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1983 yılında ev koleksiyonunu tanıtan Ralph Lauren, sinematik yaşam vizyonuyla sektörde 
devrim yarattı. Bir moda markası olarak dekorasyon ve mobilya sektörüne geçen ilk isim olan 
Ralph Lauren’in halı, aydınlatma, tablo ve aksesuar başta olmak üzere dekorasyonla ilgili 
koleksiyonları şimdi Dream Home’un Çiftehavuzlar’daki mağazasında.

İnce zevklerin yaşam tarzı: 
Ralph Lauren Home Dream Home’da
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MARKA

Deri Aran Isles koltuk ve pufu, kullanıcılarını 
etkisi altına alıyor. Göz alıcı metal sehpalar, 
ahşap ürünler, ışıltılı bir atmosferi 
destekleyen aydınlatmalar, yumuşacık dokulu 
tekstillerle tasarlanmış mobilyalar keyifle 
deneyimleyebileceğiniz mekân kurgusunda bir 
araya getirilmiş. New Bohemian Cocktail sehpa 
ise 19. yüzyılın sonlarından gelen bir esinti.

Çiftehavuzlar’daki Dream Home mağazasının 
içinde konsept galeri olarak açılan Ralph 
Lauren Home’un en yeni koleksiyonlarını 
yakından deneyimleyebilirsiniz.

Hayalleri gerçekleştirmek için öncelikler yaratarak sürdürülebilirliğe olan sözünü tutan Ralph Lauren, sorunsuz ve gelişmiş müşteri deneyimiyle birçok markaya öncülük ediyor. 
Beekman Cocktail sehpanın kullanıldığı duvardaki tablodan halıya, oda kokusundan aydınlatmaya kadar kurgulanan her detay zamansız duruşuyla insanı büyülüyor.

Ralph Lauren’in masif maun 
ağacından el işçiliği ile üretilen 
Mayfair koleksiyonu, ilhamını eski 
Hollywood cazibesinden alıyor.
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MARKA

“Söylecek bir şeyiniz yoksa, 
tasarım dünyasında var 
olmak söz konusu olamaz.” 
Ralph Lauren

T emsilcisi olduğu markaları seçerken herkesin her dönem ke-
yifle kullanabileceği koleksiyonları bir araya getirmeye özen 
gösteren Dream Home, kendine özgü yaşam stili ve kalite 

standartlarıyla dikkat çeken dünyanın önde gelen markalarından 
biri olan Ralph Lauren Home ile yine tüm ışıkları üzerine çekme-
yi başarıyor. Çiftehavuzlar’daki mağazasında, konsept galeri ola-
rak bir araya getirdiği markanın en yeni koleksiyonlarını, ayrıcalık-
lı bir yaşam stilini mekânlarında kurgulamak isteyenlere sunuyor. 
1983 yılından bu yana ev koleksiyonuyla dekorasyon dünyası-
nın trendlerini belirleyen yeni klasik tarzın temsilcisi Ralph Lauren 
Home, gerçek bir yaşam stili. Halılardan tablolara, aydınlatmalar-
dan kokulara, aksesuarlardan tüm yaşam alanları için tasarlanmış 
mobilyalara kadar geniş bir perspektifte ürün koleksiyonları sunan 
marka, moda dünyasından dekorasyon dünyasına girmiş ilk isim. 
Elegan bir yaşamı temsil eden koleksiyonların tasarımı, pazarla-
ması ve dağıtımında dünya lideri olan Ralph Lauren, 50 yılı aşkın 
süredir özgün ve zamansız bir yaşam stiline ilham veren ürünleri-
ni New York tasarım merkezinde hayata geçiriyor. Tüm bu eşsiz 
dünyayı, en ünlü dekorasyon markalarının Türkiye temsilciliğini ya-
pan Dream Home’un ürün ailesinde bulabilirsiniz.

Zamanın ötesinde yaşam stilleri
Dekorasyon konusunda stil sahibi mekânlar kurgularken belirleyici 
bir duruşa sahip olan Ralph Lauren, daima sürdürülebilir ve uzun 
vadeli bir büyümeyi benimsiyor. Bu büyüme planı içinde amaç, öz-
gün ve zamansız bir stille daha iyi bir yaşam tarzı kurgulamak. Mo-
dası geçmeyen stil kodları, umut ve gerçekçilikle adımlar atmak 
da Ralph Lauren’in mottolarından sadece birkaçı.
dreamhome.com.tr

“Yaptığınız işi sevin, tutkulu 
olun, sıkı çalışın, birlikte üretin, 
risk alın, gerçekçi olun ve asla 
en iyisinden taviz vermeyin.” 
Bu kalıcı stil değeriyle Ralph 
Lauren, sözlerinin arkasında 
duruyor ve markasını geleceğe 
adım adım taşımak için 
sıkı çalışıyor. Çalışmanın 
ardında ise hep tutkulu 
olmak, Ralph Lauren çizgisine 
bağlı olmak ve tasarımları 
mükemmeliyetçilikle 
uygulamak yatıyor. “Her zaman 
yeni bir şeyler söyleyebiliyor 
olmak” mottosunu benimseyen 
marka, her yeni görünümde 
her yeni hayali gerçekleştirmek 
için öncelikler yaratıyor.

“Moda, bir süre için tercih edilir. Stil ise 
sonsuza kadar…” diyen Ralph Lauren’in 
markası, bir yaşam tarzı. XVI. Louis stilinden 
ilham alan Clivedon koltuğa, ihtişamıyla göz 
dolduran masa ve gümüş varak işlemelere 
bakarken bunu hissediyorsunuz. 

Daha iyi yaşama ilham verirken modası geçmeyen 
bir stil kodu, umut ve gerçekçilikle adımlar atmak da 
Ralph Lauren mottosunun bir parçası.

Ralph Lauren Home, 
hayatın her alanında 
stil sahibi ürünler 
tasarlıyor. Benzeri 
olmayan bir Amerikan 
tarzı stil hikayesini 
anlatışı ve yaşama 
ilham verici bir çizgide 
ilerleyişi, marka için çok 
yönlü bir gusto demek. 

1930’lardan ilham 
alan, gül ağacından 
tasarlanmış yuvarlak 
orta sehpa, altına 
kusursuz bir şekilde 
oturan dört küçük 
parça ile klasik zigon 
sehpaya farklı bir 
yorum getiriyor. 
Dekorasyon konusunda 
fikir sahibi alanlar 
kurgularken belirleyici 
bir duruşa sahip olan 
Ralph Lauren, zamanın 
ötesinde bir yaşam stili 
sunuyor.

Devrim yaratmış bir 
kravat tasarımıyla 
başlayan hikayesi, 
Ralph Lauren’in risk 
alan ve zamanın 
ötesinde düşünen 
bakış açısına 
en unutulmaz 
örneklerden biri.


