
Dedon  

Dünyanın en üst düzey dış mekan mobilya markalarından biri olan Dedon’da ana fikir tasarım, çekicilik ve 
kalite ile devamlı standardın yükseltilmesidir. Fiber sentetik dokumada bir devrim yaratan Dedon tamamen 
çevre dostu bir modeldir, ürünlerin tamamı yüzde 100 geri dönüşümlü ve zararsızdır. Filipinler Cebu adada 
üretilen koleksiyon şık tasarımları ve neşeli renkleri ile dikkat çekiyor. 2015 yılında Dedon’un  Türkiye marka 

temsilciliğini üstlenen ICA , ürün gamına bu markayı katmanın haklı gururunu yaşıyor... www.ica.com.tr
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Baharı içimize çekmek için balkona, terasa, bahçeye 
taşınma zamanı geldi. İçerinin dışarıya taşındığı 
mevsimdir bahar ayları… Balkonda, terasta, bahçede, 
havuz kenarında kısacası dışarıda kullanacağımız 
bahçe mobilyaları, koltuklar, salıncaklar, hamaklar, 
minderler, şezlonglar da bu keyfi doyasıya 
çıkaracağımız bahçenin vazgeçilmezleri. Yine yaz 
kış bahçede, bize her daim nefes aldıran dış mekan 
aksesuarları olan gölgelik ve tente sistemleri de bunların 
bütünleyicisi. Dış mekanları daha da renklendiren yeni 
ürün ve yeni tasarımları sizin için derledik. 

Dışarıya taşınma zamanı

Bahçe Mobilyaları ve 
Gölgelik Sistemleri
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Roberti, keyifli alanlar yaratır…

Roberti tasarımları estetik, fonksiyonel, dekoratif ve konforlu keyif alanları yaratır. Four Seasons Hotel, And Resort Dubai  gibi 
birçok seçkin otelin dış dekorasyon mobilyalarında tercih ettiği tasarım koleksiyonları bulunuyor... www.bms.com.tr

www.casaoutdoor.com

Curve

Orbit

Alba

Monroe Olly

Lazy

Orbit
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Erdem Salıncak

R100 erdem salıncak rattan ağacından imal edilmiş olup, dış or-
tam  şartlarına dayanıklıdır. Dıştan dışa ölçüleri 260x190x225 cm 
dir. R100 Erdem Salıncağı diğer salıncaklardan ayıran en önemli 
özelliği açılıp 2 kişilik yatak halini alabilmesidir. Bu özelliği ile 
birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinde çokça tercih edilmektedir. 
Oturma yeri hariç tamamen demonte edilebilen R100 Erdem Sa-
lıncak, taşımaya oldukça elverişlidir. Tüm patent hakları firmaya 

ait olup, en çok dış mekanlar ve otellerde tercih edilmektedir. 
www.erdembambu.com.tr

Tigmi

Tigmi  Dedon markasının 2016 senesinde listesine giren oturma 
grupları içinde son ürünüdür. Sepet mantığından yola çıkılarak ta-
sarlanan Tigmi’nin üst kısmı çıkabilmektedir. Alüminyum iskelet 

ve Dedon fiber birleşimidir. www.odesign.com.tr

Sette Home 

Bahçe mobilya sektöründe öncü olan Sette Home Garden 
Office, ithal ürün yelpazesinde 240 çeşit ürün ve yaklaşık 120 
bin adet stoku bulunuyor. Hizmet verdiği alanlar içinde bahçe, 
balkon, teras ve havuz başları yanı sıra, proje bazlı iç ve dış 
mekan mobilya grubunda otel-cafe-restaurant gibi tesislerin 
de tedarikçiliğini üstlenmiştir. 1996 yılından beri mobilya 
sektöründe olan Sette, bahçe mobilyası haricinde ofis ve proje 
bazlı iç mekan ürün gruplarında da çözüm ortağı olmaya devam 
ediyor. 2016 yılı için yeni ürün yelpazesi ile tüm satış noktala-
rında en kaliteli ürün ve tüketicinin ihtiyacı doğrultusunda en 
doğru hizmeti veriyor. www.settehome.com
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 ‘Zemberek Tasarım’ olarak, 
yoğunlukla iç mekan üzerine 
çalışan bir mimarlık ofisiyiz. 
Dış mekanları ve açık alanları 
bulunan projelerimizde, konu-
yu açık veya kapalı alanlar ola-
rak bir ayrım gözetmeden bir 

bütün olarak ele alıyoruz. Do-
layısıyla iç mekan üzerine olan 
yaklaşımımızla, açık alanlara 
olan yaklaşımımız arasında bir 
ayrım bulunmuyor.
Tasarımlarımızda, kullanıcı-
nın mekan algısı önceliğini 
gözeterek, mevcut yapı kısıtları, 
projenin gerekleri, fonksiyon-
ların hiyerarşisi, sirkülasyon 
kurgusu gibi olgular; temel 
fikir haline gelebiliyor. Proje-
lerimizin bir parçası olan açık 
alanlara dair tasarımlarımızda 
da aynı yaklaşım geçerli oluyor.
Dış mekanlarda, genellikle özel 
olarak tasarlayıp ürettirdiğimiz 
hareketli veya sabit mobilyaları 
tercih ediyoruz. Proje konsep-
tine ve parametrelerine göre, 

açık alanlar için tasarlanmış 
özel ürünleri de kullanabili-
yoruz. Bahçe mobilyaları ile 
ilgili tercihlerimiz, her mekana 
ve kullanıcıya özel olarak 
oluşturulan mekansal kur-
gu çerçevesinde değişkenlik 

gösteriyor.
Projeyi bir bütün halinde ele 
alarak oluşan genel yaklaşım 
ve fikirlerimize paralel olarak, 
dış mekan için de genel bir 
kurgu oluşturmuş oluyoruz. 
Projenin konseptine göre 
değişkenlik gösteren mekanın 
fonksiyonu, kullanım amacı, 
fiziksel özellikleri gibi para-
metreler, ürün tasarlama veya 
seçim aşamalarında genellikle 
birincil verileri oluşturuyor. 
Bahçe mobilyaları özelinde, 
birincil seçim kriterimiz; ürün-
lerin estetik beklentilerimizi 
karşılaması. Bunun ardından, 
dikkat ettiğimiz konular 
olarak, ürünlerin dayanıklılığı, 
konforu, ergonomisi gibi özel-

liklerini sıralayabiliriz.
İstanbul’da ‘Gün+Partners 
Avukatlık Bürosu’ binasının 
iç mekanlarıyla beraber cephe 
ve açık alan tasarımlarını ve 
uygulamasını gerçekleştirdik. 
Projede, binanın giriş katında, 
kullanıcıların zaman geçirebi-
leceği açık alan, giriş kattaki 
karşılama alanıyla birlikte algı-

lanıyor. Bahçe düzenlemesin-
deki genel yaklaşımımız, mo-
bilyaların peyzaj ile bir bütün 
oluşturması yönündeydi. Bu 
sebeple, hazır ürünler yerine 
doğal malzemelere yöneldik 
ve yürüyüş yollarında da 
kullandığımız traversten üreti-
len masa tablaları ve oturma 
birimlerini tercih ettik.

İç mekanın dışa yansıması
Projelere iç mekan ve açık alanlara yönelik bir ayrım yapmadan yaklaştıklarını 
belirten Zemberek Tasarım’dan Ece Ilgın Avcı, dış mekan kurgusunun projenin 
bütünlüklü dili ile uyum içinde olmasına dikkat ettiklerini söylüyor. 
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Zemberek Tasarım
2000 yılında, Başak Emrence ve Şafak Emrence tarafından İstanbul’da kurulan Zemberek Tasa-
rım; mimarlık, iç mekan tasarımı ve kurumsal kimlik alanlarında projeler geliştiriyor, uygulama 
ve kontrol yapıyor.

Şafak Emrence
1976’da İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1998 yılında İTÜ mi-
marlık bölümünü bitirdi. Çeşitli ofislerde çalıştıktan sonra, çalışma hayatına; 2000 yılından bu 
yana kurucu ortağı olduğu Zemberek Tasarım’ da devam ediyor. 

Başak Emrence
1977’de Ağrı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1998 yılında İTÜ Mimarlık 
Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli ofislerde çalıştıktan sonra, çalışma hayatına; 2000 yılından bu yana 
kurucu ortağı olduğu Zemberek Tasarım’da devam ediyor. 

Ece Ilgın Avcı
2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2014 yılından beri 
çalışmalarına Zemberek Tasarım bünyesinde devam ediyor.

Cansu Sezer
2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılından beri 
çalışmalarına Zemberek Tasarım bünyesinde devam ediyor.

Pınar Sünbül
2012 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılından beri çalış-
malarına Zemberek Tasarım bünyesinde devam ediyor.

Soldan sağa,

Şafak Emrence

Cansu Sezer

Başak Emrence

Ece Ilgın Avcı

Pınar Sünbül.

Zemberek Tasarım
Osmanağa Mah. Başçavuş Sok. Evtaş iş Hanı 31/12 34720 Kadıköy /İstanbul
Tel: 0216 338 50 62 • Faks: 0216 338 51 63 • info@zemberek.org • www.zemberek.org • www.zemberek.com.tr
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Bahçe’de Keyif Zamanı  

Fatih Kıral Mobilya 50’yi aşkın markayı Türk tüketicisi ile buluşturuyor. Yaz aylarının favori bahçe mo-
bilyaları için İtalya’nın ünlü markası Unopiu 2016 yaz koleksiyonunu, Fatih Kıral Mağazaları’ndaki yerini 

aldı. Unopiu ile bu yazı kaliteli, konforlu ve modern ürünlerle geçirmeniz mümkün. Bahçenizde geçireceğiniz 
keyifli saatleri, uzun akşam yemeklerini, unutulmaz anıları 1978’den bugüne bahçe mobilyası konusunda 

üretim yapan Unopiu eşliğinde yapmanızı öneriyoruz. www.fatihkiral.com

Tasarımda yeni boyut: Zen 

Papatya, yeni tatil anlayışının tamamlayıcısı 
olarak üzerinde uzun bir süre planlama yaptığı 
ürün serisini bu sene itibarı ile kullanıcıların 
beğenisine sunuyor. Zen’in tasarım sadeliği ve 
detaylardaki mükemmelliği Papatya’nın sahip 
olduğu en son teknoloji ile hayata geçiyor. Mini-
mal çizgilere sahip olan Zen Şezlong istiflenebil-
mesi ve mindersiz kullanılabilmesi özelliği ile de 
fonksiyonelliği de ön planda tutuyor. Tekstil kıs-
mı siyah ve beyaz olarak iki ayrı renkte sunulan 
Zen renkler anlamında da sonsuzluk ve içiçeliği 
simgeliyor. www.papatya.com.tr
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Naomi Masa Takımı
www.vitello.com.tr

Somfy’nin motorlu çözümleri her model tenteye monte edilebiliyor.
www.somfy.com.tr 
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Riga
www.casaoutdoor.com

Flexy Bianco
www.ica.com.tr

10

DOSYA
Bahçe Mobilyaları ve Gölgelik Sistemleri



Fast

Fast 2016 sezonunda Joint  adlı yeni tasarımı ile göz dolduruyor. 
Eklenebilir sırt ve kol minderleri, değişik formlarda bağlantı apa-
ratları ile farklı birçok modüler oturma grubu özgürlüğünü sunan 
Joint’in beyaz, vizon, antrasit gibi birkaç farklı renk alternatifi 
mevcut...www.ica.com.tr

Fatih Kıral Bahçe Mobilyası
www.fatihkiral.com
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Bioklimatik pergola sistemi

Bioklimatik pergola sistemi villa , restaurant , hotel ve kafe benzeri dış mekan kullanımına modern ve estetik bir görünüm katar. Sistem 
her türlü dış mekana uyum sağlayacak şekilde tasarlanarak, mekana mükemmel görsellik ve termal konfor da sunar. Sistem yaz - kış 
bütün hava koşullarına karşın rahatlıkla kullanılabilir. Bu sistem, opsiyonel olarak güneş kırıcı panellere entegre edilmiş HDD LED , 

içerden entegreli LINE LED şerit ve gizli SOFT LED aydınlatma seçenekleriyle sunulur. Sistemin etrafını çevreleyen LINE LED şeritler, 
güneş panelleri tam açık konumdayken de mekanı içerden aydınlatarak, konforlu bir atmosfer oluşturur ve aynı zamanda akşam bo-

yunca yeterli ortam ışığı sağlar. Gizli SOFT LED aydınlatmadaki RGB özelliği ile sarı,beyaz,kırmızı renk dönüşümleri yapabilir. Böylece 
açık alanlarda lüks ve şık görünüm elde edilir. Ayrıca dimmer opsiyonu sayesinde ortama göre ışık yoğunluğu ayarlanabilir.

www.usenmeztente.com.tr

VentoPerla

www.casaoutdoor.com
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Oasis Night
Rahatınızdan ödün vermeden tentenizi kolayca kullanın. 
www.somfy.com.tr 

Klara Oturma Grubu
www.vitello.com.tr
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Gloster
Gloster dış mekan mobilyasında bir 

marka olmasını olağanüstü tasarımları-
na ve eşsiz kalitesine dayandırmaktadır. 

Tik ile başlayan mobilya üretimine, 
fiber sentetik örgü, alüminyum, paslan-
maz çelik ve dış mekan döşemeli kumaş 

gruplarını da katarak ürün gamını 
zenginleştirmiştir.
www.ica.com.tr

Onur Salıncak
R101 Onur Salıncak firmanın amiral 
gemilerinden biri olarak ifade ediliyor. 
Rattan ağacından, el emeği ile imal 
edilmiştir. Onur Salıncak diğer tüm 
salıncak modellerinde olduğu gibi dış 
ortam şartlarına dayanıklıdır. Bunu 
sağlayan en önemli üç etken; dış mekan 
verniği ,su bazlı boya ve emprenye kul-
lanımıdır. Oturma yeri hariç tüm parça-
ları ayrılabilen R101 Onur Salıncak’ın, 
tüm patent hakları firmaya aittir. 
www.erdembambu.com.tr
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Somfy, otomatik ve motorlu tente 
sistemleriyle şezlongunuzdan kalk-
madan yalnızca uzaktan kumanda-
nıza tıklayarak tentenizi istediğiniz 
gibi yukarı ve aşağı hareket ettirme 
imkanı sağlıyor. Pratik olduğu kadar 
estetik bir görünüme de sahip olan 
Somfy uzaktan kumandalar, “my” 
fonksiyonu sayesinde tek bir tuşa 
basarak daha önce kaydettiğiniz 
favori konuma geçmenizi olanaklı 
hale getiriyor. Öte yandan güneşli 
günlerde devreye giren güneş sensö-
rü, optimum bir sıcaklık sağlamak 
için otomatik şekilde tentenizi açıyor. 
Böylece evinizin içini, mobilyaları-
nızı, ya da bahçedeki çiçeklerinizi 
direkt güneş ışınlarından ve sıcaklık-
tan koruyor. Aşırı rüzgarlı günlerde 
ise rüzgar sensörü devreye giriyor. 
Siz orada bulunmasanız bile kumaş 
ve mekanizmayı korumak için oto-
matik olarak tentenizi topluyor. 
www.somfy.com.tr 

Bianco Perla
www.bms.com.tr

Teknoloji ile tanışan teras ve bahçeler…
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