design
structure. Linen fabric on the inside of the seats, nubuck fabric, looks like
imported leather, on the outside is used. While frame is made by Beech
wood, the leg material is metal parts.
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Bold

V.2

Koltuk Takımı
Sofa Set

İlk varyasyondan farklı olarak nubuk yerine kadife zarafetine yer verilen
Bold Oturma Odası, ayak aksamlarında da ahşap yerine altın rengi metal
malzeme ile farklılaşıyor. Koltukların gövdesinde kayın ağacı ve profil iskelet
kullanılarak uzun ömürlü bir kullanım sunulması amaçlanıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / BOLD

Unlike the first variation, velvet elegance is used instead of nubuck.
Bold Living Room is also differentiated with gold-colored metal material instead
of wood in its leg parts. It is aimed to provide a long-lasting use by using beech
wood and profile frame on the body of the seats.
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Kingsley

Koltuk Takımı
Sofa Set

Yıllara meydan okuyan üç güçlü elementin benzersiz uyumunu yansıtan
Kingsley Koltuk Takımı; ahşap, deri ve kapitone detaylarıyla bezeli güçlü
tasarımıyla ikonik bir duruş sergiliyor. İskelet ve ayak ahşabında cevize,
döşemede ise deri ve keten kumaşa yer verilen takım; tasarımsal ögeleri
ve malzeme kalitesiyle benzerlerini gölgede bırakıyor. Dörtlü ve üçlü
koltuk ile berjerlerden oluşan Kingsley Koltuk Takımı, evinize otantik bir
atmosfer katmak üzere sizleri bekliyor.
Kingsley Sofa Set; which reflecting the unique harmony of three
powerful elements; wood, leather and quilted details that defy the
years,, exhibits an iconic stance. Walnut is used in frame and leg.
leather and linen fabric are used in the upholster. design elements
and material quality outshines the peers. Kingsley Sofa Set, consists of
quart and triple sofas and bergere, brings an authentic touch to your
home.
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Zen

V.3

Koltuk Takımı
Sofa Set

Sadeliğinin yanı sıra modern çizgileriyle de dikkat çeken Zen Vol 3 zamansız
tasarımıyla beğenileri topluyor. Saten kumaşın şıklığı ve doğal ahşap ceviz
ayakları ile evinizde arzu ettiğiniz stili ortaya çıkarabilmenizi kolaylaştırıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / ZEN

Zen Vol 3 attracts attention with its modern lines and timeless design in
addition to its simplicity, it makes it easy for you to reveal the style you
desire in your home with the elegance of satin fabric and natural wooden
walnut legs.
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July

Koltuk Takımı
Sofa Set

İdeal standartlarda yay ve sünger kullanımıyla ergonomik bir tasarıma sahip
olan July Koltuk Takımı, kuş tüyü dolguyla mükemmel bir bel ve sırt konforu
sunuyor. İkili ve üçlü koltuklardan oluşan takımın keten kumaşla öne çıkarılan
şıklığı, small ve relax kırlentlerle tamamlanıyor. Takımın üretiminde ise ahşap
kasa, kayın kereste ve kontra kullanılıyor.

NILLS / ALL COLLECTION / JULY

The July Sofa Set, which has an ergonomic design with the use of springs
and sponges at ideal standards, offers excellent waist and back comfort with
its feather filling. The elegance of the set, which consists of double and triple
sofas, highlighted with linen fabric, is completed with small and relax pillows.
In the production of the set, wooden case, beech timber and contra are used.
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302

303

Dali

Köşe Takımı
Corner Set

Kadife kumaşın şıklığı ve kalitesini göz alıcı rengiyle tamamlayan Dali Köşe
Takımı, dinlenme ihtiyacını keyfe dönüştüren özel bir ürün olarak öne çıkıyor.
Ana iskeletinde kayın ağacı ve profil karışımı tercih edilirken ayak kısımlarında
yalnızca kayın ağacı kullanılıyor. Sırt bölümlerinde Z şeklinde ileri geri mekanizma yer alıyor. Ayrıca her iki uçta ve ara bölümde yer alan ahşap parçalar,
farklı ihtiyaçlara yönelilk kullanım kolaylığı sunuyor.

NILLS / ALL COLLECTION / DALI

Dali Corner V2, is a special product that turn the need of
relaxation into pleasure, has the elegance and quality of velvet
fabric with its eye-catching color.
While a mixture of beech wood and metal are preferred in the
main frame, only beech wood is used in the leg parts. There is
a Z-shaped forth mechanism in the back sections. In addition,
the wooden parts at both ends and the intermediate section
offer ease of use for different needs
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Dali

V.2
Köşe Takımı
Corner Set

Kadife kumaşın şıklığı ve kalitesini göz alıcı rengiyle tamamlayan Dali Köşe
Takımı, dinlenme ihtiyacını keyfe dönüştüren özel bir ürün olarak öne çıkıyor.
Ana iskeletinde kayın ağacı ve profil karışımı tercih edilirken ayak kısımlarında
yalnızca kayın ağacı kullanılıyor. Sırt bölümlerinde Z şeklinde ileri geri mekanizma yer alıyor. Ayrıca her iki uçta ve ara bölümde yer alan ahşap parçalar,
farklı ihtiyaçlara yönelik kullanım kolaylığı sunuyor.

NILLS / ALL COLLECTION / DALI

Dali Corner V2, is a special product that turn the need of relaxation into
pleasure, has the elegance and quality of velvet fabric with its eye-catching
color. While a mixture of beech wood and metal are preferred in the main
frame, only beech wood is used in the leg parts. There is a Z-shaped forth
mechanism in the back sections. In addition, the wooden parts at both ends
and the intermediate section offer ease of use for different needs.
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Mia

Relax
Relax

Kaz tüyü dolgulu minderleriyle kullanıcı konforunu zirveye taşıyan Mia Relax Koltuk Takımı, nubuk
kumaş tercihiyle şıklığı ve kullanım
kolaylığını bir araya getiriyor. Ev ortamına göre
değiştirilebilen ara modülü, tercihen berjer olarak
da kullanılabiliyor. Mekanizması bulunmayan Mia
Relax’ın iskeletinde ise kayın kereste ve kontra
tercih ediliyor.
Mia Relax Sofa Set, which brings user comfort to the top
with its goose feather cushions, offers elegance and ease
usage with its nubuck fabric preference.
The middle module, which can be changed according to
the home environment, can also be used preferably as a
arm chair. Beech timber and contra are preferred for the
frame of Mia Relax, which does not have a mechanism.
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Victoria

day bed

Kendinizi ödüllendirme ihtiyacı duyduğunuz o en değerli anlarda,
yalnızca size özel bir dinlenme alanı yaratan Victoria Day Bed, deri görünümlü ithal nubuk kumaşla oldukça estetik bir görünüm sergiliyor.
Kayın ağacı ve profil iskeletten oluşan gövde, kayın ağacından imal
edilip ceviz rengine boyanmış ahşap ayaklar üzerinde yükseliyor.
In those most precious moments when you need to reward yourself,
Victoria Day Bed, which creates a private resting area only for you,
displays a very aesthetic appearance with its leather-like imported
nubuck fabric. The frame, which consists of beech wood and metal,
rises on wooden legs which is made of beech wood and painted in
walnut color.
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Tamamlayıcılar
Complementary
Kitaplık
Sandalye
Berjer
Sehpa
Ayna
Bank
Puf
Aydınlatma
Tekli Masa
Dresuar
Çamaşırlık
Çalışma Masası

316

317

Bookcase
Chair
Bergere
Coffee tables
Mirror
Bench
Pouff
Lightining
Table
Dresser
Chest of Drawer
Workdesk

Kitaplık / Bookcase

Sandalye / Chair

Akros

Altra

Orion

Linosa

Icona Metal

Icona Ahşap

Lisa V.1

W:145 D:30 H:240

W:60 D:30 H:240

W:60 D:30 H:240

W:200 D:36 H:155

W:52 D:60 H:86

W:58 D:62 H:75

W:57 D:51 H83

Lisa V.2

Manzoni

Mila

W57 D:51 H83

W:60 D:59 H:86

W:52 D:60 H:86

Sandalye / Chair

Alvin

W:58 D:60 H:93

Elegant
W:58 D:59 H:92

Artı

Aura

W:49 D:48 H:78

W:58 D:60 H:93

Viera
W:53 D:50 H:78

318

Lima

Recta

W:50 D:53 H:87

W:62 D:60 H:79

Pralin

Raks

W:87 D:52 H:102

W:47 D:52 H:87
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Berjer / Bergere

Sandalye / Chair

Rita

Barones

W:53 D:63 H:85

Gold

Frida

Frida V.2

Mila

W:49 D:57 H:91

W:80 D:90 H:100

W:80 D:90 H:100

W:90 D:75 H:79

Berjer

Recta

Reflex V.1

Reflex V.2

W:65 D:75 H:80

W:73 D:83 H:73

W:73 D:83 H:73

Marla

Otello

Otello V.2

W:95 D:90 H:85

W:83 D:100 H:70

W:83 D:100 H:70
320

July

Kingsley

Queen V.3

W:74 D:85 H:82

W:70 D:90 H:80

W:110 D:115 H:90

Polo V.4

Polo V.5

Polo V.6

W:70 D:80 H:100

W:70 D:80 H:100

W:70 D:80 H:100
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Berjer / Bergere

Berjer / Bergere

Valeri
W:93 D:90 H:75

Pralin V.1

Pralin No Seam

Griffino

Gona

Moll

Ovale

W:87 D:90 H:82

W:87 D:90 H:82

W:85 D:85 H:90

W:74 D:85 H:84

W:68 D:78 H:105

W:80 D:80 H:75

Aura V.1

Aura Ahşap / Wood

Aura Ahşap / Wood V.2

W:80 D:80 H:70

W:86 D:80 H:87

W:86 D:80 H:87

Icona (Ren)

Icona

Renzo V.1

Fold

W:74 D:85 H:84

W:74 D:85 H:84

W:82 D:85 H:90

W:77 D:85 H:105
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Josephine Daybed

Josephine Daybed

Rita V.1

W:200 D:120 H:70

W:200 D:120 H:70

W:83 D:88 H:87

Rita V.2

Rita V.3

Rita V.4

W:83 D:88 H:87

W:83 D:88 H:87

W:83 D:88 H:87
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Berjer / Bergere

Comfort V.1
W:70 D:90 H:100
Puf / Pouff W:60 D:45 H:35

Berjer / Bergere

Comfort V.2
W:70 D:90 H:100
Puf / Pouff W:60 D:45 H:35

Duo V.1

Kant

W:65 D:86 H:85

W:95 D:90 H:77

Mono

Ren V.3

Ren

W:73 D:76 H:78

W:90 D:90 H:80

W:90 D:90 H:80

Duo V.2

Duo V.3

Ring

Orloy V.1

Orloy V.2

Gold

Zen V.2

W:65 D:86 H:85

W:65 D:86 H:85

W:124 D:107 H:74

W:90 D:85 H:70

W:90 D:85 H:70

W:85 D:90 H:100

W:75 D:70 H:100

Vesta

Vesta V.2

Elios

W:70 D:80 H:95

W:70 D:80 H:95

W:78 D:90 H:95
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Zen Sabit

Lisa V.1

Lisa V.2

W:80 D:80 H:85

W:85 D:90 H:90

W:85 D:90 H:90

325

Sehpa / Coffee Table

Sehpa / Coffee Table

Alvin Orta Sehpa / Coffee Table

Alvin Yan Sehpa / Side Table

Aura Orta Sehpa / Coffee Table

W:140 D:75 H:43

W:50 D:50 H:53

W:104 D:104 H:45

Aura Yan Sehpa / Side Table
W:49 D:49 H:52

Icona Orta Sehpa Mermer Desen
Icona C.Table Marble Texture

Kira V.2 Yan Sehpa / Side Table

Mila Orta Sehpa / Coffee Table

Mila Yan Sehpa / Side Table

W:42 D:42 H:53
W:38 D:38 H:45

W:120 D:70 H:45

W:45 D:45 H:56

Icona Yan Sehpa / Side Table

Elegant Orta Sehpa / Coffee Table Elegant Servis / Service

Elegant Zigon Sehpa / Nesting Table

W:71 D:46 H:34

W:150 D:70 H:36

W:70 D:38 H:57

Büyük / Big W:50 D:45 H:62
Orta / Medium W:49 D:41 H:52
Küçük / Small W:47 D:37 H:43

Radius Orta Sehpa / Coffee Table

Renzo Orta Sehpa / Coffee Table

Renzo Zigon Sehpa / Nesting Table

W:101 D:101 H:42

Büyük / Big W:45 D:50 H:62
Orta / Medium W:41 D:48 H:42
Küçük / Small W:37 D:46 H:43

W:105 D:100 H:35

Icona Zigon Sehpa / Nesting Table Zeta Yan Sehpa / Side Table
Büyük / Big W:50 D:45 H:62
Orta / Medium W:41 D:48 H:52
Küçük / Small W:37 D:46 H:43

W:46 D:40 H:52
W:46 D:40 H:45

Kira V.1 Yan Sehpa / Side Table
W:42 D:42 H:53
W:38 D:38 H:45

Sehpa (coffee table) W:100 D:90 H:41
Puf / Pouff W:65 D:65 H:35

Renzo Yan Sehpa / Side Table
W:71 D:46 H:34
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Sehpa / Coffee Table

Sehpa / Coffee Table

Pralin Dikdörtgen / Rectangle

Pralin Kare / Square

Pralin Yan Sehpa / Side Table

Pralin Zigon Sehpa / Nesting Table Raks Orta Sehpa / Coffee Table

Raks Yan Sehpa / Side Table

W:128 D:72 H:41

W:100 D:100 H:41

W:50 D:50 H:55

W:68 D:43 H:52

W:60 D:60 H:55

Motif Orta Sehpa / Coffee Table

Motif Yan Sehpa / Side Table

Motif Zigon Sehpa / Nesting Table

W:79 D:79 H:35

W:59 D:59 H:41

W:39 D:39 H:60

Motif Orta Sehpa / Coffee Table

Motif Yan Sehpa / Side Table

Motif Zigon Sehpa / Nesting Table

W:79 D:79 H:35

W:59 D:59 H:41

W:39 D:39 H:60

328

W:114 D:114 H:40

Raks Zigon Sehpa / Nesting Table Eon Orta Sehpa / Coffee Table
W:52 D:45 H:55

Recta Orta Sehpa / Coffee Table
W:125 D:75 H:38

W:97 D:97 H:30

Recta Yan Sehpa / Side Table

Recta Zigon Sehpa / Nesting Table

W:50 D:50 H:51

W:68 D:43 H:56

329

Sehpa / Coffee Table

Sehpa / Coffee Table

Gocce Dark Orta Sehpa /
Coffee Table

Gocce Gold Orta Sehpa Mermer Desen /
Coffee Table Marble Texture

W:74 D:74 H:33

W:74 D:74 H:33

Gocce Dark Yan Sehpa / Side Table
W:36 D:36 H:55

Gocce Gold Yan Sehpa Mermer Desen /
Side Table Marble Texture
W:36 D:36 H:55

Lenis Orta Sehpa / Coffee Table
W:50 D:48 H:55

Viera Yan Sehpa / Side Table

Viera Orta Sehpa / Coffee Table

Lima Orta Sehpa / Coffee Table

W:50 D:50 H:51

W:165 D:65 H:42

W:138 D:69 H:43

Orb Orta Sehpa / Coffee Table

ÇAP:103 H:32

Lima Zigon Sehpa / Nesting Table Lisa Camlı Modül / Glass Module
W:60 D:40 H:52

W:180 D:55 H:43

W:150 D:60 H:44

Lisa Sehpa Modül / Table Module

W:74 D:31 H:53

W:133 D:52 H:37

Gocce Gold Orta Sehpa Mermer Desen /
Coffee Table Marble Texture V.2

Gocce Gold Yan Sehpa Mermer Desen /
Side Table Marble Texture V.2

W:74 D:74 H:33

W:36 D:36 H:55

330

Rita Orta Sehpa / Coffee Table

331

W:107 D:49 H:36

Çalışma Masaları / Workdesk

Juno

Watson

Ayna / Mirror

Danza

Rita

Alvin

Aura

Bombeli Bronz / Dished Bronze

W:75 D:3,7 H:75

W:110 D:7 H:115

W:158 D:7 H:60

Mila

Dual

W:96 D:2,5 H:104

W:84 D:2 H:84

Ayna / Mirror

Yuvarlak Bombeli /
Round Dished
W:78 D:4 H:78

Hasır Bronz / Wicker Bronze

Gizia

Met

W:155 D:5 H:66

W:155 D:4 H:67

W:150 D:5 H:70

Elegant
W:90 D:2 H:90

Icona

Lisa

Rita

W:55 D:4 H:93

W:115 D:3 H:110

W:68 D:3 H:68

332

Elips Füme Bombeli /
Smoked Dished
W:159 D:3 H:78

333

Rita Boy Aynası / Pier Glass
W:64 D:19 H:150

Puf / Pouff

Ayna / Mirror

Kant

Gold

Candy V.1

Candy V.2

Poly

W:178 D:4 H:65

W:71 D:5 H:71

W:90 D:90 H:50

W:90 D:90 H:50

W:47 D:47 H:51

Pralin

Pralin Yuvarlak / Rounded

Dali V.1

W:102 D:72 H:40

W:60 D:60 H:40

Bank / Bench

Alvin
W:140 D:48 H:42

Pralin

Elegant V.2

W:155 D:55 H:45

Elegant V.1

Lima

W:156 D:50 H:38

W:159 D:47 H:37

W:45 D:45 H:51

W:167 D:54 H:45

334

Pufi

Paolo

Radius

W:44 D:44 H:52

W:50 D:50 H:50

W:63 D:63 H:37

335

Dali V.2
W:45 D:45 H:51

Tekil Masa ve Dresuar / Table and Dresser

Çamaşırlık / Chest of Drawer

Pralin Square

Mobi Wood

Elegant Mermer / Marble

Alvin

Elegant

Rita

Raks

W:100 D:100 H:77

W:250 D:100 H:86

W:220 D:200 H:80

W:60 D:45 H:108

W:68 D:44 H:107

W:57 D:44 H:110

W:65 D:45 H:116

Viera Yuvarlak / Rounded

Aura

W:108 D:108 H:76

Viera

Lima

Gold

Icona Antrasit /Anthracite

W:130 D:41 H:86

W:87 D:90 H:82

W:87 D:90 H:82

W:68 D:50 H:106

Lima

Pralin

Elegant

Elegant V.2

W:136 D:50 H:85

W:151 D:47 H:86

W:100 D:30 H:94

W:120 D:40 H:90

336

337

Aydınlatma / lighting

Pal

Viera

W:47 D:50 H:180

W:60 D:60 H:188

Moll Gold

ON
MEDIA

Moll Gold

Moll Füme / Smoked

Moll Füme / Smoked

nills.com

Askılık / Clothes Tree

Rita
W:120 D:53 H:80

338

444 25 10

