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Değerli Müşterilerimiz ve Değerli İş Ortaklarımız, 
Yeni ürün koleksiyonumuzla sizlere merhaba demekten mutluluk duyarız. 

Farklı beğenilere seslenen alternatifler ve rahatlığın en doğal halini sunan yaşam çözümlerini, ulaşılabilir tasarım anlayışıyla hazırlayan      
META yeni sezon ürünleri, hayatlarınıza dokunmak ve fark yaratmak için sizleri bekliyor.

Son dönemde hayatlarımız önemli bir dönüşüm içinde. Dünya çapında etkisini gösteren pandemi süreci her birimizin yaşama biçimlerini 
farklılaştırdı. Sosyal alanda kısıtlamalarla birlikte daha çok zaman geçirdiğimiz evlerimizle olan ilişkimiz, alışkın olduğumuzdan çok farklı bir 
yakınlık hissiyle yeniden şekillenmeye başladı. Dekorasyon alanında konfor, form ve işlevselliğin yanı sıra içinde bulunduğumuz yeni yaşam 
koşulları doğrultusunda çok yönlü kullanım alanları hedefleyen yaşam alanlarının önemini daha çok kavradığımız bir sürece girdik.

Bu yıl bizim için de özel bir yıl. Öncelikle tüm dünyada beklenen kalite düzeyini karşılayan sağlam, estetik ve konforlu ürünler üretme 
hedefimizde büyük adımlar attık. Malzeme ve işçilik kalitemizi daha da artırarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarma yolunda tüm 
hızımızla ilerliyoruz. 

META’nın yeni sezonu huzur veren mekanlar oluşturmak için uzun ömürlü tasarımlarla, manevi dünyamıza hitap ederek bizi özümüze 
ve doğallığa yaklaştırırken, konforu artırılmış oturum alanları ile evlerdeki rahatlık hissini yükseltmeyi hedefliyor. Sanatsal el işçiliği yüksek 
tasarımlar yeni bir estetik anlayışı ile yorumlanırken, geometrik formlar seçkin kumaş ve aksesuar uygulamalarıyla matematiksel olarak 
sonuçlandırıp, sizleri bu özel deneyimi yaşamaya davet ediyor.

Değerlerimizden ödün vermeden, daha güçlü üretim altyapımızla sizlere hizmet vermek, müşterilerimizle ahlaki ve güvene dayalı bir 
ticareti sürdürmek, kaliteli ve fonksiyonel ürünler üretmek, çalışanlarımız içinde huzurlu ve keyifli bir ortam sağlamak için bütün gücümüzle 
çalışmaktan gurur duyuyoruz. 

Saygılarımızl
Huseyin DOGRUCAN
Genel Müdür

Dear Customers and Business Partners,
We are happy to say hello to you with our new product collection.

META new season products are waiting for you to touch your lives and make a difference, with alternatives appealing to different tastes 
and life solutions that offer the most natural state of comfort, with an accessible design approach.

Our lives are in an important transformation lately. The pandemic process, which had an impact around the world, differentiated the 
ways of life for each of us. Our relationship with our homes, where we spend more time with restrictions in the social field, has begun to 
reshape with a very different sense of intimacy than we used to. In addition to comfort, form and functionality in the decoration area, we 
have entered a period in which we understand the importance of living spaces that target versatile areas of use in line with the new living 
conditions we are in.

This year is also a special year for us. First of all, we have made great strides in our goal of producing durable, aesthetic and comfortable 
products that meet the expected quality level all over the world.

We are progressing at full speed to maximize customer satisfaction by further increasing our material and workmanship quality. 
The new season of META aims to increase the feeling of comfort in homes with its comfortable seating areas while bringing us 
closer to our essence and naturalness by appealing to our spiritual world with long-lasting designs to create peaceful spaces. While the 
designs with high artistic craftsmanship are interpreted with a new aesthetic understanding, geometric forms are mathematically 
finalized with outstanding fabric and accessory applications and invite you to experience this special experience.

We are proud to work with all our strength to serve you with our stronger production infrastructure, to maintain a business based on moral 
and trust with our customers, to produce quality and functional products, and to provide a peaceful and pleasant environment for our 
employees, without compromising our values.

Regards,
Huseyin DOGRUCAN
General Manager
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www.elitra.com.tr

letto
Sadelikten yana olanların

tercihi olan Letto, kırlent uygulamaları, özel kumaşı,
oturum kısımlarında kullanılan zigzag yay ve soft süngerin 

rahatlığıyla sıradan olmaktan uzaklaşıyor
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letto
3+3: Megasoft  M20 A.Gri / 1+1:Megasoft  M15 Mavi
K.Kırlent: Megasoft M15 Mavi / Dekoratif Kırlent 1: Costa 540 Mavi
Dekoratif 2:Florancia 150 Turuncu / Ahşap: A.Ceviz
Ayak : Metal Siyah

* 4 lü olarak tercih edilebilme
* DSS mekanizma ile yatak olma özelliği
* Zig-zag yay uygulaması ile uzun ömürlü ekstra konforlu oturum alanı
* Siyah statik boyalı metal ayak
* Zengin kumaş ve kırlent uygulamaları
* Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği
* İsteğe göre puf ekleme seçeneği

Letto
Kasa Renk Ayak Renk

Ahşap
A.Ceviz

Metal
Siyah

üçlü koltuk G.235   D.100    Y.90
yatak 97x180
berjer G.80   D.80    Y.95

Modern Yaşam
Alanlarınızın Konforu
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3’lü koltuk: Megasoft M302 Taba / 4’lü koltuk: Neron 07 Kahve
Berjer: Neron 07 Kahve / K.Kırlent : Zıt / Dekoratif  Kırlent 1:Costa 010 Krem
Decoratif Kırlent 2:Florancia 150 Turuncu / Ahşap:Ceviz
Ayak:Metal Siyah 

letto
lüx

Geniş mekanlarınızı LETTO dörtlü kanepe ile 
taçlandırarak, odalarınızda hem göz alıcı bir 

görsellik hem de rahatlığa kolayca ulaşabilirsiniz..
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letto
lüx * 4 lü olarak tercih edilebilme

* DSS mekanizma ile yatak olma özelliği
* Zig-zag yay uygulaması ile uzun ömürlü ekstra konforlu oturum alanı
* Siyah statik boyalı metal ayak
* Zengin kumaş ve kırlent uygulamaları
* Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği
* İsteğe göre puf ekleme seçeneği

Letto
Kasa Renk Ayak Renk

Ahşap
A.Ceviz

Siyah
Metal

üçlü koltuk G.235   D.100    Y.90 yatak 97x180
dörtü koltuk G.270   D.100    Y.90  yatak 97x215
berjer G.80   D.80    Y.100

Modern Yaşam
Alanlarınızın Konforu
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letto
relax

Her mekana uyum sağlayabilen, modern 
çizgileriyle tasarıma estetik katan LETTO KÖŞE 
TAKIMI  uzanma modülüyle de oldukça pratik 
ergonomik ve rahat yapısıyla, mekanlarda ki baş 
köşe onun

Modern Yaşam
Alanlarınızın Konforu

Ana Renk :Megasoft M 405 F.Yeşili  
K.Kırlent :Megasoft M 905 A.Krem
Dekoratif Kırlent:Costa420
Ayak:Metal Siyah

*Ekstra uzanma alanı ile rahat kullanım
*Uzanma alanını sağ ve ya sol olacak şekilde seçme alternatifi
*Siyah statik boyalı metal ayak
*Zengin kumaş ve kırlent uygulamaları
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği
*Oturum kısmında kullanılan zig-zag yay uygulaması ile uzun ömürlü
ekstra konforlu oturum alanı
*İsteğe göre puf ekleme seçeneği

Letto Relax
Ayak Renk

Siyah
Metal

üçlü tek kollu modül G.210   D.100    Y.90
uzanma modülü G.195   D.100    Y.90
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310
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Ana Renk: Megasoft M405 Yeşil 
Düz Kırlent: Megasoft M20 A.Gri
Dekoratif Kırlent :Costa 420 Yeşil
Ayak:Metal Siyah 



letto
köşe

Ana Renk: Neron 10 Mavi 
K.Kırlent:Neron 05 Sarı
Dekoratif Kırlent 1:Zebra Siyah
Dekoratif Kırlent 2:Florancia 010 Krem
Ayak:Metal Siyah

*L şeklinde ayarlanabilir köşe yapısı
*İstenilen modüller (tekli, ikili,uzanma ve 3lü) kollu veya kolsuz olarak ilave
edilerek özel ölçü oluşturabilme
*Siyah statik boyalı metal ayak
*Zengin kumaş ve kırlent uygulamaları
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği
*Oturum kısmında kullanılan zig-zag yay uygulaması ile uzun ömürlü
ekstra konforlu oturum alanı
*İsteğe göre puf ekleme seçeneği

Letto Köşe
Ayak Renk

Siyah
Metal

Köşe takımları koleksiyonumuzun yeni üyesi 
LETTO Köşe Takımının spor hatları ve modern 
kimliği ile genç tarzınızı yansıtın.

Modern Zamanlar
Keyifli Oturmalar

250

100

310

42

en 80

100
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zen

riga

Modern tasarım anlayışının iki farklı yıldızı Zen ve 
Riga kanepe-berjer ürünlerimizi daha fazla rahatlık 

ve daha fazla görsellik için birlikte de kombin 
edebilirsiniz.. 

20 21

Zen 2’li

Riga Berjer Riga 3’lü



Özel tasarımıyla yaşam alanlarında aradığınız 
rahatlığı maksimum seviyeye çıkarmayı hedefleyen 
ZEN; dolgun - yumuşak yapısıyla nubuk kumaşın 
kalitesini evinizde hissedeceksiniz. 

www.elitra.com.tr

Konforun
En Sade Hali

MODÜLLER: Neron 11 Antrasit
Berjer :Zebra Siyah / Puf: Neron 11 Antrasit
K.Kırlent :Florancia 610 Gri
Dekoratif Kırlent 1 : Costa 610 Siyah 
Dekoratif Kırlent 2 : Zebra Siyah
Ayak : Ahşap Siyak

*Yere yakın tasarımı ile ekstra modern görünüm
*Farklı modüller (kollu tekli, ara modül, puf) ile ihtiyaca göre ürün
oluşturabilme alternatifi
*Bütün modüller farklı renklerde ve adetlerde istenebilir
*Riga modeli ile kombin edilebilir.
*Riga berjer ya da kendi modelinin teklisi tercih edilebilir.
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Zen
Ayak Renk

Kollu tekli G.110   D.96    Y.85
Kolsuz tekli G.82   D.96    Y.85
İkili G.220   D.96    Y.85
4’lü G.302   D.96    Y.85 
puf G.85   D.95    Y.40
berjer G.75   D.90    Y.100

A.Ceviz
Ahşap

Siyah
Ahşap

zen

22 23

Zen 4’lü kanepe = kollu tekli sağ + kolsuz tekli + kollu tekli sol

Zen 2’li kanepe = kollu tekli sağ + kollu tekli sol

Zen kolsuz tekli



riga

*Keten kumaşın modern detaylarla birleştiği özel tasarım
*Zen ürünü ile birlikte kombin edilebilir
*Zengin kırlent yapısı ile sadeliğin uyumu
*CSS mekanizma ile yatak olabilme özelliği
*Statik siyah boyalı metal yüksek ayaklarla kolay temizlik yapılabilme

Riga
Ayak Renk

üçlü koltuk G.235   D.110    Y.88 
yatak 100x180
berjer G.85   D.90    Y.95Siyah

Metal

RİGA 3 ‘lü : Florancia 610 Gri
Kırlent : Neron 11 Antrasit
Dekoratif Kırlent 1: Zebra siyah
Dekoratif Kırlent 2 : Florancia 150 Turuncu 
Ayak : Tabanca Siyah Metal 
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zen
köşe

Köşe Kumaş :Mega soft M906 K.Krem
Kırlent: Megasoft M302 Taba
Ayak : Ahşap Ceviz 
Puf: Megasoft M302 Taba

Tek Kollu 
Modül (sağ) Tek Kollu 

Modül (sol)

Kolsuz 
Modül

Kolsuz 
Modül

Puff

Köşe
Modül

Evlerdeki rahatlığı, huzuru ve aidiyet hissini 
maksimum seviyeye çıkaran ZEN  KÖŞE TAKIMI, 
dolgun yapısı ile de göz dolduruyor.

Şıklık ve Rahatlık
Bir Köşede Buluştu

*Ekstra soft kumaşı ve süngeri ile modern bir tasarım
*Farklı modüller (kollu tekli, ara modül, köşe modül, puf) ile
ihtiyaca göre ürün oluşturabilme alternatifi
*Bütün modüller farklı renklerde ve adetlerde istenebilir

Zen Köşe
Ayak Renk

A.Ceviz
Ahşap

Siyah
Ahşap 110

82
95

9582

95

110
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violet

Modern tasarımıyla kusursuz olan VİOLET 
koltuk takımı, maksimum fonksiyonelliği ile 
mekanlara yeni bir boyut kazandırıyor. Soft 
kumaşı ile yumuşak bir dokunuş hissettiren 

VİOLET, genişleyebilen sırt ve kol bölümleri ile 
kullanılabilirlik açısından yaşam alanlarınızın 

vazgeçilmezi olmaya aday.
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violet

3+3: Megasoft  M401 Sarı / 1+1: Megasoft M906 K.Krem
Kırlent : Megasoft M906 K.Krem / Ayak: A.Ceviz

Modern Tarzın
Sade ve İncelikli Çizgileri

*Ahşabın en doğal hali ile bütünleşen sadelik
*Ekstra soft kumaşı ve süngeri ile gelen konfor
*Kol bölümü ve sırttda kullanılan DSS mekanizma ile ekstra yatak ve 
oturum alanı
*Yüksek ve sağlam ahşap ayaklar sayesinde temizlik rahatlığı
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Violet
Ayak Renk

üçlü koltuk G.240   D.100    Y.90 
yatak 86x226
berjer G.77   D.90    Y.95A.Ceviz

Ahşap
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bella
Chester modellerinin en klasik hali BELLA’da, 
ürüne özel tasarlanmış torna ahşap ayak ve zengin 
dekoratif kırlentler kendine has bir duruş sergiliyor.
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Modern
Chester Şıklığı

bella

3+1+1: Megasoft M03 Vizon / 3’lü: Megasoft  302 Taba 
Dekoratif Kırlent: Mandarin 150 Taba / Ayak: K.Ceviz-Gold 

*Ekstra soft kumaş ve zengin kırlent alternatifi
*Chester tarzı eskimeyen şık bir tasarım
*Sanatsal el işçiliğinin modern detaylarla birleşimi
*Soft süngerler ve geniş oturum alanı ile ekstra konfor
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Bella
Ayak Renk

K.Beyaz
Gümüş
Şeritli

Ceviz
Gold
Şeritli

üçlü koltuk G.240   D.100    Y.72
berjer G.71   D.90    Y.100
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bella
köşe

Modern ve klasik anlayışın sentezlendiği BELLA 
köşe, sanatsal el işçiliğinin etkili sunumu ve 
malzeme kalitesi ile evinizin en şık köşesi olmaya 
aday.

Zengin Estetiği
İle Özel Bir Tasarım

Ana Kumaş :Megasoft 508 Lacivert / K.Kırlent: Megasoft M20 A.Gri
Dekoratif Kırlent: Luksor 900 Gümüş / Ayak: Ahşap  K.Beyaz 

*Ekstra soft kumaş ve zengin kırlent alternatifi
*İstenilen ölçüye göre modül ekleme seçeneği
*Chester tarzı eskimeyen şık bir tasarım
*Sanatsal el işçiliğinin modern detaylarla birleşimi
*Soft süngerler ve geniş oturum alanı ile ekstra konfor
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Bella Köşe
Ayak Renk

K.Beyaz
Gümüş
Şeritli

Ceviz
Gold
Şeritli

315

245

100

75
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Ana renk : Neron 09 Yeşil / Detay Renk :Florancia 420 Yeşil 
Kırlent :Costa 420 Yeşil / Ayak :Tabanca Siyah

Nubuk kumaşla ahşabın - keten kumaş ile de 
metalin ince detaylarla buluştuğu NAPOLİ koltuk 
takımı kendinizi kullanırken de özel hissetmeniz 
için, oturum kısmındaki rahatlık ve dikişlerindeki 
estetik uygulamalarla destekleyerek kimliğini 
tamamlıyor. 

napoli
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Rahat Ergonomik
Estetik

napoli

*Modern tarzın eşsiz bir uygulaması
*ELİTRA’ya özel çizilen tescilli tasarım
*Nubuk ve keten kumaşın birlikte ya da ayrı ayrı uygulayabilme seçeneği
*Siyah metal ayak veya ahşap ayak tercih edebilme
*DSS mekanizma ile ekstra oturum ve yatak özelliği
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği
*Font bölümünde kullanılan zigzag yay ve soft sünger uygulaması ile 
ekstra konfor

Napoli
Ayak Renk

A.Ceviz
Ahşap

Siyah
Metal

üçlü koltuk G.230   D.100    Y.85 
yatak 97x180
berjer G.80   D.90    Y.90
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napoli

3+1+1: Neron  01 Krem / 3’ lü : Neron 11 Antrasit
Kırlent : Zıt / Ayak: Ahşap A.Ceviz 

Napoli modelini komple nubuk ya da keten kumaşla 
birlikte ahşap ayaklı olarak da tercih edebilirsiniz.
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Rahat Ergonomik
Estetik

napoli

*Modern tarzın eşsiz bir uygulaması
*ELİTRA’ya özel çizilen tescilli tasarım
*Nubuk ve keten kumaşın birlikte ya da ayrı ayrı uygulayabilme seçeneği
*Siyah metal ayak veya ahşap ayak tercih edebilme
*DSS mekanizma ile ekstra oturum ve yatak özelliği
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği
*Font bölümünde kullanılan zigzag yay ve soft sünger uygulaması ile 
ekstra konfor

Napoli

üçlü koltuk G.230   D.100    Y.85 
yatak 97x180
berjer G.80   D.90    Y.90

Ayak Renk

A.Ceviz
Ahşap

Siyah
Metal
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Semerli Modül: Milano 28 Hardal / Kırlentli Modül : Babyface 22 P.Mavi 
Köşe Modül: Milano 08 Füme / Puf: Mandarin 540 Turkuaz / Ayak: Ahşap A.Ceviz

Farklı modülleriyle kullanım rahatlığı sunan, 
zenginleştirilmiş kumaş ve renk seçenekleriyle 
ruhunuza hitap eden rahat ve iddialı bir köşe 
takımı.

alice
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www.elitra.com.tr Hayatın
Renkli Tarafı

alice

Kırlentli
Modül

Kırlentli
Modül

Puf

Semerli
Modül

Semerli
Modül

Puf

Köşe
Modül

*Rengarenk kumaşları ile modern bir tasarım
*Farklı modüller (kırlentli tekli, semerli tekli, köşe modül, puf) ile
ihtiyaca göre ürün oluşturabilme alternatifi
*Bütün modüller farklı renklerde ve adetlerde istenebilir

Alice Köşe
Ayak Renk

A.Ceviz
Ahşap

Siyah
Ahşap

80
80

80
100

100808080

10
0

100
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Salon
t a k ı m l a r ı



boston
Yüksek konfor ve estetiği bir araya getiren 

BOSTON salon takımı ile gösterişli dokuma ve 
metalik detaylarının yanında sunulan zengin kırlent 

uygulamaları ile evinizin havasını değiştirin 

3+1+1: Milano 31 K.Beyaz / 3’lü :Milano 43 Antrasit / Kırlent : Laura 104 Siyah 
Ayak : Krom / Ahşap: Siyah
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İnce Hatlı
Ve Kullanışlı

boston
*Soft sünger ve soft kumaşla sağlanan ekstra rahatlık
*CSS mekanizma ile yatak olabilme
*Kol dış ve sırt bölümündeki modern dikiş kapitone uygulaması ile
zengin bir görünüm
*Zengin kumaş ve dekoratif kırlent renk seçenekleri
*Yaşam ve yemek odaları ile kolay kombin yapılabilme
*Yüksek ve sağlam metal ayaklar sayesinde temizlik rahatlığı
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Boston
Ayak Renk Kasa Renk

üçlü koltuk G.230   D.97    Y.80 
yatak 95x180
berjer G.73   D.80    Y.100Metal

Gold
Metal
Krom

Siyah
Ahşap

Krem
Ahşap

Ceviz
Ahşap
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İnce Hatlı
Ve Kullanışlı

boston

3+1+1: Milano 01 Krem / 3 ‘lü :Babyface 22 P.Mavi
Kırlent : Laura 100 Krem / Ayak : Gold / Ahşap : Krem 

*Soft sünger ve soft kumaşla sağlanan ekstra rahatlık
*CSS mekanizma ile yatak olabilme
*Kol dış ve sırt bölümündeki modern dikiş kapitone uygulaması ile 
zengin bir görünüm
*Zengin kumaş ve dekoratif kırlent renk seçenekleri
*Yaşam ve yemek odaları ile kolay kombin yapılabilme
*Yüksek ve sağlam metal ayaklar sayesinde temizlik rahatlığı
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Boston
Ayak Renk Kasa Renk

üçlü koltuk G.230   D.97    Y.80 
yatak 95x180
berjer G.73   D.80    Y.100Metal

Gold
Metal
Krom

Siyah
Ahşap

Krem
Ahşap

Ceviz
Ahşap
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valencia

Elitra’nın tasarımı ile koltuk dünyasında yerini alan 
VALENCİA, kollarda ve berjerde bulunan pile uygulamasını 
-aykırı bir fikirle- modern yumuşak kırlent ve soft oturumla

birleştirerek, hem göze hem de rahatlığa göz kırpıyor.
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3Lü Kumaş: Milano 43 Antrasit / 3+1+1 Kumaş: Milano 31 K.beyaz 
Küçük Kırlentler: Saten V8 Gri / Alt Kasa: Siyah / Ayak: Platin Krom
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Rahat Ergonomik
Estetik

valencia

*4’lü kanepe tercih edebilme
*Soft sünger yapısı ile extra rahatlık.
*CSS mekanizma ile yatak olabilme
*Zengin kumaş ve dekoratif kırlent renk seçenekleri
*Oldukça sağlam 1. sınıf pvc yüksek ayakları ile temizlik kolaylığı

Valencia

Valencia 4’lü

üçlü koltuk G.226   D.100    Y.84 yatak 96x180 
dörtlü koltuk G.280   D.100    Y.84 yatak 96x240
berjer G.76   D.85    Y.86

Kasa Renk

Siyah
Ahşap

Krem

Ayak Renk

Platin
Pirinç PVC

Platin
Krom PVC
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3Lü Kumaş: Milano 49 Lacivert / 3+1+1 Kumaş: Milano 01 Krem
Küçük Kırlentler: Alpin V2 Lacivert / Alt Kasa: Krem / Ayak: Platin Pirinç
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west
İncelikli kapitone detaylarının modern tasarım 
anlayışıyla buluştuğu WEST salon takımı, yalın 
ve şık hatlarıyla çağdaş tasarıma yeni bir boyut 

getiriyor.
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3+1+1: Milano 01 Krem / 3’lü : Milano 13 A.Sarı / K.Kırlent: Delta 010 Krem
Dekoratif Kırlent: Leopar Kahve / Ayak: Gold 

west Görsel
Bir Şölen

*Soft sünger ve soft kumaşla sağlanan ekstra rahatlık
*CSS mekanizma ile yatak olabilme
*Kol dış ve sırt bölümündeki modern dikiş kapitone
uygulaması ile zengin bir görünüm
*Zengin kumaş ve dekoratif kırlent renk seçenekleri
*Yaşam ve yemek odaları ile kolay kombin yapılabilme
*Yüksek ve sağlam metal ayaklar sayesinde temizlik rahatlığı
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

West
Ayak Renk

Gold
Metal

Krom
Metal

üçlü koltuk G.225   D.100    Y.85 
yatak 95x180
berjer G.80   D.95    Y.95
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west
Krom metalik detaylarla antrasit tonlarının 

mükemmel uyumu..
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west

Görsel
Bir Şölen

3+1+1: Milano 36 A.Gri / 3’ lü: Milano 08 Füme / K.Kırlent: Delta 650 Füme
Dekoratif Kırlent : Leopar Siyah / Ayak: Krom 

*Soft sünger ve soft kumaşla sağlanan ekstra rahatlık
*CSS mekanizma ile yatak olabilme
*Kol dış ve sırt bölümündeki modern dikiş kapitone
uygulaması ile zengin bir görünüm
*Zengin kumaş ve dekoratif kırlent renk seçenekleri
*Yaşam ve yemek odaları ile kolay kombin yapılabilme
*Yüksek ve sağlam metal ayaklar sayesinde temizlik rahatlığı
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

West
Ayak Renk

Metal
Gold

Metal
Krom

üçlü koltuk G.225   D.100    Y.85 
yatak 95x180
berjer G.80   D.95    Y.95
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mango
Geleneksel tasarım çizgilerinin modern ve işlevsel  
bakış açısıyla yeniden yorumlandığı MANGO 
KOLTUK TAKIMI ile köşeli metal ayak uygulaması, 
çağdaş kumaş kombinasyonları, sırtlarda ve 
kollarda uygulanan kapitone detayları ile evinize 
özgün bir hava kazandırın.
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Metalin Işıltısı
Gözlerinizi Kamaştıracak

üçlü koltuk G.240   D.105    Y.84
yatak 100x185
berjer G.85   D.80    Y.95

*Soft sünger ve soft kumaşla sağlanan ekstra rahatlık
*CSS mekanizma ile yatak olabilme
*Kol dış ve sırt bölümündeki el işçiliği kapitone uygulaması ile zengin
bir görünüm
*Zengin kumaş ve kırlent renk seçenekleri
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği
*Yaşam ve yemek odaları ile kolay kombin yapılabilme
*Yüksek ve sağlam metal ayaklar sayesinde temizlik rahatlığı
*Ahşap ayak istendiğinde Marlin modelindeki ayaklar seçilebilir

Mango
Kasa Renk Ayak Renk

K.Beyaz
Gümüş
Şeritli

Siyah
Gümüş
Şeritli

Siyah
Gold
Şeritli

Krem
Gold
Şeritli

Ceviz
Gold
Şeritli

Gold
Metal

Krom
Metal

Siyah
Metal

3+1+1: Milano 43 Antrasit / 3’lü: Milano 36 A.Gri
K.Kırlent: Zıt / Dekoratif Kırlent: Delta 650 Füme
Ayak:Krom / Ahşap: Kırık Beyaz - Gümüş Şeritli
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olimpus
lüx

Estetik ve trend bir Elitra tasarımı olan OLİMPUS 
salon takımı, farklı alternatif ayak modelleri ve 

renkleriyle sizlere kolay bir seçim imkanı sunuyor.
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üçlü koltuk G.250   D.95    Y.85
yatak 90x175
berjer G.95   D.80    Y.95

3+1+1 : Milano 01 Krem / 3’lü: Milano 05 Kahve / K.Kırlent :Zıt 
Dekoratif Kırlent: Laura 100 Krem / Ayak: Ceviz-Gold

olimpus
lüx

Sanatsal
Dokunuşlar

*Tescilli özel tasarım
*Yeni eklenen metal-ahşap karışımı modern ayakla artan görsellik
*Komple ahşap ayak seçebilme alternatifi
*DSS mekanizma ile yatak olabilme
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği
*Yüksek ayaklar sayesinde temizlik kolaylığı

Olimpus
Kol Önü Ayak Renk

Metal krom
siyah ahşap

Ahşap
ceviz

Ahşap
siyah

Metal gold
ceviz ahşap

Siyah Krom
plexsi

Ceviz
Ahşap

Ahşap
siyah

Ceviz Gold
plexsi
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olimpus
ahşapMetale uzak ahşap severler için sadece ahşap 

detaylarla harmanlanan OLİMPUS ahşap modelini 
evinizdeki dekora göre ceviz ve siyah ahşaplı 
olarak tercih edebilirsiniz.

Ahşap Detaylar

K.Ceviz
Ahşap

Ahşap
siyah

üçlü koltuk G.260   D.100    Y.85
yatak 90x175
berjer G.90   D.95    Y.95
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3+1+1 : Milano 01 Krem / detaylar: Lincoln Krem /  3’lü: Milano 43 
Antrasit / 3’lü Detay : Lincoln antrasit / Ayak: K.Ceviz-Ahşap
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marlin
Göz alıcı kumaş, ahşap ve kapitone 

uygulamalarıyla zenginleşen MARLİN, geniş ve 
rahat oturum alanıyla salonların vazgeçilmezi 

olmaya aday..
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3’lü :Milano 09 Taba/ 3’lü :Milano 22 A.Kahve / Berjer: Milano 09 Taba
Berjer Detay: Mandarin 150 Taba
Dekoratif Kırlent:Mandarin 150 Taba / Ayak: Ceviz-Gold
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Kapitonenin Zerafeti
İle Ahşabın Ahengi

* Çift renk ahşap uygulamaları ile gelen zengin görsellik
* Soft sünger ve kumaşla sağlanan ekstra konfor özelliği
* CSS mekanizma ile yatak olabilme özelliği
* Tasarımı tamamlayan el işçiliği kapitone detayları
* Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği
* 2 farklı berjer modeli seçebilme alternatifi

Marlin
Kasa ve Ayak Renk

K.Beyaz
Gümüş
Şeritli

Siyah
Gümüş
Şeritli

Siyah
Gold
Şeritli

Krem
Gold
Şeritli

Ceviz
Gold
Şeritli

marlin

üçlü koltuk G.235   D.100    Y.85
yatak 100x185
berjer G.75   D.90    Y.75
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marlin

üçlü koltuk G.235   D.100    Y.85
yatak 100x180
mango berjer G.80   D.85    Y.95

(Mango Berjerli)

* Çift renk ahşap uygulamaları ile gelen zengin görsellik
* Soft sünger ve kumaşla sağlanan ekstra konfor özelliği
* CSS mekanizma ile yatak olabilme özelliği
* Tasarımı tamamlayan el işçiliği kapitone detayları
* Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği
* 2 farklı berjer modeli seçebilme alternatifi

Marlin
Kasa  ve Ayak Renk

K.Beyaz
Gümüş
Şeritli

Siyah
Gümüş
Şeritli

Siyah
Gold
Şeritli

Krem
Gold
Şeritli

Ceviz
Gold
Şeritli
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3+1+1: Milano 08 Füme / 3’lü: Milano 31 K.Beyaz 
Dekoratif Kırlent: Laura 104 Siyah
Ayak: Siyah-Gümüş



Avangart
t a k ı m l a r
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basel

Göz alıcı gold metalik detaylarını zengin 
kumaşlarla süsleyen BASEL ile salonlarınızı 

saraylara dönüştürün.
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basel

Zarif Şık
Sanatsal

3+1+1: Lüx Velvet Siyah / 3’lü:Grace 330 Hardal / Berjer Detay: Luksor 900 Altın 
Dekoratif Kırlent 1: Luksor 900 Altın
Dekoratif Kırlent 2: Altın Pul / Ayak: Ayna Gold Deri

*Alışılagelmişin dışında yere yakın özel bir tasarım
*Parlak kadife kumaşlar ve aksesuarlarla bütünleşen ışıltılı tasarım
*Geniş oturum ve soft süngerle sağlanan rahat oturum
*Berjerleri tek renk ya da çift renk olarak seçebilme 
*Zengin kumaş ve dekoratif kırlent seçenekleri
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Basel
Detaylar

Gold Gümüş

üçlü koltuk G.240   D.100    Y.80
berjer G.75   D.85    Y.105
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basel
Krom detaylarla mavi-gri tonların etkileyici bir 

kombinasyonu, bakmaya doyamacaksınız.
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basel

Zarif Şık
Sanatsal

3+1+1:Lüx Velvet G.Gri / 3’lü:Lüx Velvet Lacivert
Dekoratif Kırlent 1 : Luksor 900 Gümüş / Dekoratif Kırlent 2: Gümüş Pul
Ayak: Ayna Krom Deri 

*Alışılagelmişin dışında yere yakın özel bir tasarım
*Parlak kadife kumaşlar ve aksesuarlarla bütünleşen ışıltılı tasarım
*Geniş oturum ve soft süngerle sağlanan rahat oturum
*Berjerleri tek renk ya da çift renk olarak seçebilme
*Zengin kumaş ve dekoratif kırlent seçenekleri
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Basel
Detaylar

Gold Gümüş

üçlü koltuk G.240   D.100    Y.80
berjer G.75   D.85    Y.105
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santana
Salonların vazgeçilmez çizgisi olan SANTANA ile 

kapitone detaylarının zenginliğini hissedin. Elitra’ya 
özel kırlent ve kumaş seçenekleriyle kendi tarzınızı 
oluştururken, tasarımı tamamlayan dairesel formda 

modern ayak detayları ile de zerafeti fark edin.
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santana
3’lü kapitoneli +1+1: Lüx Velvet K.Bordo / 3’lü düz: Lüx Velvet Füme
Dekoratif Kırlent : Delta 260 Bordo / Ayak 3’lü:Krom – Antrasit Ahşap

Zerafet
En Çok Ona Yakışıyor

*Sırt bölümünde bol kırlent uygulaması
*Zengin kumaş ve renk alternatifi
*3’lü ürünü kapitoneli ya da düz olarak seçebilme
*Geniş ölçüleri sayesinde salonlarınızda göz doldurucu bir
şıklık
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği
*Metal ve ahşabın birlikte kullanıldığı ayaklarla gelen zarif
görünüm

Santana
Ayak Renk

Metal Gold
Ceviz Ahşap

Metal Krom
Antrasit Ahşap

üçlü koltuk G.250   D.100    Y.80 
berjer G.75   D.90    Y.100
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Zerafet
En Çok Ona Yakışıyor

santana

*Sırt bölümünde bol kırlent uygulaması
*Zengin kumaş ve renk alternatifi
*3’lü ürünü kapitoneli ya da düz olarak seçebilme
*Geniş ölçüleri sayesinde salonlarınızda göz doldurucu bir 
şıklık
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği
*Metal ve ahşabın birlikte kullanıldığı ayaklarla gelen zarif 
görünüm

Santana

üçlü koltuk G.250   D.100    Y.80 
berjer G.75   D.90    Y.100

Ayak Renk

Metal Gold
Ceviz Ahşap

Metal Krom
Antrasit Ahşap
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3’lü kapitoneli +1+1: Grace Hardal / 3’lü düz: Lüx Velvet K.Yeşil
Dekoratif Kırlent : Delta 430 Yeşil / Ayak 3’lü: Gold - Ceviz
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Ana Renk :Milano 49 Lacivert / Detay Renk: Nesta 03 Mavi
K.Kırlent : Nesta 03 Mavi / Dekoratif Kırlent : Luksor 900 Altın / Ayak: Gold  

Sadelikten sıkılan hareketli ve gösterişli salon 
takımı arayanlar, ürün kreasyonumuzda sizleri de 
unutmadık. Seul modelimizi gold detayların ışıltısı 

ile tercih edebilirsiniz.

102 103

Seul V1 versiyonu
* 2 adet fitilli 3’lü çift renk
* 2 adet berjer çift renkten oluşur

seul (V1 version)
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Akıcı ve trend tasarım çizgisini metal ayaklarıyla 
zenginleştiren SEUL, ışıltılı görünümü ile 
salonunuza çok yakışacak..

104 105

seul (V2 version)



Seul V2 versiyonu
* 1 adet kapitoneli 3’lü tek renk
* 1 adet fitilli 3’lü tek renk
* 2 adet berjerden oluşur

Estetin ve Rahatlık
Bir Arada

3’lü fitilli +1+1: Lüx Velvet G.Gri / 3’lü kapitoneli: Lüx Velvet Füme  
Dekoratif Kırlent: Delta 650 Füme / Ayak: Krom 

seul (V2 version)

*Zengin kumaş alternatifi
*Kapitoneli ya da fitilli sırt tercih edebilme
*Çift renk ya da tek renk olarak kol ve sırt bölümü seçebilme
*Tasarımı tamamlayan modern metal ayaklar
*CSS mekanizma ile yatak olabilme özelliği
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Seul
Ayak Renk

Metal kromMetal gold

üçlü koltuk G.235   D.100    Y.85
yatak 100x180
berjer G.85   D.95    Y.95
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Klasiğin dışında metalik hatlarıyla yeni nesil 
chester NADİA LÜX huzurlarınızda. 4’lü kanepesi, 
zarif ve estetik tasarımı tamamlayan ayak ve 
kırlent uygulamalarıyla salon takımı tercihlerinizde 
lider olmaya aday. 

www.elitra.com.tr

Klasik Tasarıma
Modern Dokunuş

nadia
lüx
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Göz Alıcı
Detaylar

nadia
lüx

3’lü kapitoneli +1+1: Lüx Velvet Lacivert / 4’lü fitilli :Grace 010 
Dekoratif Kırlent 1: Delta 565 Mavi / Dekoratif Kırlent 2: Gümüş Pul / Ayak: Metal Krom

*Parlak metal detaylar ile ışıldayan bir tasarım
*Klasik chester anlayışını günümüze taşıyan modern bir *CHESTER.
*Zengin kumaş ve dekoratif kırlent seçenekleri
*4’lü kanepede fitil detayları, 3’lü kanepede el işçiliği kapitone uygulaması
*Kendine has metal ayaklar
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Nadia

üçlü koltuk G.240   D.100    Y.75 
dörtlü koltuk G.270   D.100    Y.75 
berjer G.71   D.90    Y.100

Ayak Renk

Metal
Gold

Metal
Krom
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nadia
lüx

Göz Alıcı
Detaylar

4’lü fitilli +1+1: Lüx Velvet Z. Mavi  / 3’lü kapitoneli: Lüx Velvet Füme
Dekoratif Kırlent 1: Delta 540 Z.Mavi 
Dekoratif Kırlent 2: Altın Pul / Ayak: Metal Gold

*Parlak metal detaylar ile ışıldayan bir tasarım
*Klasik chester anlayışını günümüze taşıyan modern bir *CHESTER.
*Zengin kumaş ve dekoratif kırlent seçenekleri
*4’lü kanepede fitil detayları, 3’lü kanepede el işçiliği kapitone uygulaması
*Kendine has metal ayaklar
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Nadia

üçlü koltuk G.240   D.100    Y.75 
dörtlü koltuk G.270   D.100    Y.75 
berjer G.71   D.90    Y.100

Ayak Renk

Metal
Gold

Metal
Krom
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Oturma
g r u b u



Trend dikiş kapitone detaylarını sağlam ahşap 
ayaklarıyla tamamlayan ARVEN oturma grubu  
duvara sıfır yatak olabilme ve depolama 
fonksiyonu ile de hayatınıza kolaylık sağlıyor.

arven
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Sadelikle Zenginleşen
Dekarasyon

3+3: Pars 01 K.Beyaz / 1+1: Pars 11 Antrasit
K. Kırlent: Pars 11 Antrasit /Kol Detay: Pars 11 Antrasit
Ayak: Ahşap Siyah

*Geometrik detayların dikişle birleştiği özel tasarım
*Duvara sıfır sandık ve yatak olabilme özelliği
*Zengin renk ve kırlent alternatifi
*Modern berjeri ile tamamlanan görsellik
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Arven
üçlü koltuk G.240   D.100    Y.80 
yatak 115x180
berjer G.70   D.90    Y.100

Ayak Renk

K.Ceviz
Ahyap

Siyah
Ahşap

arven
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viyana
Kendine has kolla bütünleşen ayakları, hem spor 
hem de klasik detaylarıyla zenginleşen VİYANA, 

oturma odalarınızda başyapıt olmaya aday.
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viyana

3+3: Pars 09 Lacivert / 1+1: Pars 01 K.beyaz
K. Kırlent : Avan V15 Mavi / Ayak : Kübik Krem 

*Ahşap kol detaylarının dikişle birleştiği vazgeçilmeyen tasarım
*Duvara sıfır sandık ve yatak olabilme özelliği
*Zengin renk ve kırlent alternatifi
*Yenilenen berjeri ile tamamlanan görsellik
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Viyana
Ayak Renk

üçlü koltuk G.230   D.100    Y.85 
yatak 115x180
berjer G.70   D.90    Y.100

K.Ceviz
Ahşap

K.Krem
Ahşap
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Özel tasarımı, ahşap detaylarla kombin olabilen 
kumaş seçenekleri, yatak ve sandık olma özelliği 
ile aradığınız her şey VİYANA köşe takımında..

Evinizin
En Sıcak Köşesi

Köşe Kumaş: Pars 02 Krem / Kırlent : Pars 05 Taba / Ayak : Ceviz

viyana
köşe
*Sandık olma özelliği ekstra depolama alanı
*Duvara sıfır yatak olma özelliği
*3’lü ve 2’li bölümünü kolaylıkla yer değiştirme
*Özel ölçüye göre sipariş verebilme
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Viyana Köşe
Ayak Renk

Ceviz
Ahşap

325

266

100

83
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K.Krem
Ahşap



Sade ve şık görüntüsünü yumuşak renklerinin 
dinlendirici ahengi ile buluşturan HAYAL Oturma 
Grubu yatak olabilme özelliğiyle de sizin için 
vazgeçilmez olmaya aday.

hayal

3+3: Pars 02 Krem / 1+1: Pars 05 Taba / Kırlent : Zıt / Ayak : Ahşap K.Ceviz
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hayal
Minimal
Esintiler

*Mekik düğme detayların dikişle birleştiği özel tasarım
*Duvara sıfır sandık ve yatak olabilme özelliği
*Zengin renk ve kırlent alternatifi
*Modern berjeri ile tamamlanan görsellik
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Hayal
üçlü koltuk G.230   D.100    Y.85 
yatak 115x180
berjer G.75   D.95    Y.110

Ayak Renk

K.Ceviz
Ahşap

Siyah
Ahşap
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Kapitone detaylarıyla zenginleşen kumaş ve pet 
uygulamaları, düğme detaylarıyla bütünleşen 
ahşap ayaklarıyla ROMA oturma odalarınız için en 
iyi alternatiflerden biri.

roma
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Güzelliğin 
En Foksiyonel Hali

roma

*Ahşap detayların kapitone ve kol ped uygulaması
ile birleştiği eşsiz tasarım
*Duvara sıfır sandık ve yatak olabilme özelliği
*Zengin renk ve kırlent alternatifi
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Roma
Ayak Renk

üçlü koltuk G.225   D.100    Y.85 
yatak 115x180
berjer G.70   D.90    Y.100Meşe

Ahşap

3+1+1:Hazar 03 Bej / 3’lü: Hazar 12 Yeşil
K.Kırlent :Urla 04 Yeşil /Ayak : Meşe
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Zarif ve akıcı hatları ile dikkat çeken KATRE 
oturma grubu, sağlam ahşap uygulamalarıyla 
uzun vadeli kullanım sağlarken, yataklı ve sandıkla 
olması ile de yaşam alanlarınızı kolaylaştırıyor..  

katre
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Bir Katre
Mutluluk

katre

Ana Kumaş : Hazar 05 S.Kahve / Fitiller: Hazar 06 Kahve 
Dekoratif Kırlent: Avan  V12 Kahve  Ayak: Ahşap K.Ceviz 

*Kol bölümündeki ahşap ve toka detayların kapitone uygulaması
ile birleştiği eşsiz tasarım
*Duvara sıfır yatak olabilme özelliği
*Sandık olma özelliği ekstra depolama alanı
*Zengin renk ve kırlent alternatifi
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Katre
üçlü koltuk G.240   D.90    Y.85 
yatak 110x190
berjer G.75   D.90    Y.100

Ayak Renk

K.Ceviz
Ahşap

Siyah
Ahşap
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Modern tasarımını öne çıkaran kol ve sırt dikiş 
kapitone ve düğme detayları, zengin kırlent ve 
renk seçenekleri ile CANDY; oturma odalarınız için 
ideal.

candy
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www.elitra.com.tr

candy

Şık ve İşlevsel
Tasarım

3+3: Hazar  03 Bej / 1+1: Hazar 14 Antrasit
K.Kırlent: Hazar 03 Bej / Dekoratif Kırlent :Asos 04 gri
Ayak : Ahşap Siyah

*Sırt ve kol bölümündeki kapitone detaylarıyla zengin bir tasarım
*Duvara sıfır sandık ve yatak olabilme özelliği
*Zengin renk ve kırlent alternatifi
*Tasarımı tamamlayan berjeri ve yüksek ayakları ile rahat kullanım
*Kumaşlarda kolay silinebilme özelliği

Candy
üçlü koltuk G.240   D.90    Y.85 
yatak 115x190
berjer G.70   D.90    Y.100

Ayak Renk

Ceviz
Ahşap

Siyah
Ahşap
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graphic & design
mitat korkmaz

photograph
ali osman t.

merve halıcı

www.pasifikreklam.com.tr

. Elitra Mobilya bu katalogda oluşabilecek hatalardan, baskı kaynaklı renk sapmalarından sorumlu değildir. 
. Elitra Mobilya önceden belirtmeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

. Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.



Org. San. Böl.  32  203  Melikgazi / KAYSERİ 
Telefon: +90 (352) 271 29 57

Sipariş: +90 505 889 03 60

Export: +90 505 889 03 60
Export mail: export@metamobel.com.




