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Dünyaca ünlü markaların seçkin koleksiyonlarını aynı 
çatı altında buluşturan Dream Home, zarif tasarım 
çizgisi ve rafine duruşuyla İtalyan stilinin popüler 
temsilcilerinden biri olan Gianfranco Ferré Home için 
açtığı yeni galerisini tasarım severlerle buluşturuyor.

Dream Home bünyesinde yepyeni 
bir galeri: Gianfranco Ferré Home

Türkiye temsilcisi olduğu Baker Furniture, Theodore Alexander, 
Althorp, Ralph Lauren Home, Maitland-Smith, Hancock and 
Moore, Tommy Bahama, Palecek Furniture, Lexington, EJVic-

tor, McGuire gibi seçkin markaların koleksiyonlarını sunan Dream 
Home, otuz yılı aşkın tecrübesiyle her zaman en iyiyi sunmayı he-
defliyor. Şimdilerde ise İtalyan mobilya markası Gianfranco Ferré 
Home’u ürün ailesine katarak başarılarına bir yenisini daha ekliyor.

Klasik ve çağdaş stilin dengesindeki yeni yaşamlar
Yaşam alanlarında stil sahibi köşeler yaratmanın yolu, iyi tasarımları 
tercih etmekten geçiyor. Dream Home, dünya markalarını bu yaşam 
alanlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Marka, vazgeçilmez parça-
larıyla iddiasını ortaya koyan Gianfranco Ferré Home’un çizgisini ta-
sarım severlerle buluşturuyor. 
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Fitzroy orta sehpa, kitaplığı, konsolu 
ve sehpasıyla tam bir başrol oyuncusu. 

1970’li yılların esintisiyle traverten, 
pirinç ve füme camla zenginleştirilmiş 
bir tasarım. Açık gözenekli Travertino 

mermerinden strüktürlü sehpa, mat 
pirinçten yapısal çubuklarıyla ikonik bir 
parça. Highlander modüler kanepe ise 
farklı eşleştirmelere imkan tanıyacak 
güce sahip. Bronz pirinçten sofistike 

detaylar, zarif bir kanepede aradığınız 
tüm detayları bulabileceğinizi fısıldıyor. 

Sanat ve tasarımı birleştiren Matris 
kitaplık, adeta bir heykelin ihtişamıyla 

senografik bir çizgiyi takip ediyor.

Saf ve geçirgen hacimler… Jenga konsol, 
göz alıcı bir ikon. Açık ve koyu camlarla 

tasarlanmış konsol, 45 derecede greft 
veya eklem göstermeden birleştirilen işçilik 

mucizesiyle benzersiz bir tasarım.

Gianfranco Ferré Home’un üretiminin tamamı Milano yakınındaki Brianza’nın kalbinde 
gerçekleşiyor. Yani İtalyan işçiliğinin beşiği kabul edilen Cantù’da…

1950’li yılların ilhamını barındıran küçük dokunuşlarıyla 
Effiel, siyah lake ahşap raflar ve dumanlı ayna ile gizemli 
bir hava estiriyor. Farklı boyut ve yüksekliklerde özgün 
oyun yaratan bir senografi sehpası.

Mayfair yemek masası, siyah lake 
kaplama bacaklar ve bronz pirinç 
kaplamalı detaylarıyla ışıldıyor. Sıcacık 
görünüme sahip özel kaplama, 1950’lerin 
zarafeti ve hafifliğini içinde yaşatıyor. 
İşlevselliği sadelikle birleştiren Carroll 
ayna ise hemen her stildeki mobilyanın 
başarılı tamamlayıcısı rolünde. Aynı 
zamanda 2019 yılı koleksiyonunu 
karakterize eden çok katmanlı yapısıyla 
özel bir parça. Kendine has doğal bir 
eğime sahip olması ise büyüleyici. 
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İtalyan tarzının simgesi sayılabilecek geometrik desenler ve kusursuz 
formların dehası, diğer adıyla “moda mimarı” ünlü tasarımcı Gianf-
ranco Ferré, gerçek bir dünya markası. Onun yaratıcı yönü, mobilya 
tasarımlarındaki terzilik detaylarında, geometrik desen ve formların 
kullanımında, öte yandan erkek giyim kumaşlarının baskınlığında ön 
plana çıkıyor. Trendlerin ötesinde zarafetin her zaman ön planda ol-
duğu, klasik zevklerle modern çekiciliği birleştiren eşsiz bir stil oluş-
turmayı başarıyor.

Tasarımda özgün bir imza
Farklı markaların şık parçalarını yıllardır estetik yaşam tarzlarıyla bu-
luşturan Dream Home’un Çifte Havuzlar Mağazasına katılan Gianf-
ranco Ferré Home  galerisi yeni ilhamlarla yola çıkan bir koleksi-
yon. Tepeden tırnağa bir bütün oluşturacak şekilde özenle seçilmiş 
parçalar,mükemmel bir uyum içinde kullanılabilecek deri ve kumaş 
takımlar, koltuklar, yemek odaları, yatak odaları sizi sarıp sarmalaya-
rak hızlı şehir hayatında özlediğiniz huzurun anahtarını verecek.Sofis-
tike duruşuyla her mobilya geleneğe derinden bağlı, ancak yenilikçi 
sezgiler açısından zengin ve özgün bir estetiğin tanığı.
dreamhome.com.tr

Wynwood yatak odası, sıcak bej ve güvercin grisi tonlarıyla sofistike, çağdaş ve eğlenceli bir çizgiye sahip. Bej balık sırtı kumaşla kaplı yatak başlığı, mini bankı, minimal 
bir siluette tasarlanmış şifonyeri zengin bir yaşamı vaat ediyor. Boz kahverengi nubuk deri kaplı çalışma alanı, bronz tabanlı ve pleksiglas malzemeli ayna, ayarlanabilir 
aydınlatmalarıyla karakteri yüksek bir alan kurgusu sağlıyor.

Dekorasyonun en önemli unsurlarından 
olan rahatlık, Clapton koltuklarda 

çağdaş bir görünümle zenginleşiyor. 
Geometrik hacimler, deri döşemeli metal 

dış plakalar detaylardaki ince işçiliği 
vurguluyor. Ayrıca marka kimliğiyle 

bütünleşen erkek stilinin kumaşlarına da 
gönderme yapmayı unutmuyor. 

Gianfranco Ferré Home, aynı zamanda yat dekorasyonunda da tercih edilen 
popüler markalardan. Retro tarzı ve metropol ruhu, gri tonlarının başarılı 
yorumuyla dikkat çeken detaylara sahip. Son yılların en tercih edilen stillerinden 
“Yüzyıl Ortası Modern” bakış açısıyla uyumlu parçaları koleksiyonuna eklemeyi 
unutmuyor. Soğuk renklere odaklı koleksiyon, kromatik palet ile kahverengi 
tonlarının hakimiyetinde, sıcak ve çekici tonların karışımıyla tamamlanıyor. 
Eklektik stil içinde klasik parçalara gönderme yapan mobilyalar, uzak dünyaların 
yepyeni iç mekân ruhunu güçlendiriyor. 

Detaylardaki ince işçilik, tasarımda kullanılan malzeme ve kumaşların rafine seçimi, 
üretimdeki yüksek kalite ve en yenilikçi tekniklerin kullanımı Gianfranco Ferré Home’un 
öne çıkan özelliklerinden. Şehirli tarzın tamamlayıcılarından olan kumaş ve deri 
malzemeler, metal uygulamalarla bir araya geliyor.

Brick Lane yemek masası, tüm ihtişamıyla 
göz kamaştırıyor. Ahşap taban üzerine 
yerleştirilmiş geniş cam üstten görülen 
halatlar, karakteri yüksek bir tasarımın 

işareti. Klasik tarzdaki arketipleri modern bir 
versiyona çevirmenin hikayesini anlatan stil, 

çekiciliği yüksek tutmayı başarıyor. 

“Gianfranco Ferré 
Home, bilinen 
trendlerin ötesinde, 
zarafetin her zaman ön 
planda olduğu, klasik 
zevkler ile modern 
çekiciliği birleştiren 
eşsiz bir stile sahip.”


