




Doğadan tek tek toplanan her biri eşsiz yaprakları ve 
doğal parçaları, değerli metaller ile kaplayarak, 

yaşamı sizin için sonsuzlaştırdık.

Tamamen doğal ve el yapımı benzersiz Liff ürünleri 
ile, doğanın bereketi hep yanınızda olsun...

- Kurumsal kimliğiniz doğrultusunda görsellerdeki ürünlerden farklı modeller 
hazırlanabilmektedir.

- Ürünlerde kullanılan doğal malzemeler ve kaplamaları (altın, gümüş, bakır, rose altın) 
isteğe göre değiştirilebilmektedir.

- Ürünlerde kullanılan tabanların/altlıkların modeli, malzemesi ve kaplaması isteğe göre 
değiştirilebilmektedir.



“Tarihin gözleri var, surlarda delik delik;

Servi, endamlı servi, ahirete perdelik...”

                                                      Necip Fazıl Kısakürek

Servi Yapraklı Bakır Şekerlik

- El yapımı bakır şekerlik (ç: 15cm, h: 20cm)
- Doğal servi ağacı yaprağı





“Ey benim sevgilim, karlı bir çam ormanında,

Nefes almanın bahtiyarlığına benzer seni sevmek...”

                             
                                

                                                                            Nazım Hikmet

Çam Kozalaklı Cam Mum

- Ahşap tilli yüksek kaliteli mum (300cc)
- Doğal çam kozalağı





Doğal Yapraklı Bakır Mum

- Ahşap tilli yüksek kaliteli mum (300cc)
- Doğal yaprak

“Şu alem, ayan ettiğin bize,

Ağaç, dal, yaprak; meğer her şey mucize”

                                                             Ziya Osman Saba





Burgu Deniz Kabuklu Bakır Şekerlik

- El yapımı bakır şekerlik (ç: 15cm, h: 20cm)
- Gerçek deniz kabuğu

“Sen hür adam, seveceksin denizi her zaman;

Deniz aynandır senin, kendini seyredersin.”

                                                                        Charles Baudelaire





“Heybetli meşe ağacının dallarından yukarı bakmamı sağla.

Bakıp göreyim ki; onun böyle güçlü ve büyük olması yavaş ve 

iyi büyümesine bağlıdır.”

 
                               

                                                                                   Hitit Atasözü

Meşe Yapraklı ve Palamutlu Kağıt Ağırlığı

- El yapımı kağıt ağırlığı (ç: 10cm, h: 3cm)
- Gerçek meşe yaprağı ve meşe palamudu





Dünya tarihi kadar eski, başka hiçbir türle 

benzerliği olmayan, saray bahçelerine özel 

olarak getirilen; Ginkgo Biloba, diğer adıyla 

Mabet Ağacı...

Ginkgo Biloba Yapraklı Şekerlik

- El yapımı şekerlik (ç: 10cm, h: 5cm)
- Gerçek ginkgo ağacı yaprağı





Denizyıldızı Masaüstü Obje

- Gerçek denizyıldızı (ç: 20cm, h:8cm) 

“Deniz olunmalı, oğlum,

Bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla.”

                                                                            Nazım Hikmet





Ortanca Yaprağı Mermer Obje

- Mermer kare altlık (20cm)
- Doğal ortanca yaprağı

Bahar gölgelerindeki renk cümbüşü; 

Ortancalar...





Midye Kabuğu Mermer Obje

- Mermer kare altlık (20cm)
- Gerçek midye kabuğu

“Hatırlarım ilk görüşümü dünyayı,

Bir midye kabuğunun aralığından;

Suların yeşili, göklerin mavisi...”

                                               Orhan Veli Kanık
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