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Köpeklere Fısıldayan Tasarımcı
Karin Fainas, en iyi dostuna teşekkürü borç bilenlere özel ürünler hazırladı

18’inci yüzyıl stili, el yapımı altın ayaklı kadife kane-
pesinde (11.800 €) uzanıyor, 24 ayar altın ve kristalden ya-
pılma kaseden (9800 €) yemek yiyor. Bu lüksü ve konfo-
ru yaşayan kraliyet mensupları değil, sahibinin Puppy de 
Paris ürünleri hediye ettiği köpekler.    

Puppy de Paris’nin kurucusu Karin Fainas, ilgisini müşteri-
lerinin köpeklerine yöneltene kadar mücevher tasarlıyormuş. 
Aslında hâlâ mücevher tasarlıyor ama bu kez kadınlar için de-
ğil, onların en iyi dostları için. “Mücevher tasarımı yaparken 
müşterilerimin çoğu atölyeme özel taşıma çantalarındaki kö-
pekleriyle gelirdi. Bizim kadar onlar da hak ediyor deyip kö-
pekleri için tasarım yapmamı isterlerdi.” Fainas sonunda bu 
teklifleri değerlendirmeye karar vermiş ve evcil hayvanlar için 
lüks aksesuvar ve mobilyalar üretmeye başlamış.

Puppy de Paris koleksiyonunda mama kabı, köpek evi ve 
kanepe tasarımları yer alıyor. Hepsi sınırlı sayıda üretilen ta-
sarımlarda altın, gümüş, ipek ve kadife gibi malzemeler kul-
lanılıyor. Fainas malzemeler ve işçilik için Paris’in en köklü 
atölyeleriyle çalışıyor. Örneğin kadife kumaşlar 1850’de ku-
rulan ünlü bir marka tarafından üretiliyor.  

Fainas tasarımlarında Paris’in tarihi ve mimarisinden esin-
lenmiş. Ürünlerin en küçük detaylarında bile şehirden bir par-
ça var. The Baron Haussmann kanepe, adını Paris’i baştan ya-
ratan kişi olarak bilinen ünlü mimardan alıyor. Üzerindeki 
çizimler mimar Haussmann ile özdeşleşen klasik Fransız apart-
manlarını yansıtıyor. Kanepelerin 24 ayar altın ayakları XV. 
Louis stili. The Place de la Madeleine kanepenin tasarımında 
18’inci yüzyılda Fransa’da kadınlar tarafından işletilen çay sa-
lonları ve pastanelerden ilham alınmış. Kumaşın desenlerinde 
şık perdeler, mumlar ve dönem mobilyalarıyla döşeli pastane-
lerin görüntüleri kullanılmış. Puppy de Paris kanepeleri sınır-
lı sayıda (50 adet) üretiliyor. İstenirse evin dekorasyonuna 
göre kişiye özel sipariş verilebiliyor.

Yemek keyfini zenginleştiren The Royal Bowl mama kabı-
nın tasarımında stilize edilmiş zambak deseni fleur-de-lis kulla-
nılmış. Bu desen 12’nci yüzyıldan itibaren Fransız kraliyet aile-
sinin amblemi olarak biliniyor. 24 ayar altından yapılan kap, 
seyahatlerde rahatça taşınabilmesi için ipek kaplı ahşap bir kutu-
da muhafaza ediliyor. Markanın en özel tasarımıysa sadece        
10 adet üretilen The Apartment Place Vendôme. 14.800 euro 
değerindeki bu köpek evi ünlü Place Vendôme binalarının ger-
çek ölçü ve yüzeyleri baz alınarak tasarlanmış. Evin alt katında 
kadife perdeyle kapanan bir salon, üst katında aksesuvar kona-
bilen çekmecelerin bulunduğu bir dolap var. Fainas, “Çoğu in-
san için köpekleri onların en iyi dostu ve daimi refakatçileri. Bu 
yüzden onlar için her şeye değer”diyor.  —burcu sever  
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The Apartment Place Vendôme köpek evi (solda)  

ve The Baron Haussmann kanepe (üstte).
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