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MOBİLYA BEYAZ EŞYA  ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ 

Oturma grubu   

Yemek odası takımı   

Yatak odası takımı   

Kütüphane   

Çalışma masası   

Sehpa – Zigon sehpa 

Banyo dolabı  

Mutfak dolabı   

Ayakkabı dolabı   

Televizyon sehpası   

Boy aynası   

Vestiyer   

Mutfak masa ve sandalye 

Buzdolabı   

Bulaşık makinesi   

Çamaşır makinesi 

Çamaşır kurutma makinesi 

Şofben   

Fırın   

Mini fırın   

Mikrodalga fırın   

Klima   

Aspiratör  

Kombi  

Televizyon - DVD player   

Müzik seti 

Video kamera 

Bilgisayar 

Telefon 

Elektrik süpürgesi 

Radyo / Çalar saat 

Ütü 

Saç kurutma makinesi 

Vantilatör 

Dijital fotoğraf makinesi 

Tost Makinesi 

Ekmek kızartma makinesi 

Kahve/Çay makinesi 

Kettle – Su ısıtıcı   

Mikser/Blender/Mutfak robotu   

   

MUTFAK GEREÇLERİ  SERVİS TAKIMI  EV TEKSTİLİ 

Çaydanlık   

Mutfak tartısı   

Termos   

Konserve açacağı   

Tirbuşon   

Ekmek kutusu   

Ekmek tahtası   

Cezve takımı   

Makarna süzgeci   

Sarımsak ezici   

Nihale   

Meyve suyu sıkacağı   

Kek kalıpları   

Saklama kapları   

Erzak kavanozları   

Baharat seti   

Çay süzgeci   

Yumurta çırpıcı / Yumurta  

Fırçası   

Patates-soğan sepetleri   

Çöp kutusu  

 Su bardağı   

Çay bardağı  

Kahve fincanı   

Türk kahvesi fincanı  

Şampanya / Rakı  / Kırmızı 

şarap / Beyaz şarap / Kokteyl / 

Bira / Viski / Likör / Konyak 

bardakları   

Pasta tabağı   

Şekerlik   

Kahvaltılık kaplar   

Ekmek sepeti   

Servis tepsisi   

Kapaklı kek tabağı   

Peçetelik  

Buz kovası ve maşası  

 

Masa örtüsü ve peçeteler  

Amerikan servisler 

Sehpa örtüleri 

 
Nevresim takımları   

Yatak örtüsü   

Battaniye   

Yorgan-pike-yastık   


Perde   

Kırlent   

 
Bornoz ve Havlular 

Lif, kese ve sabunluk  

Klozet takımı  

Makine örtüsü  

Banyo paspası  

 
Mutfak önlüğü  

Fırın Tutacağı   
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YEMEK TAKIMI TENCERE-TAVA ÇATAL/BIÇAK TAKIMI 

Düz servis tabakları   

Çukur tabaklar   

Salata/tatlı tabakları   

Kayık tabaklar   

Çorba kâseleri  

Meyve tabağı   

Salata kâsesi   

Sosluk   

Çorba tenceresi 

Kürdanlık   

Tuzluk/Biberlik   

Yağdanlık / Sirkelik 

 

EV GEREÇLERİ 
Alet çantası   

İlkyardım çantası / Ecza 

dolabı   

Seyahat çantası   

Süpürge/faraş   

Paspas  

Düdüklü tencere  

Kızartma tenceresi  

Barbekü-mangal  

Çelik tencere takımı  

Teflon tava takımı  

Pyrex (Borcam) takımı 

Güveç kapları 

 

AKSESUARLAR 
Halı ve Kilim  

Lamba  

Abajur   

Vazo ve Saksı   

Tablo ve Resim çerçevesi   

Aynalar  

Duvar ve masa saati   

Kül tablası   

Şamdan ve mumlar   

Cd’lik   

Yemek bıçak/ kaşık / çatal  

Kahvaltı bıçak / kaşık / çatal 

Balık bıçak / çatal  

Servis kaşık / çatal / bıçak / 

maşa  

Tahta kaşık ve spatula  

Bıçak seti  

Şeker maşası  

Çay kaşıkları  

Kepçeler  

 
  

Merdiven   

Ütü masası   

Çamaşır kurutmalık askı  

Çamaşır sepeti / Mandallar   

Piknik sepeti   

Elbise askısı   

Dikiş kutusu 

 

BANYO 
Sabunluk   

Diş fırçalık   

Lavabo fırçası   

Tartı  

Saç kurutma makinesi   

Çöp kutusu   

Çamaşır sepeti  

Temizlik Kovası / Fırçası  
 


