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Stilinizi Yansıtan 
Tasarımlar



 Değerli Müşterilerimiz Arnisa Mobilya olarak 27 yıldır sizlerin beğenisini kazanmak için her gün daha çok çalışıyoruz.

 Tüketicinin kullanım alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini araştırarak güvenilir, sağlıklı ve kaliteli ürünler üretiyoruz.

 Geniş ürün yelpazemizle farklı sosyo ekonomik gruplara ve yaşam tarzlarına, farklı seçenekler sunmak, her türlü beğeniye ve ihtiyaçlara cevap vermek bizim için 
önemlidir.

 Bu istekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yaptığımız yatırımlara her yıl yenilerini ekleyerek gelişimimizi, gerek yatırım, gerekse pazarlama stratejilerindeki başarılarımızı 
sürdürmeyi hedefliyoruz.

 Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar neticesinde 85.000 m2 açık, 15.000 m2 kapalı alanda sizlere daha iyi hizmet vermek ve “EN İYİ OLMAK” vazgeçilmez he-
defimizdir.

 Gücümüzü çalışanlarımızdan ve siz değerli müşterilerimizden almaktayız.
Saygılarımızla...    

Hakkımızda
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Düşlediğiniz Kalite ve Rahatlık...

 Dear customers, As Arnisa Furniture, we are working very hard for your appreciation in 27 years.

 We are manufacturing reliable, healthy and high quality products while searching consumer usage habits and expectations. 

 Our wide range of products to different socio-economic groups and lifestyles, to offer different options to respond to all kinds of tastes and needs is 
important to us.

 These requests and the investments we have made in line with our development needs by adding new ones every year, we need investment, we aim 
to continue our success in both marketing strategy. 

 The investments we have made in the last years are the result of serving 85.000 m2 open and 15.000 m2 closed area better and “being the best” is our 

indispensable target.

 We take our strength from our employees and our valued customers.
With our respects...

About US
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 Tasarım, konfor ve fonksiyonelliğin bir arada bulunduğu ideal koltuk takımları modellerinde farklı renk ve tarz mo-
bilya çeşitlerine sahip olan Arnisa Mobilya, yeni sezonda en şık ve en kaliteli koltuk takımı çeşitleri ile her zevke ve her 
bütçeye hitap ediyor. Sade ve kullanışlı koltuk ve salon takımlarından ihtişamlı ve gösterişli olanlarına kadar her salon 
için alternatif sunan bir firma olarak yeni evlenecek olanlara ve evini yenileyenlere hayallerindeki koltuk ve salon takım-
larını en ekonomik fiyatlarla sunuyor.

 Salon takımları denildiğinde modern çizgileri ile birbirinden şık ve kaliteli koltuk ve salon takımlarına sahip olan 
Arnisa, son moda Koltuk Takımı çeşitleri ile salonlarda adeta fark yaratıyor. Beğendiğiniz modelin kumaş veya deri 
döşemelerini dilediğiniz gibi farklı isteyebilir, dilediğiniz döşeme seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Rengârenk 
ve farklı şekillerde yastıkları ile günün tüm yorgunluğunu bir çırpıda atacağınız ve en özel misafirlerinizi gururla ağırlay-
acağınız salon ve koltuk takımları olarak idealdir. 

 Arnisa’nın birçok koltuk takımında yatak olma özelliği de bulunmakta, gündüz şık ve modern koltuk takımı gece ise 
yatak olarak fonksiyonellikte sınır tanımamaktadır. 

 Having a variety of different color and style furniture in an ideal sofa set model, with its combination of design, 
comfort and functionality, Arnisa Mobilya boasts its best and high quality sofa sets in its new look at its taste and 
budget. As a firm, alternative presentations for every salon as well as the elaborate and spectacular facilities of simple 
and practical armchairs and lounge suites, offer a team at affordable prices for those who are newly married and for 
marriageable edibles and seats.

 When it comes to quilting hall suites, with modern lines and stylish and high quality armchairs and lounge suits, is 
creating different kinds of rooms with the latest fashion sofa sets. You may want different types of fabric or leather up-
holstery of your liking, choose hard or soft upholstery options. In colorful and different shapes, you will be throwing all 
the tiredness of the day with your pillows and it is ideal as a lounge and sofa sets where you will be proudly welcoming 
your most special guests.

 Arnisa is found in many seat sets, and in the daytime the stylish and modern sofa set has no limits on the features 
it has for the night.

LIVING ROOM SETS
Salon Takımlar
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FROM THE
DEPTHS OF THE
       FOREST
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OLYMPOS
DESIGN

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 224 cm G/W: 75 cm

D/D: 100 cm D/D: 93 cm

Y/H: 83 cm Y/H: 98 cm

133 124

RENK KODU:
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OLYMPOS
DESIGN
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A valuable 
choice...

VALERY
DESIGN
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Valery
DESIGN
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1255 1260

RENK KODU:
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Değerli 
bir seçim

...
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ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 216 cm G/W: 74 cm

D/D: 100 cm D/D: 82 cm

Y/H: 87 cm Y/H: 94 cm

Valery
DESIGN

RENK KODU:

135133

Valery is extravagant, is different, is special...
is just brilliant! unique product in terms of visual richness and conceptual 
simplicity. Its sinuous shapes and the flounces of its cushions define it as a 
singular piece. It should have its own space in any living room or hall. The 
collection includes numerous pieces which can be combined with each 
other or just placed as a unique piece with its own identity.
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Chester
Modern tarzın yeni trendi katiponeli koltuklar yine bu tarz dekorasyonların ilk sı-
rada tercih edilmesi gereken mobilyaların arasında gelmektedir. İhtişamlı Arnisa 
koltukları, konforlu bir yaklaşım sergileyerek tarzınızı da bir adım öteye taşıyacak-
tır. Yalın çizgilerden ve az eşyadan hoşlananlar için en uygun dekorasyon tarzı 
sade modern dekorasyonlar arasında yer almaktadır. Yumuşak hatlar ve iddialı 
renklerin kullanıldığı mobilya, aksesuar ve duvar renkleri ile dinlendirici ve sakin 
ortamlar oluşturabilirsiniz.

VINTAGE

modern tarzın
yeni trendi

RENK KODU:

126124
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new trend of 
modern style
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ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 238 cm G/W: 86 cm

D/D: 98 cm D/D: 84 cm

Y/H: 78 cm Y/H: 89 cm

RENK KODU:

12511256

Chester
VINTAGEThe new trend of modern style is quilted armchair. If you look for this kind of 

furniture, quilted armchair should be your first preference among them.
Magnificent Arnisa armchairs will move your style to a step further by presenting 
a comfortable approach. It is the most suitable decoration style for ones who en-
joy the simple lines and few things and it is among the simple modern decorati-
ons. You may create relaxing and calm environments with the furniture in which 
soft lines and ambitious colors have been used, accessories and wall colors.
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Chester
Steel

VINTAGE

modern tarzın
yeni trendi

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 238 cm G/W: 86 cm

D/D: 98 cm D/D: 84 cm

Y/H: 78 cm Y/H: 89 cm

RENK KODU:

135133
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Benz
DESIGN ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 214 cm G/W: 86 cm

D/D: 104 cm D/D: 79 cm

Y/H: 84 cm Y/H: 104 cm

RENK KODU:

12531256

yeni bir
   heyecan

paşinde
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Benz

Sade...
Modern ve sadeliğin buluştuğu tasarım, kollarındaki 
ince estetik detaylar ile evinizin en güzel odasında 
yerini alıyor. 

DESIGN
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RENK KODU:

12591251
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Oturma odasını nasıl mükemmelleştirebilirim?
Herkesin kafasında mükemmel oturma odasını nasıl oluşturabileceğine dair bir 
fikir vardır. Fakat yaşam alanında en iyi sonucu elde etmek için bazı temel kurallar 
var. Öncelikle herkes daima kendi kişisel tarzını ve tabii ki oturma odasının mev-
cut dekorasyonunu aklında tutmalı. Oturma odası ambiyansı sizi odaya ilk adım 
attığınız andan itibaren evde hissettirecek ölçüde davetkar ve sakin olmalı. Belli 
bir tarzı ve temayı seçmeden önce kişi nasıl bir etki uyandırmak istediğini kendine 
sormalı. Bir konfor ve sükunet vahası mı yoksa daha cesur bir eğilimle eklektik bir 
sanatsal atmosfer mi?
Hangisini tercih ettiğinize bağlı olarak çok fazla farklı alternatifiniz var.

Perla
DESIGN
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RENK KODU:

12591258
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A NEW EXCITEMENT
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Perla
DESIGN

RENK KODU:

97039710

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 218 cm G/W: 86 cm

D/D: 104 cm D/D: 79 cm

Y/H: 92 cm Y/H: 104 cm
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Pegasus
DESIGN attractiveness 

in design
 If attractiveness and functionality in 
design manages to make you peaceful, 
this is very important. The details not 
straining the eyes and simple forms, dif-
ferent product designs that you may ref-
lect the style appealing to all tastes will 
form the center of your home.
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RENK KODU:

94049400
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Pegasus
DESIGN

 If attractiveness and functionality in 
design manages to make you peaceful, 
this is very important. The details not 
straining the eyes and simple forms, 
different product designs that you may 
reflect the style appealing to all tastes 
will form the center of your home.
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RENK KODU:

97069705

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 228 cm G/W: 80 cm

D/D: 106 cm D/D: 87 cm

Y/H: 84 cm Y/H: 98 cm
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details 
that make 
life better

34 www.arnisa.com.tr



RENK KODU:

96049601

Nero
DESIGN
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Şık ve Kullanışlı
Etkileyici detayları ve şıklığı ile göz kamaştıran Nero, sırtındaki atlama mekanizması 
ile dinlenme yada yatak pozisyonuna geçip, size ekstra konfor sağlar

RENK KODU:

94079404

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 237 cm G/W: 80 cm

D/D: 104 cm D/D: 87 cm

Y/H: 85 cm Y/H: 98 cm
Nero

DESIGN
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Elena
MODERNITY

attractiveness in design
If attractiveness and functionality in design manages to make you peaceful, this is very important. 
The details not straining the eyes and simple forms, different product designs that you may reflect 
the style appealing to all tastes will form the center of your home.
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RENK KODU:

96609650

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 216 cm G/W: 82 cm

D/D: 104 cm D/D: 79 cm

Y/H: 82 cm Y/H: 102 cm
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Elena
MODERNITY
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yalın, rafine ve asil 
bir sitil...

RENK KODU:

96009613
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RENK KODU:

9407 94009403

Paris
MODERNITY
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RENK KODU:

128123

attractiveness in design
If attractiveness and functionality in design manages to make you peaceful, this is very important. 
The details not straining the eyes and simple forms, different product designs that you may reflect 
the style appealing to all tastes will form the center of your home.

Paris
MODERNITY
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RENK KODU:

94009406

Porto
DESIGN

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 228 cm G/W: 72 cm

D/D: 100 cm D/D: 87 cm

Y/H: 86 cm Y/H: 94 cm
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A NEW EXCITEMENT
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Size özel koltuk takımı,
İster rustik olsun, ister İskandinav, isterse de Akdeniz, dekorasyon tarzı ev sahiplerinin 
karakteri hakkında çok şeyi açığa çıkarır. Bu yüzden tercihlerinizi ve zevklerinizi özümse-
meniz önemlidir. Pek çok farklı tarz ve temayı bir araya getirip eklektik bir tarz yaratmak 
da mümkün. Ama bunu yaparken dikkatli olun.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 230 cm G/W: 75 cm

D/D: 108 cm D/D: 80 cm

Y/H: 84 cm Y/H: 99 cm

RENK KODU:

96619655Lucca
VINTAGE

High com
fort,

modern design ..
.
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Lucca
VINTAGE

RENK KODU:
9661
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Yüksek ko
nfor,

modern tasarım...

RENK KODU:
120133
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minimalist
beauty
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RENK KODU:

97069707

Flora
MODERNITY
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Zarafet...
Zarif bir tasarımın, ahşap ile bir-
leştirilip tamamlanması sonucu 
evinize ayrı bir hava katıyor.  
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RENK KODU:

97009710

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 228 cm G/W: 89 cm

D/D: 110 cm D/D: 88 cm

Y/H: 78 cm Y/H: 103 cm

Flora
MODERNITY
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Domino
MODERNITY
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ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 212 cm G/W: 72 cm

D/D: 104 cm D/D: 87 cm

Y/H: 86 cm Y/H: 94 cm

RENK KODU:

96009610
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 Tasarım, konfor ve fonksiyonelliğin bir arada bulunduğu ideal koltuk takımları modellerinde farklı renk ve tarz mo-
bilya çeşitlerine sahip olan Arnisa Mobilya, yeni sezonda en şık ve en kaliteli koltuk takımı çeşitleri ile her zevke ve her 
bütçeye hitap ediyor. Sade ve kullanışlı koltuk ve salon takımlarından ihtişamlı ve gösterişli olanlarına kadar her salon 
için alternatif sunan bir firma olarak yeni evlenecek olanlara ve evini yenileyenlere hayallerindeki koltuk ve salon takım-
larını en ekonomik fiyatlarla sunuyor.

 Koltuk takımları denildiğinde modern çizgileri ile birbirinden şık ve kaliteli koltuk ve salon takımlarına sahip olan 
Arnisa, son moda Koltuk Takımı çeşitleri ile salonlarda adeta fark yaratıyor. Beğendiğiniz modelin kumaş veya deri 
döşemelerini dilediğiniz gibi farklı isteyebilir, dilediğiniz döşeme seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Rengârenk 
ve farklı şekillerde yastıkları ile günün tüm yorgunluğunu bir çırpıda atacağınız ve en özel misafirlerinizi gururla ağırlay-
acağınız salon ve koltuk takımları olarak idealdir. 

 Arnisa’nın birçok koltuk takımında yatak olma özelliği de bulunmakta, gündüz şık ve modern koltuk takımı gece ise 
yatak olarak fonksiyonellikte sınır tanımamaktadır. 

 Having a variety of different color and style furniture in an ideal sofa set model, with its combination of design, 
comfort and functionality, Arnisa Mobilya boasts its best and high quality sofa sets in its new look at its taste and 
budget. As a firm, alternative presentations for every salon as well as the elaborate and spectacular facilities of simple 
and practical armchairs and lounge suites, offer a team at affordable prices for those who are newly married and for 
marriageable edibles and seats.

 When it comes to quilting hall suites, with modern lines and stylish and high quality armchairs and lounge suits, is 
creating different kinds of rooms with the latest fashion sofa sets. You may want different types of fabric or leather up-
holstery of your liking, choose hard or soft upholstery options. In colorful and different shapes, you will be throwing all 
the tiredness of the day with your pillows and it is ideal as a lounge and sofa sets where you will be proudly welcoming 
your most special guests.

 Arnisa is found in many seat sets, and in the daytime the stylish and modern sofa set has no limits on the features 
it has for the night.

LIVING ROOM SETS
Koltuk Takımları

57



58 www.arnisa.com.tr



Eskilerden esen bir rüzgar, ahşap ve 
pastel tonlar ile buluşunca odanıza 
ayrı bir sıcaklık getiriyor. 

Prada
VINTAGE

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 224 cm G/W: 75 cm

D/D: 92 cm D/D: 80 cm

Y/H: 82 cm Y/H: 99 cm

RENK KODU:

94009410
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Soho
DESIGN

minimalist
beauty
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ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 222 cm G/W: 73 cm

D/D: 92 cm D/D: 80 cm

Y/H: 82 cm Y/H: 92 cm

RENK KODU:

94009409

61



Aspendos
DESIGN
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RENK KODU:

94099412

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 220 cm G/W: 74 cm

D/D: 92 cm D/D: 83 cm

Y/H: 82 cm Y/H: 99 cm
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RENK KODU:

96509655

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 229 cm G/W: 74 cm

D/D: 92 cm D/D: 85 cm

Y/H: 82 cm Y/H: 108 cm
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Masal 2
VINTAGE

attractiveness in 
design

If attractiveness and functionality 
in design manages to make you 
peaceful, this is very important. 
The details not straining the eyes 
and simple forms, different product 
designs that you may reflect the 
style appealing to all tastes will 
form the center of your home.
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minimalist
beauty
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MASAL
DESIGN

RENK KODU:

94099403
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Berra

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 242 cm G/W: 82 cm

D/D: 92 cm D/D: 82 cm

Y/H: 84 cm Y/H: 93 cm

RENK KODU:

94079403
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Royal

RENK KODU:

81158110

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 224 cm G/W: 81 cm

D/D: 93 cm D/D: 80 cm

Y/H: 83 cm Y/H: 94 cm
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Milan

RENK KODU:

94009406

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 229 cm G/W: 73 cm

D/D: 92 cm D/D: 80 cm

Y/H: 82 cm Y/H: 92 cm
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Bodrum

RENK KODU:

9409 94009411

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 220 cm G/W: 74 cm

D/D: 92 cm D/D: 85 cm

Y/H: 82 cm Y/H: 108 cm

71



Diana
ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 226 cm G/W: 83 cm

D/D: 92 cm D/D: 85 cm

Y/H: 84 cm Y/H: 99 cm

RENK KODU:

8115 K-2078111
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Lider
ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 228 cm G/W: 84 cm

D/D: 94 cm D/D: 79 cm

Y/H: 86 cm Y/H: 98 cm

RENK KODU:

7105 K-2027103
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Sırma

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 235 cm G/W: 84 cm

D/D: 93 cm D/D: 79 cm

Y/H: 86 cm Y/H: 98 cm

RENK KODU:

8115 K-7518110
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Milas

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA TEKLİ / ARM CHAIR

G/W: 213 cm G/W: 89 cm

D/D: 92 cm D/D: 92 cm

Y/H: 82 cm Y/H: 82 cm

RENK KODU:

07 01 K-2069411
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SPEND YOUR TIME IN THE 
MOST COMFORTABLE WAY.
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 Tasarım, konfor ve fonksiyonelliğin bir arada bulunduğu ideal koltuk takımları modellerinde farklı renk ve tarz mo-
bilya çeşitlerine sahip olan Arnisa Mobilya, yeni sezonda en şık ve en kaliteli koltuk takımı çeşitleri ile her zevke ve her 
bütçeye hitap ediyor. Sade ve kullanışlı koltuk ve salon takımlarından ihtişamlı ve gösterişli olanlarına kadar her salon 
için alternatif sunan bir firma olarak yeni evlenecek olanlara ve evini yenileyenlere hayallerindeki koltuk ve salon takım-
larını en ekonomik fiyatlarla sunuyor.

 Maksi takımları denildiğinde modern çizgileri ile birbirinden şık ve kaliteli koltuk ve salon takımlarına sahip olan 
Arnisa, son moda Koltuk Takımı çeşitleri ile salonlarda adeta fark yaratıyor. Beğendiğiniz modelin kumaş veya deri 
döşemelerini dilediğiniz gibi farklı isteyebilir, dilediğiniz döşeme seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Rengârenk 
ve farklı şekillerde yastıkları ile günün tüm yorgunluğunu bir çırpıda atacağınız ve en özel misafirlerinizi gururla ağırlay-
acağınız salon ve koltuk takımları olarak idealdir. 

 Arnisa’nın birçok koltuk takımında yatak olma özelliği de bulunmakta, gündüz şık ve modern koltuk takımı gece ise 
yatak olarak fonksiyonellikte sınır tanımamaktadır. 

 Having a variety of different color and style furniture in an ideal sofa set model, with its combination of design, 
comfort and functionality, Arnisa Mobilya boasts its best and high quality sofa sets in its new look at its taste and 
budget. As a firm, alternative presentations for every salon as well as the elaborate and spectacular facilities of simple 
and practical armchairs and lounge suites, offer a team at affordable prices for those who are newly married and for 
marriageable edibles and seats.

 When it comes to quilting hall suites, with modern lines and stylish and high quality armchairs and lounge suits, is 
creating different kinds of rooms with the latest fashion sofa sets. You may want different types of fabric or leather up-
holstery of your liking, choose hard or soft upholstery options. In colorful and different shapes, you will be throwing all 
the tiredness of the day with your pillows and it is ideal as a lounge and sofa sets where you will be proudly welcoming 
your most special guests.

 Arnisa is found in many seat sets, and in the daytime the stylish and modern sofa set has no limits on the features 
it has for the night.

LIVING ROOM SETS
Maksi Takımlar

77



Ruby

RENK KODU:

128123

78 www.arnisa.com.tr



Ruby 2

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 208 cm G/W: 89 cm

D/D: 82 cm D/D: 82 cm

Y/H: 88 cm Y/H: 88 cm

RENK KODU:

131129
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Mayer

RENK KODU:

96009611

80 www.arnisa.com.tr



Mayer 2

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 214 cm G/W: 73 cm

D/D: 82 cm D/D: 80 cm

Y/H: 87 cm Y/H: 92 cm

RENK KODU:

94009409
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Lotus

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 208 cm G/W: 73 cm

D/D: 82 cm D/D: 80 cm

Y/H: 87 cm Y/H: 92 cm

RENK KODU:

94059403

82 www.arnisa.com.tr



Lotus 2

RENK KODU:

96509658
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Fox

RENK KODU:

94009406

84 www.arnisa.com.tr



Fox 2

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 220 cm G/W: 73 cm

D/D: 82 cm D/D: 80 cm

Y/H: 87 cm Y/H: 92 cm

RENK KODU:

96619657
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Rana

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 234 cm G/W: 101 cm

D/D: 80 cm D/D: 80 cm

Y/H: 92 cm Y/H: 92 cm

RENK KODU:

97069701

86 www.arnisa.com.tr



Lemi

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 195 cm G/W: 93 cm

D/D: 95 cm D/D: 95 cm

Y/H: 98 cm Y/H: 98 cm

RENK KODU:

94109400
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Dilek

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 226 cm G/W: 75 cm

D/D: 85 cm D/D: 93 cm

Y/H: 97 cm Y/H: 98 cm

RENK KODU:

94009406

88 www.arnisa.com.tr



Lale

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 220 cm G/W: 75 cm

D/D: 83 cm D/D: 93 cm

Y/H: 92 cm Y/H: 98 cm

RENK KODU:

06 K-2019400
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Polo

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

KANEPE / SOFA BERJER / ARM CHAIR

G/W: 228 cm G/W: 95 cm

D/D: 83 cm D/D: 83 cm

Y/H: 92 cm Y/H: 92 cm

Polo 2

RENK KODU:

K-2119410

90 www.arnisa.com.tr



CORNER SETS

 Köşe takımlarında birbirinden şık modeller tasarımla mutluluğun birleştiği nokta Arnisa 
Mobilya’da. Köşe takımlarımız üstün kalitesi ve en modern tasarımlarıyla her zaman bir adım 
öndedir. 

 En yeni tasarımları ile evinize renk katacak köşe takımı modellerimizde 2018 tasarım-
ları sizlere sunuldu. 2018 modellerimizde köşe takımlarımızda yenilikler getirdik, yataklı köşe 
takımları modellerine ağırlık verdik. Ergonomik tasarım ve silinebilen kumaş seçenekleri ile 
en kaliteli köşe takımı modellerini sizlere sunmaktayız. En yeni tasarımları ile evinizde mu-
hteşem görüntü oluşturacak renkli köşe takımları modellerinin özelliklerini sayacak olursak; 
sağlam ahşap yapı, 1. sınıf malzeme kalitesi, yatak olma özelliği, silinebilen kumaş, tüm mod-
ellerde renk ve desen seçeneği olarak sıralayabiliriz. 

 Yeni yıla özel trend renkleri ve tasarımlarının ihtişamıyla köşe takımı modelleri evlerin 
en güzel köşesinde yerini alacak. Ailelerin en çok tercih ettiği oturma gruplarından olan köşe 
takımları az yer kaplaması durumuyla favori mobilyalar arasındadır. Eskiye nazaran daha 
kullanışlı olan köşe koltuklar yatak olma özelliği sayesinde konforun ve tasarımın yanı sıra 
kunanışlılığı özelliğinide taşımaktadır. Kaliteli ve konforlu vakit geçirmeniz için tasarlanmış 
Arnisa mobilyanın L koltuk modellerimizi çok seveksiniz.

 Arnisa Mobilya is the point where the fashionable designs are combined with each oth-
er in the corner sets. Our corner sets are always one step ahead with its superior quality and 
the most modern designs.

 With our newest designs, our 2018 designs will be presented to you. Our 2018 corner 
set models have brought innovations to our corner sets. In our corner set models we have 
focused on bed sets corner models. We offer you the best quality corner set models with er-
gonomic design and silkable fabric options. With the latest designs, colorful corner sets that 
will create a magnificent image at home will count the features of the models; solid wood 
structure, quality of first class material, property of bed, silane fabric, color and pattern in all 
models.

 The new YILA will take its place at the most beautiful corner of the houses with special 
trend colors and designs in the splendor of the corner set models. The corner suits, which 
are mostly preferred by the families, are among the favorite furniture in terms of space oc-
cupancy. Corner seats, which are more useful than the old ones, bear comfort and design as 
well as elegance due to its bearing feature. Designed for you to spend quality and comfort, 
our L lounge models of Arnisa furniture are very nice.

Köse Takımları
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Chester
Köşe

RENK KODU:

120 124129

92 www.arnisa.com.tr



78

98 98
148 210

318
256
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Lucca 
Köşe

RENK KODU:

K-120 K-1129404

94 www.arnisa.com.tr



291

205 86

84

108

205

Lucca
Köşe 2

RENK KODU:

95609561
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Nero 
Köşe

RENK KODU:

97069704

85

104 10
4158 210

314
262
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Paris
Köşe

RENK KODU:

120126

82

104 10
4147 198

302
257
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Aspendos 
Köşe

RENK KODU:

9654 96529653

82

92 92
147 200

317
265

98 www.arnisa.com.tr



282

196 88

80

88

184

Zen
Köşe

RENK KODU:

9407 K-215 94109408
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Masal 
Köşe

RENK KODU:

9407 94059408

ikili ve üçlü kanepe yer değiştirebilir.
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Masal 
Köşe 2

82

95 115 11
595

156 130
203

177

320
273

RENK KODU:

9407 94009410

ikili ve üçlü kanepe yer değiştirebilir.
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Soho 
Köşe

82

95 115 11
595

153 130
200

177

317
270

RENK KODU:

9400 K-2179406

ikili ve üçlü kanepe yer değiştirebilir.
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103

Mayer
Köşe

87

82 82
145 194

306
257

RENK KODU:

96009608

ikili ve üçlü kanepe yer değiştirebilir.
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Nazar
Köşe

92

80 111 11
180

157 130
216

190

328
270

RENK KODU:

9405 K-2109403

ikili ve üçlü kanepe yer değiştirebilir.

104 www.arnisa.com.tr



Nazar
Köşe 2

RENK KODU:

9702 97039710
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87

82 82
142 191

303
254

Lotus
Köşe

RENK KODU:

96009605

106 www.arnisa.com.tr



Sofas

Kanepeler

Viyana
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Sahra

Demet

Kilyos

Deniz
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Siesta
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Bella (130x190)

RENK KODU:

7201 K-761

110 www.arnisa.com.tr



Side (75x190)

Aksu (60x190) RENK KODU:

RENK KODU:

7106

7113 7115

111



Dekor Mobilya Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. 
Menderes Mh. 31061. Sk. No:99 

Merkez / BURDUR / TÜRKİYE
Tel : 0 (248) 252 82 01 (Pbx) 

Fax : 0 (248) 252 83 60
info@arnisa.com.tr
www.arnisa.com.tr

Müşterilerimizin Dikkatine: Ürün çekimleri ileri teknoloji ile gerçekleştirilmektedir. 
Çok azda olsa, zaman zaman ortaya çıkan renk kayıpları baskı ve renk 

ayrımlarından kaynaklanmaktadır. Müşterilerimizin bunu dikkate almasını rica 
ederiz.  Bu Katalogda yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. 

ARNİSA MOBİLYA gerektiğinde bu katalogda  belirtilmiş özellikler üzerinde her 
türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Arnisa, DEKOR MOBİLYA’nın tescilli markasıdır.

instagram.com/arnisamobilya
facebook.com/arnisamobilya

twitter.com/arnisamobilya

  Stilinizi
   Yansıtan
Tasarımlar


