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“Her şey bir odada”

Yeni “Compact” konseptini de en temel ihtiyaçları 
düşünerek tasarladık. Compact konsepti, bir oda için olmazsa 
olmazları bir araya toplayarak en dar yerlere bile bir hayat 
sığdırmayı başarıyor. En küçük alanları bile eksiksiz bir odaya 
dönüştürebilen Compact konsepti, kullanıcısına pratik bir yaşam 
için fazladan yer açmayı başarıyor. 

Odana Dünyaları Sığdır! Fit the Entire World Into Your Room!

Çiğdem Esra Kanberoğlu 
Tasarım Direktörü / Design Director

“Everything Is In One Single Room”

We’ve designed the new “Compact” concept considering the most 
basic needs. The compact concept has managed to fit a life into 
even the smallest places by gathering the essentials for a room. 
The Compact concept that can turn even the smallest areas into a 
complete room provides extra space for user.

Serhat Merve Mouaz AyşenurEgemen Elif Gamze Erol ZeynepDeniz Sevgim

Imagination makes the world 
go round.
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Compact Black    
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Compact sadece bir oda değil, içine 
kocaman bir dünya sığar. Üstüne yatak, 

altına dolap/kitaplık, çalışma masası 
ve komodin ile kombinlenebilen bu 

dâhiyane ranza ile dünyalar sizin olsun.

BİR RANZAYA BİR 
ODA SIĞAR MI?

Not just a room, even huge world can 
fit into Compact. The world is yours 

with this brilliant bunk bed which 
can be combined with a bed on top, 
a wardrobe/bookcase, a work table 

and a nightstand at the bottom.

CAN A ROOM FIT 
INTO A BUNK BED?
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Doğal ahşap dokuya sahip Compact Yüksek 
Karyola, sağlam ve korunaklı yapısıyla tüm renk 

seçeneklerinde TÜV güvenlik sertifikasına sahip.

ÇİZGİSİNİ BELLİ 
EDENLERE...

FOR THOSE WHO 
REVEAL THEIR STYLE…

The Compact High Bed with a natural wood texture 
has TÜV security certificate in all color choices 

thanks to its sturdy and protected structure.
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Compact Black Dolap, boyutları ile ister 
yüksek karyola altına ister yanına konarak 
konseptle tam bütünleşir. İçindeki altı raf 
gözü ve askı alanı ile tüm giysileri toplar.

HERŞEYİ SIĞDIRAN, 
HER YERE SIĞAN, 
EN COMPACT DOLAP

The Compact Black Wardrobe is 
completely integrated with the concept, 
either by being put under or next to the 
high bed with their sizes.

THE MOST COMPACT 
WARDROBE THAT FITS 
EVERYWHERE AND FITS 
EVERYTHING INSIDE
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Küçük odalara dâhiyane çözümler 
getiren Çilek Compact, çalışma 
masasını da yüksek karyolanın altına 
konumlandırıyor. Sağa ya da sola 
konumlandırılabilen metal ayaklı 
ahşap masa, çekmeceli ve kapaklı 
komodinle tamamlanabiliyor.

COMPACT VE 
MODÜLER

Çilek Compact, which brings clever 
solutions to small rooms, places the 
Work Table under the high bed. Wooden 
table with metal legs, which can be 
positioned to the right or left, can 
be completed with bedstand which is 
covered and has drawers.

COMPACT AND 
MODULAR
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Hem çalışma masası altında hem de ayrı 
olarak kullanabileceğiniz Komodin de; elinizin 
altında olmasını istediğiniz tüm eşyalar için 
bölmeler bulunmaktadır.

Nightstand you can use both under the work 
table and separately, there are compartments 
for all the items you want to have under your 
hand.
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 Birkaç sayfanın içine sonsuz âlemler 
sığdırmayı başaran kitaplara biz de 

Compact bir dünya tasarladık. Açık 
ve kapaklı, iki taraflı kitaplıkla mobilya 
tasarımında yeni bir sayfa daha açtık. 

UÇSUZ BUCAKSIZ 
KİTAPLARIN 

COMPACT DÜNYASI

We have designed a Compact world 
for the books fitting infinite worlds into 

a few pages. We have turned a new 
page in the furniture design with open, 

covered two-sided bookcase.

THE COMPACT WORLD 
OF LIMITLESS BOOKS
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Beyaz versiyonu ile sade şıklık 
arayanların seçimi olacak Compact 

White, pratik çözümleri ve ferahlığıyla 
adeta odanıza ekstra metrekare ekliyor. 

ŞIKLIK VE 
FERAHLIK BİR 

ODADA 

With its white version, Compact White 
will be the choice of those looking for 
plain elegance adding extra space to 

your room with its practical solutions 
and spaciousness.

ELEGANCE AND 
COMFORT IN 

ONE ROOM
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İSTEDİĞİN KADAR İN-
ÇIK: ASLA KAYDIRMAZ 

YOU MAY 
DESCEND-ASCEND ALL 
YOU WANT: IT NEVER 
SLIDES
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Compact Yüksek Karyolanın altına 
sadece bir masa değil, tam bir çalışma 
odası sığdırdık. Çekmeceli ve kapaklı 
komodini masanın altına koyup masa 
konseptini tamamlayabilirsiniz. 

ALT KAT ÇALIŞMA, 
ÜST KAT UYKU 
MERKEZİ

We haven’t fit just a table under the 
Compact High Bed, but a complete 
work room. You can complete the table 
concept by placing covered bedstead 
equipped with drawers.

DOWNSTAIRS WORK 
CENTER, UPSTAIRS 
SLEEP CENTER
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Compact White Dolap, frenli iki 
kapısının ardında giysilerinizin tüm 
renklerine ev sahipliği yapıyor. En 
sevdiğiniz giysilerinize yetecek kadar 
raf ve yer mevcut. İçine sığabilen onca 
şeye rağmen isterseniz ranzanın altına 
bile girer. 

BU BEYAZIN İÇİNDE 
ÇOK RENK VAR

The Compact White Wardrobe is home 
to all the colors of your clothes behind 
its two doors with brakes. There are 
enough shelves and space to for your 
favorite clothes. Despite all these things 
that can fit in, it can even go under the 
bunk bed if you wish.

THERE ARE MANY 
COLORS IN THIS WHITE
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Tüm kitap ve aksesuarlarınıza beyaz 
bir yer açıyoruz. En değerli hazinenizi 

Compact White kitaplıkta toplayın. 

BEYAZ HAZİNENİZ

We open a white space for all your books 
and accessories. Collect your most valuable 

treasure in the Compact White bookcase.

OUR WHITE TREASURE

Compact ll  3130  ll Compact



Compact ll  3332  ll Compact
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Ağaçların kalbinden, doğanın 
samimiyetinden, hayatın 

doğallığından kopmadan, hepsiyle 
bir odada  yaşamaksa hayaliniz, 

Compact Mocha bu hayali 
gerçekleştirmek için tasarlandı.

DOĞALLIĞINDAN 
TAVİZ 

VERMEYENLERE

If your dream is to live in a room
 without leaving the heart of the trees, 
the sincerity of nature, the naturalness 

of life, Compact Mocha has been 
designed to accomplish this dream.

FOR THOSE WHO DO 
NOT COMPROMISE 

ON THEIR 
NATURALNESS
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Compact serisi, o kadar işlevsel ki, her oda şekline 
tam uyum sağlar. Yönü değiştirilebilen merdiveni 
ve masası sayesinde her köşeye yerleştirilebilir. 

ÇOK YÖNLÜ MOCHA

The Compact series is so functional that it fits every 
room perfectly. It can be placed on every corner 
thanks to its deflectable staircase and table.

MULTI-PURPOSE MOCHA
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Siyah metal ayaklar üzerinde yükselen 
doğal ahşap görünümlü masa, 

dinlendirici rengiyle çalışmaya  da 
molaya da tam uyum sağlar. 

ÇALIŞMAYA DA 
MOLAYA DA 

TAM UYUM

The natural wooden table rising on 
the black metal feet provides a full 
compliance to both work and rest.

FULL COMPLIANCE TO 
BOTH WORK AND REST
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Ağaçların kalbinden dökülen kelimeler, 
kitap kokusuna karışıyor, her sayfada 
yeni bir hayal filizleniyor. Kitaplarınız 

ile doğanın en yumuşak renk tonu, 
Compact Mocha kitaplığın raflarında 

şiirsel bir uyum yakalayacak. 

KİTAP VE AHŞAP: 
BENZERSİZ 
BİR UYUM

The words spilled from the heart of the 
trees are intermingled in the book scent, 

and a new dream is sprouting on every 
page. Your books and the softest color 
tone of nature will capture a poetic fit 
on the shelves of the Compact Mocha 

bookcase.

BOOK AND WOOD: 
A UNIQUE FIT
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Compact Mocha dolapta tüm 
kıyafetlerinizi, çamaşırlarınızı, 
aksesuarlarınızı saklayabilirsiniz. Altı 
gözlü rafları, sağlam askılığı size yeterli 
derinlik ve genişlikte bir saklama alanı 
sunuyor. 

BU DOLAPTA 
DOĞA VAR

In the Compact Mocha wardrobe you 
can store all your clothes, clothes, 
accessories. The six-eyed shelves, sturdy 
hangers offer you a storage area of 
sufficient depth and width.

THERE IS NATURE 
IN THIS WARDROBE
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MOCHA ELBİSE DOLABI / MOCHA WARDROBE G:90 x Y:140 x D:55 cm 20.30.1008.00
WHITE ELBİSE DOLABI / WHITE WARDROBE G:90 x Y:140 x D:55 cm 20.54.1004.00
BLACK ELBİSE DOLABI / BLACK WARDROBE G:90 x Y:140 x D:55 cm 20.58.1004.00

MOCHA DOLAPLI KİTAPLIK / MOCHA BOOKCASE WITH STORAGE G:77 x Y:140 x D:30 cm 20.30.1502.00
WHITE DOLAPLI KİTAPLIK / WHITE BOOKCASE WITH STORAGE G:77 x Y:140 x D:30 cm 20.54.1502.00
BLACK DOLAPLI KİTAPLIK / BLACK BOOKCASE WITH STORAGE G:77 x Y:140 x D:30 cm 20.58.1503.00

MOCHA YÜKSEK KOMODİN / MOCHA HIGH NIGHTSTAND G:45 x Y:72 x D:37 cm 20.30.1602.00
WHITE YÜKSEK KOMODİN / WHITE HIGH NIGHTSTAND G:45 x Y:72 x D:37 cm 20.54.1602.00
BLACK YÜKSEK KOMODİN / BLACK HIGH NIGHTSTAND G:45 x Y:72 x D:37 cm 20.58.1602.00

ÇİLEK DESİGN HUB
Director: Çiğdem Esra Kanberoğlu 
Graphic Designer: Zeynep Gültekin  
Styling: Elif İşlek, Sevgim Zayim
Çilek, bu katalogdaki olası hatalardan ve baskı kaynaklı renk sapmalarından sorumlu değildir. 
Katalog içeriği; her türlü bilgi, görsel ve tasarımların tüm hakları saklıdır. Copyright © 2018 
Çilek is not liable for any potential errors and for color deviations arising from printing in this catalog. 
All rights of the catalog contents, all information, images and designs are reserved. Copyright © 2018

KATALOĞU İNDİR
https://www.cilek.com/tr/seri/compact

DOWNLOAD CATALOG
https://www.cilek.com/en/seri/compact

MOCHA YÜKSEK KARYOLA (90x190) + ÇALIŞMA MASASI  
MOCHA HIGH BED (90x190) + STUDY DESK G:196 x Y:193 x D:145 cm 20.30.1403.00

BLACK YÜKSEK KARYOLA (90x190) + ÇALIŞMA MASASI 
BLACK BED WİTH STUDY DESK G:196 x Y:193 x D:145 cm 20.58.1402.00

WHITE YÜKSEK KARYOLA (90x190) + ÇALIŞMA MASASI 
WHITE BED WİTH STUDY DESK G:196 x Y:193 x D:145 cm 20.54.1402.00
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