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Persan'ın 2017 Koleksiyonlarından Cosmopolitan, dünya metropollerinden ilham 
alınarak hazırlanmış modern bir koleksiyon.

Teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde evren artık hepimizin parmaklarının 
ucunda. Uzak kavramı neredeyse artık soyut bir anlam ifade ediyor. İstanbul'dayız 
ya da Londra'dayız ama aynı anda New York'da veya Paris'te de olabiliyoruz. 
Köklerimizden gelen geleneksel kültürümüze bağlı olmakla birlikte, diğer taraftan 
modern çağın beraberinde getirdiği kent kültürüne de sahibiz. İşte bu ortak kültür 
sayesinde iç içe geçmiş halkalar gibi bağlanabiliyoruz tüm dünyaya. 

Cosmopolitan da çok çeşitli kumaşların muhteşem bir uyumla bir araya geldiği 
zengin bir koleksiyon. Koleksiyondaki desen çeşitliliği ve renk paleti modern şehir 
mimarisinden izler taşıyor. Ağırlıklı olarak döşemelik kumaşların yer aldığı Cosmo-
politan,  kontrast desenlerin,  koyu ve derin renklerle yorumlandığı cesur doku-
lardan oluşuyor. Koleksiyonun öne çıkan renkleri siyah, gece mavisi, vizon ve bal 
rengi.  

Cosmopolitan'da, keskin çizgisel ve zik zak desenlerin yanı sıra küçük geometrik 
desenler de var. Altın ve gümüş pırıltıların kullanıldığı zeminler elegan bir etki 
bırakıyor. Dekorasyona sofistike bir görünümle geri dönen şönil, Cosmopolitan 
Koleksiyonu'ndaki döşemeliklerde de tercih edildi. Metalik, platin zeminlerle birleşen 
şönil, kumaşa boyut kazandırarak güçlü bir etki bırakıyor.
Koleksiyondaki birbirinden güzel döşemelikleri tamamlayan ana perdelik kumaş ise 
stilize edilerek modernleştirilmiş bir ikat deseninden oluşuyor. Şantuk efekti verilmiş 
black out perdelik ise daha sakin ve dengeleyici bir etkiye sahip.

Cosmopolitan'ın zengin ruhunu keşfetmek için gelin ve bu muhteşem koleksiyona 
dokunun...
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ARENA LUX
%90VI  %10CO
EN: 140 CM
MARTINDALE: 20.000

COSMOPOLITAN
%90VI  %10CO
EN: 145 CM
MARTINDALE: 20.000

COSMOPOLITAN
BASIC
%70CO  %30VI
EN: 140 CM
MARTINDALE: 25.000
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ARENA
%100PES
EN: 290 CM

COSMO
%70VI  %30CO
EN: 145 CM
MARTINDALE: 38.000

. .



COSMOPOLITAN
PLAIN
%70CO  %30VI
EN: 140 CM
MARTINDALE: 30.000



CITIZEN
%100PES
EN: 300 CM

COSMO BLACKOUT
%100PES
EN: 290 CM

ARENA SHINE
%100PES
EN: 140 CM
MARTINDALE: 12.000



CITIZEN RIGA
%100PES
EN: 300 CM

ARENA EASY
%100PES
EN: 300 CM

COSMO KOMBİN
%70VI  %30CO
EN: 145 CM
MARTINDALE: 30.000
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ARENA ELİT
%50VI  %35PES  %15LI
EN: 140 CM

ARENA GEO
%65CO  %35VI
EN: 145 CM
MARTINDALE: 15.000

COSMOPOLITAN
PLAIN
%70CO  %30VI
EN: 140 CM
MARTINDALE: 30.000
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ARENA TÜL
%100PES
EN: 300 CM

ARENA ELİT
%50VI  %35PES  %15LI
EN: 140 CM

COSMO
%70VI  %30CO
EN: 145 CM
MARTINDALE: 38.000

COSMO KOMBİN
%70VI  %30CO
EN: 145 CM
MARTINDALE: 30.000
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Persan Merkez Showroom:

Halaskargaz Cad.  No:25/B
Harbiye /  İstanbul

Te l :  0 (212)  247 49 49 –  247 23 05

www.persan.com.tr
http: / /v i t r in .persan.com.t r

facebook.com/persanhomestudio
twi t ter.com/persanhome

instagram.com/persanhomestudio


