BU KOLEKSİYONA “EVET” DEYİN!
Yeni hayat, yeni ev, yeni eşyalar ve yepyeni bir gelecek için Tepe Home’un
Evlenecek Çiftlere özel hazırladığı koleksiyonları ve çok özel ödeme
koşullarını kaçırmayın!

Tepe Home, yeni evlenecek çiftler ve evini yenilemek isteyenler için aşıklar ülkesi İtalya’dan
esinlendi ve Napoli isimli yepyeni bir koleksiyon hazırladı.

Modern tarzı, özellikli yüzey dokusu, geometrik formları ile farklı ve stil sahibi olan herkesin
ilgisini çekecek Napoli Yemek Odası, Yatak Odası ve Salon Takımları ahşabın gerçekçi budak ve
çatlaklarına en yakın efekti veren “Arlington Meşe dekoru” kullanılarak hazırlandı. Ahşabın
doğallığı ile klasik yaklaşmın birleştiği tasarımda iğne ayak detayları ön plana çıkıyor.

Yoğun bir günün sonunda evinizdeki huzur ve mutluluğu yaşamanız için hayal edilen tasarımları
size en yakın Tepe Home mağazasında inceleyebilir ve çok uygun ödeme koşulları ile sahip
olabilirsiniz.

Napoli Koleksiyonu Hakkında:
Camlı vitrinin led aydınlatması, yemek odasından yatak odasına, sehpa, dresuar ve kitaplığa kadar zengin ürün
çeşitliliği tercih sebepleriniz olacaktır. Açık ya da kapalı tüm dolap sistemlerinin amacı, düzenli yerleşim ve rahatça
ulaşımı sağlamaktadır. Napoli gardrop size bundan daha fazlasını sunuyor. 2 ve 3 kapaklı gardrop sistemi ile,
ihtiyacınıza göre parça ekleyerek gardrobunuzu genişletebilirsiniz. Dolap içlerinin en verimli şekilde kullanımına
imkan sağlayan çekmece ve raf sistemi, asansör askılık, çok amaçlı askı aparatları ürüne fonksiyonellik katan diğer
özellikleri.Yatak başucu; silinebilir özellikteki kapitone kumaşla kaplı olması, ürün üzerinde yer alan aydınlatma
sistemi ile görselliği ve konforu yatak odanıza getiriyor.
3'lü, 2'li ve tekli koltuk seçenekleri olan koleksiyon, sadelik ve şıklık isteyenler için ideal bir seçimdir. Ürünün yuvarlak

hatları, estetik bir karşılama sağlar. Rahat oturumlu minderlerinde, özel yoğunluklu soft sünger kullanılmıştır. %75
oranında kaz tüyü, %25 oranında boncuk elyaf karışımından üretilen sırt yastıkları ile de yüksek konfor sağlamaktadır.
Masif ve isteğe göre cilalanan ayakları ile diğer ahşap mobilyalar ile uyumu sağlıyor.Oturma minderlerinin koltuk
gövdesine sabitlenmesini sağlayan fermuarlı sistem, gövde ve ayak bağlantısını sağlamlaştıran, aynı zamanda ürüne
estetik katan masif çerçeve kalite ve görselliği buluşturan diğer detaylar...
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