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01 Salotti (Bindebir Mobilya San. Tic. Ldt. Sti.), from 1948 to 
the present, makes difference in the management and design 
of home furniture with contemporary approach.  01 Salotti 
(Bindebir Mobilya San. Tic. Ldt. Sti.) offers products that are 
user centered and care about environmental factors. 
01 Salotti (Bindebir Mobilya San. Tic. Ldt. Sti.), 1948 yılından 
günümüze kadar ev mobilyalarının yönetimi ve tasarımı 
alanlarında çağdaş bir yaklaşım sergileyerek fark yaratmaya 
devam ediyor. 01 Salotti (Bindebir Mobilya San. Tic. Ldt. Sti.) 
üretimini kullanıcı odaklı ve çevresel normlara uygun olarak 
gerçekleştiriyor.

01 Salotti (Bindebir Mobilya San. Tic. Ldt. Sti.) have stuck 
loyally to the same ethical values for years, it is a large 
family consisting of employees, designers, suppliers, solution 
partners and users. Each member of the family is bound 
together by trust and loyalty.
01 Salotti (Bindebir Mobilya San. Tic. Ldt. Sti.), kurulduğu 
ilk günden beri aynı etik değerlere sadakatle sahip çıkan; 
çalışanlardan, tasarımcılardan, tedarikçilerden ve çözüm 
ortaklarından oluşan çok büyük bir aile. Güven ve sadakat 
duyguları ailenin üyelerini birbirine bağlıyor.

01 Salotti (Bindebir Mobilya San. Tic. Ldt. Sti.) 
people have stuck loyally to the same ethical 
values since 1948.
01 Salotti (Bindebir Mobilya San. Tic. Ldt. Sti.) 
insanları, 1948 yılından beri aynı etik değerlerle 
sadakatle sahip çıkıyor.

Deep roots…
Derin kökler…

Where ideas, objects 
and people meet.
Fikirlerin, ürünlerin 

ve insanların 
buluşma noktası.

As a brand who’s known for its 
innovations within the sector, 01 

Salotti (Bindebir Mobilya San.
Tic. Ldt. Sti.) has been sharing
its expertise with customers in 
more than 20 global locations 

since 1948.
The company is strengthening its 
positon in the Gulf countries by 

increasing number of sales points.
Sektör içinde yenilikçiliğiyle tanınan 

01 Salotti (Bindebir Mobilya San. 
Tic. Ldt. Sti.) dünyada 20’den 

fazla küresel noktada uzmanlığını 
kullanıcılarıyla paylaşıyor ve 

bölgesel lider olmak hedefiyle 
satış noktalarının sayısını arttırarak, 

körfez ülkelerindeki konumunu 
güçlendiriyor. 

54



         v

008 076 106 122 156

bedrooms dining rooms sofa sets tv units miscellaneous 

soho _ 10
bonita _ 22
patara _ 28
milano _ 40
peru _ 46
matta _ 52
pars _ 58
arthur _ 64
suit _ 68
monza _ 72

soho _ 78
bonita _ 82
patara _ 86
milano _ 90
pars _ 94
arthur _ 98
monza _ 102

soho _ 108
bonita _ 110
patara _ 112
milano _ 114
pars _ 116
arthur _ 118
monza _ 120

soho _ 124
bonita _ 130
patara _ 136
pars _ 142
arthur _ 146
monza _ 152

tv stands _ 156
showcases _ 157
chest of drawers _ 158

76



YATAK  ODALARI

bedrooms

Ne istediğini bilenlere...Tasarım ve stil önemlidir.
Peki ya konfor? En küçük ayrıntıları düşündük ve 
Size özel,sizin istediğiniz gibi ürünler geliştirdik.

Design and style are important for ones 
Who know what to want. But comfort is important as well... 

So we designed special products for you considering all your needs.

ATTRACTIVENESS AND 
FUNCTIONALITY DESIGN!

98



SOHO

1110



SPACE HARMONY AND ELEGANCE
FLOW TOGETHER NATURALLY

Modern görünümü ile keyifli yaşam için 
yaratılmış bir tasarım, kendine özgü stili 
göz kamaştırıyor.

bedroom
SOHO
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SOHO
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SOHO
Grey

1716



Yenilikçi görünümü ile evinizde dekorasyon 
fikirlerine yön verecek olan yeni bir stil.  Farklı 
renk kombinasyonuna sahip olması, ruhunuza 
hitap edeni seçmenizi sağlayan ve kendinden 
söz ettiren bir tasarım. 

bedroom
SOHO

IMAGINATION AND CREATIVITY  
FOR YOUR ROOM.

Grey

1918



SOHO
Grey
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BONITA

2322



Tarzınızla yaşattığınız mekanlara, ufkunuzu 
geniş tutan tasarımların ambiyansına 
kapılacağınız ve rahat yüzeyi ile huzur 
bulacağınız bir ortam yaratın. 

bedroom
BONITA

THE STORY OF FINER DETAILS 
TURNING INTO FUNCTIONALITY.

2524



BONITA
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PATARA

2928



Düzenli çizgiler ile ironik formların etkisi, estetik 
ve dayanıklılılığın getirdiği eşsiz kişiliğinizle 
bütünleşen en ideal tasarımlar… 

bedroom
PATARA

A GOOD CHOICE FOR THOSE 
WHO WANT TO EMPHASIZE 
NOBILITY.
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PATARA

3332



PATARA
Black
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Doğru formlara, zıt renkleri en doğru şekilde 
kombin etmek ustalık işidir... Nereye neyin 
yakışacağını sizler için tasarım ekibimizle 
düşünüp, zengin renk kartelasını sizlere 
sunuyoruz.

bedroom
PATARA

THE EXCITEMENT OF RETURNING 
FROM TRADITIONAL TO MODERN.

Black

3736



PATARA
Black
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MILANO

4140



Evinizde ki eşyalarınız ile en güzel uyumu 
sağlayacak desenlerin vermiş olduğu hava 
zerafetin de öncülüğünü sağlıyor.

bedroom
MILANO

MODERNIST AND STYLISH DESIGN
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MILANO
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PERU

4746



Yaşam alanlarında mükemmeli resmeden 
mobilya tasarımlarını görmek ve mekanlarının 
ahenkle dans etmiş olmasını isteyenler için
tercih ettiklerimiz. 

bedroom
PERU

USEFUL AND ARTSY FURNITURE

4948



PERU
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MATTA

5352



Yenilikçi görünümü ile evinizde dekorasyon 
fikirlerine yön verecek olan yeni bir stil.  

bedroom
MATTA

A SOPHISTICATED AND STYLISH 
DECORATION STYLE

5554



MATTA
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PARS

5958



Geleneksel formlardan yola çıkan etkileyicii 
elegan desenlerdeki rafine tasarımlar...

bedroom
PARS

DETAILS ALWAYS MAKE A DIFFERENCE.
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PARS
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ARTHUR

6564



Şık ve asil görünümü ile insanı büyüleyen bu 
takımda modernlik ve klasik çizgiler hemen 
kendini belli ediyor.

bedroom
ARTHUR

ELEGANT, LIVELY AND STYLISH

6766



SUIT

6968



Bazı tasarımlar vardır ki senler boyunca 
kullanılmasına rağmen hiç eskimeden
ilk günki gibi yeni kalırlar...

bedroom
SUIT

THE HEART OF YOUR HOME
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MONZA

7372



Modern ve klasik görünümü bir arada 
yaşamak isteyenlerin kolay kolay 
vazgeçemeyeceği bu tasarım ile yatak 
odanızda rahatlığı başrole taşıyacaksınız.

bedroom
MONZA

THE HEART OF YOUR HOME

7574



YEMEK  ODALARI

dining
rooms

Tasarımda ilgi çekicilik ve işlevsellik size huzur vermeyi başarıyorsa 
bu çok önemlidir.Göz yormayan detaylar ve yalın formlar her zevke 
hitap eden tarzını yansıtabileceğiniz farklı ürün tasarımları evinizin 

merkezini oluşturacak.

It 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 perfect the style appealing to all 

tastes will form the center of your home.

TOUCHED BY A NEW 
CREATION
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SOHO
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Modern görünümü ile keyifli yaşam için 
yaratılmış bir tasarım, kendine özgü stili 
göz kamaştırıyor.

diningroom
SOHO
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BONITA

8382



Tarzınızla yaşattığınız mekanlara, ufkunuzu 
geniş tutan tasarımların ambiyansına 
kapılacağınız ve rahat yüzeyi ile huzur 
bulacağınız bir ortam yaratın. 

BONITA
diningroom
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PATARA

8786



Düzenli çizgiler ile ironik formların etkisi, estetik 
ve dayanıklılılığın getirdiği eşsiz kişiliğinizle 
bütünleşen en ideal tasarımlar… 

PATARA
diningroom
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MILANO

9190



Evinizde ki eşyalarınız ile en güzel uyumu 
sağlayacak desenlerin vermiş olduğu hava 
zerafetin de öncülüğünü sağlıyor.

MILANO
diningroom

9392



PARSPARS

9594



Geleneksel formlardan yola çıkan etkileyicii 
elegan desenlerdeki rafine tasarımlar...

PARS
diningroom
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ARTHUR

9998



Şık ve asil görünümü ile insanı büyüleyen bu 
takımda modernlik ve klasik çizgiler hemen 
kendini belli ediyor.

ARTHUR
dining room

101100



MONZA

103102



Modern ve klasik görünümü bir arada 
yaşamak isteyenlerin kolay kolay 
vazgeçemeyeceği bu tasarım ile yatak 
odanızda rahatlığı başrole taşıyacaksınız.

MONZA
diningroom

105104



TV  ÜNITELERI

tv
units

Her salon kullanışlı mobilyaları hak eder,her ev sahibi güzel mobilyalara 
sahip olmak ister.Estetik duruşu, kaliteli malzemesi ve mekana uyum 

sağlayan boyutuyla farklı bir hava katan görünüme sahip koltuk 
takımları salotti’de.

Every hall deserves useful furniture, every homeowner wants to have 
nice furniture.It has a different apperiance with its aesthetic aspect , in 

salotti high-quality material and sizeadapting to the space.

MAKE YOUR ROOM PERSONAL 
AND UNIQUE
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Modern görünümü ile keyifli yaşam için 
yaratılmış bir tasarım, kendine özgü stili 
göz kamaştırıyor.

Wall Unit
SOHO
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Tarzınızla yaşattığınız mekanlara, ufkunuzu 
geniş tutan tasarımların ambiyansına 
kapılacağınız ve rahat yüzeyi ile huzur 
bulacağınız bir ortam yaratın. 

Wall Unit
BONITA

111110



Doğru formlara, zıt renkleri en doğru şekilde 
kombin etmek ustalık işidir... Nereye neyin 
yakışacağını sizler için tasarım ekibimizle 
düşünüp, zengin renk kartelasını sizlere 
sunuyoruz.

Wall Unit
PATARA

113112



Evinizde ki eşyalarınız ile en güzel uyumu 
sağlayacak desenlerin vermiş olduğu hava 
zerafetin de öncülüğünü sağlıyor.

Wall Unit
MILANO

115114



Geleneksel formlardan yola çıkan etkileyicii 
elegan desenlerdeki rafine tasarımlar...

PARS
Wall Unit

117116



Şık ve asil görünümü ile insanı büyüleyen bu 
takımda modernlik ve klasik çizgiler hemen 
kendini belli ediyor.

ARTHUR
Wall Unit

119118



Modern ve klasik görünümü bir arada 
yaşamak isteyenlerin kolay kolay 
vazgeçemeyeceği bu tasarım ile yatak 
odanızda rahatlığı başrole taşıyacaksınız.

MONZA
Wall Unit

121120



KOLTUK  TAKIMLARI

sofa
sets

Doğadan ilham alan stilden bahsedip dokunuşu modernleştirmekten 
bahsetmemek olmaz.Her bir parça birbirine yakıştırılmış ve tarz 

oluşturulmuştur.
We touch your dreams with aesthetic and colors concealed. It is 

impossible not to mention about modernizing the touch by mentioning 
about nature-inspired style.Each part has been matched each other 

and the style has been formed.

IMAGINATION AND 
CREATIVITY  FOR YOUR ROOM
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SOHO
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Modern görünümü ile keyifli yaşam için 
yaratılmış bir tasarım, kendine özgü stili 
göz kamaştırıyor.

Sofa Set
SOHO

127126



SOHO

129128



BONITA

131130



Tarzınızla yaşattığınız mekanlara, ufkunuzu 
geniş tutan tasarımların ambiyansına 
kapılacağınız ve rahat yüzeyi ile huzur 
bulacağınız bir ortam yaratın. 

Sofa Set
BONITA

133132



BONITA
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PATARA
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Doğru formlara, zıt renkleri en doğru şekilde 
kombin etmek ustalık işidir... Nereye neyin 
yakışacağını sizler için tasarım ekibimizle 
düşünüp, zengin renk kartelasını sizlere 
sunuyoruz.

Sofa Set
PATARA

139138



PATARA

141140



PARS

143142



Geleneksel formlardan yola çıkan etkileyicii 
elegan desenlerdeki rafine tasarımlar...

PARS
Sofa Set
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ARTHUR

147146



Şık ve asil görünümü ile insanı büyüleyen bu 
takımda modernlik ve klasik çizgiler hemen 
kendini belli ediyor.

ARTHUR
Sofa Set
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ARTHUR

151150



MONZA

153152



Modern ve klasik görünümü bir arada 
yaşamak isteyenlerin kolay kolay 
vazgeçemeyeceği bu tasarım ile yatak 
odanızda rahatlığı başrole taşıyacaksınız.

MONZA
Sofa Set
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TV SEHPASI / TV TABLE

MONZA PARS ARTHUR

BONITA PATARA SOHO
G/W:144 Y/H:173 D/D:43 G/W:144 Y/H:173 D/D:43 G/W:144 Y/H:173 D/D:43

G/W:144 Y/H:173 D/D:43G/W:144 Y/H:173 D/D:43G/W:144 Y/H:173 D/D:43

GÜMÜSLÜK / SHOWCASE

PARS MONZA ARTHUR

BONITA PATARA SOHO
G/W:144 Y/H:173 D/D:43 G/W:144 Y/H:173 D/D:43 G/W:144 Y/H:173 D/D:43

G/W:144 Y/H:173 D/D:43G/W:144 Y/H:173 D/D:43G/W:144 Y/H:173 D/D:43
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ÇAMASIRLIK / CHEST OF DRAWERS

BONITA
G/W:144 Y/H:173 D/D:43

MATTA
G/W:144 Y/H:173 D/D:43

MILANO
G/W:144 Y/H:173 D/D:43

PATARA PERU
G/W:144 Y/H:173 D/D:43G/W:144 Y/H:173 D/D:43

PATARA
G/W:144 Y/H:173 D/D:43

SOHO
G/W:144 Y/H:173 D/D:43

SOHO
G/W:144 Y/H:173 D/D:43

PARS
G/W:144 Y/H:173 D/D:43

ARTHUR
G/W:144 Y/H:173 D/D:43

MONZA
G/W:144 Y/H:173 D/D:43
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Bindebir Mobilya 
San. Tic. Ltd. Şti.
Güzelevler Mah.
Keresteciler Sitesi

2064 Sk. No:6/A Yüreğir
ADANA TURKEY

Tel : +90 322 346 04 49
Fax : +90 322 346 03 31

info@bindebir.com
www.01salotti.com

@01salotti


