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                                                             emente
                                         established in 1999
                             in İnegöl. It is the principle
                             of unconditional customer       
                        satisfaction. Bemente Sofa to
                       globalised world environment
         where the customer is unconditionally
                protected. By constatly increasing
                     the quality of the best offer you
                                      the goal will cquired.
             Bemente Sofa which has franchises 
                    18 countries an export activities
     offers high quality materials.High sitting
     comfort, estetic, harmony and durability.
   Bemente Sofa width 8,000 square meters   
            close the area. It has proud it’s west
                    experience and knowledge with
                                                      innovations.

                   1999 yılında İnegöl’de kurulan Bemente’nin
                   genel olarak sektöre bakışını diğerlerinden
                   farklı kılan, öncelikle koşulsuz müşteri ilke                
                   edinmiş olmasıdır. Tüketicinin kayıtsız şartsız
                   şartsız korunduğu, globalleşen dünya ortamına   
                   Bemente Sofa kalitesini devamlı artırarak
                   sizlere en iyiyi sunmayı hedef edinmiştir ve 
                   edinecektir. 18 ülkede ihracat faaliyetlerinde
                   bulunan Bemente Sofa’nın kaliteli malzeme
                   seçimi, yüksek oturma konforu,estetik uyumu
                   ve sağlamlık özelliklerini bir araya getirerek
                   sunduğu koleksiyonlar tüketiciler tarafından
                   beğeniyle kabul görmektedir. 8.000 M2 kapalı
                   sahip olan Bemente Sofa engin tecrübe ve bilgi
                   birikimini yapmış  olduğu yeniliklere kanılamış
                   ve bu kapsamda sektöre pek çok olumlu katkı 
                   sağlamıştır.
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Her zaman önceliğimiz sizin rahatlığınız, konforunuz ve göz zevkinize hitap edecek koltuklar 
tasarlamaktır. Önceliğimiz doğrultusunda yatak olabilen özelliği ile misafirlerinizede rahat bir 
yer sunabileceksiniz. Senelere meydan okuyacak Lizbon koltuk takımı evinizin yıldızı olacak.

Our priority is always to design seats that will appeal to your comfort, convenience and visual 
pleasure. In line with our priority, you will be able to offer a comfortable place to your guests 
with its feature of being a bed. The Lizbon sofa set that will challenge the years will be the star 
of your home.

Yaşanılan bazı anlar asla unutulmaz, eskimez. İşte o 
anlardır bize yaşadığımızı hatırlatan ve hayatımıza 
anlam katan.
Some moments are never forgotten. It is they who 
remind us that we are alive and give meaning to our 
lives.

Soft & Stylish
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Strong &Noble
Kusursuza ulaşmak için yola çıkanlar için hiç bir zorluk yoktur. Onlar için atılan 
her adım, yepyeni güzellikleri keşfetmektir. Dünyayı bamabaşka bir pencereden 
görmek ve daha önce hissedilmeyen duyguları deneyimlemektir.

There is no difficulty for those who set out to achieve perfection. Every step 
taken for them is to discover brand new beauties. It is seeing the world through 
a completely different window and experiencing emotions that have not been 
felt before.
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B E R L İ N  S O F A



20 21
www.bemente.com www.bemente.com

Tercih ettiğiniz görünüm ve 
konfora bağlı olarak, geçen 
yaşantımızın her dakikasını 
güzel ve özel geçirmeniz için.

Depending on the look and 
comfort you prefer, for you to 
spend every minute of our life 
beautiful and special.

Sadeliğin yanı sıra vermiş olduğu huzur, modernleştirilmiş dokunuşların bir araya gelmesiyle 
oluşan bütünlük ile size doyumsuz ve tazeleyeci yaşam alanı sunmak için düşünülmüş.

It has been designed to offer you an insatiable and refreshing living space, with the peace it 
gives as well as the integrity it brings together with modernized touches.

Comfort & Harmony
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P R A D A  S İ L V E R  S O F A
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Creative & 
         Strong

İyi tasarım, tam kalite... Evlerimiz kendimizi iyi hissetmek istediğimiz yerlerdir.  
Bu yüzden mobilya seçimlerimizde tasarımlardan, kaltiesine, fonksiyonellğinden 
rengine kadar her şeye özenle dikkat etmeliyiz.

Good design and exact quality... Feeling comfortable at home is everybody’s 
desire so in order to get that sense for you we are giving utmost attention to 
our furniture’s design, function and their color.
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P R A D A  G O L D  S O F A
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L O F T  S O F A
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P I R L A N T A  S O F A



info@bemente.com.tr

www.bemente.com.tr

+90 224 718 53 53
+90 224 718 52 11

Mahmudiye Mah.
Ağaç İşl. 28. Mobilya Sk. No: 1/1 
İnegöl/Bursa

www.bemente.com.tr
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