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Mükemmel ve çok yönlü
Wonderfully versatile
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IMM Cologne and in-house
exhibitions 2016 Trend roporu

IMM Cologne and in-house
exhibitions 2016 trend report

Yaşam ve yatak odası mobilyalarında
son trendlerden haberdar olun.
Bültenimiz „IMM Cologne“
fuarı ve mağaza içi sergilerden
esinlenerek, size bazı örnekler
sunar - ilham almanız dileğiyle!

Discover the trends for living room
and bedroom furniture in our trend
report. It gives you a number of
impressions covering all aspects
of the ”IMM Cologne“ interiors
show and the accompanying inhouse exhibitions. Be inspired.
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Çeşitli yüzeyler
Surfaces galore

Doğal, işlenmemiş ahşap, mobilya
yüzeylerinde çarpıcı bir etki yaratır.
Yataklarda ve koltuklarda deri
kullanımının yanı sıra beyaz, gri
veya siyah vernikli dolap kapakları
ile heyecan verici kombinasyonlar
oluşturulur. Günümüzde gri tonları
ve siyah ile beyazın kontrastı ağırlıkla
kullanılmaktadır. Beton görünümlü
ön paneller ise alışılmış mobilya
estetiğine şaşırtıcı bir farklılık getiriyor.
Renk ise öncelike pastel tonlar ile bu
kombinasyonlara katılıyor. Güncel trend:
yatak ve koltuklarda pembe tonları.

Unadulterated, natural wood cuts an
impressive figure on furniture surfaces.
Leather on beds and seating as well as
white, grey or black lacquered fronts on
cabinets create exciting combinations.
Hues of grey and contrasts with
black and white are in general very
much present. Fronts in concrete look
provide a surprising counterpoint aside
customary furniture aesthetics. Colour
mainly comes into play from pastel
shades. Particularly en vogue: shades of
pink in seating and resting furniture.
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ŞIK KOMBİNASYON:
AHŞAP VE LAKE
CLASSY COMBINATION:
WOOD AND LACQUER
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DOĞAL KOMBİNASYON:
AHŞAP VE DERİ
NATURAL COMBINATION:
WOOD AND LEATHER
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CANLI KOMBİNASYON:
AHŞAP VE BEYAZ
FRESH COMBINATION:
WOOD AND WHITE
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◀ Kapaklar binlerce kez açılıp
▲ Üç kapaklı sürgü dolaplarda orta
kapanıyorsa: Intermat menteşelerinin
kapak her iki yana açılır ve frenli
sağlamlığına güvenebilirsiniz.
bir şekilde kapanır. Opsiyonel olarak
açma freni de uygulanabilir: TopLine
◀ When doors are opened thousands of
sürgü
kapak sistemi.
times: you can rely on sturdy Intermat
hinges.
▲ The middle one of the three sliding
doors can be opened in both
directions and closes gently on
both sides. Also with optional soft
▼ İster küçük ve hafif, ister büyük ve
opening: TopLine sliding door
geniş bir çekmece olsun: Quadro
system.
kızak sistemleri ile kolayca açılır,
yumuşak biçimde kapanır.
▼ Whether small, lightweight or large,
wide drawers: Quadro drawer
runners let them open easily and
close gently.
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DOĞAL AHŞAP /
AHŞAP EFEKTİ
NATURAL WOOD /
WOOD EFFECTS
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ŞIK VE ZARİF:
GRİ
ELEGANT AND CLASSY:
GREY
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UYUMLU KONTRAST:
SİYAH VE BEYAZ
COOL CONTRAST:
BLACK AND WHITE
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PEMBE VE DİĞER
PASTEL TONLAR
PINK AND OTHER
PASTEL SHADES

13
15651_Hettich_Trendreport-IMM2016_V1_TR.indd 13

21.07.2016 16:24:10

LOFT LIVING:
BETON GÖRÜNÜMLÜ
YÜZEYLER
LOFT LIVING:
SURFACES IN
CONCRETE LOOK
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Yaşayan mimari
Living architecture

Oyuklar, açık alanlar veya kullanılan
raflar mobilyalara etkileyici detaylar
katar. Mobilyada cam kullanımı üç
boyutlu görünüm etkisini güçlendirir.
Ön paneller gitgide genişliyor.
İskandinav tasarımı, günden güne
daha cazip hale geliyor: beyazın sık
kullanımı, açık renkli ahşap türleri
ve saf şekiller bu geleneksel stili
tanımlayan unsurlardır. Retro stilinin
karakteristik çizgilerini taşıyan
mobilyalar çekici kontrastlar sunar.
Çalışma masaları şık biçimde yaşam
alanına entegre olup, birer çekici
tasarım objesi oluyor. Banyolar
daha yaşanır hale gelip, yatak odası
ile iç içe geçiyor. Giyinme odaları ise
harika bir saklama alan olup, lüks
bir hava katıyor.

Cut outs, open sections or fitted
shelves add exciting statements to
living room furniture. Glass inserts
let us experience furniture in three
dimensions. Fronts are getting wider and
wider. Scandinavian design is hugely
popular: a lot of white, light coloured
timbers and understated look define
this traditional style. Vintage furniture
full of character in retro style provides a
pleasant change. Desks blend elegantly
into the living room environment and
become attractive design objects.
Bathrooms are taking on a homely
look and merging with the bedroom.
Walk-in wardrobes are veritable space
wizards and exude a touch of luxury.
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İLHAM VEREN İÇ
GÖRÜNÜM: KESİMLİ
MOBİLYALAR
INSPIRING INSIGHTS:
CUT OUTS IN FURNITURE
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KANITLANMIŞ, YENİDEN
KEŞFEDİLMİŞ: MODERN
ÇALIŞMA MASASI
THE WELL TRIED,
REINTERPRETED: THE
MODERN BUREAU
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KUZEY ESİNTİSİ:
İSKANDİNAV TASARIMI
NORTHERN FLAIR:
SCANDINAVIAN DESIGN

◀ TopLine sürgü kapak sistemi sayesinde, ağır kapaklar bile hafif ve yumuşak
şekilde açılıp kapanır.
◀ The TopLine sliding door system even
lets you move heavy fronts gently and
with effortlessly ease.
▼ Silent System frenli Quadro rayları
sayesinde bebek odanızda sessizlik ve
sükunet.
▼ Quadro runners with Silent System
provide peace and quiet in baby‘s room.
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ÇEKİCİ: GİYİNME
ODALARI
APPEALING: WALKIN WARDROBES

▼ WingLine katlanır kapak sistemi
ile katlanır kapaklar konforlu açılır.
Ve Sensys menteşeler sayesinde
yumuşak ve sessiz bir şekilde kapanır.
▼ The WingLine folding sliding door
system opens folding doors with
incredible ease. And with Sensys
hinges, closes them again quietly and
gently.
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◀ Her türlü beklenti için mükemmel kapak
çözümü: Intermat ile menteşeli kapak
vaya TopLine sürgü kapak sistemi.
Tüm içeriğe kolay erişim ve optimal
kullanım alanı.
◀ The perfect door solution for any need:
hinged doors with Intermat hinges or
the TopLine sliding door system. Easy
access everywhere, optimum use of storage space and a clear view of contents.

▼ Senkron açılan kapaklar ile TopLine:
Bir dokunuş ile giyinme odasının tüm
içeriği elinizin altında.
▼ TopLine with synchronously opening
doors: a single movement of the hand
provides access to the entire contents
of this walk-in wardrobe.
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AÇILMIŞ: GENİŞ
ÖN PANELLER
OPENED: WIDE FRONTS

▶Q
 uadro raylar olağanüstü geniş
çekmecelerde dahi mükemmel stabilite
ve sessiz işleyiş sunar
▶ Quadro runners give maximum
stability and superb running quality
even to exceptionally wide pull-outs.
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Akıllı fonksiyon
Intelligent functionality

Mobilyalar günden güne daha teknolojik oluyor: entegre hoparlörler, USB
veya telefon şarj bağlantı noktaları
sayesinde multimedya uygulamaları
için ideal konum haline geliyorlar.
Mobilya aydınlatması da daha sık
kullanılmaktadır. Saklama alanları ve iç
organizasyon için akıllı fikirler her türlü
yaşam alanında başarılı oluyor; en ufak
alanlarda dahi pratik çözümler üretiyorlar. Farklı fonksiyonlara sahip mobilyalar ise günden güne daha popüler
hale geliyor. Tek bir dokunuş ile açılan
kulpsuz ön paneller halen güncel bir
trend. Bununla birlikte katlanır kapaklar
tekrar trendler arasına girdi: özellikle
gardroblarda pratik cazibesini
kanıtlıyor. Büyük bir etki yaratan unsur
ise, bir tek dokunuş ile iki kapağın aynı
anda senkron açılmasını sağlayan sürgü
kapak sistemleri.

Furniture is getting smarter all the
time: integrated speakers, USB ports
or charging stations make them the
ideal place for multimedia installations.
Light is being integrated into more
and more furniture. Clever ideas for
storage space and interior organisation
are making a name for themselves in
all parts of the home; they provide
practical space even in the smallest of
rooms. Transformable furniture that
combines various functions is becoming
increasingly popular. The trend towards
handleless fronts remains unbroken;
the convenience of opening at the
press of a finger continues to enthral.
The comeback of the year belongs
to folding doors: they convincingly
demonstrate their practical benefits on
the wardrobe. And a real ”wow“ effect
comes from the synchronously sliding
doors where one movement opens two
doors at the same time.
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AKILLI BAŞLANGIÇ
SMART START
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ZARİF VE AYDINLATICI:
MOBİLYADA
AYDINLATMA
ENLIGHTENING:
LIGHTING IN
FURNITURE
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KATLANIR KAPAĞIN
DÖNÜŞÜ
COMEBACK OF
FOLDING DOORS

WingLine katlanır kapak sistemleri
sayesinde açık kapaklar mekanda fazla
yer kaplamaz

With the WingLine folding sliding door
system, open doors do not extend into
the room as far.
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door
to

SENKRON SÜRGÜ
KAPAKLAR
SYNCHRONOUSLY
SLIDING DOORS

Etkileyici açılan kapaklar: senkronize
TopLine sürgü kapak sistemi ile her iki
kapak senkron açılır ve tüm içeriğe hızlı
bir erişim sağlar.

Opening with ”wow“ factor: with the
synchronised TopLine sliding door system,
two doors open at the same time,
revealing everything inside in seconds flat.
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AKILLI KULLANIM
ALANI FİKİRLERİ
CLEVER STORAGE IDEAS

▲Ç
 ok yönlü OrgaStripe iç organizasyonu ile şifonyer çekmecelerinizi
kişiselleştirin.
▲ D
 resser drawers can be structured in
any way with the versatile OrgaStripe
interior organiser.

▲ Intermat menteşeler ile açılı
alanlarda dahi verimli kullanım
alanları yaratabilirsiniz.

▲ Z or ulaşılan alanlara Intermat geniş
açılı menteşeler daha rahat erişim
sağlar.

▲ Intermat hinges let you create
efficient storage in irregularly
shaped spaces.

▲ Intermat wide angle hinges make
hard to reach storage space far
easier to access.
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▶S
 ilent System frenli Quadro
çekmece rayları bebek odası
şifonyerinin çekmecelerini sessizce
kapatır.
▶ Quadro drawer runners with Silent
System quietly close this changing
unit‘s drawers.

s-

d in
tripe

▶ Hettich ‘in Quadro ray sistemleri
ile çekmeceler kolay açılır.
 rawers are ever so easy to open
▶D
with Quadro drawer runners from
Hettich.
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DAHİYANE DÖNÜŞÜM:
ÇOK FONKSİYONLU
MOBİLYA
MASTER OF TRANSFORMATION: MULTIFUNCTIONAL FURNITURE
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SADE ÇİZGİLER:
KULPSUZ ÖN
PANELLER
NEAT CONTOUR:
HANDLELESS FRONTS

▶ Bu kapakların ardında Push
to Open (Bas/Aç) Sensys
menteşeler bulunmaktadır.
Açmak için kapağa hafifçe
basmanız yeterlidir.
▶ Quadro Push to open provides
the conclusive answer to
producing handleless design for
drawers. The pull-out opens in
response to a press.

◀ Kulpsuz tasarıma sahip çekmeceler,
Quadro Push to Open (Bas/Aç)
raylar ile uygulanabilir. Ön panele
hafif bir dokunuşla çekmece açılır.
◀ Quadro Push to open provides the
conclusive answer to producing
handleless design for drawers. The
pull-out opens in response to a press.
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• Newjoy isminin bir hikayesi
var mı?

fizibilitesine uygun olan lokasyon
seçimi, mağaza konumlandırması
ve hedef kitlesinin karlılık analizlerini çıkartarak, ilk yıldan itibaewjoy‘un tüm dünyada
ren hedeflerini belirliyoruz. Önem
geçerliliği olan uluslararası
verdiğimiz nokta yatırımcımızı
bir isimle yola çıkmasının
bölgesinde büyüterek pazar payımızı
en büyük nedeni sadece iç pazarartırmak. Bu doğrultuda teknolojik
da değil yurt dışında da aranılan,
alt yapımız, geniş ürün-fiyat alterbilinen ve tavsiye edilen bir marnatiflerimiz ve yapmış olduğumuz
ka olma hedefidir. Hem yeni nesli
ifade edebilecek hem de tüm dünya yatırım danışmanlıklarımız ile
ailemizin yeni üyeleri olmak isteyen
çocuklarını kucaklayabilecek bir
iş ortaklarımıza iyi bir yatırım fırsatı
isim olmasını istedik. ‘Yenilik’ ve
sunuyoruz. Yurt içi ve yurt dışı
‘Eğlence’ kelimeleri dünya markası
olma hedefimizin yanında şirket kül- fuarları bizim için çok önemli. Bütün
türümüzü, genç ve dinamik yapımızı fuarlara katılım gerçekleştiriyoruz.
İlk günden itibaren Almanya, Belçida yansıttığı için Newjoy bizi en iyi
ka, Libya, Arabistan, Dubai, Çin ve
anlatan isim oldu.
Rusya‘da fuarlara katıldık, 5 kıtaya
yayılan bir pazarlama faaliyeti sürdürüyoruz. Bugün 30 ülkede Newjoy
• Newjoy’un 2012 yılından bu
markası ile ihracat yapıyoruz, 2016
yana hızlı bir büyüme gerçekyıl sonu itibarı ile 40 ülkeye ihraleştirdiğini görüyoruz. Bunu
cat yapmayı hedefliyoruz. İhracat
nasıl değerlendiriyorsunuz?
gerçekleştirdiğimiz pazarlar arasında
İngiltere, Hollanda, Rusya, Fransa,
ugün itibari ile Türkiye geG. Afrika, Almanya, Cezayir, Libya
nelinde 65 satış noktamız ile
Arabistan, Kuveyt, Dubai, Fas, Vietürünlerimizi tüketicilerimizle
nam, Malezya, Irak ve Azerbaycan
buluşturuyoruz. Franchise sistemi
gibi ülkeler geliyor.
ile çalışıyoruz ve yatırımcımızı her
adımda destekliyoruz. Bölgesinin

N
• Kısaca firmanızdan söz eder
misiniz?

B

ebek ve genç mobilyası sektörüne yeni bir soluk getirme
ve dünya markası olma hedefiyle yola çıkmış bir markayız.
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 40 dönüm açık alan, 17 dönüm kapalı alanda kaliteli, çevreci
ve fonksiyonel ürünler üretmekteyiz. Mobilya sektöründe dört senede
büyük bir ivme yakaladık ve yurt
çapında konsept mağaza sayımız
65’e ulaştı. Dünyada 30 ülkede
ürünlerimizi yeni nesil ebeveynlerle
ve gençlerle buluşturuyoruz. Üretimimizde ve özellikle son kontrol
proseslerimizde kadın çalışanlarımız
çoğunluğu oluşturuyor. Üretimin her
aşamasında kadın elinin değmesini
ve anne hassasiyetiyle üretim
gerçekleşmesini önemsiyoruz. Ürün
konsepti ve yeni ürün çıkarma
hızımız ile bebek ve genç ürün
kategorilerinde sektörde trendleri
yönlendiriyoruz.

B
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• Newjoy genç odası modelleriniz birbirinden farklı ve güzeller; tasarımlarınızda olmazsa olmaz dediğiniz unsurlar
nelerdir?

N

ewjoy her şeyden önce gençleri dinler, onların istek ve
beğenilerine olabildiğince
cevap vermeye çalışır. Gençlerin
yanında annelerin beklentileri de
bizim için önemlidir. Biz bebek ve
genç mobilyasında tasarım, fiyat ve
fonksiyonellik konularında tüketiciye fayda sağlamayı hedef edinen
bir markayız. Her genç odasını aynı
şekilde kullanmak istemiyor, kişisel
alışkanlıklar, zevkler ve beklentiler
farklı oluyor. Fonksiyonelliği ön
planda tutarak tasarım odaklı yol
alıyoruz.Özellikle Türkiye de ilk ve
tek olan “Smart” serimiz den Puzzle modelimiz ile İstanbul Mobilya
Fuarı’nda tasarım ödülü aldık.
Gençleri mobilya seçimlerinde özgür
bırakıyoruz. 6 ana grup ve 72 farklı
modülden oluşan Smart serisi ile
odanı istediğin gibi tasarla diyoruz.
Mottomuz özgürce yaşa. Biz yeni
nesli dinleyerek, onlara

özel tasarımlar ile yaşam alanlarını
güzelleştiriyoruz. Bunun yanında
tasarımdan üretime ürün stratejimiz; “sağlık, güvenlik, konfor ve
kalite“ üzerine kuruludur. İnsan
sağlığını olumsuz etkileyebilecek
kanserojen maddelere ürünlerimizde
kesinlikle yer vermiyoruz. Ürünlerimizin şıklığından ve kalitesinden
ödün vermeden, modern tasarımlarla
hayata geçirilmesini, yüksek güvenlik ve kalite standartlarına göre
kontrollerinin yapılmış olmasını
üretim anlayışımızın temel ilkeleri
olarak kabul ediyoruz. Ürünlerimizi
7 yıl garantili olarak tüketicilerimize
sunuyoruz.

B

elirttiğim gibi dört senede
sektörde hızlı bir büyüme
yakaladık, çünkü sektörü
iyi analiz ediyoruz. Ekip olarak
markamıza ve kendimize güveniyoruz. 2012 yılında markamız adına
hayalini kurduğumuz birçok hedefimizi bugün gerçekleştirmenin sevinciyle yolumuza devam ediyoruz.
2020 yılına geldiğimizde Newjoy;
tüm dünya çocuklarını kucaklayan
ürün yelpazesi ve marka algısıyla,
ülkemizde 100’ün üzerinde satış
noktası ve dünyada 40’ın üzerinde
mağazası ile kendi pazar payını
yaratmış, takip ve taklit edilen bir
marka olarak büyümesine devam
edecektir.

• 2020 yılına kadar hedeflerinize ulaşmak için şu anki durumunuzdan ne gibi farklar oluşmasını bekliyorsunuz açıklar
mısınız?
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INNOTECH ATIRA
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