
Türkiye temsilcisi olduğumuz  Theodore Alexander, Ralph Lauren, 
Gianfranco Ferré Home, Althorp, Baker, McGuire ,Tommy Bahama, 
Maitland-Smith, Lexington ,Hancock and Moore, EJVictor, Palecek 
Furniture başta olmak üzere iç mekân kurgusu ve sli önde gelen dünya 
markalarının seçkin koleksiyonlarını 30 yılı aşkın süredir müşterilerimizle 
buluşturuyoruz.

İstanbul, Ankara ve İzmirİstanbul, Ankara ve İzmir üç büyük önemli şehirde bulunarak Türkiye’nin 
tüm bölgelerine zamanında ve en iyi şekilde hizmet sağlıyoruz.

Bünyemizde yer alan mimari departmanımız ile tüm konut ,otel,yat 
projelerinde plan yerleşimi,modelleme,render gibi teknik konular da 
dahil olmak üzere destek sağlıyor, çözüm ortağı oluyoruz.

“En İyiler”
DREAM HOME’da...



Giyim, aksesuar, dekorasyon, koku … 1983 yılından 
bu yana Ralph Lauren, tamamen kendi çizgisinde 
tasarladığı bir yaşam kurgusuyla dekorasyon 
dünyasında özgür ve özgün bir yere sahip. Yeni klasik 
slinin ilk akla gelen  güçlü markası Ralph Lauren 
gerçek bir yaşam tarzı. Konsept galeri anlayışıyla 
hazırlanan Çiehavuzlar’daki Dream Home 
mağazasında
bulacaksınız.

İnce zevklerin yaşam tarzı Ralph Lauren Home ark
Dream Home’da.

Mobilyadan  duvarda ki tabloya, halıya, oda kokusundan aydınlatmaya kadar Ralph 
Lauren markası  özel kurgular yaratabilmenize olanak sağlayacak şekilde sizi bekliyor. 
New Bohemian Cocktail sehpa 19. yüzyılın sonlarından 
gelen bir esin olarak seçimlerde daima başrolü alıyor.



Halı, mobilya, koku, aydınlatma, aksesuar, tablo, 
mum… Ralph Lauren’e ait bölümü keşfederken farklı 
ürün çeşitleriyle tam bir mekân tasarlamak oldukça 
keyifli. Işıllı, yüksek kalite deri dokunuşlarla karşı 
konulamaz bir esteğe ulaşan, karizmak ve iddialı 
çizgiler, birinci sınıf bir yaşam çizgisini destekler 
nitelikte. 

Ralph Lauren'in Mayfair koleksiyonu, Eski Hollywood 
cazibesinden ilham almış. Masif maun ağacından, el işçiliği 
ile kusursuz bir şekilde hazırlanmış.

Zamansız sl ve 
sürdürülebilir 
malzemeler ile daha
kaliteli bir yaşam 
sunuyor.



XVI. Louis tarzından ilham almış Clivedon 
koltuk, ona eşlik eden yazı masası yeni 
çalışmalara ilham kaynağı olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor.

Daha iyi yaşam tarzına ilham verirken modası geçmeyen bir sl kodu, umut ve 
gerçekçilikle adımlar atmak da Ralph Lauren moosunun bir parçası. Bakğınız 
anda farkı hisse riyor.

1930'ların tasarımlarından ilham 
alan, gül ağacından zarif bir 
şekilde yapılmış yuvarlak orta 
sehpa,alna kusursuz bir şekilde 
oturan dört küçük parça ile klasik 
zigon sehpaya farklı bir yorum 
geriyor.



Dekorasyon konusunda fikir sahibi alanlar kurgularken 
belirleyici bir duruşa sahip Ralph Lauren zamanın ötesinde 
bir yaşam sli sunuyor.

Göz kamaşrıcı ahşap yüzey tasarımları, ışılyı özgün bir 
dengede kullanmayı sağlayan aydınlatma koleksiyonu, 
aksesuarları, oyunları daimî bir uyum içerisinde. 



2014 yılından bu yana dekorasyona ünlü İtalyan 
dokunuşlarıyla hayat veren bir marka; Gianfranco Ferre 
Home. Zarif, zamanın ötesinde, rafine ve eklekk ruha 
ihyaç duyan yaşam alanlarının vazgeçilmezleri arasında… 
Sl yönü güçlü, kalitesi yüksek tasarımlarıyla İtalyan slinin Sl yönü güçlü, kalitesi yüksek tasarımlarıyla İtalyan slinin 
popüler temsilcilerinden Giancofranco Ferre Home için 
açğımız yeni galerimiz Çiehavuzlar mağazamızda 
tasarım severlerle buluştu. 

Detaylardaki ince işçilik, tasarımda kullanılan malzeme ve 
kumaşların rafine seçimi, üremdeki yüksek kalite ve en 
yenilikçi tekniklerin kullanımı Gianfranco Ferré Home’un 
öne çıkan özelliklerinden.



İlham aldığı 1950’li 
yılların Retro cazibesi, 
estek bir anlayışla 
günümüze başarıyla 
uyarlanıyor. Masif ahşap 
malzeme, deri 
detaylarla her daim bir 
uyum içinde bir araya 
geliyor.  Çok 
yönlülüğüyle karşı 
konulmaz bir noktada 
dekorasyonun 
kurallarını her yeni 
koleksiyonunda yeniden 
belirliyor.belirliyor.

Gianfranco Ferré Home, bilinen trendlerin ötesinde, 
zarafen her zaman ön planda olduğu, klasik zevkler ile 
modern çekiciliği birleşren eşsiz bir sle sahip.
Farklı markaların şık parçalarını yıllardır estek yaşam 
tarzlarıyla buluşturan Dream Home’un Çie Havuzlar 
Mağazasına kalan Gianfranco Ferré Home galerisi yeni 
ilhamlarla yola çıkan bir koleksiyon.



Geleneklerine bağlı ama bir yandan da yenilikçi 
çizgilerle yaşadığı yüzyıla uyumlu sller yaratan 
marka, kumaş, deri malzemeleri, metal 
uygulamalarla bir araya gerip, klasik parçalara 
gönderme yapan bir bakış açısıyla tasarlıyor. 

Konfor anlayışına önem verdiği, lüks ve iddialı bir yaşam tarzı yaratmak 
isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Gianfranco Ferre Home, 
zarafen ön planda olduğu eşsiz ve yepyeni bir sl ile bilinen
tüm trendlerin ötesine ulaşıyor. 



Mayfair yemek masası, siyah lake kaplama bacaklar ve 
bronz pirinç kaplamalı detaylarıyla ışıldıyor. Sıcacık 
görünüme sahip özel kaplama, 1950’lerin zarafeni 
yaşayor. 

Gianfranco Ferre Home’u imza bir marka haline geren 
detaylardaki gücü, iç mekanların aurasını yeniliyor.



Barbara Barry, Thomas Pheasant, Bill Sofield, Laura Kirar, 
Jacques Garcia gibi dünyaca ünlü ve ödüllü tasarımcılarıyla 
ön planda bir Amerikan markası olan Baker, 1920’li 
yıllardan bu yana tasarım dünyasının fenomeni. Zarafetle 
işlediği detaylarında büyük hikayeler saklıyor. 

Her biri ustalık gerekren bir tasarım yolculuğuna tabi tutuluyor ve tarihi 
geleneklere bağlı tekniklerle üreliyor. Hollandalı Göçmen Siebe Baker tarandan 
başlalan marka hikayesi, en çarpıcı Stately Homes koleksiyonuyla 1830 yıllarından 
günümüze ulaşıyor. Saray ve kalelerde yüzyıllar boyu yaşamış kültürlere ait 
parçaların uluslararası anka otoritesi Sir Humphry Wakefield tarandan seçildikten 
sonra, özel, tarihi sanatkarlık teknikleri kullanılarak yetenekli zanaat ustalarının 
ellerinde şekilleniyor.



Lüks mobilya sektörünün önemli duayenlerden Paul 
Maitland Smith tarandan,1 996’da kurulmuştur.
Günümüze ürün gamı, ürem teknikleri, yaracılık, 
dengeli fiyat-kalite ilişkisi anlamında rakiplerinden 
çok ileride olan bir anlayışlarıyla, mobilya, 
aydınlatma ve aksesuar ürecisi olarak zanaa 
sanata dönüştürmüşlerdir.

Koleksiyonlarını her yıl genişlerken, eski parçaları da 
devam e rmeleri tercih sebebi. Böylelikle önceden 
alınmış  bir guruba yeni parçalar eklemek isteyenler  
geniş bir seçkiye 
sahip.



Ahşabın kendine özgü gücünü, klasik çizgileri bir 
kanepede aradığınız tüm detayları bulmak ve 
ahenkle birleşimini deneyimlemek oldukça keyifli. 

Konfor, lüks ve kalite, en sıcak ve kullanışlı renklerle 
rahatlıkla mekanlara uyumlanabiliyor. 



Mobilya, aydınlatma, aksesuar… Theodore Alexander, 
dekorasyonu keyifli ve değerli hale geren dünya 
markalarından biri. Dolayısıyla uzmanlık alanındaki 
klasik slinin belirleyiciliği arran, farkıyla 
diğerlerinden ayrılan bir noktada tüm yaşam 
projelerini kusursuzlukla zenginleşriyor. 

Yüksek kalite üremleri, özellikle ahşap konusundaki 
üstün uzmanlık alanı, özel işçiliklerle bir araya 
geldiğinde ortaya hem gündelik hem geleneksel hem 
de modern sllerle bile birlikte kullanılabilecek 
zamansızlıkta ürünler ortaya çıkıyor. Tüm bunların 
yanında benzersiz bir konfor anlayışını da eklemek 
gerek.



20 jenerasyon boyunca Prenses Diana’nın abisi Lord Spencer ve ailesinin 
yaşam alanlarında kullandıkları  eşsiz parçalardan oluşan ALTHORP 
Koleksiyonun da ise yaşanmışlık dolu geçmiş, doku ve malzemeler  
arasındaki geçişlerle usta ellerde büyük bir zlikle birleşrilmişr. Tabi bu  
ürem süresini  6-8 aya kadar uzatabilmektedir. 2000-2500 farklı üründen 
oluşan bu geniş koleksiyonu Türk klasik severlerle hızlı buluşturabilmek için 
mağazalarımızda büyük bir stokla çalışıyoruz. 

Peacock Cabinet... Mobilyada ki sanat diyoruz kısaca.
Kapaklarında doğada koşuşan Tavus Kuşları el işçiliği ile resmedilmiş, mat varak ve 
pirinç aksesuarlarla 
zenginleşrilmiş.



Klasik mobilyalar, modern mobilyaların aksine, geçmişten 
günümüze kültürleri harmanlayan dokunuşlarla  yüzyıllar 
boyunca mimarlık, sanat ve modada kendini gösteren derin 
tarihi köklerden ve sembollerden ilham alınarak hayat 
buldukları için hiçbir zaman değerini yirmiyor. 

Klasik mobilya  
dekorasyondaki 
tutkudur 
diyebiliriz.Detaylarda 
şıklığın yakalandığı 
sıcak bir sl. 
Zamansız yaşam 
alanları yaratmaya 
imkan kılan, hangi 
dönemde olursa 
olsun modası hiç 
geçmeyen.



Althorp malikesinin aile fertlerinin 500 yılı aşkın bir süredir 
özenle oluşturduğu bir yaşam çizgisinde, aslına uygun bir 
şekilde ve birebir hayata geçirilen tasarımlar, elegan bir 
ailenin ruhundan ilhamla iç mekân projelerinde eşi benzeri 
olmayan bir enerji tasarlamanıza yardımcı oluyor.

Özel hikayesi olan tasarımları yüzyıllar sonra aynı 
kalitede tercih edebilmenin ise keyfi bir başka.



Amerikan dekorasyon slinin öncü isimlerinden Tommy Bahama 
Home, canlı, dinamik ve güçlü koleksiyonlarıyla zirvedeki yerini 
koruyan dünya markalarından. Efsanevi koleksiyonları egzok 
dokunuşlarla rakiplerinden her zaman önde.

Dream Home’un dünya markalarına ev sahipliği yapğı showroomlarında  
hem iç mekân hem de dış mekan sllerinizi bir bütünlük içerisinde 
tasarlayabileceğiniz özgürlükte ürün gamını görebilme şansınız var.



Koleksiyonların hepsi de sıcak ve yumuşak renkleri, doğal materyallerin egzok formları, 
zengin ve farklı bir çizgideki tasarımları ile mükemmel iç ve dış mekân kurgusu için 
hazırlanıyor. Geniş renk ve desen seçeneğiyle daha özgür seçimlere olanak sağlayan 
koleksiyonlar, sıcacık ev kurgusunu dış mekanlara da taşıyor.

Biraz egzok, biraz misk… Tommy Bahama Outdoor, Amerika’nın ünlü sahil şeridi 
evlerinin slinin izinden gidiyor. Görkemli evlerin dekorasyonunu huzurlu bir tal 
havasında değerlendiren aksesuar ve mobilyalar, dört mevsim hava şartlarından 
etkilenmeyen özel malzemelerle hem dayanıklı hem de konforlu bir çalışmanın ürünü. 



 
      Kurumsal Saş ve Proje Gelişrme Departmanı
                            Proje ve İş Birlikleri İçin

                                  Tel: 0 552 845 59 03
                                  Mail: burcu.ilhan@dreamhome.com.tr
                                  Web: dreamhome.com.tr 

 

hps://www.instagram.com/dreamhomefinefurniture/

hps://www.linkedin.com/in/dream-home-fine-furniture-4428b089/

hps://www.youtube.com/channel/UCuacaxBv0VR9czofVr07v3A

hps://twier.com/DreamHome_TR

hps://www.facebook.com/dreamhomefinefurniture


