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  Collection Book
Kaliteyi estetikle buluşturarak ulaşılabilir tasarım anlayışını 

evinize getiriyoruz.
We bring the approach of accessible design to your home 

by combining quality with aesthetics.
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Pufy

‘22
New

Sofa Set

Gri kumaş dokusuna eşlik eden zarif 
ayak detayları ile Puffy büyüleyici bir 
tasarıma sahip.

Puffy has a fascinating design with its 
elegant foot details accompanying the 
gray fabric texture.
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Puffy
Evde geçirilen keyifli zamanlar için şıklık 
ve işlevsellik.

sofa w: 230 d: 95 h: 80

bergere w: 88 d: 55 h: 95

The New

Flawless 
design .

Elegance and functionality for pleas-
ant times spent at home.
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Royal

‘22
New

Sofa Set

Kumaş dokusundan kol kıvrımlarına ve 
zarif bacaklara kadar Royal, feminen 
çizgilerle konfor ve zarafet sağlayan 
kavramsal bir bütünlük yaratıyor.

From the fabric texture to the arm folds 
and elegant legs, Royal creates a 
conceptual unity that provides 
comfort and elegance with feminine lines.
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Royal
Yeni bir çağın ayak izleri, organik dokuda 
Royal ile birleşiyor. 
Tasarımdaki katmanların dengesi, renklerin, 
dokuların ve malzemelerin bütünlüğünü 
oluşturuyor.

sofa w: 220 d: 90 h: 85 bergere w: 84 d: 90 h: 93

The New

fascinating 
elegance .

Footprints of a new age merge with 
Royal in organic texture.
The balance of layers in the design 
creates the integrity of colors, textures 
and materials.
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Sofa Set
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Polo

‘22
New

Sofa Set

Polo, sizi özgürlüğe davet eden 
yenilikçi bir tarz.
Polo, who invites you to freedom
innovative style.
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Polo
Doğal çizgi detaylarına sahip ahşap 
görünümü, keyifli iç mekanlar sunuyor.

sofa w: 240 d: 95 h: 90

bergere w: 84 d: 90 h: 93

The New

A warm 
welcome .

The wooden appearance with natural 
line details offers pleasant interiors.
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‘22

Thw new Collection

Sofa Set
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Versace

‘22
New

Sofa Set

Rahatlığı ön plana alan modern 
tasarım çizgisini dinamik detaylarla 
buluşturan Versace, çağdaş 
dekorasyon anlayışının şık bir örneğini 
sunuyor.
Bringing comfort to the forefront, 
modern design line with dynamic 
details. Bringing together Versace, 
contemporary presents a stylish 
example of the concept of 
decoration.
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Versace
Evinizde hayal ettiğiniz şık ve zarif
bir tarz yaratmanıza olanak sağlayan 
Versace . 

The New

Discover 
the soft 
details .

The stylish and elegant you dream of 
in your home Versace that lets you 
create a style.

sofa w: 230 d: 98 h: 73 bergere w: 98 d: 98 h: 73
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Bugatti

‘22
New

Sofa Set

Konfor ve estetiğin muhteşem
uyumunu yansıtan Bugatti, zarif 
tasarım detaylarıyla modern 
dekorasyonun vazgeçilmez unsurlarını 
zamansız bir estetiğe dönüştürüyor.

Comfort and aesthetics are amazing
Bugatti reflects the harmony of 
modernity with its elegant design 
details.transforms the indispensable 
elements of decoration into a timeless 
aesthetic.
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Bugatti
Çağdaş yaşam alanlarının estetik ve yüksek 
konforlu tasarım özelliklerini etkileyici malzeme 
ve renk kombinasyonları ile bir arada sunan 
Bugatti Koltuk Takımı .

Bugatti Sofa Set, which combines the aes-
thetic and highly comfortable design features 
of contemporary living spaces with impres-
sive material and color combinations.

sofa w: 230 d: 92 h: 75

bergere w: 75 d: 80 h: 95

The New

Modern
elegance .
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  Relax
‘22

Thw new Collection

Sofa Set
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Relax

‘22
New

Sofa Set

Yumuşak geçişleri ile yuvarlak tasarım 
hatlarına sahip Relax, yüksek konforlu 
oturum alanlarıyla rahatlığı maksimum 
seviyeye çıkarıyor. 
With its smooth transitions and 
rounded design lines, Relax maximiz-
es comfort with its highly comfortable 
seating areas.
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Relax
Relax koltuk takımı çağdaş 
dekorasyon anlayışının sınırlarını belirliyor.
Relax sofa set contemporary
defines the boundaries of the understanding of 
decoration.

sofa w: 232 d: 100 h: 85

bergere w: 85 d: 75 h: 80

The New

Superior 
comfort .
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Sofa Set
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Verona

‘22
New

Sofa Set

Yalın şıklığını üstün ergonomik 
özellikleriyle buluşturan Verona,yüksek 
konforlu tasarımı ile dikkat çekiyor.

Lean elegance, superior ergonomics
Verona, which brings together its 
features and features, draws attention 
with its high comfortable design.
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Verona
Ürüne özel yüksek ayak tasarımı ve 
fonksiyonel özellikleriyle modern tasarımın 
estetik bir örneğini sunan Verona, konforla 
zenginleşen çağdaş bir dekorasyon 
deneyimi sunuyor.

Product-specific high leg design and
Offering an aesthetic example of modern 
design with its functional features, Verona 
offers comfort with comfort.
an enriching contemporary decoration
offers experience.

sofa w: 230 d: 95 h: 80

bergere w: 76 d: 60 h: 100

The New

Maximum 
comfort .
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Sofa Set
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Oslo

‘22
New

Sofa Set

Chester tarzına, modern ve şık bir 
yorum getiren Oslo, yüksek konforlu 
oturum yapısı ve kapitone detayları ile 
göz kamaştırıyor.

Bringing a modern and stylish inter-
pretation to Chester style, Oslo daz-
zles with its high comfortable seating 
structure and quilted details.
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Oslo
Modern lüks kavramına yaratıcı bir yorum 
getiren Oslo Koltuk Takımı, iki farklı kumaş 
uygulaması ve el işçiliğinin eşsiz bir ürünü 
olan detaylarıyla göz dolduruyor.

Bringing a creative interpretation to the 
concept of modern luxury, Oslo Sofa 
Set impresses with its two different fabric 
applications and details that are a unique 
product of handwork.

sofa w: 242 d: 101 h: 83

bergere w: 81 d: 95 h: 91

The New

Elegance 
details .
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BOİS HOME MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
+90 224 714 81 67
Süleymaniye Mah. Babacan Cd. No: 25/A
İNEGÖL/BURSA
(Mobilya Center İnegöl-BURSA Karayolu 1 Km)
www.boishomefurniture.com
info@boishomefurniture.com  


