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Ofislerde hareket özgürlüğü çağı başladı
Hareket özgürlük getirir; çalışma dünyası için de bu geçerli. Çalışma dünyasında bugün
daha açık plan ofisler, insanları hareket ettiren çalışma koltukları, ayakta kısa toplantılar,
konsantrasyon gerektiren süreçler için inziva adaları, dinlenme-buluşma alanları ana trendler
olarak karşımıza çıkıyor. Ofiste geçirilen zamanlar artık sadece “mesai” rutininin bir parçası
değil, hayatımızın diğer bölümünün de önemli bir bileşeni oldu. Çalışanlarından ortalamanın
üzerinde performans bekleyen şirketler sadece azami verimlilik sağlayan değil, insanı en
iyi hissettiren ortamlar yaratmak zorunda. Ofislerdeki hareket özgürlüğünü öngören Häfele,
teknolojiyi entegre eden ürün gamıyla geleceği bugünden belirliyor.

Ergonomik çalışma ortamı
Ofisler ve artık giderek yaygınlaşan ev-ofisler için geliştirdiği akıllı çözümler, daha verimli, daha
işlevsel ve ergonomik çalışma ortamları yaratıyor. Örneğin, çalışma masalarında alandan tasarruf sağlayan, ekranı çevirerek ofisteki herkesin bilgileri paylaşmasını sağlayan LCD monitör
taşıyıcı ile, hem fonksiyonel hem de ergonomik bir ofis masası yaratmak mümkün. Kolaylıkla
farklı yüksekliklerde ayarlanabilen ve 360 derece hareket ettirilebilen monitor taşıyıcı, özelikle
birden fazla ekran ile çalışmak zorunda olanlar için ideal bir çözüm getiriyor.
Kişiye göre kolayca ayarlanabilen çalışma ortamında, masa sistemlerinin de bu amaca uygun
olarak tasarlanmış olması gerekir. Hafele’nin ürün gamında yer alan elektrikli yükseklik ayarı
masa sistemleri, kullanıcıya hem oturarak hem de gerektiğinde ayakta çalışma imkanı sunuyor. Ergonomik bir çalışma ortamı sağlayan tasarımlar, çalışanların omurilik sağlığını korurken
ofislerde konfor ve iş verimini de yükseltiyor.
Kusursuz düzen
Bir ofisin akıllıca düzenlenmiş olması, iş verimini artırır ve zamandan tasarruf sağlar. Kırtasiye
malzemelerinin düzenini sağlayan keson sistemi, esnek modüler sistemiyle dikkat çeken bir
Hafele ürünü. Keson sisteminin anti-tilt mekanizması birden çok çekmecenin aynı anda açılıp dolabın dengesinin bozulmasına engel oluyor. Keson içi organizasyonu sağlayan kalemlik,
CD’lik, çeşitli arşiv kutuları, madeni para bölmeleri ve ara bölücüler gibi aksesuarlar da sistemin işlevselliğini artırıyor. Kilitleme ve yavaş kapanma fonksiyonlarının sisteme entegre edilmiş
olması ve aletsiz montaj olanağı, sistemin yenilikçi yönleri arasında. Dağınık kabloları bir araya
toplayan kablo kanalları da ofislerin şık ve kusursuz düzenine katkıda bulunuyor.
Dosyaları organize etmeyi kolaylaştıran merkezi kilitlemeli ve yavaşlatıcılı dosya askı sistemiyle
ise aranan dosyaya kolayca erişim sağlayan, güvenli bir arşiv oluşturulabilir. Tekli ya da aralıksız olarak dolapların içerisine monte edilebilen dosya askı sistemi, çerçevesinin tasarımıyla
uyumlu olarak dilenirse askılı dosya, kartoteks kutuları veya çekmece gibi aksesuarlarla zenginleştirilebiliyor. 70 kg’a kadar taşıma kapasitesi olan sistem, yüksek kalitede çelik ve plastikten imal ediliyor.
Mekan İçinde Mekan
Bir düğmeyle açılıp kapanabilen kayar kapak sistemleri pratik kullanımı ile çalışma alanlarınızda yer kazandırıyor. Özellikle ev-ofis çalışanlar için kapandığında ortada hiçbir dağınıklık
bırakmayan bu sistem, mimari projeler ve mobilya tasarımlarında kullanıcıya birçok avantaj
sağlıyor. Yavaşlatma mekanizmalı kayar kapılar, yatak odaları, otel ve hasta odaları, konferans
ve toplantı salonları, ofisler, avukatlık büroları, doktor muayenehaneleri, tedavi ve bakım odaları gibi yüksek konsantrasyon ve sessizlik istenen mekanlarda ideal bir kullanım sunuyor.
Değerli olan tüm evrak ve taşınabilir kıymetleri saklamak için geliştirilen elektronik kasa, değişik renk seçenekleriyle farklı dekorasyonlara ya ada kurumun renklerine uyarlanabilen Meroni
topuz kapı kilit setleri ofis kullanımına yönelik ürünler arasında yer alıyor.
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YÖNETİMKURULU
KURULU
VII. DÖNEM
DÖNEM YÖNETİM
(2009-2012
ŞUBAT)
(2012-2015)

Ercan ATA

Yönetim Kurulu Başkanı

Ercan ATA
Başkan

Cihat ÇAKIR

Rabin KAZANCIOGLU

Yönetim Kurulu Başkanı V.

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Cihat ÇAKIR
Başkan V.

Selahattin İNCE

A. Tahsin ATA

Yönetim Kurulu Üyesi

Adem YILMAZ
Aron HABİB
Y.K.Ü.
Murat ÖZKARDEŞ Y.K.Ü.
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail CEHLAN Ahmet KIZILÖZ Selahattin İNCE
Y.K.Ü.
Y.K.Ü.
Y.K.Ü.
İzzet HABİB

Mustafa DİNDAROL

Hüseyin TOSUNUĞLU
Y.K.Ü. (04.01.2011 istifa)
Yönetim Kurulu Üyesi
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Rabin KAZANCIOĞLU
Sayman

Yönetim Kurulu Üyesi

A. Tahsin ATA
Adem Asil
YILMAZ
Y.K.Ü. (04.01.2011
Üye)

Yönetim Kurulu Üyesi
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OMSİAD TANITIM BÜLTENİ

By gathering Turkish Office Furniture Industry
under a dynamic roof, OMSIAD was established
in 1999 by the leading companies of the sector
to realize the aim of strengthening OMSIAD in
the international platform, developing coordination in the social, economic, cultural and
other fields in order to improve sectoral efficiency.

OMSİAD, Türk Ofis Mobilya Sanayi’ini
güçlü bir çatı altında toplayarak, uluslararası platformda güçlendirmek,
sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer
alanlarda işbirliği yaratarak, sektörel
etkinliği artırmak amacıyla, sektörün
önde gelen firmaları tarafından 1999
yılında kurulmuştur.

Our mission is to ensure the interests, development and growth of the members that are working to increase the office life quality of the
consumers; to provide occurrence of harmony
among then in order to widen the market; to
create a vocational ethic that will rule the sector;
to support high quality of service and environment standards, production quality and design
and to enable coordination between the public
institutions and organizations and the members.

Misyonumuz: Tüketicinin ofis yaşam
kalitesini yükseltmek için çalışan
üyelerinin; gelişimi, büyümesi, menfaatlerinin korunması, ve pazarın
genişletilmesi amacı ile aralarında
ahengin oluşmasını, meslek etiğinin
sektöre hakim olmasını, yüksek hizmet
ve çevre standartlarını, üretim kalitesini,
tasarımı desteklemek ve üyeleri ile
kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlamaktır.

In spite of the competitive environment existing
in the Office Furniture sector, as in many other
sectors, OMSİAD brought the companies together and helped them determine and establish the common benefits, share knowledge and
experiences with regard to the sector along with
the positive and negative situations. OMSIAD
successfully realizes its aim of gathering the
members, whose number is increasing day by
day, around the perception of “What can we do
for the sector and how can we bring it forward?”.

OMSİAD, bir çok sektörde olduğu gibi
Ofis Mobilya Sektörü’nde de rekabetçi
bir ortamın olmasına karşın, firmaları
bir araya getirerek, ortak menfaatlerin
tespit ve tesisi, sektörle ilgili bilgi ve
tecrübeleri, olumlu-olumsuz durumları
paylaşıp;”Acaba sektör için ne yapabiliriz, nasıl daha ileriye taşıyabiliriz?” anlayışı etrafında birleştirme amacını, her
geçen gün artan üye sayısıyla, başarıyla
yerine getirmektedir.
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Yetkili kurum ve kuruluşlar nezdinde,
sektörün gelişimi ve rakip ülkelerle rekabet gücünün artırılması için alınması
gereken tedbirler, mevcut sorunlar ve
çözüm önerilerinin dile getirilmesi yönündeki bireysel girişim ve faaliyetlerimiz
yanında, bu amaçla DTM tarafından
oluşturulan “Mobilya Çalıştayı”, “TOBB
Türkiye Mobilya Ürünleri Sektör Meclisi”,
“İTO 90. No.lu Mobilya Konseyi”… vb.
sektörel platformlarda da OMSİAD
olarak yer almakta, sektörümüze ilişkin
sorunlar ve çözüm önerilerimizi dile getirmekteyiz
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Besides the activities for the actions to be
taken to increase the competitive capacity
with the foreign competitors and the improvement of the sector before the competent institutions and organizations and
individual attempts to verbalize the present
problems and the solution offers, for this purpose, we also take place in the sectoral platforms such as “Furniture Workshop” held by
DTM , “TOBB Turkish Furniture Products Sector Assembly” and “ITO Furniture Council
with no 90” and express the problems related
with our sector and offer solutions.

OMSİAD, özellikle kalite ve dizayn konularında yapmış olduğu çalışmalar ve girişimlerle, Avrupa’ nın önemli sektör
kuruluşu Avrupa Ofis Mobilyaları Birliği
(FEMB)’ nin dikkatini çekmeyi başararak
ve ikili ilişkileri hızla geliştirerek 2004
yılında, sadece AB Ülkelerinin üye olabildiği, Avrupa ve dünyada saygın bir yeri
olan FEMB’ nin üyesi olmuştur.

OMSİAD succeeded in attracting the attention of European Office Furniture Union
(FEMB), the most important sector organization in Europe, with its activities and attempts
realized especially on quality and design issues and became a member of FEMB, which
is open only to EU member countries and
which has a very distinguished place in both
Europe and the world, in 2004, by improving
the bilateral relations swiftly.

Sektörün tasarım konusunda çektiği
sıkıntılara çözüm bulabilmek için OMSAİD; Marmara Üniversitesi ve İTÜ başta
olmak üzere, bir çok üniversite ile yapılan
işbirliği sonucunda, genç yeteneklere
deneyim kazandırmak için üyelerimiz
fabrikalarının kapılarını açmıştır.

In order to find solutions to the problems related with the design issues, OMSİAD, coordinated with many universities, Marmara
University and ITU being in the first place,
and our members opened their factories to
the young talents with the purpose of offering experience challenges.

Bir sektörün varlığından söz edebilmek
için, öncelikle ürettiği ürünlerin tüketiciye
tanıtılacağı bir ortamın oluşması gerekmektedir. Bunun da en önemli faaliyet
alanı fuarlardır.

To mention the existence of a sector, it is necessary to have a platform where the products
they manufactured are advertised to the customers. One of the most important platforms
is the fairs.

Bu bilinçle, OMSİAD olarak 2000 yılından beri sektörel fuar faaliyetlerimizi
düzenli olarak sürdürmekteyiz.

To follow this idea, we, as OMSIAD, have
been sustaining the sectoral fair activities regularly since 2000.

Nitekim,
01 - 05 Şubat
2011 1tarihleri
Bu
yılda fuarımız
28 OcakŞubat
arasında
“Officexpo
2014
tarihlerinde
IFF Ofis
2014Mobilyaları
Özel Ofis
Fuarı” nın
düzenlemek suretiyle
Bölümü
ileikincisini
olarak gerçekleştirilecektir.
bu faaliyetimizi devam ettirmekteyiz.

As
a matter
of fact,
we arewill
sustaining
This
year our
exhibition
be heldour
as fair
IFF
activities
by organizing
2nd “Officeexpo
2014 Office
Special the
Section
on January
Office
Furniture
Fair” between 01 and 05
28-February
1, 2014.
February 2011.

OMSİAD YÖNETİM KURULLARI
KURUCU KURULU VE
I. DÖNEM YÖNETİM KURULU (1999-2000) :
1. Adem YILMAZ – Başkan
2. Nidai Yılmaz MERCAN – Başkan V.
3. Nuri TUNA – Sayman
4. Güran GÖKYAY - Y.K.Ü.
5. Renan GÖKYAY – Y.K.Ü.
6. Faruk MALHAN – Y.K.Ü.
7. Doruk MALHAN – Y.K.Ü.
8. Turan TUNA – Y.K.Ü.
9. Salih Kenan KURŞUNOĞLU – Y.K.Ü.
II. DÖNEM YÖNETİM KURULU (2000 – 2001)
1. Adem YILMAZ – Başkan
2. Nuri TUNA – Başkan V.
3. Güran GÖKYAY – Başkan Yard.
4. Aron HABİB – Sayman
5. Melih GÜN – Y.K.Ü.
6. Rabin KAZANCIOĞLU – Y.K.Ü.
7. Mehmet İstemi – Y.K.Ü.
III. DÖNEM YÖNETİM KURULU)2001-2002)
1. Adem YILMAZ – Başkan
2. Nuri TUNA – Başkan V.
3. Güran GÖKYAY – Başkan Yard.
4. Aron HABİB – Sayman
5. Melih GÜN – Y.K.Ü.
6. Rabin KAZANCIOĞLU – Y.K.Ü.
7. Mehmet İstemi – Y.K.Ü.

IV. DÖNEM YÖNETİM KURULU (2002-2004)
1. Adem YILMAZ – Başkan
2. Nuri TUNA – Başkan V.
3. Güran GÖKYAY – Başkan Yard.
4. Aron HABİB – Y.K.Ü.
5. Melih GÜN – Y.K.Ü.
6. Rabin KAZANCIOĞLU – Sayman
7. Mehmet İstemi – Y.K.Ü.
V. DÖNEM YÖNETİM KURULU (2004-2006)
1. Adem YILMAZ – Başkan
2. Nuri TUNA – Başkan V.
3. Rabin KAZANCIOĞLU – Sayman
4. Aron HABİB – Y.K.Ü.
5. İsmail CEHLAN – Y.K.Ü.
6. Doruk MALHAN – Y.K.Ü.
7. Dursun KARTAL – Y.K.Ü.
8. Ali Rıza ÜSTÜN – Y.K.Ü.
9. Ercan ATA – Y.K.Ü.
VI. DÖNEM YÖNETİM KURULU (2006-2009)
1. Nuri TUNA – Başkan
2. Aron HABİB – Başkan V.
3. Rabin KAZANCIOĞLU – Sayman
4. Adem YILMAZ – Y.K.Ü.
5. Ercan ATA – Y.K.Ü.
6. Doruk MALHAN – Y.K.Ü.
7. Mehmet ESKİYAPAN – Y.K.Ü.
8. Çayhan PAŞALI – Y.K.Ü.
9. Dursun KARTAL – Y.K.Ü. (14 Şubat 2008 istifa)
10. Mustafa GÜVEN (14 Şubat 2008 Asil Üye)

VII. DÖNEM YÖNETİM KURULU(2009-2012)
1.Ercan ATA-Başkan
2.Cihat ÇAKIR-Başkan V.
3.Rabin KAZANCIOĞLU-Sayman
4.Adem
YILMAZ-Y.K.Ü.
Cumhuriyet
Cad. Sibel Apt. No: 63 K:5
5.İzzet HABİB-Y. K. Ü.
Elmadağ/İstanbul/Türkiye
6.Türker GÜLENER-Y.K.Ü.
Tel: +90 212 343 41 04 -05
7.A.Tahsin ATA-Y.K.Ü
Fax: +90 212 240 55 11
8.Selahattin İNCE-Y. K. Ü.
Gsm: +90 533 661 00 89
9.Murat ÖZKARDEŞ-Y.K.Ü.
info@omsiad.org.tr www.omsiad.org.tr
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ADDO MOBİLYA DEKORASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ofislerin Yıldız'ı ADDO ile Parlıyor!
Ofis mobilyaları sektörüne yıllarını vermiş, üretimde ve
tasarımda çok yol katetmiş Yıldız Ofis, tasarımın yenilikçi gücünü keşfederek doğuştan tecrübeli ADDO’yu
beğeninize sundu.
Tasarımcı ruhunu yılların tecrübesiyle buluşturmuş
ADDO, adından her geçen gün daha fazla söz ettirecek
bir marka olma yolunda. Tasarımcı ruhun modern zamanlardaki en yeni temsilcisi. Kelime anlamı “ilham
veren” olan ADDO özgün tasarımlarıyla, ofis mobilyaları tercihlerinde yeni bir ilham kaynağı yaratıyor.
Star of Offices Shines with ADDO!
Yıldız Ofis which has dedicated years to sector of office
furniture and has covered a route in manufacture and
design, presented ADDO, which is naturally experienced, to your appreciation by discovering innovative
power of design. ADDO, which got its spirit together
with experiences of years, is in a way that will achieve it
to make others talk about its brand more every passing
day. It is the newest representative of spirit of designer.
ADDO, which means “Inspiring” as word, creates a
new source of inspiration in preferences of office furniture with its original designs.
Adres / Address
Showroom :
Kağıthane Cad. No: 23 Çağlayan /İstanbul
Tel: 0212 295 48 97 Fax: 0212 295 49 79
Fabrika :
Turgut Özal Cad. No: 102 B Blok D: 409 ikitelli / İstanbul
Tel: 0212 671 00 15 Fax: 0212 671 70 26
info@addofurniture.com www.addofurniture.com
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AKALIN OFİS MOBİLYA
Akalın Mobilya, gelişen teknolojinin kaçınılmaz sonucu
olan fabrikasyon ürünlerin popülaritesinin yanı sıra, tüm
bu tek düzeliği geride bırakıp günümüz teknolojisinden
en üst seviyede faydalanarak değerli müşterilerimizin
beğenisine ve beklentilerine hitap eden özel tasarımlar
ve yüksek kalite standartlarına uygun ürünler sunmaktadır. Bu ürünlerin satış sonrası hizmetinde müşterisinin
yanında olmayı prensip edinmiştir.
1986 yılında ofis mobilyası üretimine başlayan Akalın
Mobilya, bu amaç ve istikamette her geçen gün değişim
ve gelişim olgusunun farkındalığı ile emin adımlarla
ilerlemeyi ilke edinmiştir.
Akalın Mobilya, developing technology, as well as the
inevitable result of the popularity of the fabrication of
products, leaving behind all of this monotony by utilizing today's technology at the highest level of the customers' taste and expectations of high quality standards
and products that appeal to special offers. Besides these
products, after-sales customer service to be the principle.
Starting in 1986, the production of office furniture
Akalin, the purpose and direction of change and development every day with an awareness that the phenomenon is committed to progress in steps.

Adres / Address
Modoko Merkez Akalın
Modoko Sanayi Sitesi 2. Cadde No: 188
Y.Dudullu / İstanbul
Tel: +90 216 420 72 10
Fax: +90 216 499 50 79
www.akalin-ofis.com akalin@akalin-ofis.com
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AKUAPOL POLİÜRETAN SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Türkiye'de Poliüretan sektörünün öncü firmalarından biri
olan Aquapol, 20 yıllık sektörel birikim ve tecrübesi ile İstanbul'da 3.000 m2 üzerinde kurulu modern üretim tesislerinde faaliyet göstermektedir.
Poliol, izosiyanit bileşenlerinden oluşan poliüretan esnek
ve dayanaklı yapası nedeniyle ofis ve ev mobilyası, otomotiv, medikal, gibi çok geniş ve farklı sektörlerde kendine kullanım alanı bulan bir kimyasaldır.
Aquapol, poliüretanın kullanıldığı tüm sektörlerde özel tasarımları ve müşteri taleplerine duyarlılığı ile Pazar lideri
olmayı hedeflemektedir.Aquapol olarak bizi öncü ve farklı
yapan, standart ürünlerden sıyrılarak, müşteri talepleri
doğrultusunda Ar-Ge ve üretim yapabilme gücümüzdür.
Amacımız müşterilerimizin hayallerini kalıba döküp, nihai
ürün haline getirebildikleri profesyonel bir Ar-Ge üssü olmaktadır.
Üretim gücümüzü, poliüretanın esnekliği ile birleştirdik.Hayallerinizi bize getirin, birlikte gerçekleştirelim.
Aquapol which is among the leaders of the polyurethane
sector in Turkey is located in İstanbul with a 3.000 sqm factory . Aquapol with its 20 years experience and know-how
produces in its modern production units.
Polyurethane; the combination of poliol and izosiyanite is
used in theoffice and home furniture, automotive , medical
, isolation etc. Sector. due to its strong and flexible structure . Aquapol , has the vision of begging a market leadership in the usage areas of polyurethane with its special
designs and being sensitive to customers demands.
The production capability according to our customers demands and Research & Development activities are main
factors which make Aquapol innovative . Our goal is to be
a Professional R&G base of our customers, where we can
make their dreams come true.
We combine our power in production with flexibility of
polyurethane. Lets make your dreams come true together.
Adres / Address
Atatürk bulvarı no:214 sürmeli iş merkezi arka giriş kat
İkitelli- İstanbul
Tel: +90(212) 671 8042 - 671 8062
(ŞİRKET GSM):+90(554) 936 5053
Fax: +90(212)671 80 97
info@apol.com.tr www.apol.com.tr
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mobilyaları,
iş ortamınızdaki
motivasyonunu
Ofisher
mobilyaları,
iş ortamınızdaki
motivasyonunu
düşürmeyecek
şıklığıyla,
moralinizi
zaman yüksek
tutacak, ilginizi
dağıtmayacak
ve size ilham
verecek
şekilde
her tasarlanıyor.
zaman yüksek
tutacak,manager,
ilginizi dağıtmayacak
ve koltuk
size ilham
verecek
şekilde
Executive,
workstation ve
grubu
tasarımlarında
tasarlanıyor.
Executive,
workstation ve koltuk grubu tasarımlarında
ergonomi ve
işlevsellik manager,
ürünlere yansıtılıyor.
ergonomi ve işlevsellik ürünlere yansıtılıyor.
Pierre Cardin her zaman öncü, takip edilen, vazgeçilemeyen tarzı ile; ofislerinizde
Pierre
Cardinbugünü
her zaman
öncü, takip
edilen,
vazgeçilemeyen
ofislerinizde
geçmişi,
ve geleceği
beraber
yaşamanız
için “kesinletarzı
şık”ile;
ürün
conceptini
geçmişi,
ve geleceği
sizlerinbugünü
beğenisine
sunuyor.beraber yaşamanız için “kesinle şık” ürün conceptini
sizlerin beğenisine sunuyor.
•
•
Pierre Cardin is carrying its farsighted and pioneer design concept further to office
furniture.
biggest its
fashion
designer
all times
is designing
a brand
new
Pierre
CardinThe
is carrying
farsighted
andofpioneer
design
conceptyou
further
to office
office in
thebiggest
light of fashion
his experience.
furniture
is beginning
to brand
evolvenew
with
furniture.
The
designerThe
of office
all times
is designing
you a
theinbrand
of Pierre
Cardin.
office
the light
of his
experience. The office furniture is beginning to evolve with
the brand of Pierre Cardin.
The geometry, symmetry and asymmetry of Pierre Cardin is creating incredible
in Office
furniture
design.
Colour of
implementation
with
Theharmony
geometry,
symmetry
and
asymmetry
Pierre Cardinharmonizes
is creatingfurniture
incredible
environment.
design
idea, experimently
and exploratory
competence
ofwith
this
harmony
in OfficeThe
furniture
design.
Colour implementation
harmonizes
furniture
French designer
are reflected
in his office furniture
and makes
it “absolutely
environment.
The design
idea, experimently
and exploratory
competence
ofchic”
this
designs.
French
designer are reflected in his office furniture and makes it “absolutely chic”
designs.
Pierre Cardin offers you products in segments you need in your office. Office
furniture are designed in order to increase your morale, motivation in your office
Pierre
Cardin offers you products in segments you need in your office. Office
and to give inspiration. Ergonomy and functionality is reflected to the products in
furniture
are designed
order to and
increase
morale, motivation in your office
executive,
manager, in
workstation
chair your
groups.
and to give inspiration. Ergonomy and functionality is reflected to the products in
executive,
manager,
workstation
and chair
groups.
Pierre Cardin
presents
a “absolutely
chic”
product concept to your taste with its
pioneer, essential and tracking style for an office where you live past, moment and
Pierre
the Cardin
future. presents a “absolutely chic” product concept to your taste with its
pioneer, essential and tracking style for an office where you live past, moment and
the future.
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1.OSB Oğuz Caddesi No:10 Sincan 06935 Ankara / TURKEY
T:+90.312.267 0 267 • F:+90.312.267 13 83 • M: info@pierrecardinoffice.com
1.OSB Oğuz Caddesi No:10 Sincan 06935 Ankara / TURKEY
T:+90.312.267 0 267 • www.pierrecardinoffice.com
F:+90.312.267 13 83 • M: info@pierrecardinoffice.com

www.pierrecardinoffice.com

ARTOFİS MOBİLYA SANAYİ TİCARET A.Ş
1993 yılında ileriye dönük büyük projeleri hedefleyerek
2000 yılında “Masachi” markası ile 12 ülkede tercih
edilir konuma geldik. Şirketimiz konusunda uzman 157
çalışanı, 12100 m² kapalı alanda büro masa takımları,
büro koltukları, bankolar, panel çeşitleri, kitaplıklar ve
workstation üretimleri yapmaktadır.

We started our journey in 1993 by aiming at great future
projects and in 2000 we became a preferable company
thanks to “Masachi” brand name in 12 countries. With
157 staff who are specialist in their working field, we
have been serving within a total 12.100 m² closed area
and we have been producing high quality office furnitures, office chairs, receptions, panels, bookcases and
workstations.

Adres / Address
Hasanağa organize sanayi bölgesi 11. Cadde no:1
Nilüfer / Bursa
Tel: +90 224 484 27 27
Fax:+90 224 484 30 88
info@masachi.com www.masachi.com
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ASİL BÜRO MOBİLYALARI İMALAT TİC. LTD. ŞTİ.
(EKSEN MOBİLYA)
1991 yılında Nizip, Gaziantep’te Asil Büro Mobilya adıyla
kurulan firma günümüzde sektörün önde gelen isimlerinden biri olarak, Eksen markası altında üretimini sürdürmektedir.
Müşteri memnuniyetini daima ön planda tutan Eksen, bir
marka olarak ofis mobilyacılığında 21 yıldır ciddi ve güvenilir bir isim olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Asil
büro mobilya, araştırma departmanıyla işlev ve rahatlığın
yaratıcı ekibi ile de birbirinden özgün ve estetik tasarımlar ortaya koyarak sektördeki haklı iddiasıyla zirveye oynamaktadır.
7000 metre karesi kapalı alan olmak üzere, toplam
10000 metre karelik üretim tesislerinde faaliyet gösteren
Asil büro Mobilya, yurt içindeki yaygın satış ağının yanı
sıra yurt dışı pazarına yönelik de başarılı atılımlar gerçekleştirmektedir.
The firm founded with name of Asil Buro Mobilya in 1991,
in Nizip district-Gaziantep province maintains its production with Eksen brand name as a one of the leading names
of sector.
Eksen giving priority to customer satisfaction carries proper
pride of a reputation earnest and reliable for 21 years for
office furniture as a brand. Asil Buro Mobilya tries to peak
with its right claim in sector by producing function and
comfortableness with research service and unique and esthetic designs with creative team.
Asil Buro Mobilya activing in its closed area of 7000
square meters and totally manufacturing plant of 10000
square meters has a domestic broad sales network and
also performs a successfull enterprises in foreign market
recent a few years.
Adres / Address
Merkez Adres :
Sanayi Sitesi 7. Cad. No:3 Nizip/ G.Antep
Tel : 0 342 513 02 65 Fax : 0 342 513 00 54
İstanbul Bölge Mdr:
Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. Turgutreis Sok. Ömeroğlu İş
Merkezi No:13 Yenibosna / İstanbul
Tel: 0212 652 8697 Fax: 0212 652 8669
info@eksenmobilya.com, export@eksenmobilya.com
www.eksenmobilya.com
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AŞAN BÜRO MARKET MOBİLYA SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ
Aşan Büro Mobilya 1995 yılında ticaret hayatına başlamıştır. Çağlayan’da faaliyetine devam etmektedir.
Kendi üretiminin yanında Bürosit, Grammer, Nexoff ofis
mobilyası bayiliğini yapmaktadır. Firmamız, genç ve dinamik ekibiyle sizleri hayallerinizdeki ofislerle buluşturmayı hedeflemektedir. Firmamız; birliktelikten güç
doğar felsefesiyle BESİAD, ÜSİAD, OMSİAD’a üyedir.2000 yılında Aşan Mimarlık proje ve dekorasyon şirketi olarak çalışma hayatına başlamış olup, firmamız
anahtar teslim projeler yapmaktadır.

Aşan Of Office Furniture began business in 1995.
Çağlayan continues to operate. Besides its own production Bürosit, Grammar, office furniture dealership is Nexoff. Our company aims to bring together young and
dynamic team offices of your dreams for you. With Our
company philosophy ”with-unity gets strength” we are
member of BESİAD, ÜSİAD, OMSİAD. 2000 Aşan Of Architecture in the project and has started to work as a
decoration company, our company engaged in turnkey
projects.

Adres / Address
Merkez Mah. Kağıthane Cad. No:35 Çağlayan
Kağıthane / İSTANBUL
Tel: +90 212 210 85 36-37
Fax:+90 212 221 92 41
info@asanburo.com.tr www.asanburo.com.tr
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ATAGÜR AHŞAP METAL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
1956 yılından bu yana faaliyet gösteren Atagür, 50 yıldır mobilya üretimi konusunda edindiği tecrübesini iç
ve dış piyasaların talepleri doğrultusunda ürün portföyünü sürekli genişleterek, müşteri talep ve beklentilerine yönelik ar-ge çalışmaları, ürün portföyünün
genişletilmesi ve yeni tasarımlarını aralıksız sürdürülmektedir. Metal ve ahşap ürünlerde zenginleştirilen
ürün yelpazesi ile Ofis, Hastane, Askeri ve Otel mobilyalarının yanı sıra istenildiğinde özel üretimlerle projelendirilmesi her zaman olduğu gibi daha nice seneler
sizlerle.
Active since 1956, Atagür transferring its 50 years of experience in furniture production as a response to the requests from domestic and foreing markets, the company
uninterruptedly expanded its product portfolio. Seamlessly carrying out R & D studies, expansion of product
portfolio and new designs, all based on requests and
expectations of customers, the Company will continue
to be in your service for many long years, as always,
with its product scale enriched with metal and wooden
products, Office, Hospital, Military and Hotel furniture,
besides special products projected upon request.

Adres / Address
1.OSB Karamanlılar cad. No:17 Sincan
Ankara /Turkiye
Tel: +90 312 267 00 90 (Pbx)
Fax:+90 312 267 00 94
atagur@atagur.com.tr www.atagur.com.tr
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BALIKÇIOĞLU MOBİLYA TASARIM DEKORASYON A.Ş.
Balıkçıoğlu Mobilya Tasarım Dekorasyon A.Ş., "Bamos"
ismi altında modüler ofis sistemleri, metal ve ahşap
ağırlıklı ofis mobilyası üretmektedir. Konusunda lider
uluslararası firma ve tasarımcılar ile birlikte çalışarak ve
ileri teknolojinin olanaklarından yararlanarak, özgün
ve başarılı projelere imza atmaktadır. Bamos'un hedefi,
mekanları hem işlevsel ve hem de görsel olarak zenginleştirerek yaşam kalitesini daha üst seviyeye taşımaktır.

Balikcioglu Mobilya Tasarim Dekorasyon A.S. produces
mainly modular office systems, metal and wood office
furniture under the name of "Bamos". Balikcioglu is taking advantage of the possibilities of high technology
and put its signature a unique and successful projects to
work with leading international companies and designers. Bamos's goal is both functional and visual spaces
as well as enriching the quality of life is to move to a
higher level.

Adres / Address
Akbal Sk. No: 9 Siteler/Ankara
Tel: +90 312 353 02 20
fishet@balıkcıoglu.com.tr www.balıkcıoglu.com.trr
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BEŞGEN OFİS
İşyeri mobilyası alanında Türkiye’nin öncü markalarından
olan Beşgen, bir Beşerler Grup markasıdır.
Bizler, uzman tasarımcı ve mühendislerimizle ofis ve okul
ortamları için 20 yılı aşkın süredir motivasyon mobilyaları
üretiyoruz.
“Her değişim doğru proje ile başlar” sloganıyla yola çıkan
firmamız Türkiye’de ve dünyada birçok önemli kurumun
proje üretimi ve uygulamasını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Beşgen is the trademark of Beşerler Grup which is the Pioneer trademark of workplace furnitures, at Turkey.
We are producing motivation furnitures for school and Office places for 20 years with expert designers and engineers.
The company took the road slogan which is ‘’All changes
begin with the true project’’applied and manufactured lost
of important institution project successfully at Turkey and
The world.

Adres / Address
Mahmut Paşa Mh. D-130 Yanyol Cd. No.90 PK:122
Başiskele-Kocaeli / Türkiye
Tel: +90 (262) 349 54 40 (pbx)
Fax: +90 (262) 349 26 23
info@besgen.net - izmitmagaza@besgen.net www.besgen.net
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BÜRO MODEL
Ülkemiz ekonomisine 29 yıldır hizmet veren kuruluşumuz, engin deneyimi ve bilgi birikimini, sürekli araştırma-geliştirme ve yenileme çalışmaları ile destekleyerek
aşağıda sıralanan imalat konularında önder firmalardan
biri olmuştur.
Koltuk grubu ile birlikte toplam 20.000 m2 kapalı alanda; güncel, modern makine parkı ile üretim yapan firmamız bu özelliği ile emsalleri arasında hak ettiği düzeye
ulaşmıştır.
Firmamızın en önde gelen özelliği; 29 yıldır sürekli gelişerek ilerleyen ve asla taviz vermeden sürdürülen “üstün
kalite” düzeyi ve son derece etkin “satış sonrası hizmet”
anlayışı ile yoluna devam etmesidir.
Ürünlerin kalitesi, normlara uygunluğu ve üretim yeterliliği; TS’ na uygunluk belgeleri ve ISO 9001:2008 belgeleri
ile tescil edilmiştir.
Ürünlerimizin kalite ve tasarım üstünlüğü Fabrika
Showroom’ umuzda ve fabrikalarımızda tetkik edilebilir.
Yukarıda belirtilen üstünlüklerimiz ile firmamızın imalat
kapsamına giren tüm ihtiyaçlarınıza deneyimli tasarım-iç
mimar ve satış ekibimizle cevap verebileceğimiz inancındayız.
Kuruluşunuzun tüm hareketli ve sabit büro donanımı
ihtiyaçlarını en uygun şekilde gerçekleştirmekten kıvanç
duyacağımızı belirtir, başarı ve esenlikler dileriz.
Active since 33 years,our company which continiously
supports its wide experience and accumulation of knowledge with research-development and renewal activities,has
become one of the leaders in the following fields of production The production facilities including our seating group
is realized in 20.000 sq. m.s of covered
area using current,modern equipment and machinery park.
The leading characteristics of our company are;continious
‘’high quality level’’ and effective ‘’after sales service’’.
The quality of our products,conformity with norms and production sufficiency are verified
with Turkish Standards EN and ISO 9001:2008 certificates.
The quality and design excellence of our products can be
observed in our factories.
Apart from our effective domestic sales,we have continual
exports to Germany,Netherlands,
Kuwait, Iraq and Saudi Arabia ,which account for one
third of our turnover.
We will be very pleased to welcome you at our premises
with our experienced design-architect and sales team.
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BÜROSAN A.Ş.
38 yıldır büro mobilyaları satış & imalat sektöründe
öncü olan, hizmet ve kaliteye önem veren ve bu doğrultuda çalışmaktan vazgeçmeyen Bürosan’ın sektörde
önünü açan en önemli özelliği; bir büroyu, masa takımından aksesuarına kadar baştan aşağı donatabilecek
geniş ürün yelpazesine sahip olması olarak göze çarpıyor. Bürosan, bugün Türkiye genelinde bin kişiye yakın
sağladığı istihdam ve yurt dışı ihracat rakamlarıyla da
sektöründe öncü marka olarak emin adımlarla ilerliyor.

The most important specification of Bürosan that has
been at the fore in the sale & manufacturing of office
furnitures for 38 years, takes note of service and quality
and doesn’t give up to work in this direction; leaps to
the eye as having a wide product range that can supply
an office through and through from the table set to the
accessory. Bürosan is taking firm steps forward as being
the lead brand in its sector by the foreign export figures
and employment that it provides for near thousand people in Turkey today.

Adres / Address
Ceyhan Yolu Üzeri Girne Bulvarı No:144 Yüreğir /Adana
Tel: 444 55 88
info@burosan.com www.burosan.com
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BÜROSİT BÜRO DONANIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
1986 yılında Ermetal Otomotiv A.Ş. bünyesinde, Fahrettin Gülener tarafından Bursa’da temelleri atılan Bürosit, ergonomik ofis koltukları ve ofis mobilyaları
sektörünün öncüsüdür… Bürosit’in ürün gamında ofis
koltukları ve mobilyanın yanı sıra auditorium,eğitim kurumları, konferans salonları, sinema salonları, casinolar için oturma sistemleri bulunduruyor. İlk kez 1992
yılında yurt dışına açılan Bürosit, günümüzde Uzakdoğu’dan Kuzey Amerika’ya kadar 4 kıtada 32 ülkeye ihracat yapıyor. 10.000 m2'lik bir alana kurulu modern
tesislerinde aylık 40.000 adet koltuk üretim kapasitesine sahip olan Bürosit, Türkiye’de her yıl ortalama
300.000 koltuğu tüketicilerle buluşturuyor. Üretiminin
yüzde 35’ini ihraç eden Bürosit, 34 tasarımı hayata geçirmekle birlikte bünyesinde 71 marka ve 17 patenti barındırıyor.
Bürosit was founded by Fahrettin Gülener as a member of
his Ermetal Automotive Group in 1986, following extensive research into the ergonomics of office seating.
Bürosit’s excellent product design, outstanding production
facilities and strong attention to customer service have
given it a strong position in the Turkish market. Burosit’s
sister companies manufacture metal desk frames and
components made from metal, plastic injection mouldings,
and sheet steel.
Bürosit products include office seating, auditorium chairs,
cinema chairs and soft and contract seating. 35% of production is sold overseas into 32 countries. Chair production is currently 300.000 units each year.

Adres / Address
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 1 . Nilüfer sok.No:5
Osmangazi / Bursa
Tel: +90 224 280 20 00 / +90 507 980 20 00
Fax: +90 224 261 27 80
info@burosit.com www.burosit.com
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BÜROTIME OFFICE FURNITURE
1997 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan
Bürotime; Türkiye’nin en büyük ofis mobilyası üreticisidir.
Bugün 70.000 m2 kapalı, 140.000 m2 açık alanda; 500
çalışanı ile günlük 1500 ünite Mobilya, 750 adet koltuk
üretimi ile 70 yurtiçi konsept bayisi, 41 ülkeye yayılmış
bayi ağı ile uluslararası kalite standartlarında müşterilerine hizmet vermektedir. Bürotime, sektör içinde yaygın
bayilik ağıyla çalışan ve bu hizmeti yürütebilen tek markadır. Bürotime'ı rakiplerinden farklı kılan en önemli
özelliklerden birisi de, üretim hızıdır. Bürotime, yurt içinden gelen siparişin planlama, üretim ve sevkıyat süreçlerini 72 saat içerisinde; yurt dışı siparişlerin ise 2 hafta
içerisinde tamamlayarak müşteriye ulaştırmaktadır.
Established in 1997 in Konya Organized Industry
Zone,Burotime is the leader and the biggest Office Furniture Manufacturer in Turkey.Today,with its 140.000 sqm
open and 70.000 sqm covered production area Burotime
has 500 employers and produces 1500 units Furniture
and 750 units seat Daily,and serves all the valued customers with International Quality Standarts and with its
70 concept Agents in Turkey and 41 Agents in 41 countries all over the World.Burotime is only the trade mark
that has a wide Agency Organisation and have the ability to manage this system in the sector.The most important
difference that makes Burotime different from its competitors is; being very fast in delivery and production
time.In local market Burotime delivers in 72 hours and
abroad only 2 weeks including all stages like planning,manufacturing,and delivering.This is a record in the
sector.
Adres / Address
3. Organize Sanayi Evren Cad. No:1 42100 Konya
Tel : +90 332 239 00 17
Fax: + 90 332 239 04 26
info@burotime.com www.burotime.com
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CEYLAN ÇELİK EŞYA BÜRO MOB.DEK.
VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Ceylan Çelik 33 yılı aşkın süredir kendi sektöründe büro
mobilyaları üreten lider bir kuruluştur. ISO 9001:2000,
TSEK , HYB , TSE, imalata yeterlilik, satış sonrası hizmet
yeterlilik, sanayi sicil , garanti ve marka tescil belgeleri kapsamında deneyimli kadrosu ile yüksek teknolojisini birleştirerek kendi çizgisini oluşturmuş müşteri memnuniyetini
en üst seviyeye çıkarmayı başarmıştır. 150 m2 ’ lik bir
alanda üretime başlayan firmamız zaman içinde sürekli gelişme kaydederek toplam 4000 m2’ lik kapalı alanda üretim ve pazarlama hizmetini sürdürmektedir.
Ürünler: Kompak arşiv sistemleri ,Resim Tablo Arşivi ,Kütüphane Sistemleri ,Soyunma Dolapları ,Dosya Dolapları
,Ofis Mobilyaları ,Eğitim Grubu, Bölücü Sistemler
Ceylan Çelik is leading manufacturer of Office furniture for
more than 33 years.The company has created its own way
of making business by combining the competency of its experienced staff with high technology , and succeeded to
carry the customer satisfaction to the highest level through
its products manufactured in a facility certified with ISO
9001:2000, TSEK, HYB,TSE ,Production Compliance, After
Sales Services Complianse, Industry Registry ,Guarentee
and Brand Registry Certificates.After beginning production
in a facility with a closed area of 150 square meters. Ceylan Çelik now has a 4000 square meters of colsed area for
conducting the manufacturing and marketing processes,
thanks to the approach of continous growth.
Products:: Compact
Archive System,Painting Table
Archive,Library Systems,Lockers.File Cabinets .Office Furniture ,Education Group, Partition Systems
Adres / Address
Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sit. A blok No:2
İkitelli / İstanbul
Tel: +90 212 472 06 21 / +90 212 472 06 22
Fax : +90 212 472 06 48
info@ceylancelik.com.tr www.ceylancelik.com.tr
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ÇALIŞKANOFİS MOBİLYALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Firmamız 1974 yılından beri faaliyette olan , ofis mobilyası ve dekorasyonu üzerine her tür imalatı kendi
bünyesinde yapan köklü bir kuruluştur. Ürünlerini Modoko( Ümraniye ), Masko(İkitelli ) ve Mobesko (İzmit )
Mobilyacılar sitelerindeki showroomları ile www.caliskanofis.com web adresini üzerinden müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.

Caliskanofis established since 1974 and its produced
office furniture and decoration. Our production areas
found in Masko(ikitelli ) ,Modoko(umraniye) and
Mobesko (izmit) also our customers can reach from
www.caliskanofis.com web adress.

Adres / Address
Showroom 1:
Modoko San.Sit.No.9 Y.Dudullu-Ümraniye
Tel-Faks: 0216 313 33 32- 0216 540 54 53
Showroom 2:
Masko San.Sit.5A Blok No.1 İkitelli
Tel-Fax :0212 675 20 99- 0212 675 00 66
Showroom 3:
Mobesko San.Sitesi A Blok No.10 Kartepe-İzmit
Tel-Fax:: 0262 373 11 17- 0262 373 11 18
Fabrika:
Kemerdere Cad.Dilber Sok.N.32 Dudullu/İst.
info@caliskanofis.com www.caliskanofis.com
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DELTA MOBİLYA DEKORASYON SAN. VE TİC. A.S.
Ofis mobilyası konusunda 1972 yılından bu yana faaliyet
gösteren Delta Mobilya, uzman teknik kadrosu ve (CNC) bilgisayar donanımlı makineleriyle sektörün en yüksek kapasiteli üretim merkezlerinden olan 28.000m2’lik Çatalca
tesislerinde hizmet vermektedir.
Günümüz iş dünyasında, çalışma ortamının tefrişinin öneminin bilincinde olan Delta, büro gereksinimlerini bütünüyle
karşılayacak bir kuruluş olarak Türkiye’de ofis mobilyası
dünyamızın en üst sıralarında yerini almaktadır.
Ayrıca Otel, Hastane ve Okul projelerine de hizmet vermektedir.
Yüksek kapasite üretim sistemleri ile, yılların vermiş olduğu
deneyimi harmanlayarak; pazarın ihtiyacı olan tasarım,
renk, ölçü ve yüksek adette metal ve/veya ahşap mobilya
üretimi yapmaktadır.
Müşterilerimize; mekana ve her tarza uygun; fonksiyonellik,
ergonomi, konfor ve estetik prensiplerine yoğunlaşarak yıllardır başarıyla proje hizmeti de vermektedir.
Delta has grown to be one of the highest capacity manufacturers, in furnishing field within Turkey, since its establishment in 1972.
In 22 000 m2 under roof space purpose built factory, fully
equipped with the latest CNC computerized system, operated
by our trained and experienced technicians, we manufacture
high quality operational office furniture and equipements for
schools, hospitals ,hotels as well.
Our high capacity CNC systems, as well as our many years
of experience, enable us to supply furniture, exactly as it is required on the market, in required design, color, size and in
the required amount, either partially or the complete furniture, wooden and / or metal.
We, focused on our principles of functionality, ergonomy,
comfort and esthetics, aim to create office spaces with modern lines by giving our clients projecting service.

Adres / Address
Kuruçeşme Cad. Ali Vafi Korusu No:65 Dükkan 1-2
34345 Arnavutköy / İstanbul
Tel : +90 212 265 40 00
Fax: +90 212- 358 54 11
info@deltamobilya.com www.deltamobilya.com
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DETAY MOBİLYA LTD.ŞTİ.
Türkiye’nin en büyük vip ofis mobilya üreticisi Bahçeşehir’de
Vip ofis mobilya sektöründe öncü konumda olan Detay,
1978 yılından buyana ofis mobilyaları sektöründe faaliyet gösteriyor. Bahçeşehir Mobilya Sitesinde yer alan
fabrikası 2 ada üzerine kurulu olup, toplam çalışma
alanı 15.000m2’dir
2600 adet ürün çeşiti, detayofis.com’da sizleri bekliyor...

Turkey’s Largest Office Furniture Manufacturer in
Bahçeşehir
Luxury Office Furniture sector with a leading position in
Detay, Since 1978, The Office Furniture sector are operating.Site Bahcesehir Furnisher in factory, 2 is based
on the island, the total working area of 15,000m2.
2600 pieces of product variety, detayofis.com in waiting for you...

Adres / Address
Hoş Dereyolu Üzeri Bahçeşehir Mobilyacılar Sitesi 5.Blok
Bahçeşehir Esenyurt / İstanbul
Tel :+90 212 605 03 06
Fax :+90 212 605 03 09
Masko Mobilyacılar Sitesi 8 Ablok No:13-15
İkitelli - Küçükçekmece / İstanbul
Tel: +90 212 675 00 85 /86
info@detayofis.com www.detaymobilya.com.tr
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EKAS BÜRO MOBİLYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ekas Büro Mobilyaları ofis koltukları sektöründe faaliyet
göstermekte olup her türlü müşteri ihtiyaçlarını geniş
ürün yelpazesi ile bayileri üzerinden sunmaktadır.Ürünlerimiz Kalite kontrol yöntemi ISO 9001:2000 belgesi
ile akredite edilmiştir.Kusursuz kalite, üstün işçilik ve
zarif tasarımının yanı sıra rekabetçi fiyatlarla ve zamanında teslimat sunuyor.

Ekas Office Furniture is one of the leading manufacturers and exporters of Office sofas, armchairs and seating
groups in Turkey.
Ekas Office Furniture provides wide range of models designed to meet the most demanding workplace requirements.
Our products are presented in a large variety of leather,
fabrics and style. We are accredited with prestigious ISO
9001:2000 certification.
Ekas Office Furniture offers impeccable quality, outstanding workmanship and exquisite design, as well as
competitive prices and prompt delivery.

Adres / Address
Ugur Mumcu Mah. N Cad. 2273. Sok. No: 5
Sultangazi / Istanbul – Turkey
Tel: +90 212 619 77 80
Fax: +90 212 619 77 83
info@ekasofis.com.tr
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www.ekasofis.com.tr
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ER-BÜRO SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2000 yılında İstanbul’da ofis mobilyaları sektöründe yerini
almak için ilk üretimine başlamıştır.
2010 yılı başlarında yeni bir yapılanma ile “Lotte” markası
adı altında pazarlama şirketini ve markasını oluşturduk.
3000 m2’lik kapalı alana sahip üretim tesisi ile Türkiye
deki bayi ağını genişleterek Asya ve Avrupa ülkelerine ihracatlarıyla “Lotte” iç ve dış pazarda tercih edilir bir marka
haline gelmiştir.
Geçmişten süregelen 25 yıllık deneyimi ile AR-GE çalışmalarına ağırlık veren firmamız; ürünlerinde kaliteyi, ergonomiyi, estetiği ve fonksiyonelliği ön planda tutarak
insan ergonomisine mükemmel uyum sağlayan modeller
tasarlamıştır.
In 2000, in Istanbul, started its first production to take place in the office furniture industry.
In early 2010, with a restructuring, we created a new
marketing company and brand under the brand
name Lotte.
With 3000 m2 closed area production plant, by expanding
its dealer network in Turkey and exporting to Asian and European countries, Lotte has become a brand that is preferred in domestic and international market.
With
the ongoing
experience of
the
past 25 years, our company gives importance of R &
D activities, designed models which fit human ergonomics
perfectly, by caring quality, ergonomics, aesthetics and
functionality.
Adres / Address
Alemdağ Caddesi Ulus Sok. NO : 7 Yukarıdudullu
Ümraniye / İstanbul
Tel :+90 216 540 23 46 pbx
Fax : +90 216 420 76 72
info@lotteoffice.com
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ERDEM BÜRO MOBİLYALARI SAN.TİC. A.Ş.
Erdem Ofis, 1984'den bugüne ofis donanım sistemleri
üretiyor.
Erdem, üretimini 25.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu
tesislerinde yapıyor. Yıllık üretim kapasitesi, 240.000
m2 ahşap yüzey 38.000 adet ofis koltuğudur.
İşlevsel ve ergonomik mobilya sistemleri üreten Erdem,
çalışma mekanlarını estetik bir anlayışla tasarlanmış
çağdaş mekanlara dönüştürüyor.
Concept by Erdem markası altında anahtar teslim dekorasyon projeleri üretiyor.
Uffix, Sitland ve Okamura markaları ve ünlü tasarımcı
Paolo Pininfarina tasarımı olan Luna ofis grubuna yönelik olarak ürün yelpazesindeki yerini aldı.
Erdem Offıce provides high quality office furniture since
1984.
Erdem has 25.000 m2 covered production area.
Annual production capacity, 240.000 m2/year wooden
surface 38.000 Pcs./year office seats
From project to application, Erdem is manufacturing ergonomic and functional furniture.
Concept by Erdem mark is manufacturing furniture for
turnkey projects
We have our foreign partners Uffix, Sitland, Okamura
and Luna designed by Paolo Pininfarina are added to
our product range.
Adres / Address
Akçaburgaz Mh.130 Sk.No:10 Kıraç

Esenyurt / İstanbul

Tel: +90 212 886 23 00
Fax: +90 212 886 23 08
info@erdemofis.com www.erdemofis.com
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ERSA OFİS MOBİLYALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Ofis mobilyası üreticileri arasında önemli bir yere sahip
olan Ersa, 1958 yılında başladığı üretimine her geçen
gün modernleşen tesisleriyle devam ediyor. Muhtelif
ahşap, metal ve koltuk ürünleriyle, farklı ihtiyaçlara yönelik ofis malzemeleri sunan firma, standart işlerin yanında otel, banka, hastane ve yurt dekorasyonu gibi
projeli işleri de yürütüyor. Birçok Ortadoğu ve Avrupa
ülkesine ihracat yapan Ersa, gün geçtikçe çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

Ersa, which has an important place among the office
furniture manufacturers, continues its 1958 originating
manufacturing activities. Besides introducing office
equipment that satisfies differing needs among its portfolio of wooden, metal and seating products, it carries
on project based jobs like the decoration of hotels,
banks, hospitals and dormitories. Exporting to several
Middle East and European countries, Ersa raises the success bar continuously.

Adres / Address
Merkez:
Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:17 Sincan
Ankara / Turkey
Tel: +90 312 267 00 11
Fax: +90 312 267 00 13
info@ersaoffice.com ersa@ersaofis.com.tr www.ersaofis.com.tr
İstanbul:
Terrace Fulya Hakkı Yeten Caddesi No:13 C:2 M:2 Fulya
Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 215 59 11
Fax: +90 212 215 59 10
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FALEZ MOB. MÜH. MİM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Falez Mobilya,1994 yılından buyana proje,tasarım ve
dekorasyon işleri ile sektörde haklı bir yer edinmiş firmadır. Falez Office markası ile sektörde klişeleri
kıran,bünyesindeki tasarım gurubu ile hep farklılığı hedefleyen ve bu yönde faliyetlerini sürdüren Falez mekanlarda önceliğin dizaynda olduğuna inanmaktadır.
Falez ürünleri sanat ve malzemenin mükemmel dengesini sunar.Falez ürünleri,sadeliğin güzelliğini taşır. Mobilyanın insanlar tarafından kullanıldığını biliyoruz
bunun için ...Falez...kolleksiyonunu yarattık.

Falez Furnıture company ,having an expected position
on products,decoration and creation since 1994 . Falez
provide interior workspace solutions for offices,public
areas,open offices and schools. Falez belives places a
high priority on "Design First" The design of Falez are
the perfect balance of art and material.Design of Falez
are simple but sitill simply beautiful.We know, furniture
are used by people therefore we create …Falez.. collection

Adres / Address
Merkez:
Fevzi Cakmak Mah. Ankara Yolu Üzeri konsan Org. San .Böl.
No: 354/356 Konya / Türkiye
Tel : +90 332 346 07 41
Fax: +90 332 346 07 22
info@falezoffice.com www.falezoffice.com
Ankara Bölge Md:
Ceyhun Atıf Kansu Cd. Gözde Plaza No:130/25
Balgat / Ankara
Tel: + 90 312 473 41 71
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FLEKSSİT BÜRO MOBİLYA SAN. TİC. A.Ş.
44.280 M² alanda kurulu modern entegre tesislerinde
kalite,tasarım,ergonomi ve ekoloji kavramlarını ön
planda tutarak üretim yapan Flekssit sektöründe 30 yıldır hizmet vermektedir.
Günlük 1500 ürün kapasitesi ile yurtiçinde ve 5 kıtadaki bayileri aracılığı ile müşterilerine ulaşmayı sağlarken, müşteri memnuniyeti ve sürekliliğini kalıcı kılmak
için yatırımlarına devam etmektedir.

Flekssit based on 44.280 M² with the latest technology
and improvements with high standards, ergonomic, artful and functional office furniture which is started to
manufacturing at 1980 ,
Flekssit manufactures 1500 items a day for mainland
and five other continents through local agancies and still
investing to provide continuity for customers satisfaction
action.

Adres / Address
Showroom
Nispetiye Aytar Cad. No:10 Etiler / İstanbul
Tel : +90 212 269 21 52 (pbx)
Fax: +90 212 269 21 54
Merkez
Organize San. Böl. 8. Cad. No: 44 Melikgazi-Kayseri
Tel : +90 (352) 321 16 27-28
Fax: +90 (352) 321 10 16
flekssit@flekssit.com.tr
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www.flekssit.com.tr
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TCC-THE CHAIR COMPANY
Şirketimiz, 1880 yılında Almanya’nın Amberg kentinde
Willibald Grammer tarafından kurulan GRAMMER AG
firmasının bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemizde, 1985 yılında Bursa’da kurduğu modern entegre
tesislerinde en ileri Alman teknolojisi ile Türkiye’de ilk
amortisörlü büro koltuğunun üretimine başlamıştır.
2002 yılından itibaren faaliyetlerini yeni şirket unvanı
TCC-The Chair Company Büro Koltuk San. ve Tic.Ltd.Şti
ile sürdürmektedir.

Our company in Germany in 1880 in the town of Amberg, established by Willibald Grammer, Grammer AG
company has started its activities. In our country, established in 1985 in Bursa, in modern integrated plant in
Turkey with the most advanced German technology, has
started production of the first office chair with gaslift.
Since 2002 continues its activities with the new company
name TCC-The Chair Company Büro Koltuk San.
Tic.Ltd.Şti.

Adres / Address
NOSAB Ceviz Cd. No:7 Nilüfer / Bursa
Tel: +90 224 4110190 pbx
Fax: +90 224 4110196
info@grammerburo.com.tr www.grammerburo.com.tr
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GÜRKAN OFİS MOBİLYALARI
Gürkan Ofis Mobilyaları 1976 yılından beri sektördeki
faaliyetini yürütmektedir. İlk büyük tesisini 1992 yılında
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 20.000 m2 alan üzerine kurmuştur. Sektördeki büyümesi ve duyulan ihtiyaç
üzerine Kayseri Üretim Serbest Bölgesinde 160.000 m2
lik alanda yeni üretim tesislerini devreye almıştır.
Dünyamızın globalleştiği ve her şeyin hızlı oluştuğu günümüzde, sahip olduğumuz tüm avantajları kullanıp, müşteri ihtiyacı ve beklentilerini en iyi optimize ederek hizmet
olarak sunmaya devam ediyoruz. Hep birlikte daha iyiye
ulaşmak için sağlık ve mutluluk dileklerimizi sunarız.

Gürkan Office Furniture is continuing his activities in his
sector since 1976. The first big production facility has been
built in 1992 over 20.000 sqm area. The company kept
growth by using the new technology and composing his
team by skilled human resources and optimal use of the
reserves.
On our rapidly changing globalize world, we are using all
our resources to be competitive and continuing to serve optimum quality and better service.

Adres / Address
Kayseri Serbest Bölgesi
Melikgazi / KAYSERİ
Tel :(352) 311 53 80-81
Fax :(352) 311 53 90
info@gurkan.com.tr
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www.gurkan.com.tr
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GÜRSAN BÜRO MOBİLYALARI
Ofis mobilyaları sektöründe uzun yıllardır deneyimli
kadromuz ve yönetim yapımızla müşterilerimize hizmet
vermekteyiz.
İstanbul Hasköy’de bulunan şirket merkezimizde ;projelendirme,kurumsal satış,finans ve sevkıyat birimlerimiz yer almaktadır. Altunizade showroomumuzda
projelendirme ve satış ekibimizle müşterilerimize haftanın 7 günü hizmet sağlayabilmekteyiz..

Office furniture industry , for many years we are serving
our customers with experienced staff and management
structure.
Corporate headquarters located in Istanbul Hasköy ,
project planning, corporate sales, finance and delivery
units are . İn our Altunizade showroom ,with our project
and sales team , we are able to provide service to our
customers 7 days a week .

Adres / Address
Merkez
Aynalıkavak Ahmet Turan sok. No:2 Beyoğlu / İstanbul
Tel : +90 212 256 62 30
Fax: +90 212 253 00 06
Showroom
Mahir iz Cad.No: 10 Altunizade /İstanbul
Tel : +90 216 651 97 98
Fax: +90 216 651 97 67
info@gursanmobilya.com www.gursanmobilya.com
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HAKSEL BÜRO MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Haksel Büro Mobilyaları 1986 yılında Bayrampaşa’da
350 m²’lik alanda çelik büro mobilyaları imalatına başlamıştır. Hedeflediği ihracat ve yurt içi satışlarını izlediği
başarılı politikalarla yakalayan Haksel Büro Mobilyaları;sürekli gelişen trendleri ele alarak, Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi’ndeki 17,500 m²’lik kapalı alana
sahip yeni fabrikasını inşa edip, 1998 yılından itibaren
üretime burada devam etmektedir . Üretim tesisi 1200
saat / günlük normal çalışma gücü, 4200 ton / yıllık sac
kesim kapasitesine sahiptir ve bu kapasitenin %90’lık
kısmı ihracata ayrılmıştır. 6500 m² / günlük boyama
kapasitesi ile elektrostatik toz boyama tesisi, CNC tezgahları ve teknolojik ekipmanları ile dünya markası olmayı hedeflemiştir . Bu hedef doğrultusunda çalışma
ekibinin tecrübesini ve eğitimini her zaman en ön planda
tutmuştur.
Haksel Office Furnitures started Office furniture manifacturing on 350 m²field in Bayrampasa in 1986. Haksel Office Furnitures that made good domestic and export
sales with its succesful strategies, now moved into a
17,500 m² factory with its sustainable growth strategy in
Hadımkoy Ataturk Industrial Zone in 1998and keeps
manifacturing here. Manifacturing plant has 1200 hour
daily normal working power, 4200 ton annual cutting
sheet iron capacity. %90 of this capacity has branched to
export . Electrostatics powder painting facility that has
6500 m² daily painting capacity, aim to be a world brand
with its CNC frames and technological equipments . In
acordance with this aim, Haksel is committed to its stuff
training continually.

Adres / Address
Atatürk Sanayi Bölgesi İstasyon Mah. General Mustafa Yanar
Cad. No:14 Hadımköy
Arnavutköy / İstanbul
Tel: +90 212 771 39 09
Fax: +90 212 771 41 35
İnfo@hakselburo.com
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HASMETAL MOBİLYA SİSTEMLERİ TEKSTİL VE TİCARET
LTD. ŞTİ.
Hasmetal kurulduğu yıldan (1971) itibaren yurt dışında
ve yurt içinde birçok projede yer almıştır,ofis mobilya
üretiminde ülkemizde önemi henüz anlaşılmamış endüstriyel ürün tasarımı ile ilgili çalışmalarımızı da çok
önemseyerek sürdürmekteyiz .Bu doğrultuda Hasmetal
, Bürosit olarak oluşturduğumuz tasarımcı-üretici ikili
çalışmalarının ürünleri hızla piyasaya girmektedir ve
ürünlerden biri Design Turkey en iyi tasarım ödülü ile
değerlendirilmiştir .Amacımız,dün olduğu gibi bugünde
ofis kullanıcılarına en doğru projeleri üretmek, en doğru
ve estetik ürünleri sunmaktır. Hedefimiz ise dünden bugüne ; tüm teknoloji ve beğeni gelişimlerini ,yaptığımız
projelere ve ürün tasarımlarımıza yansıtmaktır.
Hasmetal office furniture system had many key role both
and national and international since its first build in
1971
Office furniture manifacture of ,yet understood the importance of our country,industrial product design is also
very caring about the work we continue
The opinions formed as a designer manufacturer hasmetal burosit bilateral efforts to products entering the
market quickly of the products were evaluated wıth the
best design award in Design Turkey .Projects aim to produce the most accurate to offer the trutfulland aesthetic
for office of today as yesterday.Objectıve was yesterday
to today to pass all technological development and appreciation or individual liking development through to
our projects and product design .
Adres / Address
Kasr ı Ali Cad. No. 71 Kadıköy / İstanbul
Tel :
Fax:

+ 90 216 414 53 94-95
+ 90 216 348 45 99

info@hasmetalofis.com www.hasanmahirsiranli.com
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KARTES SHOP & OFFICE SYTEMS
Kartes, 1968 yılından bu yana, başarılı çalışmaları ile
sektörde önemli bir yer edinmiştir. Şu an bulunduğumuz, Beylikdüzü’nde yer alan 14400m2 alana sahip iki
tesisimizle, 1992 yılından beri hızlı, güvenli ve kaliteli
hizmet vermekteyiz. Stüdyo KA mimarlık grubumuz ile
uzmanlık alanımız olan mağazacılık sistemlerinin projelendirilmesi, tasarım ve imalatının yanı sıra, ofis mobilya sistemleri, workstation panel sistemleri, okul
mobilya sistemleri, laboratuar sistemleri konusunda da,
özel sektör firmalarına, bankacılık sektörüne, devlet ve
eğitim kurumlarına hizmet vermekteyiz.
Kartes has an important place in the sector with successful projects since 1968. We are located in Beylikdüzü in an area of 14400m2 with two facilities since
1992, with providing fast, secure and high quality service. With our architecture group Studio KA, instead of
our main specialization in warehousing systems designs,
concepts and manufacturing, we create office furniture
systems, panel systems, workstations, school furniture
systems, laboratory systems to the private sector firms,
the banking sector, state and educational institutions in
the same way.

Adres / Address
İstanbul Beylikduzu Org. San. Bolg. Bakır ve Pirinc Sanayicileri Sitesi Karanfil Cad. No:9Beylikdüzü / İstanbul
Tel : +90 212 875 11 95 / +90 212 875 02 68-69
Fax: +90 212875 11 96
kartes@kartesltd.com www.kartesltd.com
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KASELLA BURO SİS.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
“Casella”, ofis koltukları sektöründe “Konfor” ve “Kalite”ye dair sunduğu “Estetik” çözümler ve çalışanların
ofislerindeki yaşam kalitesini yükseltmek için farklı ve
sıra dışı tasarımlarıyla ön plana çıkmaktadır.
Ürettiği yönetici, çalışma, konferans koltukları ve kanepelerle,1997 yılından beri markasında güven ve estetiği
bir araya getiren “Casella”, İstanbul’da bulunan
11.000 m² ‘lik tesisinde, düşlenen ofisler için tasarladığı
çizgilerini “Konfor” a dönüştürerek, çalışmayı keyifli
hale getiren çağdaş konseptler sunmaktadır.

“Casella” comes to the fore by extraordinary designs to
make life quality higher of the workers in their offices by
to perform “Esthetic” solutions about the “Comforts”
and “Quality” in office armchairs sector.
“Casella” that bringer confidence and esthetics together
in it’s own brand since 1997 by the products as sofas
and armchairs for manager, working and conference;
presents the modern concepts which make to work more
pleasant at 11.000 sqm. factory in İstanbul.

Adres / Address
Haraççı-Merkez Mh. Haraççı HadımKöy Yolu Cad. No:11
Arnavutköy / İST.
Tel : +90 212 683 20 40
Fax : +90 212 683 12 55
info@casella.com.tr
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KİMSAN MOBİLYA DEK.İTH. İHR. LTD.ŞTİ.
Solenne Office Furniture and Projects 1974 yılında Ankara’da kurulmuş olan bir aile şirketidir. Geniş ürün yelpazesi, nitelikli personeli, kalite ve müşteri
memnuniyetine odaklılık ve ileri teknolojili makine teçhizatı ile yurtiçi ve yurtdışında sürekli yükselen bir satış
grafiği yakalamıştır. 20.000 m² kapalı alandan oluşan
fabrikamızda tasarım, üretim, satış ve satış sonrası hizmetlerimiz devam etmektedir. Güncel bilgilerimiz ve ayrıntılı ürün detaylarımız için lütfen web sayfamız
www.solenne.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Solenne was established in Ankara in 1974 and has
been the fastest growing Office Furniture manufacturer
in the last years. Although our popularity has been due
to our Office Furniture production, we have also received a considerable reputation with our Projects for
Hotels, Hospitals, Banks, Universities, Ministries, Business Centers, Legal and Private Institutions, etc. The
company with its factory building in a 20.000 m² indoor area having machines with the latest technology
has proven its success and has taken an important place
on the national and international markets with its 50
agents worldwide.

Adres / Address
Çankırı Yolu 7. km. Akyurt 06750 Ankara
Tel: +90 312 847 55 11
Fax:+90 312 847 55 10

The art of working...

cohaba.com

solenne@solenne.com.tr www.solenne.com.tr
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KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
www.koleksiyon.com.tr

Koleksiyon Contract & Office
Koleksiyon Contract&Office, tanınmış tasarımcıların ve
tasarım ofislerinin ürünlerinden oluşan seçkin ürün yelpazesiyle mimar, uzman, müteahhit ve yatırımcılardan
oluşan proje ortaklarına çözümler üretiyor.
Ofis, yönetim binaları, iş merkezleri, bankalar, sağlık
merkezleri, oteller ve dinlenme tesisleri gibi her ölçekte
mekanda, üst yönetim alanlarından çalışma alanlarına,
toplantı, bekleme, karşılama, hizmet ve servis alanlarından arşiv ve kütüphanelere kadar pek çok alanı insanların düşleriyle özgürleşebilecekleri ortamlar haline
dönüştürüyor.
Koleksiyon Contract & Office
With an exclusive product range from prominent designers and design studios Koleksiyon Contract&Office
offer location solutions in the company of project partners consisting of experts, contractors, and investors.
Moreover, Koleksiyon creates environments where people indulge in freedom to express their ideas, whether in
offices, administrative buildings, business centers,
banks, hospitals, hotels, or recreational facilities, from
senior management conference rooms to waiting, welcoming, and service areas to archives and libraries.
Adres / Address
Cumhuriyet Mah. Kefeliköy Bağlar Cad.No:35
Sarıyer – İstanbul
Tel : +90 212 363 6363
Fax: +90 212 299 17 45
info@koleksiyon.com.tr www.koleksiyon.com.tr
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KONDOR BÜRO MOBİLYALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
1975 yılında başlayarak, günümüze kadar kalite ve
çevre bilinci ile ofis yaşam standartlarımızı ve ofis kalitenizi yukarıya taşımak için üretimini her zaman geliştirmektedir.
Sloganımız: ergonomi, kalite,ve çevre bilincidir. Geçmişte ve gelecekte size hizmet vermekten mutluyuz.
Üretim : Ofis Koltukları, Oturma Gurupları

Has constantyly been developing its production since
1975 until today in order to enhance your office life
standarts and office qality with its consciousness in qality and environment.
Our slogan is ” Ergonomics, Qality and Environmenta
Consciousnees We Will be Happy To Serve You In The
Future Just As The In The Past.”
Production: Office Chairs, Seating Groups

Adres / Address
Merkez / Head Office :
Yenidoğan Mah. Sert Sok.No:26 Bayrampaşa / İstanbul
Tel: +90 212 567 08 08
Fabrika / Factory :
Ziyagökalp Mah.Süleyman Demirel Bulvarı No:7
İkitelli / İstanbul
Tel: +90 212 670 41 41 / +90212 670 50 60
Fax: +90 212 670 50 59
info@kondor .com.tr www.kondor.com.tr
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KONFULL BÜRO MOBİLYA
1991 Yılında Konya’da kurulan Konfull Büro Mobilya, dönemin ihtiyaçlarına göre ahşap mobilya üretimi ile sektörde
faaliyet göstermeye başlamış daha sonra 2003 yılında
5000 m2 kapalı alanda panel mobilya üretimine başlayarak sektöre hizmet etmeye devam etmiştir.
20 yıldır hammadde girişinden ürünün sevkine kadar, değişmez bir kalite anlayışı ve toplam kalite yönetimi felsefesiyle hareket eden Konfull tüm bu planlamalarında tek bir
duygu ile hareket etmektedir… “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti”
Pazarlama yapısı içerisindeki gelişimini de son derece ciddi
bir boyuta getirmiş olan Konfull bu gelişimini sizlerden aldığı güç ve inançla artırarak sürdürecektir.
Birlikte büyük başarılara ulaşmak dileğiyle…
Founded in 1991 in Konya Konfull Office Furniture, according to the needs of the period with the production of wood
furniture has started to operate in the sector later starting
from a closed area of 5000 m2 in 2003, panel furniture production sector has continued to serve.
Konfull, which adopted an unchanging quality mentality and
total quality management philosophy in all of its processes
including raw material input and delivery of the products
throught its 20 years in the sector, plans and continues its
operations with only one feeling in mind… ’’Unconditional
Customer Satisfaction’’
Konfull, which also developed significantly in the area of
marketing, will continue its growth with the power and trust
that it receives from you.
We hope to reach great successses together…

Adres / Address
Konsan Org. San. Böl. Darbaz Sk.No:9 Konya
Tel : +90 332 346 33 08
Fax: +90 332 346 39 73
konfull@konfull.com.tr
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www.konfull.com.tr
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LOTS OFİS
1992
senesinde
Mobilya
Sektöründe
özellikle
ofis
mobilyalarında
çalışmalarımız
başladı.
3000 m2 fabrika alanımızda 40 çalışanımız bulunmaktadır. Her türlü ev ve ofis mobilyası üretilmektedir.
Yüksek üretim teknolojimiz ile müşterilerime Avrupa Birliği
standartlarında ürünler sunmaktayız.
İn 1992 and started its operations in the furniture sector
especially Office furniture
We have more then 40 worker, factory there in İstanbul
area , Sits on an area of three thousand M2
We make all about house and Office like (table .sofa.chair.cabinet.meeting room.all models of seats )
Pruduction technolgy to provide clients with quality products and service to its costumers to eu standards,experience
and expertise in the sectroe has been one of the important
building blocks
Quality policy all employeers ,supplier and customers to
determine the construbiton principle in accordance with
teh philosophy of total quality manufactoring and all employeers ,full understanding of customer satisfaction continues to serve principle
Kindly for more details please visit officials web site :
www.lots.com.tr
Modoko 5. Cadde No : 281
Dudullu/Ümraniye/istanbul
Tel : 0 216 364 67 72 Fax : 0 216 420 53 08
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LUNA OFİS SİSTEMLERİ
Luna Ofis Sistemleri, İkitelli’de bulunan 3200 m²' lik tesisinde ofis koltuğu üretimi alanında faaliyet göstermektedir.
Luna Ofis Sistemleri’nin ana hedefi; Veluna markası altında topladığı ürünleri ile çalışma mekânları için farklı
çözümler arayan girişimci, mimar ve satın alma yöneticilerine yeni bir alternatif sunabilmektir.
Ofis mobilyası sektöründe “Türk Tasarımı” olgusunu dünyaya taşımak misyonuyla hareket eden Luna Ofis Sistemleri, çevreye olan duyarlılığını da üretim öncesinde
tedarikçilerinden başlayarak nihai ürünün tüketiciye ulaştığı ana kadar sürdürmektedir.
Luna Ofis Sistemlerinin vizyonu; Veluna markası altında
müşterisine önceden taahhüt ettiği şartlarla hizmet veren,
çevreye ve sosyal sorumluluklarına saygılı; ISO, TSE, Garanti ve Satış Sonrası Yeterlilik gibi belgelerin ortaya koyduğu standartlar dâhilinde üretim yapan, %100 kendi
tasarımları olan ürünlerle dünyada söz sahibi bir marka
haline gelmek ve bunu sürdürülebilir kılmaktır.
Luna Office produces office chairs, armchairs & sofas in
its 3200 m² factory located in İkitelli - İstanbul – Turkey.
Our goal is to present new alternatives to architects, purchasing directors and entrepreneurs through our brand
name “Veluna” products.
Luna office, including its increasing amount of local agents
is environmentally conscious and nature friendly, following
strict production procedures to keep this responsibility.
Our company’s vision is to produce and supply goods according to contracts with customers, respect nature and
social liabilities, managed with ISO, TSE standards to become a prestigious brand name with our own designs.
Adres / Address
İOSB Dersankoop San. Sit. S6 B Blok N:301 Başakşehir İSTANBUL
Tel: 0212 671 74 24-25-26
Fax:0212 671 74 56
info@veluna.com.tr
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www.veluna.com.tr
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MOBART MOBİLYA SAN. VE TİC. A. Ş.
Mobart Mobilya San. ve Tic. A.S. Ofis mobilyası üretimi
alanında faaliyet göstermektedir. Kartal Samandıra da
bulunan fabrikada uzman teknik kadrosu ve modern
CNC makinelerle üretim yapılmaktadır. Çalışma alanları
arasında, ofis içi donanımlarından; yönetici masaları, personel için masalar, banka ve ofis içi bölme paneller, çekmeceler, dosya dolapları, giriş ve sekretarya bankoları
gibi, birçok ürünü bünyesinde yenilikçi endüstriyel yöntemlerle üretilmektedir. Ayrıca Otel, Hastane ve Okul projelerinde de hizmet vermektedir.

Mobart Mobilya Inc. provides services in the field of office
furniture. Mobart Mobilya has been built on
Kartal/Samandıra with an expert technical staff and modern CNC machines to provide services in the field of Office
Furniture industry. With an innovative industrial methods
Mobart Mobilya Inc. Manufactures products like; in-office
furnitures, executive desks, staff working tables, bank and
Office interior partition panels, drawers, file cabinets, info
and the secretary reception desks. Otel, Hospital and
School industrial projects are also served.

Adres / Address
Osmangazi Mah.Ziya Sk.No:6/1 Sancaktepe İstanbul
Tel : 0216 561 70 05
Fax: 0216 311 38 87
info@mobartofis.com
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www.mobartmobilya.com
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NOVELLA OFİS MOBİLYA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Novella, ofis koltukları, ofis bekleme grupları ve kanepe
sistemleri sahasında hizmet veren bir firmadır. 10 yıllık
tecrübeyle, yeni model ve tasarımlarıyla sizlere farklı bir
hizmet sunmayı hedeflemektedir. Firmamızın tesisleri,
demir imalatı, iskelet imalatı, kesimhane, dikimhane,
döşemehane ve montaj bölümünden oluşmaktadır.
Kendi üretim hattımız olan tesislerimiz profesyonel kadrolardan oluşmaktadır.

Novella is a firm providing service in the line of office
armchairs, office waiting sets and couch systems. 10
years experience, new models and designs, we aim to
offer a different service. Our firms’s facilities comprises
the sections of iron manufacture, strauctural frame manufacture, cutting workshop, sewing workshop, upholstery workshop and assembly. Professional staff are
employed in our facilities as our own production lines.

Adres / Address
Sütlüce Mahallesi, Tavcı Sokak, 1. Blok No: 2
Bademlik, Beyoğlu
İstanbul / Türkiye
Tel : +90 212 255 82 73 Pbx
Fax: +90 212 255 82 74
info@novellaofis.com www.novellaofis.com
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NURUS
Sürdürülebilir ve yenilikçi tasarım anlayışı ile Nurus, yaklaşık 30 ülkede 100’ü aşan bayi ağı ile profesyonel ofis
mobilyası sektöründe hizmet veriyor. Bugün 85. yılını kutlayan Nurus, sektöre getirdiği yenilikler ile dünya çapında
tanınan bir marka haline gelmiş durumda. Uluslararası
platformlarda kazandığı bir çok ödül ile Türkiye’deki en
çok tasarım ödülüne sahip olan Nurus, insanı merkeze
koyarak çalışma ve yaşam alanları için ürünler üretiyor.
Dünyadaki en büyük ürün gamlarından birine sahip olan
Nurus, operasyonel masalar, üst-orta düzey yönetici çalışma üniteleri, oturma üniteleri, sosyalleşme, dinlenme,
lounge, kabul-karşılama ve bekleme alanları, toplanma
sistemleri ile konferans sistemleri ve ortak kullanım alanları için birçok farklı ürün ile tek bir noktadan tüm ihtiyaçları karşılayabilecek konuma sahiptir..

With its sustainable and innovative design approach
Nurus, serves professional office furniture sector with more
than 100 dealers in nearly 30 countries. On its 85th anniversary, Nurus is already a worldwide brand with the innovations it has brought into the office furniture market.
With many international awards, such as IF, Red Dot, Designpreis, Good Design and Design Turkey, Nurus is the
most international design award winner brand of Turkey
which produces human centered products for work and living spaces. With its complete range product groups such
as Executive Systems, Operational Systems, Office/task
Chairs, Seating Units, Storage Units and Panel Systems;
Nurus is one step forward than its competitors as a ‘one
stop supplier’. .

Adres / Address
Büyükdere Cad. Karakol Sok. No:2 34330 Levent, Istanbul
Tel: +90 212 269 63 00
Fax: +90 212 279 99 79
info@nurus.com.tr
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www.nurus.com.tr
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OFİSİT BÜRO SİSTEM SAN. VE TİC. A.Ş.
1996 yılında İstanbul da kurduğu fabrikasında üretime
başlamış çok kısa sürede sektörde zirveye yükselmiştir.
10.000 m² kapalı sahaya sahip fabrikasında ofis koltukları, kanepeler, sinema ve konferans birimleri ve ayrıca ev oturma grupları üretmektedir. Ofisit,
müşterilerine yaklaşık 90- 100 çeşit kumaş ve deri kaplama seçeneği sunmaktadır.
Aylık üretim kapasitesi 30.000 adet olan Ofisit son yıllarda ortalama %20 reel büyüme ile başarıya koşmaktadır.
Ofisit was established in 1996 for marketing seating
units as retail channel. It has reached to the top of sector within short period and now, Ofisit is producing its
products in Ofisit production premises in Istanbul. Ofisit
has 10.000 m2 closed production premises and is producing office chairs, sofas, auditorium and conference
products. Ofisit offers to its customers around 90-100
alternatives from among fabric and leather upholstery.
With a monthly production capacity of 30.000 pieces,
Ofisit has, in recent years, accomplished a real growth
by 20%.

Adres / Address
Akçaburgaz mah. 131. Sok. No:5 Esenyurt / İstanbul
Tel : +90 212 886 55 50
Fax:+90 212 886 12 87
ofisit@ofisit.com.tr www.ofisit.com.tr

98

99

OFISLINE
1993 yılında Sivas'ta kurduğu mobilya fabrikası ile sektöre adım atan OFİSLINE kısa zamanda iç piyasada adını
duyurmuştur. Fabrikamız 70.000 m² alana sahiptir.
Fabrikamız ürettiği ofis ,ev ve hastane mobilyaları ile sektöründe kısa sürede uyguladığı teknoloji ve kalitesi ile lider
konuma gelmiştir.
Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde; amacımız müşteri
memnuniyetini ön planda tutmak, onların istek ve ihtiyaçlarına planlanan zamanda, en iyi çözümlerle cevap vermek, kalite ve estetik çizgimizi daha üst seviyelere
taşımaktır.
OFİSLINE, entered to the furniture sector by establishing a
factory in Sivas, 1993 has got famous in domestic market
in a short time. Our factory has 70.000 m2 area.
In the sector, our company has been in a leading position
with the manufactured office, home and hopital furniture
with its technology and quality.
With social responsibility awareness; our goals are always
to satisfy our customers, to answer our customers’ needs
and wishes with the best solutions right on time and to
make our quality and aesthetic line better.
Adres / Address
Ankara Merkez
Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 1426 Sokak No:1/37
Çukurambar ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: +90 312 286 66 44Faks: +90 312 286 86 67
İstanbul Merkez
Barbaros Mah. Halk Cad.No:15-17 Ataşehir - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon: +90 216 317 56 50 +90 216 317 56 51
Faks: +90 216 317 56 62
İzmir Merkez
9 Eylül Mah. Akçay Cad. No: 159 Gaziemir İZMİR / TÜRKİYE
Telefon: +90 232 220 13 13 +90 232 220 13 14
Faks: +90 232 220 13 15
Sivas Fabrika
1. Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:7 SİVAS / TÜRKİYE
Telefon: +90 346 218 19 10 +90 346 218 19 13
Faks: +90 346 218 19 14
info@ofisline.com.tr
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OFİSPOL POLİÜRETAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Firmamız: 30 yılı aşkın bir süredir ofis-büro , konferans-sinema ve stadyum koltuğu sektörüne her türlü koltuk parçaları (poliüretan sünger, kollar, koltuk metal aksamı, ahşap
aksamı, plastik aksamı) üretmek üzere, 700 ton/yıl poliüretan sünger, 3000 ton/yıl metal aksam, 1000 m3/yıl ahşap
aksam, 1200 ton/yıl plastik aksam kapasiteyle faaliyet göstermektedir.Üretim Selimpaşa’daki 15,000/m2 ‘lik fabrikamızda toplamda yaklaşık 200 personeliyle günde 2 vardiya
şeklinde yapılmaktadır .
Ürünlerimiz: Ofis ve sinema koltukları, Monoblok tahtalar,
Ahşap dilimleri ve ahşap kollar, Büro koltuğu sırt ve font tahtaları, Sandalye ve tabure aksamları, Ofis/Sinema koltuğu
parçaları ve diğer aksamları, Otomotiv koltuğu süngerleri ve
kolları, Direksiyon simitleri, Kuaför koltuğu sünger ve kolları,
Diş hekimi ve medikal koltuk süngerleri ve kolları, Metal
aksam boya ve kromajı, Stadyum koltukları,
Our Company: has been producing parts (polyurethane foam,
arms rests, seat metal accessories, wooden accessories, plastic accessories) to the office-bureau , conference-cinema seating and stadium chair industry for almost 30 years and
currently conducts its operations by capacities of 700
ton/year cast foam, 3000 ton/year metal accessories, 1000
m3/year wooden accessories, 1200 ton/year plastic accessories.The production plant is located at Selimpasa zone built
on 15,000 m2 closed area with approx. 200 personel operating a two shift system.
Products: Office and cinema chairs , Monoblok wooden parts,
Wooden segments and arm rests, Office seats back and font
woods, Chair and taburet components, Office/Cinema seats
parts and other accessories, Automotive seat foam and arm
rests, Steering wheels, Hairdresser seat foam and arm rests,
Dentist and medical seat rests, Metal accessory paint and
chrome, Stadium Chairs,

Adres / Address
Bilksan Sanayi Sitesi Sosyal Tes. Giriş Kat İkitelli / İstanbul
Tel: +90 212 485 19 05
Fax: +90 212 485 18 29
aretsusanyan@ofispol.com www.ofispol.com
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ORÇELİK MADENİ EŞYA OFİS MOBİLYALARI MAKİNE
İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Metal mobilya dünyasındaki 30 yılı aşkın tecrübesi ve
son teknolojiye sahip entegre tesislerinde yaptığı üretim
ile kullanıcılarına kusursuz kalitede ürünler sunan Orçelik, ürünlerini tasarlarken; müşteri taleplerini, pazar
ihtiyaçlarını, gelişen teknolojiyi ve uluslararası standartları göz önüne almaktadır.
Orçelik; “Compact” arşiv sistemleri, depolama sistemi
“Rafomat”, server ve soyunma dolapları, ranzalar,
banklar, çeşitli metal aksesuarlar ve Orfis markası altında üretilen ahşap ofis mobilya ve koltuklarıyla, çalışma hayatında ihtiyaç duyulan tüm çözümleri
müşterilerine sunmaktadır.
By serving the gratest quality tho the clients which has
gained with more than 30 years experiences in the metalware office furniture sector with its hightech machine
entegrated facilities, Orçelik designs the products
through demands of clients, market needs, last technological developments and international standards.
With the products; “compact” for archives, “rafomat”
the storage system, metal bunks, accessories, benches,
dressing and server cabinets, wooden office furnitures
and chairs produced by its sub-trademark named Orfis,
Orçelik provides all the solutions to the customers, which
needed in working life.
Adres / Address
Merkez
7405/1 sokak no:12 Pınarbaşı - İZMİR
Tel: +90 232 479 14 18 - 479 53 21 - 22
Fax: +90 232 479 49 88
orfis@orfis.com.tr www.orfis.com.tr
Fabrika
İTOB OSB E.Demirtaş cad. no.50 Menderes - İZMİR
Tel: + 90 232 799 01 53
orcelik@orcelik.com www.orcelik.com
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DESKWORK

O-T TASARIM
Deskwork üstün kaliteli özgün rafine ve farklı çizgisiyle
yepyeni bir anlayış geliştirerek tüm ofis beklentilerinize cevap vermeyi amaçlamaktadır. Ofis mobilyası üretiminde
20 senelik deneyimi ve uzman personeli ile son teknoloji
kullanarak üretilen mobilyalarımız seçkin bayilerimiz aracılığı ile Türkiye’de ve dünyada müşterilerimizin beğenisine sunulmaktadır.
We know that you are addicted to success and so are we..
You are also more than aware that it is essential to employ
the right tools in every accomplishment.This is the reason
why you are so hard to please –a naturel outcome of perfectionism-and again so are we..These are the underlying
factors why we produce office furniture;nothing else but
only office furniture and mereley the best ones...
Adres:
Keresteciler Sitesi 6234 Sk. No:11
Mersin / Turkiye
Telefon:
+90 (324) 234 10 44 - 45
Email:
info@deskwork.com.tr
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CARİS SANDALYE
Caris Sandalye & Masa, günümüzde 7000 m2 kapalı,
3000 m2 açık olmak üzere toplam 10.000 m2 alanda,
günde 900 adet üretim kapasitesi ile ürünlerini 1500 m2
showroom'unda, çeşitli illerdeki ve yurtdışındaki yetkili bayilerin de toptan ve perakende olmak üzere satışa sunmuştur. 2007 yılında masa & sandalye sektöründe yeni
bir soluk yeni bir açılım kazandırmış ve İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde yeni bir yatırım yaparak sandalye
sektöründe alanını genişletildi, 500 adet sandalye ürün
çeşidiyle sektöründe lider kuruluşlardan biri olmuştur. Yurt
dışında yapmış olduğumuz araştırmalar ve çalışmalar sonucunda ülke ekonomisine etkin katkılarda bulunduğumuzu mutluluk içerisinde ifade ediyoruz.
Caris Chair & Table, 7000 m2 closed today, for a total of
10,000 m2 on 3000 m2, 1500 m2 showroom products
with production capacity of 900 pieces a day, in various
provinces and abroad, including authorized dealers offered for sale at wholesale and retail. In 2007, table &
chairs, and acquiring a new initiative in the sector a new
lease ISTANBUL - ARNAVUTKÖY county chair industry by
investing in a new field has been expanded, one of the
leading companies in the sector of 500 seats in product
types that we have done outside .The other countries contribution to the national economy as a result of research
and studies we are pleased to express in have happnied..

Adres / Address
Haraççı Mh. Hadımköy Yolu Cd. No:8 Arnavutköy/İst.
TEL: 212 683 13 73-15 73
FAX: 212 683 13 27
info @caris.com.tr www.caris.com.tr
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ÖZLEM ÇELİK BÜRO MOB. TİC. LTD. ŞTİ.
Yurtiçi ve yurt dışında birçok referansları bulunan ve birçok büyük projelerde imza atan Nexoff, aynı zamanda
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim ve TSE belgesine sahiptir.Okul, yurt, hastane, dershane, ofis mobilyaları,
makam odaları, laminat-suntalam bölme elemanları,
çok katlı modüler bilgi işlem mobilyaları ile sizlere her
türlü hizmeti vermenin mutluluğunu 30 yıllık tecrübe ve
bilgisi ile yaşamaktadır. Çalışma ortamlarının kısıtlı
şartlarında dahi yalın ve modern çizgileriyle, bulunduğu
ortamları değiştirilebilir bir bakış açısı kazandıran Nexoff, ahşabın ferah renkleri , metalin vazgeçilmez sağlamlığı ile ofislerinize yeni bir anlam kazandırıyor.
Nexoff, has references from many countries and has finished numerous big projects in Turkey and abroad. Nexoff has also the ISO 9001:2000 Quality Management
and TSE Certificates proving the quality of Nexoff. Nexoff is in the office furniture business for 30 years and
has the proud of developing products for schools, dormitories, hospitals, offices, also laminate and chipboard
partition systems and many products according to needs
and requests.Even in very limited working enviroments
Nexoff has the ability to find simple and modern solutions to create a new point of view. We create a new
sense with the lively colours of wood and the stability of
metal.
Adres / Address
Hanlıköy Merkez Mah. Hatip Sok. No:26/28 Arifiye / Sakarya
Tel: + 90 264 276 87 42
Fax: +90 264 276 87 46
info@nexoff.com www.nexoff.com
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ÖZMADEŞ MADENİ EŞYA SANAYI VE TİCARET A.Ş.
1972 yılından günümüze Ofis mobilyaları sektöründe
faaliyet gösteren Madeş,kalite anlayışı,yenilikçi yapısı ve
koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle hizmet vermektedir. Ahşap ve metalin ustalıkla işlenmesi,detay çözümleri,farklı malzeme ve renklerden oluşan tasarımları
ile her türlü kurumsal kimliğe uygun çalışma alanları
oluşturmak mümkündür. Yurtiçinde olduğu kadar ihracata verdiği önem ile yurtdışında da pazar payını her
geçen gün artırmaktadır.
Yönetici Takımları, Çalışma Masaları, Dosyalama Sistemleri, Personel Dolapları, Kompakt Arşiv, Ofis Koltukları, Kanepeler, Endüstri Mobilyaları Eğitim
Mobilyaları
Mades was founded in 1972 and today it is one of the
leading manufacturers of wooden & metal office furniture in Turkey, with an exclusive list of national and international clients. In the production plant we are fully
equipped with high tech machines.
Executive office desk, Office desk, Office equipment,
Lockers, Compact archive, Executive & office chair, Office armchair, İndustrial furniture, Educational furniture
Adres / Address
MERKEZ
Kemerköprü Cad. Çalık Sk. No: 474100 Bartın / TÜRKİYE
Tel.: +90 378 227 1311
Fax: +90 378 227 1994
info@mades.com.tr www.mades.com.tr
İSTANBUL: Yukarı Dudullu Mah. Nato Yolu Cad. Marmara
Atay İş Merkezi No 184/B
Ümraniye / Istanbul / TÜRKİYE
Tel.: +90 216 466 3820
Fax: +90 216 466 3739
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PRİZMA OFİS MOBİLYA DEKORASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
Prizma Ofis Mobilya 2000 yılında faaliyete geçen, 35
yıllık tecrübeye sahip kurucularının ve deneyimli idari
kadronun yönetiminde, İstanbul- İkitelli'deki 5000m2'lik
kapalı alan tesislerinde hizmet vermekteyiz.,,
Prizma Ofis Mobilya'nın hizmet alanları arasında şirketler, okullar, bankalar, hastaneler, konferans salonları, sinemalar, kafeteryalar ve kurumsal firmalar
bulunmaktadır.
Prizma Ofis Mobilya’ nın ürün kapsamında Ahşap ve
metal ofis mobilyaları, arşiv sistemleri, çalışma koltukları, oturma grupları bulunmaktadır. Ayrıca projelendirme ve dekorasyon hizmeti verilmektedir
Prizma Office Furniture became operational in 2000
and is presently giving service at its facilities laid out in
an enclosed area of 5.000 m2 in İstanbul- İkitelli under
the management of its founders with a background of
35 years experience.
Companies, schools, banks, hospitals, conference halls,
cinemas, cafeterias are among the service areas of
Prizma Office Furniture .Prizma Office Furniture includes
Wood and metal Office furnitures, archive systems, work
chairs, sitting groups. In addition, design and decorating services are provided.

Adres / Address
İkitelli O.S.B. Saraçlar Sitesi 13. Blok No: 986
İkitelli / İstanbul
Tel : + 90 212 485 71 10
Fax: + 90 212 485 71 13
info@prizmaoffice.com www.prizmaoffice.com
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RAPİDO BÜRO OTURMA SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ankara'da kurulan Rapido, kısa sürede sektörün başarılı
markaları arasındaki yerini almayı başarmıştır. Rapido,
her biri alanında uzman 75 çalışanı ile, her türlü gereksinime çözüm sağlayabilmeyi amaçlamış ve bu amacına
ulaşmanın haklı gururuyla sektördeki çalışmalarına öncü
bir firma olarak devam etmektedir. Değişik ihtiyaçlara
profesyonel ekibiyle farklı çözümler sunabilmenin yanında,
sektördeki teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip ederek üretimine ve ürünlerine yansıtmaktadır. Rapido, üretimini Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde 7.500
m² alan üzerine kurulu olan fabrikasında gerçekleştirmektedir. Yıllık üretim kapasitesi ay başına 35.000 parça
olup; gerekli talep üzerine bu kapasite iki misline kadar
çıkartılabilmektedir.
Rapido was established in Ankara . Rapido achieved to
take place among the leading companies in the market
with high quality of office chairs.
Rapido , also able to integrate; our customers’ inquires in
other type of sitting solutions , and their new ideas, into our
program by means of our design and development group
composed of experienced team of specialists and competent together with skilled 75 workers. Their sensitive planning, perfect suggestions, detailed evaluations and
continuous researches ensuring us optimal solutions
achieved in design technology.
Rapido is located on totally 7.500 m² areas at Sincan Organized Industrial Zone. Yearly capacity of Rapido office
chairs is processing 35.000 pcs chairs per mounth. As the
respect of the increasing demand, capacity can be twice
with extra shifts.

Adres / Address
1.Organize Sanayi Bölgesi Avar Cad.No:3 06935
Sincan / Ankara
Tel : +90 312 267 37 37
Fax: +90 312 267 48 72
info@rapido.com.tr
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REALCAM CAM ÜRN.MOB. DEK.TEKS.PAZ.SAN.D.T.A.Ş.
2001 yılında Real Cam ünvanı ile kurulan firma,cam
esaslı dekorasyon malzemesi ile mobilya üretiminde sektöre hizmet vermeye başlamıştır. Kurumsal bir planlama
süreci sonrası Firma, öncelikle ahşap ve metal üretimini
kurarak Ofis Mobilya üretimi ve dekorasyon hizmeti vermiştir. RGROUP Şirketlerinin yeniden yapılanması ile birlikte tescilli markası olan " RDESIGN "ismini almış ve grup
bünyesinde markalaşmıştır. RDESIGN bu süreç sonrası
ofis mobilya üretiminin yanında,anahtar teslimi proje
hizmetini vermeye başlamış, yönetim ofisleri,mağaza tasarımı,fuar stand tasarım ve uygulama yaparak büyüme
sürecini hızlandırmıştır.
Tasarım gücünü ve deneyimini sektörün son trendleri ile
birleştiren R Design , ‘’sınırsız müşteri memnuniyeti’’ ilkesini benimseyerek sektörde haklı bir yer edinmiştir.
The company was founded in 2001 with the title of real
glass, glass-based material of decoration and furniture
manufacturing sector has begun to serve. The company
after a corporate planning process, primarily by establishing a production of wood and metal Office furniture
production and decoration services provided. Rgroup
companies registered in conjunction with restructuring
within the group and received of brand name of the "
Rdesıgn " . Rdesıgn after this process, alongside the production of office furniture , started to offer a turnkey project , executive offices , store design , by making fair stand
design and fair stand design and implementation the
process of growth has accelerated.
R design which combines latest trends of sector by the
power of design and experience , adopting the principle
of unlimited customer satisfaction has a rightful place in
the sector.

Adres / Address
Akçaburgaz Mahallesi 91 Sokak No:1 Esenyurt / İstanbul
Tel : +90 212 494 20 01
Fax : +90 212 494 26 07
info@rdesign.com.tr
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SAFÇELİK OFİS
Firmamız yılların vermiş olduğu tecrübe ile gelecek hedefler doğrultusunda makine ve kapasitesini artırarak
10000 m2 kapalı alanda faaliyetine devam eden kurumsal kimliğe önem veren yönetim sistemiyle yıllardan beri
pek çok firmanın ve kamu kuruluşlarının ofis mobilya seçiminde ilk tercihi olmuştur. Aynı zamanda uzman kadrosu, kalite anlayışı, müşteri odaklı olması neticesinde
yurtiçi ve yurtdışı pazarında hak ettiği saygın yeri almıştır.
Tasarımdan, kullanılan malzemeye, üretimden, satışasatış sonrası desteğe varıncaya kadar kaliteyi bir yaşam
prensibi olarak görmüştür.
Ürün bazında ahşap masa dolap sehpa ofis koltukları
çelik dolaplar hastane okul mobilyaları sinema salonu
koltukları gibi pek çok ürünün imalatını ve ticaretini özellikle kaliteli malzeme ve işçilikle üretim yapmak konusunda hassasiyeti kendisine ilke edinmiştir.
Our Experience With The Future years' increasing the capacity targets in line 10000 M2 off machine and continuing
operations area management systems corporate identityconscious for years, many's first choice selection of office
furniture and public bodies in expert staff, quality From design, materials used, production, sale-even down to the
quality of after-sales support has seen a life principle.
Product by wooden table stand cabinet office furniture
chairs steel cabinets hospital school cinema hall chairs as
many products manufactures and especially high-quality
materials and workmanship trafficking to production principle of its accuracy..
Adres / Address
Atatürk Bulvarı No:87/C
Şahinbey / GAZİANTEP
Tel:( 0342) 230 84 52
Fax : (0342) 232 37 43
safcelik@safcelik.com.tr
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SANSET IKOOR
Sanset İkoor tasarım, proje, taahhüt, üretim ve tedarik konularında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Çalışanları üretim, proje planlama, yönetim ve uygulamada
yüksek donanımlı, yaratıcı, deneyimli ve detaycıdır. Sanset İkoor'un politikası kişilerin ve kuruluşların arayış ve gereksinimlerini, yaşam alanları ve ürün çeşitliliğini, en
düşük maliyet, kayıp ve yanlışla, tam zamanında kullanıma sunmaktır.

Sanset Ikoor is a group of companies operating in the
fields of Design, Project Management, Contracting, Manufacturing and Procurement. Personnel are highly qualified
in manufacturing and project planning, management and
application. Sanset Ikoor's policy is to present establishments' and people's needs and requirements, living environments and provide variety, punctually, at the lowest
possible cost, loss and error.

Adres / Address
Turan Güneş Bulvarı 4.Cadde 722.Sokak No:7/A
Yıldızevler Çankaya 06550
Ankara Turkey
Tel: +90 312 490 9077
Faks: +90 312 490 9079
info@sanset-ikoor.com.tr www.sanset-ikoor.com.tr
IKOOR FACTORYÇankırı State Highway 4. km 06750
Akyurt / ANKARA
Tel : +90 312 847 5171
Faks: +90 312 847 5170
ikoor@ikoor.com.tr
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SEMPRE MOBİLYA DEK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Sempre , ofis koltuk sektörüne tedarik ettiği yedek parçalarla çözüm ortağı olarak uzun yıllar hizmet verdikten sonra , yürüttüğü ar-ge çalışmaları , edindiği bilgi ve
deneyimler sonucunda kalite, ergonomi , çevre ve sorumluluk bilinciyle ofis-koltuk sektöründe hizmet vermek üzere kurulmuştur.
Son teknolojiye sahip makine parkuru ile iskeletten
poliüretan süngerine kadar tesisinde ofis makam koltukları, personel çalışma koltukları, konferans , koltukları, misafir koltukları, ofis kanepeleri üreterek iç ve dış
pazara hizmet vermektedir.
Ofis koltukları,poliüretan koltuklar,sinema koltukları,misafir koltukları imalatı yapılmaktadır.
We are local manufactoring company in Istanbul. Our
main products are office chairs,conference chair and office sofas. In our factory we also have a poliuretan high
pressure machine for producing high quality products.
Our mission is to provide long- lasting high quality products at comparably lower prices.

Adres / Address
Doğu Sanayi sitesi 3.blk No:9-10 Yenibosna / İstanbul
Tel:+90 212 452 71 71
Fax:+90 212 654 85 84
sempre@sempreofis.com.tr
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SET MOBİLYA SAN. TİC. AŞ.
Mükemmele giden yolun bir alanda uzmanlaşmaktan
geçtiğini bilen Set Mobilya A.ş.
Set Line markası
ile ofis mobilya tasarımlarına yeni açılımlar getiriyor.
Kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir ortamda çalışmak
verimliliğinizi artıracaktır. Set Line tasarımları, ergonomi, birbirine adapte olabilme, kolayca yapılanabilme
, taşınabilme ve diğer özellikleriyle dikkatinizi çekecektir. Bu seçkin ürünlerle tanışarak, akılcı değişimi, yaşayın.

Furniture Set in an area who knows the road to excellence passes through specializes A.ş. Set Line brings new
dimensions with the brand of office furniture designs.
You will feel yourself a happy work environment will increase productivity. Set Line design, ergonomics, to
adapt to each other, you can easily yapılanabilme,
portability and other features will attract your attention.
These exclusive products met, rational exchange, experience.

Adres / Address
İkitelli Keresteciler Sitesi 13.Blok 13.Sokak No:20
İkitelli-İstanbul
Tel: +90 212 670 43 10
Fax: +90 212 670 43 11
setmobilya@setmobilya.com.tr www.setmobilya.com.tr
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SİMETRİ OFİS MOBİLYA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
“Simetri Ofis Mobilyaları” uzun süredir ofis mobilyaları
sektöründe seçkin markalarda yöneticilik yapmış, sektörün
söz sahibi isimlerinden oluşmuş yönetim kadrosu ve imalat bölümünün deneyimli elemanları ile 2010 yılının kasım
ayında faaliyetlerine başlamıştır. Kısa zamanda zengin
ürün gamını oluşturan Simetri Ofis Mobilyaları 2200 m²
kapalı alan entegre tesisi ile önümüzdeki yıllardaki yüksek
hedeflerine ulaşabilmek için çalışmalarına devam etmektedir.

“Simetri Office Furniture” office furniture industry for a long
time had managerial elite brands, the industry formed the
names of the owner of an experienced management team
and a manufacturing division in November of 2010 and
started its activities with the elements. A short time, forming a rich product line of symmetry Office Furniture 2200
m² covered area with an integrated facility continues to
work to achieve the objectives in the coming years high.

Adres / Address
İncirtepe Mah. 223. Sk. No:10 Esenyurt / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 690 66 30
Fax: +90 (212) 690 66 33
info@simetriofis.com
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TUNA ÇELİK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuna Ofis’den iş dünyasına 41 yıldır destek!
Ofis mobilyasının önde gelen isimlerinden Tuna Ofis,
1970’ten bugüne, deneyimini, tasarımlarıyla iş dünyasına
aktarıyor. Tuna Ofis ürünlerinin tasarımı, estetik, fonksiyonellik ve ergonomi ilkesiyle, Tuna Design Studio, Ambo Studio, ID Design, Defne Koz, İnci Mutlu, Dieter Stierli, Fritz
Makiol gibi tasarımcılar ve tasarım grupları tarafından gerçekleştiriliyor.
Tuna Ofis’in, bir dünya markası olan İsviçreli ofis koltukları
üreticisi Girsberger’le ortak üretim tesisi kurarak oluşturdukları Tuna Girsberger ise dünya standartlarındaki ürünlerini 22 yıldır Türkiye ve çevre ülkelerine sunuyor. Tuna
Girsberger, mükemmel ama yalın tasarımlara sahip, zamanda sınır tanımayan kalitedeki fonksiyonel ürünleri ile
ofis çalışanlarına ayrıcalıklı ve sağlıklı bir konfor yaşatıyor.
Tuna Ofis has been supporting business world for 41 years!
A leading office furniture manufacturer, Tuna Ofis has been
transferring its expertise in office furniture to the business
world since 1970. The products which combine functionality, aesthetics and ergonomy are designed by Tuna Design
Studio and famous designers such as Defne Koz, Ambo Studio of Italy, ID Design of Germany, Dieter Stierli, Fritz Makiol
and several others.
Tuna Ofis and a world brand and office chair manufacturer
from Switzerland, Girsberger jointly created Tuna Girsberger
presenting high quality and ergonomic seating solutions in
Turkey and neighboring countries since 22 years. The unique
designs of Tuna Girsberger provide prestigious solutions to
office environment by their timeless quality, ergonomic and
functional products.

Adres / Address
Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:20 Altunizade / İstanbul
Tel: +90 216 474 44 44
Fax: +90 216 474 44 39
info@tunacelik.com www.tunaofis.com
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TUNÇ ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER A.Ş.
Firmamız ofis mobilyası sektöründe standart ürünleri
yanında, projeli işlerde faaliyet göstermektedir. Firmamız ürün yelpazesi içerisinde, Hava Alanları ve Hastane Bankoları, Metal beklemeler, Executive Makam
Takımları, Operasyonel Çalışma Masaları, Ofis Çalışma Masaları ve bu grupların Kütüphaneleri, Makam
Çalışma Koltukları, Personel Çalışma Koltukları, VIP ve
misafir koltukları bulunmaktadır. Ayrıca ürün gruplarımız içerisinde ESD İş istasyonları ve ESD çalışma koltukları da yer almaktadır. Hedefimiz müşterilerimizin
proje ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamak, değerlendirmek ve projelere uygun tasarlanmış ürünleri en uygun
fiyata, ergonomik, estetik ve kaliteli bir şekilde üretmektir. Bu hedefle firmamız proje, projelendirme, ürün
ve mekan tasarımları konusunda müşterilerine destek
vermektedir.
Our firm has been working on project basis besides the
standart production. The product range includes Airport
and Hospital benches, metal waiting units, executive
working units, operational working units, Office tables
and cabinets, Executive Armchairs; personel and visitor
armchairs and VIP Sofas. Our products range also includes ESD workstations and armchairs. Our aim is to
understand the project needs of the customer and supply our customers with best priced, ergonomic, esthetic
and qualified products. With this aim our firm supports
the customers on projects, product and space designs.
Adres / Address
Organize Sanayi Bölgesi Avar Cad. No: 9/A Sincan / Ankara
Tel :+90 312 267 37 11 – 14
Fax: +90 312 267 08 82
offi@offi.com.tr www.offi.com.tr
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UYGUL OFİS MOBİLYALARI
Ofis kanepesi koltuk ve müdür & misafir üreticisi ve ihracatçısı olan Uygul; Izmir, Türkiye'de konumlandırılmış,
Türkiye'de ve Uluslararası pazarlarda bir çok büyük ofis
mobilyası distribütörüne uzun vadeli işbirliğini devam ettirmek adına, yüksek kalitede, uygun fiyatlandırma ile
sağlık ve güvenlik unsurlarını göz önünde bulundurarak,
eksiksiz ve hızlı nakliye sağlayarak ve satış sonrası servisiyle sektörde ön plana çıkan firmaların başında gelmektedir, Şuan 6500 m2 üretim yapmaktadır. Uygul Mobilya
2012 sonunda 12000 m2 kapalı alanına ulaşmak için yatırımlarına başlamıştır.
Ürün Grupları
Müdür-Misafir Koltukları, Oturma Grubu, Bekleme Grubu Otel
& Cafe & Restaurant Grubu, Özel Tasarımlı Modeller
20 yılı aşkın sektörel deneyimi ile Uygul Mobilya ofis koltuk ve sandalye üretiminde uzmanlaşmıştır.
Uygul is the manufacturer and exporter company for office furniture, sofa and manager & visitor chairs, located in
Izmir, TURKEY and have satisfied many major Office Furniture Companies and Consultants all around the world,
providing high quality, good price, Healthy and Safety,
accurate and prompt delivery, kind after-sales service in
order to ensure a long-term partnership, is one of the
prominent companies in the sector, now has 6500 m2 of
production. Uygul Furniture 12000 m2 closed area to
reach the end of 2012 had begun.
Products
Manager & Visitor Chairs, Sitting Group, Waiting-Lounge
Group, Hospital&Hotel&Cafe&Bar Group, Special Designed Furniture
With more than 20 years experience, Uygul Office Furniture Company became the specialist in office furniture
manufacturing.
Adres / Address
Merkez:
Yeşillik CADDESİ No:248 Karabağlar Izmir-Turkey
Tel: 00 90 232 254 9487 Fax: 00 90 232 265 3024
Fabrika:
İTOB Org. San. Böl. Ekrem Demirtaş Caddesi No:47
Tekeli Beldesi Menderes-İzmir
Tel: 00 90 232 799 0222 Fax: 00 90 232 799 0124
İstanbul Bölge Müd.
Masko Mobilyacılar Sitesi 5B-Blok No:26 ikitelli- İSTANBUL
Tel: 00 90 212 675 0232 Fax: 00 90 212 675 0207
info@uygul.com foreigntrade@uygul.com www.uygul.com
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ÜÇ KARDEŞLER OFİS MOBİLYA SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Firmamız ev ve ofis mobilyaları sektöründe 1960 yılından bu yana imalat ve satış faaliyetini sürdüren köklü
bir kuruluştur. 1990’lı yıllarda ise üretim parkurunu tamamen ofis mobilyalarına çevirerek ihtisaslaşmış ve kurumsal bir yapıyla sektörde varlığını sürdüregelmiştir.
Bugün 25.000 m2 kapalı alanda, 40’ı idari 235 uzman
personel ile son teknolojiye sahip makina parkurunda
üretim yapan firmamız sektörde önemli bir konumdadır.
Kalitesini ve standartlarını TSE ve ISO 9001 belgeleri ile
belirleyen Bürosim ülkemiz sınırlarını aşan ticaret boyutu ile bir dünya markası olma yolunda ilerlemektedir...
Our company which has been producing and selling furnitures since 1960, one of the oldest companies of the
furniture sector. At start, we used to produce both of office and home furnitures; however, since early 1990’s,
we quit home furniture production, and decided to specialize in office furnitures. Since then we’ve been an expert in office furnitures.
Today, our company is an important position in the sector with our facilities in 25.000 m2 covered area, with
our 235 employees (40 of which are administrative personnel), and with the high technology machines that we
have in our production line up.
Bürosim which certifies its quality and standards with
TSE and ISO 9001 documents, take firm steps forward
with its high business volume beyond borders to become
a global brand.
Adres / Address
Kartaltepe Mevkii Ferhatpaşa Mh.No:35 Çatalca / İstanbul
Tel.+ 90 212 789 24 80 Pbx
Fax.+90 212 789 24 84
www.uckardesler.net www.burosim.com
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ÜNES MOBİLYA BÜRO VE EV DONANIMLARI
Ünes Ofis Mobilyaları, 1985 yılından beri dünya çapındaki iş ortaklarına ofis mobilyaları üretmektedir. Firmamız Adana’da 10.000 m2 kapalı alanda, tamamı
bilgisayar destekli makine parkuruyla ve eğitimli teknisyenleriyle müşterilerine ofis mobilyalarının dışında,
okul ve hastane mobilyaları da üretmektedir.
Müşteri memnuniyetine odaklanmak, geçmişte de olduğu gibi bugün de kimliğimizin, saygınlığımızın ve başarımızın esasını oluşturmuştur.

Since 1985, Ünes Office Furniture Co. have been manufacturing office furnitures for it’s worldwide partners.We are producing high quality office, school and
also hospital furnitures for our customers in Adana, in
10.000 m2 under roof space purpose built factory with
fully computerized system and our trained technicians.
“Focus on customer satisfaction” formed the basis for
our reputation and success.

Adres / Address
Adana Showroom :
Ceyhan Yolu Üzeri 4. Km No: 206/A Yüreğir / Adana
Tel : +90 322 346 2 346
Fax: +90 322 346 05 13
İstanbul Showroom :
Kağıthane Cad. No: 80 Çağlayan / İstanbul
Tel : +90 212 222 70 13
Fax : +90 212 222 70 19
info@unesmobilya.com.tr
140

www.unesmobilya.com.tr

141

ÜROSAN MOBİLYA SAN VE TİC. A.Ş.
Özellikle sinema , konferans , stadyum oturma sistemleri
modellerimizde , üretim aşamasında yoğun bir çalışma
yapmaktayız. Tesislerimizde üretilen tüm oturma sistemleri AR-GE bölümümüzün yaptığı çalışmalar ışığında sürekli
yenilenmekte , konforu , ergonomik açıdan rahatlığı en üst
seviyeye çıkarmak için yapılan çalışmalar kullanıcılarımız
tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır
Standard koltuklarımız Projelere mükemmel ölçüde uygun
olmaları için revize edilmektedirler.Hatta koltuklar üzerinde
değişiklikler yapmak , projeye özel modeller üretmekte
müşterilerimize sunduğumuz bir servistir.
Üst sınıf yönetici koltukları ve çok fonksiyonlu çalışma koltukları için çok yakında yeni bir koleksiyon sunucaz. Bu kolleksiyonda ayrıca bekleme - karşılama alanları için de
ürünler bulunucak.
Türkmenistan bölgesinde içinde hipodrom , sirk, konferans
salonları ve ofis binaları bulunan toplam 12.000 kişi kapasiteli bir kompleksi tamamlamak üzereyiz .
We will be concentrating on Cinema , Conference , Venue
and Stadium seating , by developing new products ,developing our existing collections to have achieve more comfort
end more ergonomics .
We have a new servise where we adjust our standard chairs
according to your projects . We play with sizes , shapes to
obtain the perfect finished product for your demands. We
also started to make custom products for certain sized projects.
We are getting ready to lounch a new collection for Highend executive seating and multifunctional office chairs. Also
some lobby area seating will be included in these collections.
We have completed a couple of large sized projects in Libya
, Iraq and Türkmenistan an the last 3 months . We furnished
a complex in Turkmenistan containin a Circus , Hipodrome
, Cinemas and Conference halls which has a total capacity
of 12.000 seats.

Adres / Address
Nispetiye Mh. Aytar Cd. Ayyıldız İş Hanı 1/B 34330
Levent / İstanbul
Tel: +90 212 281 21 95 / +90 212 281 27 95
Fax: +90212 281 22 59
urosan@urosan.com.tr www.urosanmobilya.com
142

143

VİOLA OFİS MOBİLYALARI
1998 yılında Karakaş Mobilya olarak kurulan firmamız, faaliyetlerine 2002'de Flaş ofis olarak showroomuyla devam etmiştir. Mobilya sektöründe yenilikçi ve
sağlam modellerimiz ile tanınan ve beğenilen bir firma olarak yolumuza devam ederken kendimizi yenilemenin bir diğer unsuru olarak 2006 yılında Viola Ofis adı
altında markamızı oluşturduk ve firmalarımız bu markamız adı altında birleştirilerek şirketleşmiştir. Flaş Ofis ve yenilikçi markamız Viola Ofis'le yolumuza devam
etmekteyiz. Her zevke uygun modellerimizi fabrikamızda üreterek 2 adet showroomumuzda ve fabrikamızda teşhir alanımızda ürünlerimizi zevkinize sunmaktayız.
Yönetim, üretim, satış ve satış sonrası hizmet veren, konusunda uzman ve güçlü ekibimizle çalışmalarımıza yenilikçi bir bakış açısıyla devam etmekteyiz.
Ürünlerimizin dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı, kaliteden taviz vermeden gerek satış öncesi gerekse satış sonrası hizmetlerimizle elde ettiğimiz müşteri
memnuniyetini sürdürmekte kararlı ve iddalıyız. Sahip olduğumuz güç ve istikrar bu iddiamızı doğrular. Ayrıca sizlerle olan bu ticari işbirliğimiz ile ülkemize de
katkıda bulunuyor olmaktan gurur duymaktayız.
ve diyoruz ki...
iyi işler yapmak mümkün…

1998 yılında Karakaş Mobilya olarak kurulan firmamız,
faaliyetlerine 2002’de Flaş ofis olarak showroomuyla
devam etmiştir. Mobilya sektöründe yenilikçi ve sağlam
modellerimiz ile tanınan ve beğenilen bir firma olarak yolumuza devam ederken kendimizi yenilemenin bir diğer
unsuru olarak 2006 yılında Viola Ofis adı altında markamızı oluşturduk ve firmalarımız bu markamız adı altında
birleştirilerek şirketleşmiştir. Flaş Ofis ve yenilikçi markamız
Viola Ofis’le yolumuza devam etmekteyiz. Her zevke uygun modellerimizi fabrikamızda üreterek 2 adet showroomumuzda ve fabrikamızda teşhir alanımızda ürünlerimizi
zevkinize sunmaktayız. Yönetim, üretim, satış ve satış sonrası hizmet veren, konusunda uzman ve güçlü ekibimizle
çalışmalarımıza yenilikçi bir bakış açısıyla devam etmekteyiz. Ürünlerimizin dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı,
kaliteden taviz vermeden gerek satış öncesi gerekse satış
sonrası hizmetlerimizle elde ettiğimiz müşteri memnuniyetini sürdürmekte kararlı ve iddalıyız. Sahip olduğumuz güç
ve istikrar bu iddiamızı doğrular. Ayrıca sizlerle olan bu
ticari işbirliğimiz ile ülkemize de katkıda bulunuyor olmaktan gurur duymaktayız. ve diyoruz ki... iyi işler yapmak
mümkün…

Our company was established in 1998 as King Furniture, showroom operations in 2002 as an office continued to flash. Furniture industry with innovative and
robust models are recognized and appreciated as a company while on our way to refresh ourselves as an element of the other brand created in 2006 under the
name of Viola Office and firms incorporated in combined under this brand name. We continue on our way Viola Ofis'le Flash Office and innovative brand. Models
to suit all tastes and our factory showroom in our factory produce 2 pieces exhibited in our field we offer our products to your taste. Management, production,
sales and after-sales service, giving a strong team of experts and an innovative perspective, we continue our work. Durability and ease of use of our products
without compromising on quality pre-sales and after-sales service to customer satisfaction continues to have achieved a stable and assertive. This confirms our
claim that we have the power and stability. In addition, this business cooperation with you and are proud to be contributing to our country.
and say ...
be able to do good Works…

Our company was established in 1998 as King Furniture,
showroom operations in 2002 as an office continued to
flash. Furniture industry with innovative and robust models
are recognized and appreciated as a company while on
our way to refresh ourselves as an element of the other
brand created in 2006 under the name of Viola Office and
firms incorporated in combined under this brand name.
We continue on our way Viola Ofis’le Flash Office and
innovative brand. Models to suit all tastes and our factory
showroom in our factory produce 2 pieces exhibited in our
field we offer our products to your taste. Management, production, sales and after-sales service, giving a strong team
of experts and an innovative perspective, we continue our
work. Durability and ease of use of our products without
compromising on quality pre-sales and after-sales service
to customer satisfaction continues to have achieved a stable and assertive. This confirms our claim that we have the
power and stability. In addition, this business cooperation
with you and are proud to be contributing to our country.
and say ... be able to do good Works…
Showroom
Karacakaya Caddesi No:21
Siteler / Ankara Türkiye
Tel: +90 312 353 12 00
Fax: +90 312 353 00 46
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YENİ FORM METAL EŞYA SAN.TİC.A.Ş.
2011 Yılına uzanan 33 yıllık bir başarı öyküsü kuruluşundan itibaren Devlet Malzeme Ofisi Standartları’nda
çelik ve ahşap büro malzemeleri,ofis oturma grupları,ranzalar,soyunma dolapları,etajerler,okul sıraları,dosya dolapları,masa ve sandalye üretimi ile
tavizsiz kalite ilkelerine uyarak hak edilen bir başarı öyküsü…

A 33 years taking story of success reaching the year
2011. A story of success deserved by producing steel
and wood Office equipment, Office seating
groups,bunks,dressing cupboards,bedroom sideboards,school desks,file cupboards,tables and chairs in
accordance with the standards of state Equipment Office Without any concession from the quality since the
foundation of the company.

Adres / Address
FABRİKA :
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 1.Nilüfer Sk. No: 7
Osmangazi / Bursa
Tel : +90 224 261 00 90
Fax: +90 224 261 00 99
formmetal@yeniformmetal.com.tr
www.yeniformmetal.com.tr
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OMSİAD ÜYE LİSTESİ
S.N FİRMA UNVANI

İL

TELEFON

WEB ADRESİ

1

ADDO MOBİLYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 295 48 97 www.addofurniture.com

2

AKALIN MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0216 420 72 10 www.akalin-ofis.com

3

AKUAPOL POLİÜRETAN.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 671 80 96 www.apol.com.tr

4

ANKARA YATAK VE KAPİTONE SAN.VE TİC.A.A.Ş

ANKARA

0312 267 02 67 www.laressa.com.tr

5

ARTOFİS MOBİLYA SANAYİ VE TİC A.Ş.

BURSA

0224 484 27 27 www.masachi.com

6

ASİL BÜRO MOBİLYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

GAZİANTEP 0342 513 02 65 www.eksenmobilya.com

7

AŞAN BÜRO MARKET MOB.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 210 85 36 www. asanburo.com.tr

8

ATAGÜR AHŞAP METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ANKARA

0312 267 00 90 www.atagur.com.tr

9

BALIKÇIOĞLU MOB.TAS.DEK.SAN.VE TİC. A.Ş.

ANKARA

0312 353 02 20 www.balikcioglu.com.tr

10

BEŞERLER A.Ş.

KOCAELİ

0212 423 13 73 www.beşerler.com.tr

11

BÜRO MODEL MOB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 771 51 81 www.buromodel.com.tr

12

BÜROSAN OFİS MOB.İML.İNŞ.İTH.İHR.SAN TİC.A.Ş.

ADANA

0322 324 96 17 www.burosan.com

13

BÜROSİM OFİS SİSTEMLERİ

İSTANBUL

0212 789 24 80 www.burosim.com

14

BÜROSİT BÜRO DONANIMLARI SAN.VE TİC A.Ş.

BURSA

0224 280 20 00 www.burosit.com

15

CEYLAN ÇELİK EŞYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 472 01 38 www.ceylancelik.com.tr

16

ÇALIŞKAN OFİS MOBİLYALARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 675 20 99 www.caliskanofis.com

17

ÇİLİNGİRLER OFİS MOBİLYA.SANVE TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 691 09 18 www.cilingirler.com.tr

18

DETAY MOBİLYA LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 605 03 07 www.detaymobilya.com.tr

19

DELTA OFİS MOBİLYA A.Ş.

İSTANBUL

0212 258 51 00 www.deltaofis.com

20

EKAS BÜRO MOBİLYALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 619 77 80 www.ekasofis.com.tr

21

ER BÜRO SİST.BİLGİSAYARTRZ.SAN.VE TİC LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0216 540 23 46 www.lotteoffice.com

22

ERDEM MOBİLYA

İSTANBUL

0212 886 23 00 www.erdenofis.com

23

ERSA OFİS MOBİLYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ANKARA

0312 267 00 11 www.ersaofis.com.tr

24

FALEZ MOB.MÜH.MİM.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

KONYA

0332 346 07 40 www.falezoffice.com

25

FLEKSİT BÜRO MOBİLYA.SAN.TİC.A.Ş.

İSTANBUL

0212 675 03 30 www.fleksit.com.tr

26

GRAMMER BÜRO KOLTUK.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

BURSA

0224 411 01 90 www.grammerburo.com.tr

27

GÜRKAN OFİS MOBİLYALARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

KAYSERİ

0352 311 53 80 www.gurkan.com.tr

28

GÜRSAN BÜRO MOB.METAL.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 256 62 30 www.gursanmobilya.com

29

HAKSEL BÜRO BOBİLYA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 771 39 09 www.hakselburo.com

30

HAS METAL MOBİLYA.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0216 414 53 94 www.hasmetalofis.com

31

İKOOR MOBİLYA İMALAT SANAYİ A.Ş.

ANKARA

0312 490 90 77 www.ikoor.com.tr

32

İSHANLAR MOBİLYA SANAYİ VE TİC A.Ş

BURSA

0224 714 86 36 www.ishanlar.com.tr

33

KARTES ÇELİK EŞYA SAN.VE TİC.A.Ş.

İSTANBUL

0212 875 11 95 www.kartesltd.com

34

KASELLA BÜRO SİSTEMLERİ SAN.VE TİCLTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 683 20 40 www.casella.com.tr

35

KİMSAN MOBİLYA DEK.İTH.İHR.LTD.ŞTİ

ANKARA

0312 847 55 11 www.solenne.com.tr
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36

KOLEKSİYON MOBİLYA A.Ş.

İSTANBUL

0212 363 63 63 www.koleksiyon.com.tr

37

KONDOR BÜRO MOB.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 670 41 41 www.kondor.com.tr

38

KONFULL BÜRO MOBİLYA

KONYA

0332 346 33 08 www.konfull.com.tr

39

LOTS OFİS BÜRO EV MOBİLYA TEKS.

İSTANBUL

0216 364 67 72 www.lots.com.tr

40

LUNA OFİS SİSTEMLERİ SAN TİC LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 671 74 24 www.veluna.com.tr

41

MEZURA OFİS MOBİLYALARI SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 321 30 13 www.mezuraofis.com

42

MOD TASARIM A.Ş.

İSTANBUL

0212 544 61 10 www.modtasarım.com

43

MOBART MOBİLYA SAN.VE TİC.A.Ş.

İSTANBUL

0216 561 70 05 www.mobartofis.com

44

NOVELLA OFİS MOBİLYA SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0216 312 07 55 www.novellaofis.com

45

NURUS A.Ş.

ANKARA

0312 589 00 00 www.nurus.com.tr

46

OFİSİT BÜRO SİST.SAN.VE TİC .A.Ş

İSTANBUL

0212 886 55 50 www.ofisit.com.tr

47

OFİSLİNE MOBİLYA

SİVAS

0346 218 12 92 www.ofisline.com.tr

48

OFİSPOL POLİÜRETEN SAN VE TİC LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 485 19 05 www.ofispol.com

49

ORÇELİK MADENİ EŞYA TİC VE SAN.LTD.ŞTİ

İZMİR

0232 479 53 21 www.orcelik.com

50

O-T TASARIM MOB.DEKÇSAN.TİC.LTD.ŞTİ

MERSİN

0324 234 10 44 www.deswork.com.tr

51

ÖZLEM ÇELİK BÜRO MOB.TİC.LTD.ŞTİ

SAKARYA

0264 276 87 42 www.nexoff.com

52

ÖZ-MADEŞ MADENİ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.

BARTIN

0378 227 13 11 www.mades.com.tr

53

ÖZMETAL SANDALYE MASA SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 683 13 73 www.caris.com.tr

54

PRİZMA OFİS MOBİLYA DEK SAN.A.Ş.

İSTANBUL

0212 485 71 10 www.prizmaoffice.com

55

RAPİDO MOB.DEK.TAAHHÜT SAN VE TİC A.Ş.

ANKARA

0312 267 37 37 www.rapido.com.tr

56

REALCAM CAM ÜRN.MOB.DEK.TEKS.PAZ.SN.D.T.A.Ş.

İSTANBUL

0212 494 20 01 www.rdesign.com.tr

57

SAF ÇELİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ

GAZİANTEP 0342 517 12 55 www.safceliksanayi.com

58

SAFOFİS OFİS MOBİLYA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

GAZİANTEP 0342 230 84 52 www.safcelik.com.tr

59

SEMPRE MOBİLYA DEK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 654 35 19 www.sempreofis.com.tr

60

SET MOBİLYA SANAYİ VE TİC A.Ş.

İSTANBUL

0212 670 43 10 www.setmobilya.com.tr

61

SİMETRİ OFİS MOBİLYA SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 690 66 30 www.simetriofis.com

62

TOSUNOĞULLARI MOB.SAN VE TİC A.Ş.

KONYA

0332 239 00 17 www.burotime.com.tr

63

TUNA ÇELİK EŞYA

İSTANBUL

0216 474 44 41 www.tunaofis.com

64

TUNÇ ENDÜSTİRİYEL SİST.MOBİLYA SAN.TİC.A.Ş.

ANKARA

0312 267 37 11 www.offi.com.tr

65

TURKOM MOB. KOMPONENTLERİ SAN VE TİC.LTD.ŞTİ İSTANBUL

0212 233 38 09 www.turkom.tc

66

UYGUL BÜRO MOBİLYALARI SAN VE TİCLTD.ŞTİ

İZMİR

0232 254 94 87 www.uygul.com

67

ÜNES MOBİLYA BÜRO VE EV

İST/adana

0212 222 70 13 www.unesmobilya.com.tr

68

ÜROSAN MOBİLYA SAN VE TİC A.Ş.

İSTANBUL

0212 232 16 50 www.urosanmobilya.com

69

VETSA BÜRO OFİS MOB.SAN VE TİC LTD.ŞTİ

İSTANBUL

0212 794 34 32 www.vetsaofis.com

70

VİOLA OFİS NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ANKARA

0312 350 64 16 www.violaburo.com

71

YENİ FORM METAL EŞYA SAN.TİC.A.Ş.

BURSA

0224 261 00 90 www.yeniformmetal.com.tr
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OFİS MOBİLYALARI SANAYİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Cumhuriyet Caddesi
Sibel Apartmanı No:63 Kat: 5
Elmadağ/İSTANBUL - TÜRKİYE
Telefon: +90 212 343 41 04 - 05 Faks: +90 212 240 55 11
info@omsiad.org.tr | www.omsiad.org.tr

