


Tasarım, bugünlerde her zamankinden daha fazla önemli. Doğa bazı 
şeyleri yeniden keşfediyor. Doğadaki tüm sesler, renkler ve şekiller, 
uyum ve güzellik demek. Bu koleksiyonda evinizin bir parçası 
olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, en moda 
renklerle ve doğanın anayasasına bağlı kalma saygısı ile tasarlandı. 
Ömür boyu kullanıp sıkılmama garantisi var çünkü herkesin yaşam 
alanının bir kenarında ‘en yeni’ yaşanmış hikayeleri vardır.

Learning by nature. Design is more important than ever these days. 
Nature is reinventingthings. All the sounds, colors and shapes of nature 
means harmony and beauty. In this collection, characteristic points in 
the spirit of furniture that can be a part of your home, designed with 
respect for nature and the most fashionable colors. Guaranteed not 
to get bored after using for a lifetime because everyone has brand new 
stories that they lived through at the edge of their living spaces.

DOĞA ile ÖĞRENİYORUZ

www.zettdekor.com



Tasarım dünyasına 1994 yılında İTÜ Taşkışla binasının kapısından
girdiği anda adım attı. 2001 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesinden
Yüksek Mimar olarak mezun olduğunda, birbirinden değerli 
hocaların yarışma ve proje ekiplerinde yer alarak profesyonel 
hayata adım atmıştı bile. Meslek hayatına mimar olarak 
İstanbul’da başladı. 2001 yılında hayat ve iş ortağı ile birlikte 
kurdukları aile şirketi ve yarattıkları ZETT markası ile tasarımın 
her ölçeğini deneyimlemek üzere Bursa’ya yerleşti. Bina, iç 
mekan ve kişiye özel mobilya tasarımı alanındaki tecrübelerinin 
ardından Zett Collection 2010 ile ahşap seri mobilya sektöründe 
görücü karşısına çıktı.

Agresif tasarım çizgisi, detayları ve kalitesiyle dikkat çeken Zett,
atölyecilikten gelen amatör anlayışını teknoloji ve mühendislik
becerileri ile sentezleyerek tek kulvarlık yarışını sürdürmektedir.
1976 yılında doğan Zeynep Varol Aksoy halen büyümekte 
olan ZETT ailesinin Z harfi olarak kariyerine Bursa’da devam 
etmektedir, aynı zamanda birbirinden özel ve yaratıcı iki çocuk
annesidir.

She stepped in the world of design in 1994 when she had stepped 
in to inspiring Taşkışla building of İstanbul Technical University. 
When she graduated from ITU Architecture department with a 
Bachelor’s and then a Master’s degree, she had already stepped in 
the professonal life by working with esteemed lecturers on various 
projects and architectu- ral competitions.

After graduation, she worked as an architect in Istanbul. In 2001, 
together with her life partner, they established a family business 
in Bursa. In order to experiment di erent scales of design, ZETT 
brand was created. Following various experiences in the fields of 
architecture, interior design and bespoke furniture design, Zett 
Collection 2010 has been introduced to the high quality serial 
furniture sector.

With its extraordinary design, details and high quality, Zett 
continue to be a leading brand that combines the atelier approach 
with high technology and engineering.

Zeynep VAROL AKSOY, who was born in 1976, has been the letter 
Z of the growing ZETT family. She continues her successful career 
in Bursa whilst being a mother of two lovely and creative children.
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1998 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında yine 
İTÜ İnşaat Fakültesinde yüksek lisansını tamamlayarak Yüksek Mühendis 
unvanıyla iş hayatına atıldı. Aynı zamanda doktorasına devam etti, ancak 
iş hayatının baskın çıkması sebebiyle doktorayı bırakarak mühendislik 
yapmaya başladı. 

Meslek hayatına İstanbul’da ilk binasını yaparak başladı. 2001 yılında 
hayat ve iş ortağı ile birlikte kurdukları aile şirketinin Genel Müdürü 
olarak İstanbul’dan ayrılarak Bursa’ya yerleşti. Yolun en başında küresel 
bir marka olma hedefiyle yarattıkları ZETT markası ile Bursa’da birçok 
mimarlık, mühendislik ve iç mekan projesine liderlik etti. 2010 yılında 
Imob fuarında görücü karşısına çıkan Zett Collection 2010 ile ahşap 
seri mobilya sektörüne adım attı. 2010 yılından itibaren, mühendislik 
becerileri ile sentezlediği yeni nesil liderlik anlayışı sayesinde Zett 
markasını geleceğe taşımaktadır. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli 
mobilya ve dekorasyon merkezlerinde konumlanan Zett mağazaları ile 
global pazardaki büyük hedeflerine doğru yol almaktadır.

1976 yılında doğan Hasan Tolga Aksoy, halen büyümekte olan ZETT 
ailesinin lideri olarak kariyerine devam etmektedir, aynı zamanda 
markanın parlak geleceğinin habercisi olan birbirinden özel iki çocuk 
babasıdır.

He graduated from ITU Civil Engineering Faculty in 1998. In 2001, he 
completed his master’s degree in ITU Civil Engineering Faculty and started 
his career as a Master Engineer. At the same time, he continued his Ph, D., 
but due to the prevailing business life, he quit doctorate and started to work 
as an engineer.

He started his career by building his first building in Istanbul.  In 2001 he left 
Istanbul and settled in Bursa as the General Manager of his family company 
which they established with his life and business partner.  With Zett, which 
was created with the vision of becoming a global brand, he led many 
architectural, engineering and interior design projects in Bursa.  In 2010 the 
first collection of  Zett has been introduced in Imob’10.  

Since 2010, he is carrying the brand to the future with the new generation 
leadership that he synthesizes with his engineering skills. He is walking 
towards his big goals in the global market with the Zett Stores, that are 
located in Turkey’s and the world’s most important furniture and decoration 
centers.

Hasan Tolga Aksoy who was born in 1976, continues his career as the leader 
of the growing ZETT family, being the father of two special children who are 
also heralding the bright future of the brand.

HasanTolgaAksoy

CEO





Zett’in hikayesi 2001 yılında, iki hayat ortağının iş hayatında kurdukları 
ortaklıkla başladı. 

Villa, otel, okul, ofis projeleri, mimarlık, mühendislik, iç mekan ve kişiye özel 
mobilya tasarımı alanındaki 9 yıllık tecrübelerinin ardından, 2010 yılında 
çıkardığı koleksiyon ile İMOB fuarında görücü karşısına çıktı. 

Agresif tasarım çizgisi, detayları ve kalitesiyle atölyecilikten gelen amatör 
anlayışını teknoloji ve mühendislik becerileri ile sentezleyen Zett’in ortaya 
çıkardığı ürünler sadece iç piyasada değil dış piyasada da büyük talep 
görmektedir. 

Sıradan olana başkaldıran özgün tasarım anlayışıyla, form ve malzeme 
seçimi konusundaki cesur yenilikleriyle, müşterilerine mobilya değil, yaşam 
alanlarını tasarlama imkanı sunan Zett, “dünyayı tasarla, dünyayı değiştir” 
misyonuyla dünya markası olma yolundaki tek kulvarlık yarışına devam 
etmektedir. 

Bursa Gürsu OSB’de bulunan fabrikasında başladığı seri üretim hayatına 
genç, dinamik, zeki ve donanımlı teknik kadrosu ile devam ederken, 
projesi ve ruhsat aşaması tamamlanan yeni fabrikasına geçmek için de gün 
saymaktadır.

Zett’s story began in 2001 with the partnership of two life partners in 
business life.

After 9 years of experience in villas, hotels, schools, office projects, 
architecture, engineering, interior and custom furniture design, it was seen 
in IMOB exhibition with its collection launched in 2010.

Zett combines the amateur understanding coming from the workshop, its 
aggressive design line, details and quality with technology and engineering 
skills, and the products that are produced by Zett are in great demand both 
in the domestic and foreign market.

Zett offers to the customers not only furniture, but also the opportunity 
to design their living spaces with its bold innovations in form and material 
selection, unique design approach that defies the mediocre. It continues 
its one-lane race to become a world brand with the mission of “design the 
world, change the world”.

While continuing mass production in their factory located in Bursa Gürsu 
Organized Industrial Zone with its young, dynamic, intelligent and equipped 
technical staff, Zett is only days away from moving to their new factory.
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İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olan iki 
hevesli gencin kalbinde doğdu Zett. Kısa süre 
içerisinde agresif çizgileri ve tasarımdaki detaylara 
verdikleri birincil önemle müşterilerinin kalbinde 
büyüyecek bir markaya dönüştü. Kişiye özel mobilya 
ve dekorasyon fikirleri üretilen bir atölyede başladı 
dünyanın en büyük markalarından birine dönüşme 
yolculuğu.

Zett was born in the heart of two aspiring teenagers 
who graduated from Istanbul Technical University. It 
soon grew into a brand that would grow at the heart 
of its customers with its aggressive lines and primary 
emphasis on details in design. The journey into 
becoming one of the world’s biggest brands began 
in a workshop that produced personalized furniture 
and decoration ideas.

Kuruluşunun 9. yılında bu kez kalplerde Zett Collection 
2010 doğdu. Yüksek kaliteli seri mobilya sektöründe 
görücüye çıktı. Tasarım çizgisini dünyanın takip ettiği bir 
trend çizgisine dönüştüren Zett, teknolojiyle incelikli el 
zanaatlarını birleştirdiği üretim anlayışına yeni fabrikasında 
devam etti.

On the 9th anniversary of its founding, it was Zett 
Collection 2010 who won the hearts. It was presented to 
people in the high-quality furniture industry. Turning the 
design line into a trend line that the world is following, 
Zett kept on his production concept in the new factory, 
where it combined technology with subtle craftsmanship. 

Her yıl lanse ettiği koleksiyonlardaki tasarım odağıyla 
dikkat çeken Zett, bu kez de mekan tasarımı konusundaki 
tecrübelerini konuşturdu. Zett Plus markasıyla hizmete 
giren yeni mağaza, bir mobilya mağazasından çok öte, bir 
yaşam konsepti olma iddiasında. Kompleksin içinde mobilya 
koleksiyonlarına ek olarak Halı, Aydınlatma, Aksesuar, Yatak, 
Tablo gibi ev ve yaşam konseptinin ayrılmaz parçalarını dil 
birliği içinde bir araya getirerek müşterilerinin beğenisine 
sunarak hem zamandan kazandırmayı hem de dekorasyonun 
birbiriyle uyumlu parçalardan oluşmasını sağlayan bu mağaza, 
içinde bulunan İtalya Restoranıyla da günümüz modern 
yaşam konseptinin  ve hızlı şehir hayatının tüm ihtiyaçlarına
cevap veriyor.

Drawing attention with its “design” focus on the annually 
launched collections, this time Zett has shown its experience 
in space design.    The new store, launched under the brand 
name Zett Plus, claims to be more than a furniture store, 
like a concept of life. In addition to the furniture collections 
within the complex, bringing together the inseparable parts 
of the home and living concept such as carpet, lightning, 
accessories, bed and paintings in language union and 
offering them to customers, this store provides you 
to save your time and a decoration which 
consists of compatible objects.  Also, it meets 
the needs of the today’s modern life 
concept and fast city life with its 
Italian Restaurant.

2001 2010 2016
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Tasarım Odağı
Zett kullanıcısına tasarımcı eli değmiş bir mobilyadan 
öte tam olarak onun için tasarlanmış bir dünya ve kendi 
dünyasını tasarlama olanağı sunar. Zett koleksiyonunun 
küçük büyük her bir parçası anlamlı bir cümle oluşturur. 
Bu cümledeki her bir kelime kadar noktalama işaretleri de 
o anlamı oluşturmak için vazgeçilmezdir. Bu sebeple biz 
kelimelerin tek başına taşıdığı anlamadan çok cümlenin 
anlamıyla ilgileniriz.

Zett vurucu kelimeler kullanarak güçlü cümleler kurar. Her 
ne kadar tasarımın odağında kelimeler olmasa da, sıradışı 
formlar, yeni malzemeler ve deneysel uygulamaları 
kullanma cesaretinin katkısıyla yoğun lezzetler yakalanır. 

Design Focus
Zett offers the users the opportunity to design a world 
designed for them and their own, rather than a designer-
hand-touched furniture. Each part of the Zett collection, 
whether its small or big, forms a meaningful sentence. 
As much as every word in this sentence, punctuation 
marks are indispensable to form that meaning. For this 
reason, we are more interested in the meaning of the 
sentence than in the meaning of the words alone.

Zett forms strong sentences with striking words. 
Although words are not the focus of the design, 
intense flavors are captured with the contribution of 
extraordinary forms, new materials and the courage to 
use experimental applications. applications.

Modern Çizgi
Ahşap görünümlü ve ağırlıklı ceviz kaplamalı ev 
mobilyalarından oluşan koleksiyonu, modern tesislerde, 
alanının uzman kadrosuyla yüksek standartlarda üretilir. 
Modern çizgisi yalnız bugünün değil yarının da tasarım 
standartlarını belirler.

Modern Line
Its collection, which consists of wooden-looking and 
predominantly walnut-veneered home furniture, is 
produced at high standards in modern facilities with 
the expert staff of the field. Its Modern line sets the 
design standards not only for today but for the future. 

Ulaşılabilir Kalite
Ulaşılabilir kalite Zett DNA’sının en önemli parçasını 
oluşturur. Buna göre, tasarım, üretim, satış ve satış sonrası 
tüm süreçler ulaşılabilir kalitede olmak zorundadır. Zett 
ekosistemi kaliteyi, yaşam alanını tasarlamak için fikirlere 
ihtiyaç duyan herkesin ulaşabilmesi ilkesi üzerine inşa 
eder.

Attainable Quality
Attainable quality forms the most important part 
of Zett’s DNA. Accordingly, all processes of design, 
production, sales and after sales must be of attainable 
quality. The Zett ecosystem builds its quality on the 
principle that it can be reached by anyone who needs 
ideas to design their habitat.

Koşulsuz Memnuniyet
Zett, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle hareket eder. 
Tam donanımlı araçları ve uzman servis ağı ile ülkenin her 
yerine tam zamanında teslimat ve kurulum için özenli bir 
çalışma yürütür. Bunun yanında sürdürülebilir, kaliteli ve 
özgün çizgilere sahip mobilyalarıyla müşterilerine kendi 
tasarlayacakları mekanlarda yaşama imkanı sunar.

Unconditional Satisfaction
Zett moves on with the principle of unconditional 
customer satisfaction. With its fully equipped tools and 
expert service network, it carries out elaborate work for 
just-in-time delivery and installation all over the country. 
In addition, with its sustainable and original furniture lines 
of high quality, it offers its customers the opportunity to 
live in the spaces they will design themselves.

Üretim Standardı
Zett’in üretim kadrosunun bel kemiğini, zanaatkar 
ustalar oluşturur. Bu sentez sayesinde endüstriyel 
olarak üretilen mobilyanın birçok detayında yoğun el 
işçiliğinin verdiği lezzeti hissetmek mümkündür.

Üretim ekibimiz yöneticisi, mühendisi, teknikeri, ustaları 
ve operatörleri ile birlikte güçlü bir ailedir. Bizi biz yapan 
en önemli unsur bu ailedir. 

Production Standard
Artisan craftsmen form the backbone of Zett’s 
production staff. Thanks to this combination, it is 
possible to feel the taste of the intense handwork in 
many details of the industrially produced furniture.

Our production team is a strong family with managers, 
engineers, technicians, craftsmen and operators. This 
family is the most important element that makes us 
who we are.

Çevreye Duyarlı
Doğa, Zett’in varolma sebebidir. Zett bu bilinçle 
doğaya duyduğu büyük saygıyı tüm çalışma sürecinde 
gösterir. Geri kazanım için her yıl düzenli olarak çalışır, 
ağaçlar diker ve bilincin arttırılması için büyük çaba 
harcar.

Environmentally Conscious
Nature is the reason Zett exists. With this 
consciousness, Zett shows his great respect for 
nature throughout his work. It works regularly every 
year for recycling, planting trees and it endeavors 
to raise awareness.

MARKA DNA
BRAND DNA
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Zett’in tasarım, yenilik ve yüksek beğeni odaklı marka karakteri bu anlayışı oluşturan 
bir kültür yaratır. Kültür değerlerinin ve hikayesinin taşıyıcılarıyla birlikte bir etki alanı 
oluşturur.

Bu etki alanını da Zett Etkisi olarak tanımlar
Zett’li olmak tasarımın büyülü dünyasına adım atmak, bu maceranın bir parçası olmak 
demektir. Bu sebeple müşterilerimizi önce Zett Etkisi ile tanıştırırız.

Zett Etkisi;
Hayatını kendi kuralları ile yaşamak isteyenlere “Senin Hayatın, Senin Kuralların” 
konforunu sunar. Bu sloganla tasarlanan evler Zett kültürünün genişleyen ekosistemini 
oluşturur.

Zett’s brand character, which consists of design, innovation and customer delight, 
creates a culture which makes up this approach. It forms an sphere of influence along 
with the bearers of its cultural values and story.
It also defines this sphere as the Zett Effect.

Having a Zett means stepping into the magical world of design, being part of this 
adventure. For this reason, we first introduce our customers to the Zett Effect.

Zett Effect;
It offers the comfort of “”Your Life, Your Rules”” to those who want to live their lives by 
their own rules. Houses designed with this slogan form the expanding ecosystem of 
Zett culture.”
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Zett tasarımları, yüksek beğeniye hitap eder. Mimari ve dekorasyonu ortak 
bir potada buluşturan çizgisi kaliteli hammadde ve zanaatle buluşur, ortaya 
mekana ruh katan tasarımlar çıkarır.

Made in Zett, her bir üründe aynı kalite standardını, inovasyonu ve incelikli 
bir tasarımı zorunlu kılar. Mekanlarda geleceğin antikalarını yaşatmayı ve 
yaşam alanlarını küçük dokunuşlarla yeniden yaratmayı sağlamayı amaçlar.

Zett designs appeal to high appreciation. The line, which combines 
architecture and decoration in a common pot, meets raw materials of high 
quality and craft, and creates designs that add spirit to the space.

Made in Zett, requires the same quality standard, innovation and deliberate 
design on each product. It aims to keep the Antiquities of the future alive 
and to recreate the living spaces with small touches.”
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Yaşam alanları yaratma uzmanı Zett, evlerde kendi kurallarını yazan 
modern konseptler üretir. Mekanın ruhunu ve duygusunu dengede tutmayı 
amaçlayan konsept tasarımlarıyla yarının teknolojisi birleşir.

İnsanın 5 duyusu ile temasta olduğu her mekan bir dünyadır. 
‘’Dünyayı Tasarla, Dünyayı Değiştir‘’ sloganı, dokunduğu her dünyayı 
değiştirmek zett’in  ana misyonudur. 

Zett, an expert in creating living spaces, produces modern concepts that 
write their own rules in homes. The concept designs that aim to balance 
the spirit and emotion of the space combine with the future technology.

Every place in contact with the five senses 
is  another  world. The motto “”Design
 the World, Change  the World “ 
” is Zett’s main mission to change 
every world it touches.”
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Ahşabın sıcaklığı ve doğallığı estetik formlarla birleşir. Doğal dokulardan gelen 
çizgiler mekanlara his katan bir bütün olarak şekillenir. Zett, müşterilerine 
tasarımcı ellerinde hayat bulan ürünler değil kendi yaşam alanını, dünyasını 
şekillendirme olanağı sunar. Kısacası Zett’in tasarım hikayesi, mobilya üretmek 
üzerine kurulmaz. Fikirler ve çözümler üretmek üzerine kurulur. Sıra dışı ve 
başkaldıran ürünlerle hazırlanan konseptler yeniliği canlı tutar. Bir bütün 
olarak tasarlanan konseptler, renk, doku, form ve fonksiyonellik açısından her 
bir mekana özel dokunuşlar yapar.

The warmth and naturalness of wood combines with aesthetic forms. The 
lines from the natural textures are shaped as a whole, which adds spirit to 
the spaces. Zett offers its customers the opportunity to design their own 
living space and world, not products that come to life in designer hands. 
In short, Zett’s design story is not based on producing furniture. It is based 
on generating ideas and solutions. Concepts prepared with extraordinary 
and rebellious products keep innovation alive. Designed as a whole, the 
concepts make special touches to each space in terms of color, texture, form 
and functionality.
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Zett, yarattığı yenilikçi karakteri ve sıra dışı çizgileri bir araya getirmesiyle 
tanınır. Kurulduğu günden bu yana, ürettiği fikirlerle dünyalar tasarlar, 
tasarlanmış mekanları değiştirir, zamanın ötesinde, yüksek beğeniye hitap 
eden bir yaratıcı kültür oluşturur.

Üç ayaklı masa Trio, mobilya yüzeyinde doğal taş ve paslı yapı çeliği kortenin 
ilk kez kullanımı ile Solid, projeksiyon perdesi entegre edilmiş yatak Grida 
gibi inovatif ve cesur fikirler,   ürüne değer kattığı gibi kullanıcısına da yeni 
fikirler üretmek konusunda ilham verir.

Zett is known for combining the innovative character and extraordinary 
lines it created. Since its inception, it designs worlds with the ideas it 
produces, changes designed spaces, creates a creative culture beyond its 
time that appeals to high appreciation.

Innovative and bold ideas such as three-legged table Trio, with the first use 
of natural stone and rusty building corten steel on the furniture surface 
Solid, projection curtain integrated bed Grida
adds value to the product as well as 
to produce new ideas for 
the customer.”
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2001 yılında mimarlık mühendislik ve dekorasyon hizmeti vermek amacıyla kurulmuş  
ve yer aldığı  villa, ofis, mağaza, otel, okul  gibi projelerle, kişiye özel mobilya alanında 
uzman bir firma haline gelmiştir.

2010 yılında atölyecilikten gelen amatör anlayışını teknoloji ve mühendislik becerileri 
ile birleştirerek Gürsu Organize Sanayi Bölgesinde mobilya seri üretimine başlayan 
firmamız, özgün tasarım anlayışı, verimli ve çevreye duyarlı üretim sistemi,  genç, 
dinamik ve güçlü kadrosu, sağduyulu ve çözüm ve müşteri odaklı yaklaşımı ile global 
pazardaki  büyük hedeflerine doğru yol almaktadır.  Zett, Türkiye’nin  en önemli 
mobilya ve dekorasyon merkezlerinde konumlanan mağazaları ve fikirden tasarıma, 
tasarımdan ürüne, üründen faydaya tüm üretim süreçlerinin yürütüldüğü fabrikasıyla 
sektörün kalbinde kendine yer edinmiştir.

Bir Zett mağazasına girdiğinizde taşıdığı ruhu ve sunduğu hissi hemen algılarsınız. 
Çünkü koleksiyonunun her bir parçasını, kendi değerini hissettireceği ortamlarda 
sergilenmesi için önce doğru mekanı tasarlar.  Onu sektörde diğerlerinden ayıran ve 
benzersiz yapan en önemli özelliği mekanı şekillendirmekteki tecrübe ve becerisidir. 

Bursa Nilüfer, Bursa Geçit, İstanbul Masko, İstanbul Modoko, Ankara Siteler İzmit 
Mobesko’nun yanı sıra  Filistin’de yer alan Zett Showroom’ları ve IRAK, S.ARABİSTAN, 
KUVEYT, FAS, LİBYA, AZERBAYCAN, MISIR, SUDAN, NİJERYA, LÜBNAN, ANGOLA, 
KOSOVA, KANADA, HİNDİSTAN, GÜRCİSTAN, GANA gibi dünyanın birçok yerinde 
bulunan Zett Corner’ları bu mekan deneyimini müşteri odaklı Zett Uzamanları ile 
hizmete dönüştüren temas noktalarımızdır.

Established in 2001 to provide architectural engineering and decoration services 
and has become an expert company in the field of personalized furniture with villa, 
office, store, hotel and school projects.

Our company, which started mass production of furniture in Gürsu Organized 
Industrial Zone by combining its amateur concept from workshop with its technology 
and engineering skills in 2010, is on its way to its major goals in the global market 
with its original design concept, efficient and environmentally conscious production 
system, young, dynamic and strong staff, prudent and solution-oriented approach. 
Zett has gained its place in the heart of the sector with its stores located in the most 
important furniture and decoration centers of Turkey and its factory, which carries 
out all production processes from ideas to design, from design to product, from 
product to benefit.”

When you walk into a Zett store, you immediately perceive the spirit it carries and 
the feeling it offers. Because it designs the right place for each part of its collection 
to be displayed in environments where it can feel its own value. The most important 
feature that distinguishes Zett from others in the industry and makes it unique is its 
experience and skill in styling the place.

Zett showrooms that are located in many parts of the world like Bursa Nilüfer, Bursa 
Geçit, Istanbul Masko, Istanbul Modoko, Ankara Siteler, Izmit Mobesko as well as Zett
Palestine and Zett Corners in Iraq, S. Arabia, Kuwait, Morocco, Libya, Azerbaijan, 
Egypt, Sudan, Nigeria, Lebanon, Angola, Kosovo, Canada, India, Georgia, Ghana 
are our contact points that transform this space experience into service with 
customerfocused Zett specialists.
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Zett+ mağazası Bursa Geçit’te, farklı çizgilerin bir arada sunulduğu, fikirlerle 
aydınlatılmış, profesyoneller için ilham vermek üzere konumlandırılmış 
ürünleriyle zengin bir seçenek sunar.

Konulduğu mekanda kendi kurallarını koyan Zett ürünleri, Zett+ mağazasında 
tüm kombinasyon seçenekleriyle birlikte sergilenir. Her bir metrekarede farklı 
bir fikir gösterilir, sıradana başkaldıran ürünler farklı kombinasyon fikirleriyle 
bir arada kullanılır.

Kompleksin içinde ahşap ve masif mobilya koleksiyonlarına ek olarak Halı, 
Aydınlatma, Aksesuar, Yatak, Tablo gibi ev ve yaşam konseptinizin ayrılmaz 
parçalarını dil birliği içinde bir araya getirerek müşterilerinin beğenisine sunar. 
Birbiriyle bağlantılı bu argümanların tümünü aynı çatı altında toplayarak hem 
zamandan kazandırmayı hem de mekanların birbiriyle uyumlu parçalardan 
oluşmasını sağlayan bu mağaza konsepti Bursa’da bu özellikleri ile bir ilke 
imza atmıştır. 

Mobilya alışverişini bir kahve molasıyla daha da keyifli  hale getirmek 
yada ailecek İtalyan mutfağının seçkin lezzetlerinden oluşan bir yemekle 
noktalamak isteyen müşterileri için, mağazanın içinde eşsiz bir mekan 
deneyimi ile yer alan Ristorante di Zett’i sunar. 

Zett+ store in Bursa Geçit offers a rich selection with products that are 
presented together with different lines, illuminated by ideas and positioned 
to inspire professionals. Zett products, which set their own rules in the 
place where they are placed, are exhibited in the Zett+ store along with all 
combination options.

In each square meter different ideas are shown, the products that rebel the 
ordinary are used together with different combination ideas.

In addition to the collections of wood and solid furniture within the complex, 
it brings together the inseparable parts of the home and living concept such 
as carpet, lightning, accessories, bed and paintings in language union and 
offers them to the customer. This store concept, which combines all of these 
interrelated arguments under the same roof and saves time and makes the 
spaces consist of pieces that are compatible with each other, breaks grounds 
in Bursa with these features.

For customers who want to make the furniture shopping even more 
enjoyable with a coffee break or to end their shopping with a meal of the 
exclusive tastes of Italian cuisine as a family, it offers the Ristorante di Zett 
which is located inside the store with its unique venue experience.”
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Zett, mekan ve ürün tasarımındaki becerilerini ve tecrübesini sadece kendi 
koleksiyonu ve mağazalarında değil birçok Yurt içi ve Yurt dışı projelerde de 
çözüm ortağı olarak müşterilerine sunar. 

İster 3 boyutlu mekan ve ürün tasarım desteği beklenen projelerde isterse 
tasarımları ve şartnamesi hazır olan projelerde,  hangi aşamasında istenirse 
istensin çözüm ortağı olarak hizmet verir. Mobilyanın ötesinde bina, 
konstrüksiyon, tesisat ve detay konusunda mesleki bilgi ve donanıma sahip 
kadrosuyla imalat ölçüsü alma, mekan ve ürün tasarımı, BOQ hazırlama, 
tekliflendirme, üretim, profesyonel paketleme, gümrükleme ve montaj 
desteği gibi projelerin her aşamasında yer alarak projelerin tamamlanmasında 
mobilyadan döşeme kaplamasına, tekstil ihtiyaçlarından perdesine tüm 
ürünlerini paket olarak sağlayabilmektedir. 

Atölyecilikten gelen hızlı prototip üretme becerisi, mimarlık mühendislik 
uygulamalarından gelen teknik ve malzeme bilgisi, proje çalışmaları 
sayesinde oluşturduğu geniş ürün     gamı ve tedarikçi ağı  sayesinde standart 
bir mobilya firmasının sunabileceği hizmetin çok ötesinde iyi bir proje ortağı 
olarak konumlanmaktadır. 

Zett offers his skills and experience in space and product design to his 
customers as  a solution partner not only in his own collection and stores but 
also in many domestic and international projects. It offers solution partner 
services both for the projects that a 3-dimensional space and product 
design support is expected and projects that its’ designs and specifications 
are ready, at whatever stage desired. Besides furniture, it is able to provide 
building, construction, installation and detail with its staff’s professional 
knowledge and equipment in taking the measure of manufacturing, space 
and product design, BOQ preparation, bidding, production, professional 
packaging, customs clearance and Assembly support in every stage of the 
projects such as the completion of furniture, flooring, textile needs of all 
products as a package.

It has a position as a good project partner that can provide more than the 
service of a standard furniture company can provide thanks to the ability to 
produce rapid prototypes coming from the workshop times, technical and 
material information coming from architecture engineering applications, 
the wide product range created by means of project studies and suppliers 
of a wide range.
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Zett, marka imajı için yarattığı tasarım denince akla gelen marka dilini, iletişimde de kullanır. 

Dijital ve konvansiyonel mecralarda, perakendeciden  mağazacıya, yurt içinden yurt dışına ve  iç mimari 
ya da tasarım stüdyolarına seslenir. Sektörel dergi ve yayınlarda yer  alan Zett,  tasarım ve formlarını iletişim 
malzemelerinde de kullanır. 

Sosyal medya iletişiminde ürünlerini farklı kombinlerle sunar,  başkaldıran tasarım imajını yüksek beğeniye  hitap 
eden bir biçimde kullanır.

Zett uses the brand language, that comes to mind when the design created for brand image is mentioned, in 
its communication. In digital and conventional media, it calls up to retailer, to storekeeper, from home to abroad 
and to interior architecture or design studios. Taking parts in sectoral journals and publications, Zedd, uses its 
designs and forms in communication materials too.

It presents its products in social media communication and uses its opposing design image in a way that appeals 
to selective taste.
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 10 Brand Book

 38 Nano / bedroom

 44 Nano / dining room

 50 Nano / wall unit

 52 Forte / bedroom

 58 Forte / dining room

 64 Forte / wall unit

 66 Mask / bedroom

 72 Mask / dining room

 78 Mask / wall unit

 80 Carbon-C / dining room

 84 Carbon-C / wall unit

 86 Trim / bedroom

 92 Trim / dining room

 98 Trim / wall unit

 100 Passion / bedroom

 104 Passion / dining room

 108 Passion / wall unit

 110 Pure / bedroom

 116 Pure / dining room

 120 Pure / wall unit

 122 Izz / bedroom

 128 Izz / dining room

 134 Izz / wall unit

 136 Solid / bedroom

 142 Solid / dining room

 148 Solid / wall unit

 150 Cross / bedroom

 154 Cross / dining room

 158 Cross / wall unit 

 160 Boxx / bedroom

 166 Boxx / dining room

 168 Boxx / wall unit

 170 Rozzo / dining room

 174 Rozzo / wall unit

 176 Dora Siyah / dining room

 180 Dora Ekru / dining room

 184 Cell / dining room

 188 Melt / dining room

 192 Ally / bedroom

 196 Grida / bed

 197 Grace / bed

 198 Giyinme Odaları 
 202 Kitaplıklar

  Sofa Groups
 208 Urban
 210 Blend
 214 Bea
 218 Kumo
 222 Gino
 226 Ally
 232 Tozzo
 236 Vega
 240 Echo

 244 Kim
 248 Sonno
 252 Mio
 256 Passion 

 260 Mood
 264 Duo
 268 Loop
 272 Sim
 276 Key
 282 Bone
 284 Sue
 288 Aura
 292 Less
 294 Pi
 296 East
 298 Accessories
 302 Bergers
 305 Chairs
 308 Bench & Pouffes
 309 Coffee Tables
 314 Extending Tables
   315 Lighting
 316   Mirrors
 318 Paintings
 320 Home Textile Products
 323 TV Stands
 326 Technical Information
 328 Color Samples
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Hem açılır bazalı hem de yerden kopuk seçenekleriyle sunulan Nano Yatak,
ayarlı yatak başları ile size maksimum konfor sunar

Nano Bed set offers you maximum comfort with its adjustable 
headboards. It is available in both mechanism and flying bed box.

NANO
Bedroom
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Dining Room
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Dining Room
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NANO
Dining Room
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Nano Yemek Odası, masa tablası ve kapaklarda kullanılan porselen malzeme ile mermer ve ahşabın 
uyumunu tüm yaşam alanlarınıza taşıyacaksınız. Aynı zamanda çizilmez, leke tutmaz, çatlamaz yapısıyla 

tüm porselen yüzeylerde uzun yıllar ilk günkü performans korunacaktır

Nano Dining Room makes you feel the harmony of marble and wood, with porcelain material used in table 
top and doors. At the same time, the first day performance will be preserved on all porcelain surfaces with its 

scratch-proof, stain-proof and crack-free structure.



NANO
Wall Unit
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Bedroom
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FORTE
Bedroom
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Elegan ve incelikli tarzıyla Forte, ahşabın sıcaklığı ile odanın havasını 
değiştirirken sizlere eşsiz dinlenme alanı oluşturacak.

With its elegant and refined style, Forte will create a unique resting area 
while changing your mood with the warmth of the wood.



FORTE
Dining Room
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Dining Room

62
63

Orijinal desenleri sayesinde girdiği her ortamın atmosferini değiştiren Forte, şıklık ve doğallığın romantik 
dansıyla yoğrulmuş iddialı çizgileriyle evinizin kalite standartlarını yükseltmeye geliyor.

Forte will change the atmosphere of every environment thanks to its original patterns and will come to 
raise the quality of the standards of your home with its ambitious lines blended with the romantic dance of 
elegance and naturalness.



FORTE
Wall Unit
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Düzen ve şıklık ile bezenmiş bir ev hayatını kim istemez ki? 
İşte Forte sizlere tam olarak bunu sunmaktadır.

Who wouldn’t wish a residence life decorated with order and elegance?
That’s exactly what Forte offers to you.



MASK
Bedroom

66
67



MASK
Bedroom

68
69



70
71

Özel tasarımıyla benzersiz etki bırakan Mask Yatak, konforuyla sizlere 
huzurlu uykular vadederken göz alıcı aynasıyla derinlik algısı yaratarak

odanıza görkem katacak.

Mask Bed, which obtains a unique effect with its special design, will 
give you a peaceful sleep with its comfort and will add splendor to your 

room by creating a perception of depth with its eye-catching mirror.

MASK
Bedroom
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Dining Room
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Mask Masada Lake Tabla ve Ceviz Tabla olarak iki alternatif mevcuttur.

Mask Table can be preferred in two ways; Lacquer table Top and Walnut Table top.



MASK
Wall Unit
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CARBON-C
Dining Room
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Son detayına kadar özenle hazırlanan Carbon Yemek Odası, her zaman en farklısını yapmak gibi bir misyonu olan Zett 
Markasının, bu düşüncesinde ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtı.  Carbon Yemek Odası, kendine özgü tasarımı, özel 
tasarım zarif ayakları ve sıra dışı formuyla modern tasarım anlayışını yaşam alanlarınıza yansıtacak.

The Carbon Dining Room, carefully prepared to the last detail, is a testament to the success of the Zett Brand, 
which has always had a mission to make the most different. The Carbon Dining Room will reflect your modern 
design approach to your living spaces with its unique design, special design elegant feet and extraordinary form.



CARBON-C
Dining Room

82
83

Modern tasarımı ve şık çizgileriyle kusursuz bir bütünlük sergileyen Carbon-C Yemek Odası, tasarımındaki renk 
kombinasyonuyla size en güzel rüyaların kapısını aralıyor.

With its modern design and elegant lines, the Carbon-C Dining Room o ers the perfect combination of 
color and design.



CARBON-C
Wall Unit
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Bedroom90

91

Kusursuz tasarımında aynanın  ferahlatıcı etkisini, ahşabın iç ısıtan sıcaklığıyla 
birleştiren Trim Dolap, doğallık ve sadeliğin yarattığı sakin havayı yatak 

odalarınızda hissettiryor.

Combining the refreshing effect of mirror in the perfect design with the inner 
warmth of the wood, Trim Cabinet makes you feel the calm air created by

naturalness and simplicity in your bedrooms.



TRIM
Dining Room
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Dining Room
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Yapraktan ilham alarak tasarlanan Trim Masa, sizlere dekoratif olduğu kadar fonksiyonel de bir deneyim sunuyor.

Trim Table, designed with inspiration from a leaf, offers you a functional as well as decorative experience.



TRIM
Dining Room

96
97

Kullanılan malzemeler kadar detayları da cesur ve agresif. 
Evinizde alışılmışın dışında mekanlar yaratmak ve farklı 

deneyimler için siz de risk almaya hazır mısınız? 

The details are as brave and aggressive as the materials used. 
Are you ready to create extraordinary spaces in your home and 

take risks for different experiences?



TRIM
Wall Unit
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PASSION ‘19
Bedroom

PASSION ‘20
Bedroom

Sıradışı malzemelerin uyum içindeki birlikteliği sonucu hissedeceğiniz keyif, yine sıradışı detaylarla 
hayatınıza değer katacak. 

The pleasure you will feel as a result of the unity of the unusual materials in harmony, will add 
value to your life with extraordinary details.



PASSION 
BED SET
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PASSION 
BED SET

‘20
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Modern tasarımı ve şık çizgileriyle kusursuz bir bütünlük sergileyen Passion Yatak Odası, tasarımındaki renk kombinasyonuyla 
size en güzel rüyaların kapısını aralıyor.

With its modern design and elegant lines, the Passion Bedroom o ers the perfect combination of color 
and design.



Cevizin iç ısıtan sıcaklığıyla ekrunun ferahlatıcı etkisini harmanlayan Passion Yemek Odası sizlere daha keyifli 
yemekler vadediyor.

Combining the refreshing effect of white with the warmth of walnut, Passion Dining Room offers you more 
enjoyable meals.
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PASSION 
Dining Room
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PASSION 
Dining Room
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PASSION 
Wall Unit
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PURE
Bedroom



PURE
Bedroom
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Modern tasarımı ve şık çizgileriyle kusursuz bir bütünlük sergileyen Pure Yatak Odası, tasarımındaki renk 
kombinasyonuyla size en güzel rüyaların kapısını aralıyor.

With its modern design and elegant lines, the Pure Bedroom o ers the perfect combination of 
color and design.



PURE
Bedroom
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Ahşabın sıcaklığı ve doğallığı Pure ‘ın  estetik formlarıyla birleşti. Pure koleksiyonu doğal dokulardan gelen saflığıyla 
huzur veren doğayı yansıtıyor. Ahşap güzelliği ile misafirleriniz için hazırladığınız sofralarda zengin ve mutlu bir atmosfer 
yakalayabilirsiniz.

Warmth and the natural form of the wood combined with aesthetic lines of Pure . With the pure form of the natural 
textures, The Pure collection reflects the peace of the nature. With the elegance and the beauty of the wood, you 
can have a happy ambience in your dining room for your guests.

PURE
Dining Room
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Dining Room
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IZZ
Bedroom



IZZ
Bedroom
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Saklama alanları hepimizin mobilya alırken dikkat ettiği en büyük özelliktir. 
Modası hiç geçmeyen ve yatak odanızın en iyi tamamlayıcısı olan Izz, tasarım ve işlevselliği aynı anda sunuyor.

Storage spaces is an important feature we all pay attention to when we buy a furniture. 
With its timeless design, Izz would be the completing piece of your bedroom that offers versatility and 
functionality at the same time. 



IZZ
Bedroom
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Dining Room
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IZZ
Dining Room
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Alışılmışın dışında bir masa tasarımı sunuyoruz. Rengiyle, 
dokusuyla, formuyla; kısacası her haliyle farkını ortaya koyan bir 
yemek masası... 
(Izz masa üstü mermer hood opsiyoneldir.)

We offer an extraordinary table design for you. With it’s colour, 
texture and form; a dining table that is unique in every way... 
(Izz table-top marble hood is optional.)



IZZ
Dining Room
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Bedroom
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Dolaplar yatak odası takımlarının en fonksiyonel ürünü olmasının yanında mekanın da belirleyicisidir. Geniş ve 
fonksiyonel iç hacmiyle sabah işe hazırlanma vakitlerinizi keyfe dönüştüren Solid dolap, kapaklarındaki geniş ayna 
yüzeyi sayesinde odanızı da olduğundan çok daha geniş gösterecektir.
 Wardrobes are not only the most functional pieces of a bedroom set but also the identifiers of your living space. 
Solid wardrobe transforms your early morning hours to fun with its wide storage area, while prepearing for work. 
The wide mirror surfaces will display your room much wider than it is.



SOLID
Bedroom
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Masif cevizin yoğun lezzetini, kortenin sıradışı çizgisi vetaş dokusu ile harmanladık, yatak odanıza getirdik.
Bunu yaparken yatakta kitap okuma keyfinize konfor katmayı, hatta çekmeceden aldığınız çorabınızı giyerken hayatınızı 
kolaylaştırmayı da ihmal etmedik. 

We blended the intense flavor of solid walnut, the extraordinary line of the corten  with the stone texture, and 
brought to your bedroom. In doing so, we do not neglect your reading comfort in bed, 
or even to make your life easier while wearing your socks.
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SOLID
Bedroom

Sıradışı malzemelerin uyum içindeki birlikteliği sonucu hissedeceğiniz keyif, yine sıradışı 
detaylarla hayatınıza değer katacak. 

The pleasure you will feel as a result of the unity of the 
unusual materials in harmony, will add value to your life with extraordinary details.



SOLID
Dining Room
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Mimarinin en belirleyici malzemeleri olan yapı çeliği ve taşı yemek odanıza taşıdık. Solid yemek odasının her parçası, bir 
mobilyadan çok daha fazlası... 

We brought the most decisive materials of the architecture such as steel and stone to your dining room. 
Every piece of Solid dining room is more than just a furniture ....



SOLID
Dining Room
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Çelik ve taş gibi soğuk malzemeleri masif cevizin en sıcak ve en doğal haliyle yoğurduk, hamuruna biraz da sihir kattık. Çizgi 
dışı zevkleri olan kullanıcıların beğenisine sunduk. Sonuç tek kelimeyle etkileyici.

Cold materials such as steel and stone were kneaded with the warmest and most natural state of the solid 
walnut, and we added a little magic to the dough. Offered to users who have unusual taste. The result is, in 
one word, impressive .



SOLID
Dining Room
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Kullanılan malzemeler kadar detayları da cesur ve agresif. Evinizde alışılmışın dışında mekanlar yaratmak ve farklı 
deneyimler için siz de risk almaya hazır mısınız?

The details are as brave and aggressive as the materials used. Are you ready to create extraordinary spaces 
in your home and take risks for different experiences?



SOLID
Wall Unit

14
8 149

Solid Duvar Ünitesi tasarımı ile salonunuzun dekorasyonundaki odak noktası olurken, geniş depolama alanlarıyla
hayatınızı çok kolaylaştıracak.

With Solid Wall Unit design, we will make your life easier with large storage areas while being the most 
striking  point of your livingroom.
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Her detayında açıların büyülü dünyasının izlerini bulacağınız Cross yatak odasını kullanırken, matematikle hiç 
barışamamış olsanız bile size sunduğu keyfi doyasıya hissedeceksiniz. 

In every detail you will find traces of the magical world of angles. While using the Cross bedroom, you will feel the pleasure you have 
enjoyed even if you have never been in peace with mathematics.
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Yatak odanızın büyüklüğüne göre hem şifonyer, hem çalışma masası hem de makyaj ünitesi olarak 
kullanabileceğiniz Cross şifonyer, modülün etrafında 180o  dönebilen masası ile hayatınıza esneklik katacak. 

According to the size of your  bedroom, you can use Cross dresser  both as a work table and  a 
makeup unit. It  will give flexibility to your life with a table that can turn 180o  around the module.
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Doğadaki her güzellikte biz hissetmesek de var olan matematiksel kanunlar, Cross’un da tüm ürünlerinde saklı. Üçgen kesitli masif 
çıtaların birbiriyle kesişmesi sonucu oluşan ahenk ve detaylardaki uyum, yüzde yüz el işçiliğiyle taçlandırıldı. 

The mathematical laws that exis in all the beauty of nature, even if we do not feel, are hidden into Cross  model. The 
congruity and the harmony in detail, resulting from the intersection of triangular massive jaws, were crowned with 
a hundred percent craftsmanship.



100x200 Dikdörtgen Alternatif Cross Masa

CROSS
Dining Room
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Bir masa büyüklüğünde olup iki masanın işlevini yerine getiren, aynı zamanda formu ile yaşam 
alanlarınıza değer katacak olan bir ürün hayal ettik. Cross masa sürprizli köşeleriyle kalabalık ve keyifli 

sofralarınıza  ev sahipliği yapacak.

CROSS MASA DİKDÖRTGEN

We imagined a product that would be worth the size of a table and fulfill the functions of two tables, 
while at the same time adding value to your living spaces with its form. The Cross table will host your 

crowded and delightful meals with surprising corners.
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Doğa tutkusu armonik bir biçimde mekanlara yön vermeye devam ediyor. Doğaya 
gönderme yapan ahşabın kusursuz dokusu, ruhunuza ilham kaynağı olacak.  

Passion for the nature influences the living spaces harmoniously. Inspired by the nature, the 
perfect texture of the wood will be the source of inspiration for your soul.
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BOXX
Dining Room
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With guests around the table accompanied by the most delicious food, let the lovely  moments begin! 
We increase your quality time with Boxx dining room. Turning the most ordinary places in to a cosy and  welcoming ones, 
it will make your place shine through in every way. While the  perfect texture of the wood will fill you with warmth, you will 
never notice how quickly the quality time passes by.

Gelsin konuklar, hoş sohbetler eşliğinde yensin en lezzetli yemekler. Boxx yemek odası ile keyfinize keyif katıyoruz. 
Her açısıyla en sıradan mekanları bile tarzıyla aydınlatacak, sıcacık yapacak bir tasarım. Ahşabın kusursuz dokusu 
içinizi ısıtırken, zaman akıp gidecek.
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BOXX
Wall Unit
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ROZZO
Dining Room
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ROZZO
Dining Room

Hiçbir döneme bağlı kalmadan geçmişin esintisi ve günümüzün stil anlayışının 
harmanlanmasından oluşan Rozzo, özgün tasarımını hammaddesi olan heybetli 
Dişbudak ağacının kül renginde özel bir yağ ile kaplanmasından almaktadır. 
Rozzo, ahşap ve metalin birleşmesiyle ortaya çıkan ahenk ile odanızın havasına sıcaklık 
katacak ve zerafetiyle evinizin yıldızı olacak.

Rozzo consists of a blend of the breeze of the past and the style of the present day, without 
any connection to any period; takes its unique design to be veneered with special oil in ash 
color that is its raw material paramount Ashtree. With the harmony of wood and metal, 
Rozzo will add warmth to the atmosphere of your room and with its elegance will become 
the star of your home 



ROZZO
Wall Unit
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Sezon trendleri ile zamanı aşan çizgilerin buluşmasıyla oluşturulan Rozzo, estetik ve 
ihtişamlı tasarımıyla odanıza yeni stil kazandıracak.

Rozzo, created with the combination of seasonal trends and timeless lines, creates aesthetics 
and will add new style to your room with its magnificent design.



DORA SİYAH
Dining Room
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DORA SİYAH
Dining Room
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Asalet ve ihtişamın buluşma noktası olan Dora Siyah, ezberleri bozan 
dizaynı ile kaliteli ev yaşamını arzulayanlar için vazgeçilmez olacak.

Dora Black, the meeting point of nobility and splendor, will be 
indispensable for those who desire quality home life with its design 
which alters minds.

Masa.   210 x105x75  cm Konsol.   220x50x80  cm
Table.   210 x105 x75 cm Console.   220x50x80 cm



DORA EKRU
Dining Room
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DORA EKRU
Dining Room
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Şıklığın sadeliğe dönüşmesiyle oluşturulan Dore Ekru ile uzayan
yemek sohbetleriniz artık daha keyifli olacak.

Dora Ekru, created with the transformation of elegance to simplicity, will now 
make  your dinner chats more enjoyable.

Masa.   210 x105x75  cm Konsol.   220x50x80  cm
Table.   210 x105 x75 cm Console.   220x50x80 cm



Bir yemek odasından beklediğiniz her şey ve fazlası Cell’de. Kendi etrafında dönebilen ve istendiğinde uzayabilen 
masası aklınızı çelecek. Bir yemek odasından beklediğiniz her şey ve fazlası Cell’de.

Everything you’d expect from a dining room and more. A self-rotating and extensible desk will turn your mind. -
CELL
Dining Room
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CELL
Dining Room
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Ceviz ve ekru lake detayları sayesinde istediğiniz her takıma entegre edebileceğiniz cell masa, yemek 
odanızın şekline ve büyüklüğüne göre dönebiliyor ve 80cm uzayabiliyor.

Cell table can turn around and 
extend if needed. The lenght can be 80cm longer when you open the mechanism. Because of its walnut and 

lacquer details, you can integrate it to of any Zett dining room sets easily.
 



MELT
Dining Room
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Kullanılan malzemeler kadar detayları da cesur ve agresif. Evinizde alışılmışın dışında 
mekanlar yaratmak ve farklı deneyimler için siz de risk almaya hazır mısınız? 

The details are as brave and aggressive as the materials used. Are you ready to create 
extraordinary spaces in your home and take risks for different experiences?

Melt Mermer Masa

Melt Ceviz Masa

MELT
Dining Room
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ALLY
Bedroom

/ Solid Dolap
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ALLY
Bedroom
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Özel tasarımıyla asil duruşa sahip olan Ally, yüksek konfor çıtası ile ruhunuzu okşayacak.

By noble stance with its special design, Ally will caress your soul with its high comfort bar.
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GRACE
Bed

GRIDA
Bed

Özgün dizaynıyla sizlere inanılmaz bir 
deneyim sunan Grida ile televizyonunuz artık 
yatağınızda! 

Ekran özelliği sayesinde seyir ve dinlenmeyi bir 
araya getiren Grida ile bu eşsiz tecrübeye siz de 
sahip olabilirsiniz.

With its unique design, Grida offers you an 
amazing experience and your TV is now in your 
bed!

You can have this unique experience with Grida 
which combines viewing and resting thanks to 
the display features.
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E135H200 
3A Ceviz Kapaklı Dolap

E95H220 Köşe Modül

E135 Çalışma Ünitesi

1A200 1A200 1A200 1A200 Solid Dolap Solid Dolap

E90H200
3A Ceviz Kapaklı Dolap

E45H200
3A Ceviz Kapaklı Dolap

L Köşe Giyinme Odası (Full Ayna Kapak)

L köşe Giyinme Odası ( Reflekte Cam Kapak)19
8

Extra Wardrobe Modules
Ekstra Dolap Modülleri
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Açık Giyinme Odası
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A B B C
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Riga Kitaplık

Iron Duvar ÜnitesiWall Kitaplık

Bookshelves
Kitaplıklar



Ce
ll 
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ık
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Step Kitaplık
Bookshelves
Kitaplıklar



Alışılmışın dışında formlar, ayak ve dikiş detayları ile Zett imzasını bulabileceğiniz oturma grubu koleksiyonumuzu 
tasarlarken, ergonomi ve konforu ilk sıraya yazdık.  Kanepeler ve berjerlerden oluşan geniş ürün gamı sayesinde dilediğiniz 
kombinasyonu yaparak yaşam alanlarınızın değerini doyasıya hissedebilirsiniz. 
 
We consider ergonomics and comfort in the first place when design our collection of Sofas, where you can find Zett 
signature with unusual forms, legs and sewing details. You can feel the value of your living space by making the 
combination you want, by the wide product range of sofas and armchairs.



URBAN
Sofa
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Masif ceviz dış iskeleti, el işçiliği kapitone detayları ve hakiki deri 
seçeneğiyle sunulan Urban Kanepe, koleksiyonumuzun süper 
starlarından biridir. Modern ve yalın çizgilerle tasarlanmış 
mekanlara yerleştirildiğinde güçlü bir çekim alanı oluşturarak 
değerini ve zamansızlığını hissettirir

Urban Sofa which is one of the superstars of our collection, is 
presented with solid walnut exoskeleton, handcrafted quilted details 
and genuine leather. It creates a strong attraction area when placed 
in modern spaces, and makes you feel its value and timelessness.

Üçlü Koltuk  245 x 90 x 77 cm  
Three Seater Sofa   245 x 90 x 77 cm



BLEND
Leather Sofa
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O, hakiki derinin tüm lezzetini hissettirmek için tasarlandı. Her detayı titizlikle en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. 
Sade ama bir o kadar da dikkat çekici. Dikkat edin tarzına aşık olabilirsiniz.

It has been designed to make you feel all the taste of genuine leather, where every single details have been considered meticulously. 
Simple and yet attractive; you may fall in love with it’s style.



BLEND
Sofa Set
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Dörtlü Koltuk   265 x 100 x 70 cm Üçlü Koltuk  240 x 100 x 70 cm
Four Seater Sofa   265 x 100 x 70cm Three Seater Sofa   240 x 100 x 70 cm



BEA
Sofa Set
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BEA
Sofa Set
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Üçlü Koltuk. 260x100x84 cm    İkili Koltuk. 180x100x84 cm
Three Seater Sofaer sofa. 260x100x84 cm    Two Seater Sofa. 180x100x84 cm

Pull-up ve Hakiki deri seçenekleriyle sunulan Bea kanepe, masif ceviz ile 
derinin uyumunu tüm lezzetiyle ortaya koyuyor.

Bea sofa, which shows the harmony of solid walnut and leather, 
is available in both Pull-up and Genuine leather options.



KUMO
Sofa
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KUMO
Sofa

Rahat yastıkları ve geniş yapısıyla Kumo, tasarım ayaklarının cesur 
çizgilerinden aldığı güç ile konfor ve tarzı bir arada görmek isteyenleri 
kendine hayran bırakacak.

With its comfortable cushions and large structure, Kumo will impress 
those who want to see comfort and style together with the power it takes 
from the bold lines of its designed legs.

Üçlü Koltuk.   230 x 95 x 67 cm İkili Koltuk.   190 x 95 x 67 cm    
Three Seater Sofa   230 x 95 x 67 cm Two Seater Sofa   190 x 95 x 67 cm    



GINO
Sofa Set
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Üçlü Koltuk. 210 x 95 x 64 cm   İkili Koltuk. 170 x 95 x 64 cm      
Three Seater Sofa 210 x 95 x 64 cm  Two Seater Sofa. 170 x 95 x 64 cm  



GINO
Relax Corner
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Köşe. 300 x 160 x 64 cm
Corner  300 x 160 x 64 cm



ALLY
Sofa
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Üçlü Koltuk.   240 x 90 x 70 cm İkili Koltuk.   210 x 90 x 70 cm      
Three Seater Sofa 240 x 90 x 70 cm Two Seater Sofa. 210 x 90 x 70 cm      



ALLY
Relax Corner
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ALLY
Corner Sofa
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Kalıplardan çıkarak özgürce tasarlanan Ally koltuk, özenle dizayn edilmiş ahşap ayakları ile 
odanıza şıklık katarak sizlere ilham kaynağı olacak.

Ally sofa, which is designed freely rather than cliche, will inspire you by adding elegance to 
your room with its carefully designed wooden legs.

231

Köşe .   330 x 170 x 70 cm
Corner.  330 x 170 x 70 cm
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TOZZO
Sofa
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Tozzo, çağdaş çizgileri ile evinizi modernizm ile buluştururken özel tasarım yastıkları ve metal ayaklarıyla 
gelen her misafiri kendine hayran bırakacak.

Tozzo, while bringing together modernism with your home with its contemporary lines, will 
impress your guests with its special designed cushions and metal legs.

235

TOZZO
Sofa

Üçlü Koltuk.   225 x 90 x 63 cm İkili Koltuk.   185 x 90 x 63 cm
Three Seater Sofa   225 x 90 x 63 cm Two Seater Sofa.   185 x 90 x 63 cm



23
6 237

VEGA
Sofa

Modern görüntüsü ve sofistike tarzı ile akıllarda yer eden Vega, ergonomik yapısı sayesinde yoğun iş 
temposundan sonra televizyon karşısı uyuklamaların adresi olacak.

Vega that sticks in the minds with its modern appearance and sophisticated style, will become the 
address of naps in front of TV after a hard day , thanks to its ergonomic structure.



VEGA
Sofa
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ECHO
Sofa
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ECHO
Sofa
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Üçlü Koltuk.   237 x 93 x 66 cm     İkili Koltuk.  220 x 93 x 66 cm
Three Seater Sofa   237 x 93 x 66 cm     Two Seater Sofa 220 x 93 x 66 cm

Dinlenmek şimdi çok daha konforlu. Kalitesi ve yumuşak dokusuyla Echo sizlere 
dokunmanın özgürlüğünü yaşatacak.

Relax is now much more comfortable. Echo will give you the freedom of touch 
with its quality and soft texture,



KIM
Sofa Set
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KIM
Sofa Set

Üçlü Koltuk. 255 x 175 x 70 cm    Relax Köşe. 330 x 175 x 70 cm     Puf. 95 x 75 x 43 cm
Three Seater Sofa. 255 x 175 x 70 cm    Relax Corner. 330 x 175 x 70 cm     Puff. 95 x 75 x 43 cm
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Bölünebilir yapısıyla Kim koltuk ile sürprizlere hazır olun! 
İster L koltuk ister klasik koltuk şekline dönüşen Kim; taşınabilir 
yapısıyla uzayan film gecelerinde ya da keyifli misafir sohbetlerinde 
sizin en iyi partneriniz olacak.

Get ready to surprises with Kim seat with modular structure
Kim ,whether it turns into a corner sofa or a classic sofa, thanks to the 
its portable structure will be your best partner during extended film 
nights or pleasant guest chats, 



SONNO
Sofa
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SONNO
Sofa 

Üçlü Koltuk. 235x95x74 cm

Ufak bir dokuşunuz ile açılan Sonno mekanizması sayesinde 
rahatlığa ulaşmak artık çok kolay.

Three Seater Sofa. 235x95x74 cm   

Comfort is now very easy thanks to the Sonno mechanism 
that opens with your soft touch.
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MIO
Sofa Set

Üçlü Koltuk. 200x80x90 cm  Relax Köşe . 250x160x90 cm
Three Seater Sofa. 200x80x90 cm     Relax Corner. 250x160x90 cm



MIO
Sofa Set
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Üçlü Koltuk. 200x80x90 cm  Relax Köşe . 250x160x90 cm
Three Seater Sofa. 200x80x90 cm     Relax Corner. 250x160x90 cm
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PASSION
Sofa
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PASSION
Sofa

259

Doğa tutkusu armonik bir biçimde ahşaba yön vermeye devam ediyor. Doğaya gönderme yapan 
ahşabın kusursuz dokusu özenle seçilmiş kaliteli kumaşlarla harmanlanıyor.

The passion of nature continues to direct the wood in a harmonious way. The impeccable texture 
of wood, which conveys to nature, is blended with carefully selected quality fabrics.

Üçlü Koltuk. 260x85x75 cm  İkili Koltuk . 235x85x75 cm
Three Seater Sofa. 260x85x75 cm     Two Seater Sofa. 235x85x75 cm



MOOD
Sofa
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Geniş ve konforlu Mood’una gömülüp en 
sevdiğin diziyi seyretme modunda mısın? 
Yoksa bu gece bilgisayarını kucağına alıp 
ciddi ciddi çalışma modunda mı… Belki de 
dostlarını çağırıp kalabalık bir akşam keyfi 
modundasın. 

Hangi modda olursan ol Mood, 
konfor dolu tasarımı,şık kırlentleri 
ve zarif görünümü sayesinde 
sana uyum sağlar.

Are you in the mood to be buried in your 
spacious and comfortable “Mood” and watch 
your favorite series? Or to take your laptop and 
study seriously this night…Maybe you are in 
the mood of calling your friends and enjoying 
a crowded evening.

Whichever mood you’re in, Mood will adapt 
your mood with its comfort, design, stylish 
cushions and elegant appearance.

BUGÜN HANGİ 
“MOOD” DASIN?

HOW IS YOUR 
“MOOD”  TODAY?

Alba Berjer

MOOD
Sofa
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Üçlü Koltuk. 240 x 100 x 67 cm    İkili Koltuk . 196 x 100 x 67 cm
Tekli Koltuk. 120x100x67 cm   Relax Köşe . 320 x 196 x 67 cm

Three Seater Sofa  240 x 100 x 67 cm     Two Seater Sofa. 196 x 100 x 67 cm
Armchair. 120x100x67 cm  Relax Corner.  320 x 196 x 67 cm



DUO
Sofa
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DUO
Sofa

26
6 267

Duo olmazsa olmazlarınız arasında yer alacak. Rahatlığından vazgeçmek istemeyeceksiniz.
DUO will be among the pieces that is indispensable. You cannot give up the comfort it provides.

Üçlü Koltuk. 240 x 92 x 64cm  İkili Koltuk . 200 x 92 x 64 cm   Tekli Koltuk. 110 x 92 x 64 cm   

Gino ayak seçeneğiyle.

Three Seater Sofa. 240 x 92 x 64cm     Two Seater Sofa. 200 x 92 x 64 cm   Armchair. 110 x 92 x 64 cm



LOOP
Sofa
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O sadece rahat değil, aynı zamanda çok özel. Rahat oturumu sayesinde yorgunluğunuzu unutacaksınız. 
Modern görünümü ile evinizin en şık parçası olmaya aday. 

It is not only comfortable, but also very special. Thanks to the comfortable session, you will forget your tiredness. 
With its modern look, you are a candidate for being the most stylish part of your home.



It is not only comfortable, it is very special at the same time. Thanks to it’s 
comfort, you will forget how tired you are. With it’s contemporary design, it 
will be the ultimate candidate for being the most stylish piece of furniture in 
your home.

Sadece rahat değil, aynı zamanda çok özel. Konforu sayesinde ne kadar 
yorgun olduğunuzu unutacaksınız. Çağdaş tasarımıyla, evinizdeki en şık 
mobilya parçası olmaya aday olacaktır.

LOOP
Sofa
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Üçlü Koltuk. 235 x 90 x 70 cm
İkili Koltuk . 205 x 90 x 70
Tekli Koltuk. 95 x 90 x 70 cm   

Three Seater Sofa 235 x 90 x 70 cm
Two Seater Sofa. 205 x 90 x 70
Armchair. 95 x 90 x 70 cm



SIM
Sofa
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SIM
Sofa
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Ahşap kasalı, açılı ve düz seçenekleri ile sizi de tasarımın bir parçası olmaya davet eden Sim ile, kendi 
evinizde kendi kurallarınızı yaratın. 

Create your own rules in your own home with Sim, inviting you to be a part of the design 
with its wooden frame, angled and straight options.

Üçlü Düz Koltuk. 205 x 85 x 70 cm Üçlü Açılı Koltuk. 205 x 88 x 70 cm
Three Seater Sofa 205 x 85 x 70 cm     Three Seater Sofa 205 x 88 x 70 cm     



KEY
Sofa
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KEY
Modular Sofa 
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170

97

KEY 2-SEATER LEFT

170

KEY 2-SEATER L CORNER 

170

KEY 2-SEATER R CORNER 

210

97

KEY ÜÇLÜ SOL 
KEY 3-SEATER LEFT

210

KEY 3-SEATER L CORNER 

210

KEY 3-SEATER R CORNER 

220

KEY 3-SEATER RIGT

200

KEY 2-SEATER

Konforlu yapısı ve şık görünümüyle Key Köşe Oturma Grubu, zengin modül seçenekleri ile yaşam alanınızın 
konumuna, şekline ve ölçülerine tam uyum sağlar.

With its comfortable structure and stylish appearance, Key Corner Sofa Set fits perfectly to your all living spaces by the 
help of rich module options. 

100180 75

17
5

KEY 2-SEATER RIGHT KEY ELEMENT

KEY RELAX

240

KEY ÜÇLÜ 
KEY 3-SEATER



KEY
Armchair
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BONE’20
Sofa
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Üçlü Koltuk .  240 x 100 x 68 cm

Three Seater Sofa.  240 x 100 x 68 cm



SUE
Sofa
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SUE
Sofa
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Sue ‘nun sağladığı konfor size iyi gelecek. Muhteşem görünümü sayesinde modanın kalbi evinizde atacak. 
Oldukça geniş ve rahat oturumu ile konuklarınız evinizden asla gitmek istemezse şaşırmayın. Tasarımın 
heyecanına ortak olun.

Üçlü Koltuk .  215 x 104 x 71 cm   İkili Koltuk .190 x 104 x 71 cm
Relax Köşe. 310 x 174 x 71    Tekli Koltuk. 85 x 104 x 71 cm   

Three Seater Sofa. 215 x 104 x 71 cm     Two Seater Sofa. 190 x 104 x 71 cm
Relax Corner. 310 x 174 x 71   Armchair. 85 x 104 x 71 cm

Sue’s comfort will be good for you. Thanks to its magnificent appearance, the heart of the fashion will be 
beat at your home. Don’t be suprised if your guests never want to leave your home, with a very spacious 
and comfortable session of Sue. Share the excitement of design.



AURA
Sofa
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Doğa tutkusu armonik bir biçimde ahşaba yön vermeye devam ediyor. Doğaya gönderme yapan ahşabın kusursuz 
dokusu özenle seçilmiş kaliteli kumaşlarla harmanlanıyor. 

The passion of nature continues to direct the wood in a harmonious way. The impeccable texture of wood, which conveys 
to nature, is blended with carefully selected quality fabrics.

AURA
Sofa
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Dörtlü Koltuk. 255 x 90 x 60 cm      Üçlü Koltuk. 220 x 90 x 60 cm 
Four Seater Sofa 255 x 90 x 60 cm      Three Seater Sofa. 220 x 90 x 60  cm 



LESS’20
Sofa Set
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Dörtlü Koltuk. 260 x 82 x 76 cm      Üçlü Koltuk. 240 x 82 x 76 cm    İkili Koltuk . 220 x 82 x 76 cm   
Four Seater Sofa 260 x 82 x 76 cm      Three Seater Sofa. 240 x 82 x 76 cm     Two Seater Sofa. 220 x 82 x 76 cm   



Pİ
Sofa
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Üçlü Koltuk .  215 x 98 x 70  cm    İkili Koltuk .  185 x 98 x 70  cm

Three Seater Sofa.  215 x 98 x 70 cm    Two Seater Sofa.  185 x 98 x 70  cm



EAST
Sofa
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Sehpalar

TV Modülleri

Aynalar

Berjerler

Accessories
Aksesuarlar
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Accessories / Aksesuarlar

Bergers & Chairs
Bench & Pouffes
Evlerinde farklı renkleri görmek isteyenler için iddialı renkler ve tasarımlar sunuyoruz. Birbirinden farklı berjer 
modellerimiz ile salonlarınızdaki yerimizi alıyoruz. -We offer ambitious colors and design for those who want to 
see different colors in their homes. We take our place in your living spaces with our different berger models.

Mass Boy Aynası

Belt Berjer

Solid Sehpa
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Pearl

Nina

Bell

Lexa

Belt

Lou

Duo

Bergers
Berjerler

Alba
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Vista

Moon

Cool

Porta

Vento Lata

Mass

Trim

Solid

Celest

Bergers
Berjerler

Chairs
Sandalyeler

30
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Mask

Esso

Honey

Dora 
Gold

Dora 
Rose

Lucy

Tutto

Credo

Passion

Sam

Chairs
Sandalyeler Henna
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Trio

Urban

Tamtam 
Küçük

Solid

Tamtam 
Büyük

 Ø 40 H 45

 Ø 75  H 40

Bench & Pouffes
Banklar & Puflar

Box

Coffee Tables
Sehpalar

Dora Gold

Nano

Loly

Solid

Forte

Rozzo

Mint

30
8 309



Pure

C sehpa

Tondo
Yan Sehpa

Drum

Cell
Yan Sehpa

Domo
2’li Zigon

M Zigon

Hoop
Ceviz H40

Hoop
Mermer H50

Domo 3’lü Zigon

Tondo
Zigon

Porta

Coffee Tables
Sehpalar
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Drop

Patch

Patch

Trim

Cross

Passion

Box

Tamsa

Melt

Coffee Tables
Sehpalar

31
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Karo
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Lighting
Aydınlatmalar

Pi

Co
ne

Ce
ll

Plank - Açılır Masa

Melt  Açılır Masa

Max Açılır Masa

Tables
Masalar
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Nano

Forte

Boxx

Trim Mask

Plank

Solid

IzzPassion

Pure

Belt 70

Belt 50

Cell
Boy Aynası

Cross

Mirrors
Aynalar

31
6 317



MCT 100 x 125

LYL 100 x 125
NEY 100 x 125

ORM 100 x 125

SCT 100 x 125 TCT 100 x 125

KLB 125 x 100SNB 125 x 80 YYS 145 x 100 MVK  125 x 135TUR 160x90 

AGC 125 x 120 SYY 135 x 105 

ATT 135 x 125SKK 110 x 110 

Tables 
Tablolar
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Exclusive Ev Tekstili Koleksiyonu

Jumbo Örgü Yün Battaniyeler

İnce Örgü Battaniye

Textile Products & Pillows
Tekstil Ürünleri ve Yastıklar

Textile Products & Pillows
Tekstil Ürünleri ve Yastıklar

HARDAL

YEŞİL

LACİVERT

BORDO

EKRU ANTRASİT

Exclusive Kırlent Koleksiyonu

CRY1

ROW BND1

BND2

SB1 SB2 SB3

PLL1 SMN1

SKK1

CRY2

CRY4

EXC1 EXC2 EXC3

CRY3

MYS1 MYS3

CRY5
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Düşer Kapak

Ceviz Çekmece

E150XD50XH50       E180XD50XH50       E200XD50XH50

TV Stands
TV Sehpaları

Textile Products & Pillows
Tekstil Ürünleri ve Yastıklar

Özel Dikim Runner ve Kırlent Seti 
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AZUR
RUNNER
68X210 cm

ROW
RUNNER
70X210 cm

RUG
RUNNER
68X215 cm

RUG
KIRLENT
35X65 cm

DIAGON BEJ
KIRLENT
45X45 cm

DIAGON2
RUNNER
70X210 cm

ROW
KIRLENT
47X47 cmROW

PİRAMİT
YASTIK

INDIAN
RUNNER
70X250 cm
KIRLENT
32X50 cm

DIAGON
YATAK ÖRTÜSÜ
160X260 cm
KIRLENT
45X45 cm

LINE
YATAK ÖRTÜSÜ
240X250 cm

LINE KIRLENT
45X65 cm

AZUR
KIRLENT
40X65 cm



Düşer Kapak

IZZ ALT MODÜL E200 D50 H50

CİHAZ MODÜLÜ E150 D25 H17
BOX ALT MODÜL E200 D50 H50

TV SEHPASI ALT MODÜL E200 D50 H50

TV SEHPASI ALT MODÜL E180 D50 H50

TV SEHPASI ALT MODÜL E150 D50 H50

STRIPE ALT MODÜL E150 D50 H50

CROSS ALT MODÜL E240 D50 H30
CROSS BAZA E320 D45 H5

PURE ALT MODÜL E240 D50 H55

MASİF TABLA E250 D48 H50
SOLID ALT MODÜL E215 D50 H35

CİHAZ MODÜLÜ E227 D45 H14
PASSION ALT MODÜL E240 D50 H40

Düşer Kapak Düşer Kapak

Düşer Kapak

Düşer Kapak

Düşer Kapak

Wall Unit Lower Module
Duvar Ünitesi Alt Modül

Wall Unit Upper Module
Duvar Ünitesi Üst Modül

TRIM ALT MODÜL E277 D50 H30

ROZZO ALT MODÜL E215 D50 H35

NANO ALT MODÜL E150 D50 H35

FORTE ALT MODÜL E260 D50 H40

MASK ALT MODÜL E206 D50 H50

CİHAZ MODÜLÜ E221 D45 H45

CİHAZ MODÜLÜ E150 D50 H18

BAZA E205 D50 H5

CİHAZ MODÜLÜ E180 D45 H65
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IM
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SOLID E195 D30 H41

SOLID E145 D30 H41

BOX E80 D28 H28

PURE / MASK  E150 D30 H35

ROZZO E150 D25 H30

FORTE METAL MODÜL E35 D30 H137

FORTE AYNA MODÜL E150 D30 H35

NANO  E150 D30 H30

BOX E60 D30 H60
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E30 D27 H60

CROSS E50 D35 H50

E60 D25 H30

TR
IM
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CARBON E50 D30 H50
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Carbon-CIzzTrimNano Forte Mask
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E200 D215 H100E187 D247 H95 E177 D210 H110

E260 D60 H220E260 D60 H220E260 D60 H220 E260 D60 H220 E260 D60 H220

E150 D50 H170E120 D50 H85E124 D54 H80

E50 D50 H40E50 D50 H40E64 D50 H45

E175 D242 H104

E100 D50 H100

E50 D50 H42

E180 D220 H95

E130 D50 H85

E65 D50 H45

E100 D50 H40 E115 D80 H50 E120 D55 H40

E340 D50 H190E345 D50 H190 E300 D50 H200 E315 D50 H190

E200 D50 H75E200 D50 H80 E200 D50 H75 E200 D50 H80

E230 D110 H75E200 D100 H75E210 D102 H75 E200 D100 H75
E225 D123 H75 E210 D105 H75

E200 D50 H80 E200 D50 H80 E200 D50 H80 E200 D50 H80

E285 D50 H205 E260 D50 H190
E295 D50 H200 E215 D50 H190

E150 D80 H45 E50 D50 H60

E191 D227 H95E177 D205 H210 E177 D240 H90

E120 D50 H75

E50 D50 H45

E145 D100 H45 E105 D105 H45

E177 D246 H70

E260 D60 H220

E120 D50 H70

E70 D50 H30

E50 
D50 
H30

E155 D155 H75 E215 D100 H75 E200 D130 H75

E200 D50 H85

E310 D50 H190

E120 D60 H50

E180 D243 H92

E260 D60 H220

E120 D50 H85

E71 D50 H45

Passion Pure

f

Solid
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E200 D100 H75E190 D100 H75

E200 D50 H80

E150 D95 H40

E185 D217 H100

E260 D60 H220

E120 D50 H80

E50 D50 H42

E210 D210 H75

E200 D50 H75

E320 D50 H190

E95 D35 H40
E152 D90 H40

E300 D215 H100

E260 D60 H220

E90+55 D50 H75

E50 D50 H42E50+30 D50 H47

Cell MeltCross Boxx Rozzo

E210 D100 H75

E230 D50 H75

E290 D50 H190

E90 D50 H45

E191 D215 H108

E260 D60 H220

E180 D50 H75

E190 D90 H75

E200 D50 H85

E177 D210 H110

E260 D60 H220

E70 D50 H100

E50 D50 H25

E300 D50 H190

E85 D85 H40E85 D85 H40

E200 D50 H75

PlankAlly
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Teknik Bilgiler
Technical Information

GraceGrida



Gürsu Organize Sanayi Bölgesi
Erol Akbaş Cd. No:6 
Gürsu/BURSA
T: +90 224 371 66 69
F: +90 224 371 66 39

Zett Dekor

Zett Mobilya

info@zettdekor.com

www.zettdekor.com

Renk Örnekleri
Color Samples
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