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CRAFT



Furniture forms are also an ideal key in order to create a 
peaceful appearance.It will give a beautiful wiew to your 
livingroom with its different appearance.A design created 
for pleasant life with its modern appearance,as well as 
unique style dazzle. 

Mobilyaların formları da huzurlu bir görüntü yaratmak 
için ideal bir anahtardır.Farklı görüntüsüyle oturma 
odanızda güzel bir görünüm kazandıracak.Modern 
görünümü ile keyifli yaşam için yaratılmış bir tasarım , 
kensine özgü stili göz kamaştırıyor.

A NEW
CREATION

THE MOST BEAUTIFUL
TONE OF PEACE.

3’lü
Berjer

230
90

93
80

75
75
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CRAFT



CRAFT



It attractiveness and functionaality 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.

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.

START A CHANGE 
IN YOUR WORLD

SECRETS OF 
EFFORTLESS STYLE

Masa
Konsol
Tv Ünitesi

200
220
240

94
50
50

78
80
55
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CRAFT
It creates the difference at your 
home with Nova having strong , 
noble and aesthetic apperiance.
Homes are more trendy and 
comfortable with relax designs 
which bringhigh-quality and 
functionality to your living space.

Güçlü , asil ve estetik bir duruşa 
sahip olan Nova ile evinizde fark 
yaratıyor.Yaşam alanlarınıza 
kalite ve işlevsellik getiren Relax 
tasarımları ile evler artık daha 
trend ve daha konforlu...



EXEN



Furniture forms are also an ideal key in order to create 
a peaceful appearance.It will give a beautiful wiew to 
your livingroom with its different appearance.A design 
created for pleasant life with its modern appearance,as 
well as unique style dazzle. 

Mobilyaların formları da huzurlu bir görüntü yaratmak 
için ideal bir anahtardır.Farklı görüntüsüyle oturma 
odanızda güzel bir görünüm kazandıracak.Modern 
görünümü ile keyifli yaşam için yaratılmış bir tasarım , 
kensine özgü stili göz kamaştırıyor.

A NEW
CREATION

LET CHANGE 
FOLLOWS YOU...

Good design and exact quality...
Feeling comfortable at home is everybody’s desire so 

in order to get that sense for you we are giving utmost 
attention to our furniture’s design,function and their 

color.

İyi tasarım,tam kalite...Evlerimiz kendimizi iyi hissetmek 
istediğimiz yerlerdir.

Bu yüzden mobilya seçimlerimizde tasarımlardan , 
kalitesine , fonksiyonelliğinden

rengine kadar her şeye özenle dikkat etmeliyiz.

3’lü
Berjer

240
98

105
82

80
82
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EXEN



COMO



It creates the difference at your home with Nova having 
strong , noble and aesthetic apperiance.Homes are 
more trendy and comfortable with relax designs which 
bringhigh-quality and functionality to your living space.

Güçlü , asil ve estetik bir duruşa sahip olan Nova ile 
evinizde fark yaratıyor.Yaşam alanlarınıza kalite ve 
işlevsellik getiren Relax tasarımları ile evler artık daha 
trend ve daha konforlu...

AN INTENSE WAY 
OF LIVING

THE HOME SPACE TO 
FEEL COMFORTABLE YOU

4’lü 
3’lü
Berjer

310
230
77

100
100
80

85
85
95
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COMO



COMO



It is designed in order to offer you,a breathtaking 
and refreshing living area with integrity consisting of 
peaceful,streamlined touches as well as the simplicity...

Sadeliğin yanı sıra vermiş olduğu 
huzur,modernleştirilmiş dokunuşların bir araya 
gelmesiyle oluşan bütünlük ile size doyumsuz ve 
tazeleyici yaşam alanı sunmak için düşünülmüş...

MAKE YOUR ROOM 
PERSONAL AND UNIQUE

FOR LIVING...

4’lü 
3’lü
Berjer

310
230
77

100
100
80

85
85
95

G/W D/D Y/H



NATURA



The design , which arises from blending of aesthetic 
adding movement to your spaces with naturallness 
of wood , adapts to wood stand elegance.Unique and 
relaxing ambience with specially developed wood and 
details is ready to accompany the happy moments.

Mekanlarınıza hareket katan estetiğin ahşap doğallığı ile 
harmanlanmasından ortaya çıkan bu tasarım ahşap ayak 
zarifliği ile uyum sağlıyor.Ahşap ve ayrıntıları özellikle 
geliştirilmiş eşsiz ve rahatlatıcı bir ambiyans,mutlu 
anlara eşlik etmeye hazır.

INSPIRATIONAL 
DETAILS

LONG-LASTING, 
TIMELESS DESIGNS.

4’lü 
3’lü
Berjer

295
235
90

98
98
90

82
82
97
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NATURA



NOVA



It creates the difference at your home with Nova having 
strong , noble and aesthetic apperiance.Homes are 
more trendy and comfortable with relax designs which 
bringhigh-quality and functionality to your living space.

Güçlü , asil ve estetik bir duruşa sahip olan Nova ile 
evinizde fark yaratıyor.Yaşam alanlarınıza kalite ve 
işlevsellik getiren Relax tasarımları ile evler artık daha 
trend ve daha konforlu...

AN INTENSE WAY 
OF LIVING

THE HOME SPACE TO 
FEEL COMFORTABLE YOU

3’lü
Berjer

237
78

98
88

95
95
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LISBON



‘‘Nlux’’ Which we offer you with perfect workmanship and 
different and material quality and different design from 
others , gives relief to your ambient.This design,in which 
blue color tones are used ,touches your soul by lighting 
your homes.

Kusursuz işçilik ve malzeme kalitesini,diğerlerinden farklı 
tasarımıyla sizlere sunduğumuz ‘‘Nlux’’ bulunduğunuz 
ortama ferahlık katıyor.Mavi tonların kullanıldığı bu 
tasarım evlerinize  ışık saçarak ruhunuza dokunuyor.

AESTHETIC 
LEGS...

SOFTENED 
EDGE DETAILS.

3’lü
Berjer
Sehpa

245
92
40

100
80
104

80
87
58
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LISBON

Space harmony and elegance.Flow together 
naturally,giving way to your perfect room where you will 
have the best sensations.

Birlikte doğal olarak akıp giden uyum ve zerafet...En iyi 
duygulara sahip olacağınız mükemmel odanız için bir yol 
gösteriyor..

SIMPLE 
PRESENTATION...

LET CHANGE 
FOLLOWS YOU...

Good design and exact quality...
Feeling comfortable at home is everybody’s desire so 

in order to get that sense for you we are giving utmost 
attention to our furniture’s design,function and their 

color.

İyi tasarım,tam kalite...Evlerimiz kendimizi iyi hissetmek 
istediğimiz yerlerdir.

Bu yüzden mobilya seçimlerimizde tasarımlardan , 
kalitesine , fonksiyonelliğinden

rengine kadar her şeye özenle dikkat etmeliyiz.



XPERIA



The design , which arises from blending of aesthetic 
adding movement to your spaces with naturallness 
of wood , adapts to wood stand elegance.Unique and 
relaxing ambience with specially developed wood and 
details is ready to accompany the happy moments.

Mekanlarınıza hareket katan estetiğin ahşap doğallığı ile 
harmanlanmasından ortaya çıkan bu tasarım ahşap ayak 
zarifliği ile uyum sağlıyor.Ahşap ve ayrıntıları özellikle 
geliştirilmiş eşsiz ve rahatlatıcı bir ambiyans,mutlu 
anlara eşlik etmeye hazır.

INSPIRATIONAL 
DETAILS

LONG-LASTING, 
TIMELESS DESIGNS.

It creates the difference at your home with Nova having 
strong , noble and aesthetic apperiance.Homes are 
more trendy and comfortable with relax designs which 
bringhigh-quality and functionality to your living space.

Güçlü , asil ve estetik bir duruşa sahip olan Nova ile 
evinizde fark yaratıyor.Yaşam alanlarınıza kalite ve 
işlevsellik getiren Relax tasarımları ile evler artık daha 
trend ve daha konforlu...



XPERIA



CLASS Maxi



It is designed in order to offer you,a breathtaking 
and refreshing living area with integrity consisting of 
peaceful,streamlined touches as well as the simplicity...

Sadeliğin yanı sıra vermiş olduğu 
huzur,modernleştirilmiş dokunuşların bir araya 
gelmesiyle oluşan bütünlük ile size doyumsuz ve 
tazeleyici yaşam alanı sunmak için düşünülmüş...

MAKE YOUR ROOM 
PERSONAL AND UNIQUE

FOR LIVING...

Dinlenme
2’li Oturum
Köşe Modül
Sehpalı Modül

Class Maxi 350x415
Class Midi 350x325
Class Mini 335x165

G/W D/D Y/H
113
175
124
222

166
98
124
98

90
90
90
90



CLASS Midi



CLASS Mini



CLASS



It attractiveness and functionaality 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.

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.

START A CHANGE 
IN YOUR WORLD

SECRETS OF 
EFFORTLESS STYLE

3’lü
Berjer

100
100

100
100

100
100

G/W D/D Y/H



FABRİKA:
Mahmudiye Mah. 28. Sk. No:7 
İnegöl/Bursa/TÜRKİYE
T: +90 224 718 60 08
F: +90 224 718 60 09
info@relaxlife.com.tr

MAİAZA:
Ertuğrulgazi Cad. No:45 
İnegöl/Bursa/TÜRKİYE
T: +90 224 713 60 64
F: +90 224 713 60 65
export@relaxlife.com.tr

relaxlife.com.tr


