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As an experienced manufacturer and exporter Siesta 

introduces the never-unraveling or fraying high quality 

wicker furniture. The natural looking and open weave 

design is available in various colours. The durable wicker 

material is made of quality polypropylene ensuring 

colour fastness and weather-resistance and is 100 % 

recyclable.

 

Siesta professional team has been working in this 

range for many years, we are skillful and careful. The 

warm and open atmosphere brings us the creativity 

and partnership.

 

The lounge sets include comfortable cushions. Water 

repellant and UV-resistant materials are available in 

modern designs.

 

Chairs and sunloungers are made of weather resistant 

resin, reinforced with glass fiber. Easy to stack, store 

and collapse.

 

The tables are designed for quick and easy self-assembly. 

No additional tools are required and within minutes you 

will be enjoying the beauty of your backyard lounge.
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804 Aruba

Aruba

Kopolimer ve cam elyaf karışımdan mamul Aruba koltuk, rattan efektli 
ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına uyumlu olup istiflenebilir. Kolay 
taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi; çürümeye, paslanmaya, UV katkısı 
sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile konfor ve şıklığı benimseyenler için 
vazgeçilmez bir üründür.

Aruba armchair is stackable and made of durable weather-resistant 
resin reinforced with glass fiber. Non-metallic frame will never unravel, 
rust or decay. It is UV protected which insures the colors will not fade. 
For indoor and outdoor use.

80

75
74

44

Testato - Tested

4





Koyu Gri
Dark Grey

Kahverengi
Brown

Beyaz
White

Renkler / Colors

806 California

California

Polipropilen ve cam elyaf karışımdan mamul California koltuk, demonte, 
rattan efektli ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına uyumludur. Kolay 
taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi; çürümeye, paslanmaya, UV katkısı 
sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile konfor ve şıklığı benimseyenler için 
vazgeçilmez bir üründür.

California armchair is designed for easy self assembly, it is made of 
durable weather-resistant resin reinforced with glass fiber. Non-metallic 
frame will never unravel, rust or decay. It is UV protected which insures 
the colors will not fade. For indoor and outdoor use.
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808 Panama

Panama

Polipropilen ve cam elyaf karışımdan mamul Panama koltuk, rattan efektli 
ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına uyumlu olup istiflenebilir. Kolay 
taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi, çürümeye, paslanmaya, UV katkısı 
sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile konfor ve şıklığı benimseyenler için 
vazgeçilmez bir üründür.

Panama armchair is stackable and made of durable weather-resistant 
resin reinforced with glass fiber. Non-metallic frame will never unravel, 
rust or decay. It is UV protected which insures the colors will not fade. 
For indoor and outdoor use.
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810 Ibiza

Ibiza

Polipropilen ve cam elyaf karışımdan mamul Ibiza koltuk, rattan efektli 
ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına uyumlu olup istiflenebilir. Kolay 
taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi; çürümeye, paslanmaya, UV katkısı 
sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile konfor ve şıklığı benimseyenler için 
vazgeçilmez bir üründür.

Ibiza armchair is stackable and made of durable weather-resistant resin 
reinforced with glass fiber. Non-metallic frame will never unravel, rust or 
decay. It is UV protected which insures the colors will not fade.
For indoor and outdoor use.
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818 Daytona

Daytona

Polipropilen ve cam elyaf karışımdan mamul Daytona sandalye, rattan 
efektli ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına uyumlu olup istiflenebilir. Kolay 
taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi, çürümeye, paslanmaya, UV katkısı 
sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile konfor ve şıklığı benimseyenler için 
vazgeçilmez bir üründür.

Daytona chair is stackable and made of durable weather-resistant resin 
reinforced with glass fiber. Non-metallic frame will never unravel, rust or 
decay. It is UV protected which insures the colors will not fade. 
For indoor and outdoor use.
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816 Florida

Florida

Polipropilen ve cam elyaf karışımdan mamul Florida sandalye, rattan efektli 
ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına uyumlu olup istiflenebilir.
Kolay taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi; çürümeye, paslanmaya, 
UV katkısı sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile konfor ve şıklığı 
benimseyenler için vazgeçilmez bir üründür.

Florida chair is stackable and made of durable weather-resistant resin 
reinforced with glass fiber. Non-metallic frame will never unravel, rust or 
decay. It is UV protected which insures the colors will not fade.
For indoor and outdoor use.
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820 Capri

Capri

Polipropilen ve cam elyaf karışımdan mamul Capri koltuk, rattan efektli 
ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına uyumlu olup istiflenebilir. Kolay 
taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi; çürümeye, paslanmaya, UV katkısı 
sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile konfor ve şıklığı benimseyenler için 
vazgeçilmez bir üründür.

Capri armchair is stackable and made of durable weather-resistant resin 
reinforced with glass fiber. Non-metallic frame will never unravel, rust or 
decay. It is UV protected which insures the colors will not fade.
For indoor and outdoor use.
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830 Verona

Verona

Polipropilen ve cam elyaf karışımdan mamul Verona sandalye, rattan
efektli ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına uyumlu olup istiflenebilir.
Kolay taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi; çürümeye, paslanmaya, 
UV katkısı sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile konfor ve şıklığı 
benimseyenler için vazgeçilmez bir üründür.

Verona chair is stackable and made of durable weather-resistant resin 
reinforced with glass fiber. Non-metallic frame will never unravel, rust or 
decay. It is UV protected which insures the colors will not fade.
For indoor and outdoor use.
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866 Jamaica

Jamaica

Polipropilen ve cam elyaf karışımdan mamul Jamaica bar taburesi, rattan 
efektli ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına uyumlu olup istiflenebilir. Kolay 
taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi; çürümeye, paslanmaya, UV katkısı 
sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile konfor ve şıklığı benimseyenler için 
vazgeçilmez bir üründür.

Jamaica bar stool is stackable and made of durable weather-resistant 
resin reinforced with glass fiber. Non-metallic frame will never unravel, 
rust or decay. It is UV protected which insures the colors will not fade. 
For indoor and outdoor use.
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836 Monaco Lounge Set XL

Monaco Lounge Set XL

Kopolimer ve cam elyaf karışımdan mamul Monaco Lounge Set XL, 
demonte, rattan efektli ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına uyumludur. 
Kolay taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi, çürümeye, paslanmaya, 
UV katkısı sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile konfor ve şıklığı 
benimseyenler için vazgeçilmez bir üründür. Set olarak veya tek tek 
alabilirsiniz. 7 cm kalınlığındaki minder seti, suya karşı dayanıklı polyester 
kumaştan üretilmiş olup sadece Monaco Lounge Set XL’de kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır.

Monaco Lounge Set XL is designed for easy self assembly, it is 
made of durable weather-resistant resin reinforced with glass fiber. 
Non-metallic frame will never unravel, rust or decay. It is UV protected 
which insures the colors will not fade. Can be disassembled. For indoor 
and outdoor contract use. Can be purchased as set or separately. 
7 cm thick cushion set covered with polyster fabric and finished with 
piping. Cushions are specially designed for Monaco Lounge Set XL.

Bej
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Code 838
Monaco Lounge Table

Code 831
Monaco Lounge Armchair
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Monaco Lounge Sofa XL
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835 Monaco Lounge Set

Monaco Lounge Set

Kopolimer ve cam elyaf karışımdan mamul Monaco Lounge Set, 
demonte, rattan efektli ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına 
uyumludur. Kolay taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi, çürümeye, 
paslanmaya, UV katkısı sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile 
konfor ve şıklığı benimseyenler için vazgeçilmez bir üründür. Set olarak 
veya tek tek alabilirsiniz. 7 cm kalınlığındaki minder seti, suya karşı 
dayanıklı polyester kumaştan üretilmiş olup sadece Monaco Lounge 
Sette kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Monaco Lounge Set is designed for easy self assembly, it is made of 
durable weather-resistant resin reinforced with glass fiber. Non-
metallic frame will never unravel, rust or decay. It is UV protected 
which insures the colors will not fade. Can be disassembled. For indoor 
and outdoor contract use. Can be purchased as set or separately.  
7 cm thick cushion set covered with polyster fabric and finished with 
piping. Cushions are specially designed for Monaco Lounge Set.

Bej
Beige

Minder / Cushion

Code 831
Monaco Lounge Armchair

Code 832 
Monaco Lounge Sofa

79

8279

35
79

79 140

35

Code 901
Monaco Seat Cushion

Code 902
Monaco Backrest Cushion

7

58
58

Code 838
Monaco Lounge Table

45

92 57

58

39

7

Testato - Tested

44





Koyu Gri
Dark Grey

Kahverengi
Brown

Beyaz
White

Renkler / Colors

834 Monaco Lounge Corner

Monaco Lounge Corner

Kopolimer ve cam elyaf karışımdan mamul Monaco Köşe Koltuk, 
demonte, rattan efektli ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına 
uyumludur. Kolay taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi, çürümeye, 
paslanmaya, UV katkısı sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile 
konfor ve şıklığı benimseyenler için vazgeçilmez bir üründür. 

Monaco Lounge Corner is designed for easy self assembly, it is 
made of durable weather-resistant resin reinforced with glass fiber. 
Non-metallic frame will never unravel, rust or decay. It is UV protected 
which insures the colors will not fade. Can be disassembled.  
For indoor and outdoor contract use.
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840 Miami Lounge Set

Miami Lounge Set

Kopolimer ve cam elyaf karışımdan mamul Miami Lounge Set, rattan 
efektli ve mat yüzeylidir. Tüm hava şartlarına uyumlu olup istiflenebilir. Kolay 
taşınabilirliği, kolay temizlenebilmesi; çürümeye, paslanmaya, UV katkısı 
sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile konfor ve şıklığı benimseyenler 
için vazgeçilmez bir üründür. Set olarak veya tek tek alabilirsiniz. 5 cm 
kalınlığındaki minder seti, suya karşı dayanıklı polyester kumaştan üretilmiş 
olup, sadece Miami Lounge Set için özel olarak hazırlanmıştır.

Miami Lounge Set is stackable and made of durable weather-resistant 
resin reinforced with glass fiber. Non-metallic frame will never unravel, 
rust or decay. It is UV protected which insures the colors will not fade. 
For indoor and outdoor use. Can be purchased as set or separately. 
5 cm thick cushion set covered with polyster fabric and finished with 
piping. Cushions are specially designed for Miami Lounge Set.
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Miami Lounge Side Table
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Miami Cushions
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Miami Lounge Table
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Miami Lounge Armchair
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Miami Lounge Sofa
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837 Monaco Extension Part

Monaco Extension Part

Uzatma parçası ile, Monaco köşe koltuğunuza dilediğiniz sayıda ilave 
oturma alanı ekleyebilirsiniz.

With the  extension part you can add as many seats as you want to 
extend your corner set.
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862 Hawaii

Hawaii

Kopolimer ve alüminyum karışımından mamul Hawaii salıncak, rattan efektli 
ve demontedir. Tüm hava şartlarına uyumlu olup, kolay temizlenebilmesi, 
çürümeye, paslanmaya, UV katkısı sayesinde renk solmalarına uzak oluşu ile 
konfor ve şıklığı benimseyenler için vazgeçilmez bir üründür.

Hawaii swing is made of durable weather-resistant resin reinforced 
with glass fiber. Metallic frame will never unravel, rust or decay. It is UV 
protected which insures the colors will not fade.  
For indoor and outdoor use.
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863 Ibiza Table 80

Ibiza Table 80

Polipropilen ve cam elyaf karışımı hammaddeden mamul rattan efektli 
demonte ayak ve HPL compact tablanın tamamlayıcılığı ile oluşan Ibiza 
kare masa, 80x80 cm ölçüsü, koyu gri, kahverengi ve beyaz tabla 
renkleriyle tüm hava şartlarına uyumlu olup, uzun yıllar şıklığıyla iç ve 
dış mekanlarınızı alternatif mekanlara çevirecektir.
* Koyu renklerin direkt gün ışığı altında bırakılması önerilmez.

Table with rattan leg with HPL compact laminated tops 12 mm 
available in dark grey, brown and white colors. For indoor and 
outdoor use. Can be disassembled.
* Dark colors not recommended in direct sunlight.
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864 Ibiza Table 140

Ibiza Table 140

Polipropilen ve cam elyaf karışımı hammaddeden mamul rattan efektli 
demonte ayak ve HPL compact tablanın tamamlayıcılığı ile oluşan Ibiza 
dikdörtgen masa, 80x140 cm ölçüsü, koyu gri, kahverengi ve beyaz 
tabla renkleriyle tüm hava şartlarına uyumlu olup, uzun yıllar şıklığıyla 
iç ve dış mekanlarınızı alternatif mekanlara çevirecektir. 
* Koyu renklerin direkt gün ışığı altında bırakılması önerilmez.

Table with rattan leg with HPL compact laminated tops 12 mm 
available in dark grey, brown and white colors. For indoor and 
outdoor use. Can be disassembled.
* Dark colors not recommended in direct sunlight.
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865 Ibiza Table 180

Ibiza Table 180

Polipropilen ve cam elyaf karışımı hammaddeden mamul rattan efektli 
demonte ayak ve HPL compact tablanın tamamlayıcılığı ile oluşan Ibiza 
dikdörtgen masa, 90x180 cm ölçüsü, koyu gri, kahverengi ve beyaz 
tabla renkleriyle tüm hava şartlarına uyumlu olup, uzun yıllar şıklığıyla 
iç ve dış mekanlarınızı alternatif mekanlara çevirecektir.
* Koyu renklerin direkt gün ışığı altında bırakılması önerilmez.

Table with rattan leg with HPL compact laminated tops 12 mm 
available in dark grey, brown and white colors. For indoor and 
outdoor use. Can be disassembled.
* Dark colors not recommended in direct sunlight.
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