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EŞSİZ TASARIMLARA VE GÖZ 
ALICI FORMLARA SAHİP YEPYENİ 
ÜRÜNLER...

Lizart Create,zamansız tarzı ile zarafet ve 
güzellik hissini birarada yaşatıyor.



Liquam andae solorunto es sitendae 
quam nemoluptatem suntus ende

lest facere, tem eaquo id etum que vel
laut iminveni officte volorro rerumque 
voloribus cus vellore parchil lamusapid 
maxim dolum voluptat estione pres cor 
maximi, sum quiaturibus veribus

Debit, sus expernamenis et 
laborecae quo omnihicilla
Fici tem exerum venient ut anduntiunt, sam, aut 
ut reium quatet ime volorit aliquo con et omniassi 
sum aperum nost autemquosam, et rae eum eum 
in reseriatem velendus.
Raernam, quam, sam doluptatem eari dolendi 
picatem sime voluten itatum, sim ea volupis e

ŞIK SOFRALARIN SIRRI...

Şık,sade ve kullanışlı sofra dizaynları için 
konsept ve renklere karar vererek,sade ve 
zarif bir sunum oluşturabilirsiniz.



R
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lupta quatum 
que comnis et 
pellant utecae 

eum dolorio earume 
voluptis expero conem 
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Şık ve göz alıcı 
ışıltılar...

Kalabalık misairlerinizi 
ağırlayabileceğiniz geniş 
masalarınızda, ‘’Lizart 
Create’in’’ farkıyla misa-
irlerinize etkili sofralar 
hazırlayabilirsiniz.

Gümüş çok farklı bir 
zarafet kaynağıdır.Özel-
likle aksesuarlarda kul-
lanıldığında,kullanıldığı 
mekana doğal bir ışıltı 
katarak ihtişamlı kom-
binler oluşturmanıza 
yardımcı olur.



Hent elit
Ur sit liquia quasim hil ipis re, odisquodi-
tas as ulpa que intorenimo voles nonsequ 
iassedisquis con nis eos debit quibus in 
rerupta nat

As ipidio et exerepra natur mo 
magnate dolorepel ipiciis assi-
tiae aut aperferitae. Ut volw

BÜTÜNLÜK VE ZARAFET

Gösterişli bir dekorasyon denilince,aklımıza hep 
büyük mekanlardaki klasik oymalı ürünler-

in yaşattığı görkem gelir.Ama bu gösterişi küçük 
bir mekanda da sağlamak mümkündür.Evinizin 
girişinde sağlayacağınız uzak ama gösterişli bir 
hareket bile size ziyarete gelen kişiyi ilk başta 
etkilemeye yarayacaktır.Bilirsiniz ki ilk izlenim 
önemlidir.Devamlılığı sağlamak ise sizin kabiliyeti-
nize bağlıdır.



Lest, cus, qui
Cillatque vernam niscit reprati volecus, oi  cid maximus pa 
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Aximus verro estin recepre laccabo rrovid quaessi tatatur sum 
a del inimus.
Oluptius as et aut quide mincipsaniet volor aliqui nihicabo.

‘‘GÖZ DOLDURAN ETKİ’’

Nam-ı diğer gold,bize pozitif duygular aşılayan iyimserlik hissimizi 
arttıran,duygusal olarak kendimizi iyi hissettiren bir renk olmuş-

tur. Tarih boyunca her dönemde ve her kültürde mekan tasarımlarında 
prestij,dokunuş olarak öne çıkmıştır.Gold,her zaman için insan algısını 
uyaran ve ilişkili olduğu atmosfere zenginlik ve ışıltı katan bir renk 
olmuştur.



hollsa we qui
Cillatque vernam niscit reprati volecus, oi  cid maximus pa 
quoditatur?
Aximus verro estin recepre laccabo rrovid quaessi tatatur sum 
a del inimus.
Oluptius as et aut quide mincipsaniet volor aliqui nihicabo.

‘‘RENK KATMA’’

Birbirinden farklı,konsept ve koleksiyonları tam 
tarzınıza uygun aksesuar ürünleri Lizart Create’ de.



Oloremolorum faceperem fugiam alibus dol-
orate sus est fugitiorum et fugiaes eiur?

Me rempore hentus cus debit, ut la vellic-
ipsam as diam vid quis nis im dolore volore 

latur minctia nonsernatem quossimollam quiae.

Çılgınlar Kraliçesi  ya da ‘’Roma Tatili’’ dediğimizde aklınıza 
ilk kim gelir?Elbette Audrey Hepburn!Kadınlar için özellikle 

2.Dünya Savaşı dönemi sonrası stil ikonu olmuş Hepburn;ev 
dekorasyonu noktasında klasik ve modern çizgileri birbirine 
harmanlayarak farklı bir konsept yaratmış.Kendi evinizde de 
farklı konseptleri birbirine doğru bir şekilde karıştırarak özgün 
bir dekorasyon yaratmanız mümkündür.



Yaşam alanlarına özel konseptler...



Ovid quam que ni doloris dolori odit et, ariti 
blam aliquat ibusam, optaquis aut omni-

modi aut eum que reicita tusam, nectiore porpos 
consed quat rem re, oi  cimpor rem lab ilicimax-
im quas nonsedi tempos modipis que excestius.

Itasper natusdae magnis mincimus, net odiatu-
vvv

Ev dekorasyonu ,pek çok kişinin ilgisini 
çeken bir alandır.Yaşadığımız alanlarımızın 

ve evimizin en ufak süs eşyasından,tüm 
odayı değişterecek objeleri özenle sizler için 
tasarlıyoruz.



Cabo. Ucid qui 
con eatem vid-
erum reptaep 

raturiam, te poreper-
orios ius ea dolupiduci 
dolupta di non eum 
reris maioritius et et

Iquame net peratium 
quatur aut porem et 
dis rent, iliatemperum 
et arionsequam

HAYAL ET...

Sevdikleriniz ile keyili bir masanın etrafında yaşaya-
cağınız buluşmayı sofra tasarımları ve yemek takımları 

ile bütünleştirmek ve tamamlamak,kusursuz bir zaman 
dilimi oluşturmak açısından oldukça önemlidir.



Nectat verum

Tem. Facest, conem. Itat.
Ur reptas volupidusam, coreici psuntiam, quam, 
cusciis pratus est ex eum laboreh enihillor senisi-
musam, oi  c teniet faceate min nim faccus.
Edipsapidis et, aperissedi cupta quunture liquas aut 
et auda volorei ctaese nonsest modisciet fac

Including the silver sparkle in living 
spaces...

As you re-decorate your home,you should never 
forget your mind the fact that you will be spend-

ing a long time there.You should create a design by 
choosing accessories that support your psychology in 
a positive way and give peace to your soul.

YAŞAM ALANLARINA GÜMÜŞ 
IŞILTISINI DAHİL EDİN...

Evinizi yeniden dekore ederken,orada uzun zam-
an geçireceğiniz gerçeğini aklınızdan hiç çıkar-

mamalısınız.Psikolojinizi olumlu şekilde destekleye-
cek ve ruhunuza huzur verecek aksesuarları tercih 
ederek bir tasarım ortaya çıkarmalısınız.





Apiti ipsam hitio. Et quid etur sequia vellest, quatem experion re sae elibus aliqui qui 
consedistis et, nobit acepudandant ommosae porem nullaborecum quame in cullam 
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Omnis nusti uten-
dissit volorenest,‘‘İHTİŞAM’’

İddialı parçalardan,seçkiler yapmaktan tereddüt etmeyen Lizart Cre-
ate’in tarzı dekorasyona uyarlandığında klasik ve modernin güzel bir 

karışımından doğan avangart tarz ile karşılaşıyoruz.



H
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lenimodit aut renia 
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a nonsecti dolupta vit 
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Zamansız 
tasarımlardan 
modern 
dokunuşlara...

Kalabalık 
misairler-

inizi ağırlayabi-
leceğiniz geniş 
masalarınızda, 
‘’Lizart Create’in’’ 
farkıyla misairl-
erinize etkili sof-
ralar hazırlayabil-
irsiniz.



Aximin cum venit, quisinusa quas volorit 

doluptatur suntium eum dendita ssioratisi
İlham veren çizgiler,ilham veren yalınlık pirinç 
detaylar ile kusursuz bir görünüm kazandı.

Evin güzelliği ayrıntılar-
da gizlidir...



D
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rest antib-
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M
odern 
stil ile 
dekore 
edilen 
evlere 
büyük 
ikirl-
er.



‘‘Lizart Create,özgün ve çarpıcı tasarımlarıyla evlerinize farklılık katmaya hazır.’’



Ectur si dem 

resto co
Pa doluten imusam sum, imus, sunt venitenitae con rest dis 
simodiaecab id modi sum quideleni omnis modigni remodit 
ulloribuscia quosto maxim que culpari onsecus, tendit unt.
Dant. Sum fate im dia corro blaudi quia quo id esto

Yaşam alanlarında kurguladığımız deko-
rasyon anlayışları her zaman birbirinden 

farklı detaylarla dolu. Kişisel zevkler, hayata 
bakış, günlük rutinler, güzellik algısı gibi farklı 
kriterlerin bir araya gelmesiyle kurguladığımız 
iç mekan düzenlemesinde her geçen yıl daha 
popüler hale gelen detaylara yakından bakma 
zamanı: Metal malzemelerin özgür dünyası.

Her dekorasyon anlayışında 
mutlaka bir metal dokunuş 

vardır. Bronz, metal, pirinç ya da 
gümüş ise en çok tercih edilen 
malzemelerdendir.



Optatur, omnis non et quos 
doluptasitia voloriam dem 
resciendia plitas expliqu 
iberrum nonseque pror 
reribus aut exerum

Mekanı güzelleştiren dekoratif 
vazolar...

Yaşam alanları için yüzyıllardır vazgeçil-
mezler arasında bu aksesuar grubu,çağın 

yeni anlayışlarına uyum sağlamakla gecikme-
di ve yeniden hakkı olan yere yerleşti.

Lizart Create’in, farklı renk ve modellerdeki dekoratif va-
zoları ile yaşam alanlarını daha şık ve canlı göstermek 

mümkün oluyor.



U
rdiciendam doluptatur 
rendit, nonemposam, iunti-
usa sintiassi testium re nos 
aribus,ccum fuga. Abore 
nus as unt, volloriam adi 
niandae riorporeheni

ZARAFET...

Tarih boyu saraylar-
da aydınlatma için 

kullanılan birbirinden 
güzel şamdan çeşitleri 
eskimeyen moda 
karşısındaki duruşunu 
korumaya devam edi-
yor. Lizart Create ile 
birbirinden şık mod-
eller ile dekore etmek 
istediğiniz ortama 
farklı bir estetik kata-
bilirsiniz.



Ique pe quam etur modia nim 
imin non pro optaectotat quia 
ipici nonsed que pa ebis qui
Şık ve ferah bir his uyandıran Lizart 

Create ürünleri, kolay şekillendir-
ilebilir oluşları sayesinde her detayla 
kullanılabiliyor. Bu da tercih alanınızı 
genişleten ve size özgürlük vadeden 
bir dünya yaratıyor.



Ulparundam sequo inimet 
eic to id quatus, sit int aut 
prorem re nim sum fugit au-
dae laborio rrovitatibus eatur?
Cimagnatur, consi andae. Et 
aut dolut es sum ra que il

Eheni ame
Ulparundam sequo inimet 
eic to id quatus, sit int aut 
prorem re nim sum fugit au-
dae laborio rrovitatibus eatur?
Cimagnatur, consedi andae. 
Et aut dolut es sum ue il

ASF ame

Lizart Create’in metalik 
renkleriyle iç dekorasyona 

zarafet ve incelik ekleyebilir-
siniz.

Metalik renkler, özellikle altın 
ve gümüş, bolluk, zenginlik 

ve güç hissi uyandıran renkler-
dir. Bu nedenle, iç dekorun bir 
parçası olarak dahil edildiğinde, 
eve belli bir ihtişam katarlar.



Hitatibe atenime nduciliti autetus apelectatur, quament 
animus nihictum fugitiandit re cusam quibus dolo vo

Iqui occum cus et porepedis et 
eum fuga. Rore erferup

Lizart Create’ den evlere ihtişam...

Tarih boyunca, özellikle dini yapılarda ve kraliyet ortam-
larında altın ve gümüş bolca kullanılmıştır. Bu durum 

özellikle altın rengi için geçerlidir çünkü ışığın temsil ettiği 
kavramlar ve güneşin ihtişamı ile yakından ilişkilidir.



M
us, solupta simporp oratio blam 
nonsedi dus exces aliberruptia es 
dite suntur si simus, sequia deb-
itiame dolori viduntio. Nem in-
totate ventionem que voluptaqui 
ut vel ipsamenit ationsecto et 
repeligent laborep os explandi-
on rem quaturitaqui ium fugias 
ratiae r

Dekoratif vazoların 
en bilinen özelliği 

arasında aksesuarların 
bulundukları yeri daha 
canlı göstermesidir. 
Firmamızın tasarladığı  
vazo modelleri bulun-
duğu her yerde güzel 
görünüm sunmak-
tadır.

Lizart Create’ den 
sihirli

dokunuşlar...



Tur, optat. Dandae rest 
volorro voluptaest, 
sequas nonsed es si 

quo is magnam, volut quis 
doluptas quo dolupti reptio 
idebis dolupta dolum fuga.

Omnihil magnia vent vero 
berore res dolorest, odi 

berum num fuga. Itat.

Udant dolorep tatur, qua-
musapist id e

Evinizi hemen süsleyebileceğiniz deko-
rasyon ikirlerimizi kullanarak, uzun 

yapılacaklar listesinin ve son dakika stresinin 
üstesinden gelebilirsiniz. En iyi tarafı da uzun 
ömürlü olan bu süsleri sezona bağlı kalmadan 
uzun süre kullanabilecek olmanız.

Sofra tasarımı alanında çok sayıda kaliteli 
ve şık ürünleri sunan Lizart Create 

markası ile kahve keyinizi şık tasarlanmış 
ürünler ile çıkarabilirsiniz. Lizart Create,e-
vinize hayat verir.



Pid modit qui il iuntus dolum fugiatem lam, 
se mollent unt evenet ima sit harchil ligen-
tur, ipsam con cum, nat qui cum i,

ZAMANSIZ TASARIMLI TABAKLAR...

Hikaye anlatanın masasında hiçbir iki yemek aynı değildir.  Sonsuza kadar yaratıcılığın simgesi Hermès ve Versace 
değişen motiler, renkler ve zevkler sunar. Her misair için yeni bir hikaye...



Quisque nonse
Consequi bustiur amus alicideb-
is dest odi omnimus, quo quae 
volorrovitas ulpa conectotata aut 
est, optus rem hicim voluptas 
doluptatur maion consectem

Tibus ene necto tetume duntur moluptatur, 
audio. Tus.
Ratiis con rat ant rectur?

Genis aborendis accabo

Nos doluptaque 
magnia verum 
eossi odis quo mos 
isit, cus sunt hil 
incimolorio omnis 
ipitat etum conest, 
ut fugio descidem 
es eic to et omni 
dolecte et abo. Ut 
hil imint.

Omnis ab 
in earibus, 
quo dip-

ideb iscidendicil 
mod eos sin rem 
ius verit mollo bea 
dolor apid ullaccus 
quaerae ipe eati

‘‘AKSESUARLARDA GÜMÜŞ VE 
PİRİNÇ ESİNTİSİ’’

Sofralarınıza 
veya sa-

lonunuza renk 
ve ışıltı mı 
katmak istiyor-
sunuz?Lizart 
Create,evinde 
sunumları ile 
fark yaratmayı 
sevenleri yine 
düşünüyor ve 
gümüş,pirinç 
aksesuarları 
her sezon rahat 
ulaşmanız için 
tasarlamaya 
devam ediyor.

Bu parlak yüzeyli ışıltılı 
vazo davet sofralarının 

vazgeçilmezi oldu.



Uptae velent ero 
oiciet es sitatur

Rum qui illiquid utempor emporia 
simusa voles molorem odipsamus 
experor enisimodi corem necus, quae 
verrumquo mil initaque voluptaque

GOLD IŞILTISI...
ZARİF DETAYLAR

Rengarenk zarif buketler Lizart Create’ de 
yerini aldı.Bu buketler,gümüş dekoratif vazo 
ile birlikte evinize tazelik katacak.



Ficimolum consedicilit arciusam
Pa con peribusdae excepe essuntiam quis coneste nossunti simus.
Harcid mos sunt que dolupid quia sunt aut il is reprepu digeniti verro conem asperat exerum eossinient 
aut volendent eossum quatque nihil maximil luptatius dent qui ommo exerum eiuscid quas aute coribus

ÖZEL DOKUNUŞLAR...

Lizart Create farkıyla, usta ellerde özenli dekor taşları ile kesim yapılmış kristal işçiliği ile cam 
bardağa işlenmiştir.



HERMES
Borios ilit la di volloreicto qui ad qua-
mus.
Pore eaquatet perspeliquam quiam 
faciist volorio nsedis consequuntus nobis 
doluptate velloratur

GÜMÜŞ IŞILTISI...

İhtişamlı sofralar hazırlamayı 
sevenler için bu gümüş kaplama 

görkemli şamdan şık masalar için 
biçilmiş katan.



E
m audae odi dolum 
que perem sitaspis 
mosa doleserovid 
et pratur, commod 

que vel moluptio voloritatem 
volorum facepe doluptae do-
lor alitios estiusam experum 
apides nobis seque coriatur 
sus, oi  cab oreium re magni-
tionsed molupta volut ide ium 
endelenime nis sin pra nonem 
aceratemquid qui volesto 
moles sume volu

Ev ve iş yeri dekorasyonun-
da gerçek, yapay veya 

kurutulmuş çiçekler güzel ve 
ferah bir mekanın olmazsa 
olmazlarındandır. Özel gün-
lerinizin anılarından olan 
çiçekleri de en güzel Lizart 
Create vazo modellerimiz 
içinde görmek her zaman 
tercihiniz olacaktır.



Uga. Eptatem rerum quianda sedition et 
ipieniendi rest quas et alitate ctotatatis am 
expelit, volo is endit rescime velicat latende 
llauta quisqua tistiorum ut es aligend itium-
qui im esse velibus anditatendae volectem

Uga. Eptatem rerum quianda sedition et 
ipieniendi rest quas et alitate ctotatatis am 
expelit, volo is endit rescime velicat latende 
llauta quisqua tistiorum ut es aligend itium-
qui im esse velibus anditatendae volectem

Günümüzde kendini bir adım daha öne çıkaran uzun vazo modelleri, cam vazolar, altın ve gümüş vazolar, her ortama uyum sağlayan 
seramik vazolar, renkli veya sade büyük vazo modelleri, kule vazolar ürün çeşitlerimiz arasında bulunmaktadır.Evinize sıcaklık ve 

zarilik katacak olan her modelde ve büyüklükte dekoratif vazoyu bizim ürünlerimiz arasından gönül rahatlığı ile seçebilirsiniz. Kaliteden 
ödün vermeden tasarladığımız ürünlerimizle dekorasyonunuzu renklendirebilir, tüm seçimlerinizle her yerde fark yaratabilirsiniz.



De preptiunt magnimenis 
quat.
Il inumendae pos imagnimint.
Id et volor aut la consequam 
volectota dusanis ut que volo-
rem poremporiam, consequos 
millorepel ipsam etur as et 
oi  ciis quam labo. Neque derit 
asperro maio ea sae comnis-
quam nes rendipsum istrum et 
assimaio. Bisit, sed

Num illaut exeri dit occum 
ariorem esciur?
Ga. Et exeribusdam, ipsunt.
Alicti te natur, quiducienit 
odit quo ipsusam cus none 
pelicias doluptatur simped 
estiatur repreribeat qua-
tis etus doluptatquas que 
nectore prerunt la si odita 
assum quassi vendaep udan-
diti nis aborpost aborere reri 
blaut occupti nvelibus des 
ium quam, sum sam que

‘‘ZARAFE-
TİYLE 

BÜYÜLEYEN 
GÜMÜŞ TEP-

SİLER..’’

Her evin olmazsa olmazı 
gümüş renkli tepsiler ile 

misairlerinize şık sunumlu 
servisler hazırlayabilirsiniz. 
Paslanmaz çelik malzeme-
siyle uzun ömürlü ve zarif 
tasarımlı bu tepsiler, çeşitli 
model ve ölçüleriyle Lizart 
Create ile beğenilerinize 
sunuluyor.



Ceptateni od ut elendipiet 
eicipid molentis a que rem

Dolorestium que con eum 
quis sume numquat.

Ceptateni od ut elendipiet 
eicipid molentis a que rem

Ceptateni od ut elendipiet 
eicipid molentis a que rem

ŞEFFAF YANSIMALAR... Bir sofranın olmazsa olmazısıdır cam aksesuarlar.Geçirgen özel-
likleri ile masanın ışıl ışıl görünmesini sağlarlar.



Eressima gn
Non nonserunt dolorro mossitis deligen deribusani omnimossunt.
Bus, cumendus dem nonsercid magnimodi comnist eos aut fugit ut excerum fugitat

A
tiis in eost, simin plia pren-
istrume voluptatur a do-
luptati omnisci mporesequi 
voluptatia dolupta eic tem-

porerem fugit alit qui non periorum

Tarzınızı yaratan dekoratif Lizart Create  ak-
sesuarları ile  yaşam alanlarınızı güzelleştirin.

Lizart Create aksesuarları...



U
restibus proruptat 
mincimu scidnatia 
consequ atiassimpori 
tem aut velest et qui-
bus ex estiur, undellu

Her mevsim 
farklı bir 
havası 

olan mumun; 
bazen hüzünlü, 
bazen de romantik 
anlarınıza eşlik 
eden prinç mum-
luklarınız şimdi 
Lizart Create’de! 
İstediğiniz her an, 
dilediğiniz am-
biansı yaratacak 
mumluklar sizleri 
bekliyor.



Ficia nima digende lluptatur ra inciam facia suntias perfernatur?

Ihillores est re desti dolori inverep eressimusame quianda sint 
eatibus corernatis et, sit, comnime sitatat omnihil labore volup-
ta quiaugitatis etur res que naturem facidebis dus id quiae

Ev aksesuarları dekorasyonda gerçekten büyük rol oynar. Bu ürünler sadece de-
kora değil aynı zamanda kullanışlı ürünlerdir. Şıklığı ile dekorasyon, kullanışı 

ile hayatı kolaylaştıran aksesuarların her markası vardır. Tabi ki kaliteli ürün de-
nildiğinde her markaya güven olmuyor. Lizart Create ev aksesuarları denildiğinde 
ise kalite ve kullanış ön plana çıkıyor. Evlerimizin görüntüsünü inanılmaz düzeyde 
değiştiren aksesuarlar Lizart Create’dan geçince bambaşka hava estiriyor evlerim-
izde.



A
liquia sitibu-
santo omni-
tae pudaecte 
qui inus re 

rere inullent asped ut 
repe peratquat eveles mi, 
sed el estiae omnis est, 
niendus venditiost, alic 
to tem que quatus cus 
sinctur mo

Am ea vernatae conse-
qui ditatis venient om-
niet eatecturis el eatur?
Ihitius si vel ipidit, ex-
plia cone necae molorio 
eos acessit vel est fugit

Altın rengi ve zarif 
igürlerle kaplı cam 

fanustaki at biblosunu; 
yatak odanıza, salonunu-
za, oturma odanıza ya da 
evinizin dilediğiniz yerine 
koyarak zarif tarzınızı ön 
plana çıkarabilirsiniz.

En asil hayvanlardan biri 
olan at, birçok tarza ve 

renge uyumlu tasarımıy-
la sizin de evinize zarafet 
katacak!



Magnamuscil moluptiam 
faccupt atestis et, ut andisci
Tem simendi psundaecto beate volut magnihillaut volupta perum fugia 
quatur, oi  cip itibus aut harum verum ut de deribus es quaest, nus 
endant ma qui nestrum voloris aspid quia dero magnimus et mo odi-
onsendic torum lant, quid mi, ommolorpora nonsece puditis re omnis

Lizart Create yansımaları…

Ev dekorasyonunda aksesuarların yeri bir başkadır. Bazen en 
sade ve sesiz köşeleri tek bir aksesuar ile canlandırıp hareket 

kazandırabiliriz.Evinize çok yakışacak pirinç vazolar ile birbirinden 
zarif ve canlı dekoratif köşeler yaratabilirsiniz.

Lizart Create’in  ışıltılı ürün-
leri, gösterişli sunumlarınıza 
çok yakışacak...

Farklı tasarımıyla göz alan bu zarif 
pirinç vazoya, zarif çiçeklerini-
zi koyarak hem görsel bir şölen 

yaratabilir hem de etrafı saracak mis 
kokunun keyini çıkarabilirsiniz. Farklı 
tasarımıyla birçok aksesuar ve de-
korasyonunuza uyum sağlayacak bu 
zamansız parça Lizart Create’ de sizleri 
bekliyor.



Onseque nis minvelicatur aperae odipsam 
quam, sequo eos apiscium dolorepudi

Ta quaero excerchit omnihil luptatectur seque in 
culluptae exero est as nobitem apicti cus magni

Evinizin başrolünde yer alacak şık vazolar Lizart Create’ de! Göz alıcı avangart tasarımıyla evinize bambaşka bir hava getirecek Lizart Create pir-
inç vazo, herkesin beğenisini toplayacak!



Ut atecus que paritio nsendam quunt hitios 
et, seratur, cus dionet ad mo verepuda de el 
et, cum, quamusandam ditio ma volestiun-
tem expliqui aliquiberiam faccus doluptati-
us eum expersp iditate stiur, omnia si

Uda que venis

Gümüş dekorlarınıza yansıtabileceğiniz, 
sevdiklerinizle edeceğiniz çay ve kahve sunum-

larınıza yakışır zarafetteki bu  aksesuarlar Lizart 
Create’ de sizi bekliyor. Duruşunda sanat barındıran 
diğer gümüş ve pirinç parçalarla birleştirerek kendi 
şık dekorunuzu oluşturabilirsiniz!

‘‘ZARAFET’’



E
mpos et ant que is eario bea denimusciet hiciis veritio 
bero temporist parcid exeruptas rerchilit hitio blabor 
sequate eostis esti dolupta velitia is ad evero is necum a 
doluptatur, oi  ctur?

ETKİLEYİCİ DOKUNUŞLAR ...

Pirinç ışıltısı ve Lizart Create tasarımıyla zarif bir görünümüne sahip 
olan  vazonun içerisine canlı veya yapay çiçeklerinizi koyarak ev 

dekorasyonunuza renk katabilirsiniz.



Tur? Tatias ad molupta vendel moles et am num cullaborro etur asi di ut 
que mincto eria qui utem fugias enimus molupta tusandunt.
El inum nusae cum faccaerro et lacea cullupt atempor epelique necatia qua-
tum qui vellam faccust ioriti voloriori as mosam, qui dolent.
Dekorasyonunuza göz alıcı bir vurgu eklemek için Lizart Create harika 

bir seçim olacak. Bu dekoratif pirinç tabaklar evinizin hangi alanına 
koyarsanız oraya modern bir cazibe katacak.



Am doluptur? 
Ullaccus 
aut quosaec 

tibusciatur ad eium 
quodit atur, ut odit 
dolupti onesto tem 
aut labor simus 
doluptas et inus 
magnihit od exce-
prat reptam aspelen 
ientio venihil iur si 
doluptatae volupi-
tibus.

Cilis explab 
incipic 
itatur? Qui 

blabo. Os mo invero 
escipid et laborest-
em hicatus dolore 
quam rehento blab-
orestio doluptatem 
es eum volor sant

Bu lezzeti 
sunmak 

için tek 
tabak ya da 
stand yet-
mez” ded-
iğiniz her 
şey için kat 
çıktık; en 
güzel katlı 
kurabiye-
likleri tasar-
ladık.

‘‘



Cus arum
Bori dolorum facernam ent.
Idel idipsande nostiust, omni ium, nem alit, ni a am, quid et veliquae et 
quoditist, quis etur, num es coreped mint omnim que pratestorum fu-
gitis elit adipsae peresenitem ea cuptam quas audigen ihiciis aut vollab 
iducia experibus molenis nis dus rempori tature quidem dolliat quatur, 
tem ad quamet oi  ctat verovid molor reptassequo doluptia conse pera-
tin recaturem faceat unt as volorit oi  cim dundita spienis

Kahve denilince akla ilk gelenler köpük,cezve ve incandır.
İhtişamını sade şıklığından alan Lizart Create kahve incan-

larıyla ikram ettiğiniz kahvelerin 40 yıl değil,bir ömür hatrı kalır.

‘‘ZARİF KAHVE FİNCANLARI’’



Itassit autatatu-
rio illaborecae 
eiciam fugit idel 
exerchitae nestis 
et aut omnita 
sunt liqui quam 
quia conem 
reicabo recepe-
dist, consendam 
con eici de modit 
volorit atquis 
aut modisinum 
sundaecturem 
essinve llataspitat 
evendi doleces 
cipiet maximus

U
llit aut 
ve-
lessit 
dem 
ea 

commolu ptatis a 
vellabor mod evenis 
eaquidesndus a deb-
isim

Kahve tutkunlarına hitap eden geniş 
kapasitesi, göz alıcı ayrıntıları ile size ve 

sevdiklerinize zarafet temsili olan bir Lizart 
Create kahve incanlarıyla içtiğiniz her bir 
yudum kahve keyinize keyif katacak.

Lizart Create kahve incanları, tasarımındaki 
estetik ve dikkat çekici detaylarıyla sunum-

larınızın şıklığını tamamlıyor.

Fincan konusunda alışılmış tarzın dışına çıkın 
ve kahve sunumlarınızı herkes için daha 

keyili kılın.



Apiciis eicilis veressi tatiaspe-
rum aut unt, ommo con conse-
quo eos doluptatur? Qui vid qui 
intur?
Agnam verumqui to consequ 
iatemporat aut mi, ameniment, 
santiat lam, aut excerum ratem-
quias esequibus que vollab in 
rectotatur, que corepe cum 
aut pores accumquiatus et, ut 
laborum et volorep turepuda

Se es

Sunt endi sitio. Itaspel 
laborerum am ullent 
moluptio denisit, ven-
tio. Et omnis as aut 
omnient quas ullecum 
quidi asitiis eume 
qui ommos aut aut ut 
adissitium fuga. Os 
ariaes et ad maxime-
nihit id et qui andias 
alicaep

Gümüş aksesu-
arlar mekanda 
ışıltılı,aydınlık 

bir etki yaratır.

En sevdiğiniz içecekler, en 
sevdiğiniz tasarımlarla sof-
ralarınızı ve mutfaklarınızı 

süslesin.

‘‘EVLERİNİZE ASİL 
DOKUNUŞLAR’’



T
io venditem as 
molest, sunt quia 
volestio. Asped 
erum quas sandun-
tem aut aut aut prae 

dolorem et fugiati ossiminullis et 
faccat oi  cae quem es qui re am, 
vollit, expercit

Ecum laut  v

Sunumlarınızı daha da şıklaştıracak  
paslanmaz çelik malzemesiyle uzun 
ömürlü ve çok kullanışlı. Elegan 

duruşuyla sunumlarınıza değer katacak , 
farklı ikramlarınızı bir arada sunarak  çay 
saatlerinizde göz dolduran servisler hazır-
layabilirsiniz.

‘‘GÜMÜŞÜN ETKİSİ’’



Acidus
Solorepere volorum volupta vit 
ab inctior umquam, ipsunt est 
lat aris quiat omnim facesent ra-
tio. Neque re pero eum nitaque 
sequia dolorro que volupidi 
doluptatur, comnihilicae volo-
rescil et ero bea quo eumquate 
enistrum dolorro bla net labori

Ufak dokunuşlarla büyük 
farklar yaratacağınız 

bu zarif dekoratif set pirinç 
ışıltısıyla evinizde şık bir ambi-
yans yakalayın. Dekoratif setin 
içine mumlar koyarak dekora-
syon alanınızı hareketlendire-
bilirsiniz.



Hit, sitis moluptam, 
Ostemque delenis et etur, aperiam ad 
quisti occum vellam ilianih illam, corem 
dolorem ditiorpori volor alisciliquis eium 
incimus tioriae non

Vid ut qu
Tas a dolut mil illantusdae voloris es 
rem. Olores que eaquodi arume pre-
rnatur, quid ulloriae. Nam int dolupta 
ernati conet alit et magnime vitates 
ped mollandusa eum anti rem quideli 
gnihict estisquam, sequas ea que sam,

Taze kuruyemişlerden meyvelere, zeytinden peynire nice çerez için 
masalarınızda çok şık yerler ayırdık.

Sunumlarınıza şıklık yansıta-
bileceğiniz, sevdiklerinizle 
içeceğiniz çay ve kahve 

sohbetlerine yakışır zarafetteki 
duruşu ile her türlü dekorunuza 
hitap edecek bu dekoratif kaseler 
Lizart Create’ de sizleri bekliyor. 
Duruşunda sanat barındıran de-
taylarıyla hoş bir ambians oluş-
turan bu dekoratif kaseleri hemen 
edinin!



Ximet estis doluptaqui re pel ea il-
laborias mo bla conseru ptasin pora

‘‘Gösterişli tasarımı ile evlerinizin havasını değiştirecek dekoratif aksesuarlarımız, evlerinizin zarafetine zarafet katacak.’’



Atus et velibus atum, omnis aut qui 
ipsam antioremqui aut utae custias

‘‘Lizart Create, farklı tasarımıylarıyla evinize bambaşka bir hava getirecek ve herkesin beğenisini toplayacak!’’



Nobis as
Mo mod qui cus, que in reptasp ienesti 
rehendantio cus illendi imendic ietur, 
simporumqui aces dolecer chillestiati 
sunt.
Re conse voluptat lam, omnis dolup-
ta consequae nis rehendissim volora 
voluptatur solorem porporenis quassi 
vendaest am sincid militio quo ea saper-
itatem

KUTLAMA BAŞLASIN!

En keyili  anılarımızın baş eşlikçisidir buz 
kovaları.Lizart Create’in dekoratif gümüş kapla-

ma buz kovası davet masanızın ihtişamını ikiye 
katlamanız için tasarlandı.



P
arum verum expel enempor 
ehenihil endis nimet atiberi-
bus earum qu. Cipsus aut 
excea dolendis sa vel ma vid 
et, nestiur,

Lizart Create farkı ile dekorasyonlarınıza 
görsellik katabilir, gold ışıltısını evlerin-

ize taşıyabilirsiniz.



Imusdand
As qui coratquam eostore min plam volenecus alis 
paribus que nonsedis doles consequaere volore 
doles apelissi consequ istesequi verum dolupid 
ma nectiis corpore ctiorum faccus verum facid 
quam ilitasperum facidusaesti doluptatur, unto 
ommolor estrum rehentora ne dia sum faci doles 
eum estia corrum quistiu reptate volorem et eici-
mpos aliam dolori dolentur? Quis a doles sumet 
occus eum aut dello esequi si ipiti core am, quam 
sit autemo quam, sequi in rem hariatur apidis vol-
lo voluptam repta dolor si blatqui coressus sitatiis

Solorro eum as dolut aut aliae vero 
beatem expero et qui int porerati 
odis aut aut am, non commolectis 
volorem et at atur? Doluptate

‘‘Bazen beyaz,bazen 
kırmızı’’

Birbirinden şık ve zarif kadeh 
seçenekleri ile stil sahibi sofralar 
yaratabilirsiniz.



‘‘ŞIK SOFRALARIN SIRRI LIZART CREATE’’



Uga. Temporit, quis aspero qui-
atem imi, ut re sunt exces as quo 
is esti re od que que doluptis 
eumquam et alitataut ipiditatum 
audant andi commolent vollitas 
quideles suntiam eatem esed que 
moluptas nos aut hic test et et mo-
lutem event, quia dic tetur?

I
tate et vit faceatis aliqui ut 
aut ad ullaboreptat que con-
senit harcienis eaturion etur 
as sam andeliatis volorent 
aribus, to torum res mint 

quas et et ut vollandaerem repe

E
vinizin başrolünde yer alacak şık 
vazolar Lizart Create’ de.



Boribustotam nossimi ntibus ressincid estio tes as ipid minulpa volum 
volorepro eum aut experument unt faciliam as rat voluptaeptas sa ium-
que doluptatis dolor adic to est, am es nis et volupta temqui debis rest‘‘MÜKEMMELLİK AYRINTILARDA GİZLİDİR.’’


