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X. DÖNEM YÖNETİM KURULU
( 2018 - 2021 )

Ercan ATA
Yönetim Kurulu Başkanı
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Cihat ÇAKIR

Selahattin İNCE

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Murat ÖZKARDEŞ

E. Günce TUNA SANCAR

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

M. Emin YILDIRIR

Atilla YAKUPOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

M. Akif ÇÖL

Musa UYGUL

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

OMSİAD TÜM YÖNETİM KURULLARI

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 İSTEMİ – 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 İSTEMİ – 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 İSTEMİ – 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 Vekili
3. Rabin KAZANCIOĞLU - Sayman
4. Adem YILMAZ – Y.K.Ü.
5. Aron HABİB - Y.K.Ü.
6. Mustafa DİNDAROL - Y.K.Ü.
7. Selahattin İNCE – Y.K.Ü.
8. Ahmet KIZILÖZ - Y.K.Ü.
9. İsmail CEHLAN - Y.K.Ü.

VIII. DÖNEM YÖNETİM KURULU (2012-2015)
1. Ercan ATA - Başkan
2. Cihat ÇAKIR -Başkan Vekili
3. Rabin KAZANCIOĞLU – Sayman
4. Adem YILMAZ - Y.K.Ü. (Haziran 2014 İstifa)
(Canan KARALAR-Y.K.Ü.)
5. İzzet HABİB - Y.K.Ü.
6. A. Tahsin ATA - Y.K.Ü.
7. Selahattin İNCE - Y.K.Ü.
8. Türker GÜLENER- Y.K.Ü. (Haziran 2013 İstifa)
(Hüseyin TOSUNOĞLU-Y.K.Ü.)
9. Murat ÖZKARDEŞ- Y.K.Ü.

IX. DÖNEM YÖNETİM KURULU (2015-2018)
1. Ercan ATA - Başkan
2. Doruk MALHAN -Başkan Vekili (Nisan 2017 İstifa)
(Canan KARALAR-Y.K.Ü.)
3. Rabin KAZANCIOĞLU – Sayman (Şubat 2016 İstifa)
(Renan GÖKYAY- Y.K.Ü.-Mayıs 2017 İstifa)
(Mehmet Emrah ÇALIŞKAN Y.K.Ü.)
4. İzzet HABİB - Y.K.Ü
5. A. Tahsin ATA - Y.K.Ü.
6. Selahattin İNCE - Y.K.Ü.
7. Murat ÖZKARDEŞ- Y.K.Ü.
8. E. Günce TUNA SANCAR – Y. K. Ü.
9. Ahmet KIZILÖZ - Y.K.Ü.

X. DÖNEM YÖNETİM KURULU (2018-2021)
1. Ercan ATA - Başkan
2. Cihat ÇAKIR - Başkan V.
3. Selahattin İNCE - Başkan Y.
4. Murat ÖZKARDEŞ Y.K.S.Ü.
5. E. Günce TUNA SANCAR – Y. K. Ü.
6. M.Emin YILDIRIR - Y.K.Ü.
7. Atilla YAKUPOĞLU - Y.K.Ü.
8. M.Akif ÇÖL - Y. K. Ü.
9. Musa UYGUL - Y.K.Ü.
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OMSİAD HAKKINDA

ABOUT OMSIAD

OMSİAD 1999 yılında, Türkiye Oﬁs Mobilya
Sanayini güçlü ve tek bir çatı altında bir
araya
getirerek
üye
ﬁrmalarının
gelişmesini, büyümesini ve menfaatlerinin
korunmasını,
birlikteliğin
sağlanarak
meslek etiğinin sektöre hâkim olması için
kurulmuştur.
Ayrıca
uluslararası
platformda sektörümüzü güçlendirerek,
sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda
işbirliği çalışmaları ile sektörel etkinliğimizi
artırmak OMSİAD’ ın hedeﬂeri arasındadır.
OMSİAD üyelerini, dünya ile rekabet
edebilir düzeyde üretim kalitelerini
artırmak, ar-ge ve tasarım çalışmalarını
geliştirmek, ulusal ve uluslararası pazarda
aranan
markalar
yaratmaları
için
desteklemektedir. Söz konusu amaçlarına
ulaşmak için sektörümüzün önündeki
sorunların tespiti ve yetkili kurum ve
kuruluşlar nezdinde çözüm önerilerinin
üretilebilmesi adına ulusal ve uluslararası
platformlarda sektörün sesi olmayı
amaçlamakta ve bu sebeple de; TOBB
Türkiye Mobilya Sektör Meclisi, TİM,
İstanbul İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu
İhracatçı
Birliklerinin
Yönetim
Kurullarında temsilcileri ile yer almaya
gayret göstermektedir.

OMSIAD was founded in year 1999, to
serve as an umbrella organization for
Turkish Oﬃce Furniture Industry, facilitating the growth and development of its
members, protection of their interests,
and ensuring the reign of professional
ethics through unity. Furthermore, OMSIAD’s objectives include strengthening the
sector on international platforms, and
facilitating, through cooperation, the
industry’s activities in social, economic
and cultural matters. OMSIAD supports its
members in their eﬀorts to increase the
quality of production to globally competitive levels, to enhance r&d and de-sign
activities, and create brands sought after
in national and inter-national markets.
With a view to realizing these goals,
OMSIAD intends to act as the voice of the
industry on national and international
platforms, helping identify the problems
faced by the industry, and coming up with
proposals to competent authorities and
agencies. In this context, it strives to gain
representation in the Executive Boards of
TOBB Furniture Industry Assembly, TIM,
Exporter Associations of Istanbul, and
Exporter Associations of Central Anatolia.
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OMSİAD, Türkiye’nin parlayan yıldızı
Mobilya Sektörünün daha da güçlenerek
Türkiye’yi bir Mobilya Ülkesi yapmayı
hedeﬂeyen güçlü dernekleri ANSİMOD,
İMOS, KAYMOS, MAKSDER, MOBDER,
MOBSAD, MOSİAD, MUDER, ile birlikte
Mobilya
Dernekleri
Federasyonu,
MOSFED’ in kurulmasında öncü olmuş,
kurulan Federasyon yönetimde de yer
alarak çalışmalara destek vermektedir.
Dünya ’da ve Avrupa’da oﬁs mobilya
sektöründe yaşanan gelişmelerden ve
sektör raporlarından üyelerini haberdar
etmektedir. OMSİAD, Üyelerinin yurtiçi ve
yurtdışı
pazarlarda
ürünlerini
tanıtabilmeleri,
yeni
pazarlara
açılabilmeleri,
yeni
trendleri
takip
edebilmeleri ve daha güçlü sektör
fuarlarında yer almaları için çalışmalarını
sürdürmektedir. Bunun yanında 2000
yılından itibaren Oﬁs Bölümü olarak
katılım sağlanan Mobilya Fuarlarına bu
yılda 22 Ocak – 27 Ocak 2019 tarihlerinde
“CNR İMOB 2019 15. Uluslararası İstanbul
Mobilya Fuarında 3. Hol” de Üye Firmaları
ile ziyaretçilerini karşılayacak ve Fuarda
ziyaretçilerine kaliteli ürünlerini sunacak
olan ﬁrmaların yanında olacaktır.

OMSIAD played a leading role, along with
ANSİMOD, İMOS, KAYMOS, MAKSDER,
MOBDER, MOBSAD, MOSİAD, MUDER,
associations bent on making Turkey a
Land of Furniture by strengthening the
Furniture Industry, the rising star of
Turkey in the foundation of MOSFED,
Federation
of
Turkish
Furniture
Industrialists and Businessmen. It still
takes an active part in the management of
the Federation, and supports its activities.
It also monitors the developments in the
oﬃce furniture sector in the global and
European scale, and informs its members
through
sector-reports.
OMSIAD
continues its eﬀorts to help its members
promote their products in domestic and
overseas markets, get access to new
markets, follow new trends closely, and
take part in ever stronger trade fairs.
Furthermore, OMSIAD, will meet the
visitors of CNR IMOB 2019 İstanbul
Furniture Fair to be held on January 22 -27,
2019 January, in Hall 3, continuing the
tradition since year 2000, of participation
as the Oﬃce Section, standing by its
members which will oﬀer high-quality
products to the visitors.

OMSİAD bir

OMSIAD is a member of

üyesidir.

.
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ADDO MOBİLYA
Addo’nun hayata bakışının merkezinde tasarım ve çözüm yatıyor. Amacı, dünyaya farklı
pencerelerden bakarak modern oﬁsler için uygun tasarıma sahip mobilyaları üretmek ve
çalıştıkları ortama artı değer katmak. Addo ile işbirliği yapan seçkin tasarımcıların ürettikleri
şık, pratik ve kaliteli çözümler, mimarların ve müteahhitlerin projelerine destek veriyor.
Avrupa’nın en önemli oturma grubu üreticilerinden olan Dauphin ve Viasit’in Türkiye’deki
yetkili temsilciliğini de yürüten Addo, üretim, satış ve proje hizmetleri konusunda Avrupa
standartlarında bir kalite sunuyor. Birbirinden yaratıcı ve özgün tasarımların yer aldığı Addo
dünyası sizi çağırıyor.
In the center of Addo’s view to life lie solution and design. Its aim is to produce modern Oﬃce
furniture with the most suitable designs by looking at the world from diﬀerent angles and to add
value to the working environment, Stylish; practical and quality solutions from the elite designers
who collaborate with Addo support the projects of architects and contractors. Addo, representing
the authorization of Viasit and one of Europe’s most important living group producers Dauphin,
oﬀers European quality standards in the production, sales and Project services. The World of Addo,
where creative and unique designs meet is calling you.

Halkalı merkez Mah. Basın ekspress yolu, Capital Tower No:9
Halkalı-İstanbul/Türkiye
0212 295 48 97
0212 295 49 79
info@addofurniture.com
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www.addofurniture.com
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AKALIN OFİS
Akalın Oﬁs kurumsal kimliğiyle 1986 yılında oﬁs mobilyaları tasarlamak ve üretmek üzere
faaliyete başlamıştır. Firmamız günümüz trendleri eşliğinde modern stil yansımasının neticesi
olarak, doğallık, konfor ve denge unsurlarını birleştirerek, üretim yelpazesi hedeﬂemektedir.
Tasarladığımızı üretmek, üretirken kalite unsurlarını öngörebilmek ve sunabilmek, üretimde
kusursuzluğa ulaşabilmek için, ciddi bir kalite politikası izlemekteyiz. Akalın Oﬁs duygulara,
konfora ve trende önem verenlerin tercihidir.
Akalin Oﬃce Furniture began designing and producing oﬃce furniture in 1986. Our company aims
to reﬂect on today's trends and harmonizes it with modern styles to create products that combine
the necessary elements of naturality, comfort and balance in creating our products. While
producing our designs, we aim to achieve perfection and follow the necessary steps to fulﬁl this
ambition. Akalin Oﬃce Furniture is the choice of those who care about feelings, comfort and today's
trends.

Modoko San. Sit. 5.Cad. No:278 Y.Dudullu, İstanbul
+90 216 420 72 10
+90 216 364 82 47
akalin@akalinoﬁs.com
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www.akalinoﬁs.com
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ALTIN BÜRO
Firmamız 1993 yılında oﬁs koltukları aksamı imalatı üzerine kurulmuştur. Biz oﬁs koltukları ve
aksamları imalatında vidasından tekerine profesyonel bir anlayışla imalat yapmaktayız. 20
yıllık çalışmamızda müşterilerimize en iyi kaliteyi ve servisi sunabilmek bizim için en iyi
mutluluk olmuştur. Zamanında hizmet, kaliteli ürün, sürekli gelişen yaratıcılığı olan, müşteri
hizmetlerinde onların görüşlerini “Güven ve Destek” içinde dikkate alan bir anlayışla imalatına
devam etmektedir. Bu enerjimizi hiç kaybetmeyeceğiz…
Our company was established in 1993 in Turkey, for chairs parts. Our idea about the products
includes everything from the screw to the caster which made a whole chair. 20 years of study about
how to provide our customers the best quality, and the service for them was been the best
happiness for us. Punctuality in time, Quality products, the ever evolving creativity, customer
services “Conﬁdence and Support” are an approach, to takes into account the customers views in
products to continue. We will never lose the work energy of servicing you…

3. Organize Sanayi Bölgesi Kuddusi Caddesi No: 30
KONYA / TÜRKİYE
0332 346 19 10
0332 346 19 14
info@altinburo.com.tr
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www.altinburo.com.tr
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ALTUNGÖK BÜRO MOBİLYA
Güvenilirliği ve kalitesiyle Türkiye’de oﬁs mobilyası üreticileri arasında önemli bir yere sahip
olan Altungök, 1989 yılında Elazığ’da kuruldu. Bünyesinde yer alan altungök, ve
Oﬃce-m markaları ile, oﬁs mobilyaları, çoklu çalışma grupları, çalışma koltukları ve oﬁs oturma
elemanları üretmektedir. Proje oﬁsinde yer alan, üretimi teknolojik imkanlar ile bağdaştıran
uzman kadrosu ile “otel, okul, hastane, konferans salonları ve mağaza dekorasyonları” alanında, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap veren özgün tasarım ve üretim çözümlerini
beraberinde sunmaktadır. Altungök, 15.000 m2 kapalı alanı kapsayan kendi tesislerinde,
hassas ve hızlı üretim olanağı sağlayan bilgisayar kontrollü makine parkına sahiptir. Fabrikamız yüksek kalite standartlarında üretim yapan “ahşap, boya ve yüzey işlemleri, metal,
döşeme ve montaj” bölümleri içeren ve 135 personeli ile entegre yapıda üretim yapmaktadır.
Çağdaş çalışma hayatının en önemli unsurları arasında yer alan verimliliğe, motivasyonla
ulaşılabileceğine inanan Altungök; fonksiyonel, pratik, ergonomik ve kişiselleştirilebilen
tasarımlarla oﬁs ortamındaki mutluluğu artırmayı hedeﬂemektedir.
The reliability and quality which has an important place among Altungök oﬃce furniture manufacturer in Turkey, was established in 1989 in Elazig. Located within altungök, with and Oﬃce-m mark,
oﬃce furniture, multiple workgroups, producing work chairs and oﬃce furniture elements. Situated
in the project oﬃce, production and expert staﬀ associate with technological opportunities “hotels,
schools, hospitals, conference rooms and shop decoration in the” ﬁeld oﬀers along with the original
design and manufacturing solutions that meet the needs of the public and private sectors. Altungök,
in its own facilities covering 15,000 m2 area, has a computer-controlled machinery that enables
precise and fast production facility. Our factory is producing the highest quality standards “of wood,
paint and coating, metal, upholstery and assembly” contains sections and serves integrated production structure, with 135 staﬀ. The most important elements of modern working life among the
productivity, motivation could be reached Altungök believers; functional, practical, and aims to
increase the happiness and customizable design with ergonomic oﬃce environment.

Malatya Yolu 10.Km - ELAZIĞ
0 424 281 30 30
0 424 281 25 47
altungok@altungok.com.tr
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www.altungok.com.tr
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ARTOFİS MOBİLYA
Bir isteği gerçekleştirmenin ilk şartı hayal etmektir. Bütün büyük zaferler, sınırları aşan ﬁkirler
ve hayata yön veren tüm icatlar, bulundukları konuma hayal ve tutkuyla ulaştı.
Masachi, 1999 Yılında 13 kişi ile 1.500 m2 alanda ve kısıtlı enstrümanlarıyla bir hayale vücut
verme amacı ile başladığı ticari faaliyetlerine bugün, sahibi olduğu 12.000 m2 kapalı alanda;
mühendis, teknisyen ve konusunda uzman ekibi ve de son teknoloji makine parkuru ile
durmadan düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor. Sektöre farklı ve yenilikçi bir soluk katma adına;
kabul görecek radikal çizgiler, yaratıcı tasarım, spesiﬁk renk ve materyal, kaliteli ürün, müşteri
memnuniyeti ve son olarak güler yüzlü hizmet. Bunların hepsini heyecan ve inançla birleştirince ortaya çıkan sonuç ise Sektörünün “KUTUP YILDIZI’ olmak. Masachi’yi tercih edenlerin
takdiriyle 19. yılını kutlarken teknoloji temelli, kalite odaklı, genç ve dinamik ekibi ile hayal
etmeye ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.
If you want something to become real, ﬁrst you should dream about it. All great victories, transcending
ideas and major breakthroughsis a product of passion and dream.Masachi was founded in 1999; with
only 13 people, on1.500 m2 closed space and with limited equipment. Backthen it’s main purpose was
to realize a dream.Now Masachi is operating on a 12.000 m2 closedspace that it owns. Company’s
human resources consist of engineers and technicians whom are xperts in theirrespective areas and
they are constantly thinkining,desinging and manufacturing. In order to give a fresh and creative look
to oﬃce furnitures,we are aiming to design radically, use speciﬁc colorsand high quality materials and
as a result we producehigh quality oﬃce furniture. Combined with our perfectcustomer service this
brings us customer satisfaction.All the things we mentioned above comes together withexcitement and
faith and our main purpose is set as being the “NORTH STAR” of the oﬃce furniture sector. Masachi is
celebrating 19 years in the sector. Our technology based,quality oriented, young and dynamic team
keeps on dreaming and making these dreams come true.

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi 11. Caddesi No: 1
Nilüfer/BURSA
0 224 484 27 27
0 224 484 30 88
www.masachi.com
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ASİL BÜRO MOBİLYA
17.07.1991 tarihinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde ‘Asil Büro Mobilya’ adı altında kurulan atölye
de “eksen” markası ile anılacak olan mobilya fabrikasının temelleri atıldı. Firma, “eksen”
markasını 2000 yılında tescili altına almış, 7000m2’si kapalı olmak üzere toplam 20.000m2’lik
alanda, ahşap, metal, deri ve cam ürünlerini kullanarak, üstün kalite standartların da üretim
yapmaktadır.Ayrıca Eksen Mobilya üretmiş olduğu ürünlerde doğaya ve insan sağlığına zararlı
malzeme kullanmamaktadır. Müşteri taleplerine odaklanmış hizmet anlayışını ve müşteri
memnuniyetini güvence altına almak için 2000 yılında TSE, 2004 yılında ise ISO 9001 belgelerini
almıştır. Eksen Mobilya, 2014 yılında üretim tesislerini tek bir merkezde toplama kararı aldı ve
taşındığı yeni fabrikasının tasarımında AR-GE’ye, işlevselliğe ve özgün tasarımlara verdiği değer
anlayışını yansıttı. Sektöre getirdiği özgün, modern ve motivasyonu yükselten tasarımları ile
dikkat çeken Eksen Mobilya, geçmişinden ve deneyimlerinden güç alarak geleceği biçimlendirmek için yenilikçi ﬁkirleri uygulamaya devam etmektedir. Şu anda 20 den fazla ülkede
120’yi aşkın iş ortakları ile küresel bir marka olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir.
On July 1991, “Asil Oﬃce Furniture” was established in Nizip Gaziantep. (South-east Turkey) Since
2000, it is known as “Eksen”. With in the 20,000m2 factory, an area of 7,000m2 produces furniture
of the highest quality using all natural resource such as glass, wood, leather and metal. Customer
demand for a focused service approach and to guarantee customer satisfaction in 2000, TSE, and
in 2004 received the ISO 9001 certiﬁcates. The collection of information to improve automation
technology, has made possible an increase of production to 10,000 parts per month. This mass
production has allowed Asil Furniture to become one of the largest plants in Turkey.

İstasyon Mah. E-90 Karayolu Gaziantep Yönü Bulvarı No:160
27700 Nizip / GAZİANTEP / TÜRKİYE
0 342 513 02 65
0 342 513 00 54
Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. Turgutreis Sok. Ömeroğlu
İş Merkezi No: 13 Yenibosna / İSTANBUL
0212 652 8697
0212 652 8669
info@eksenmobilya.com
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www.eksenmobilya.com
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ATAGÜR AHŞAP METAL SANAYİ
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 re-quests 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.

1.O.S.B. Karamanlılar Cad. No:17 Sincan-Ankara / TÜRKİYE
0 312 267 00 90 (Pbx)
0 312 267 00 94
atagur@atagur.com.tr
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BALIKÇIOĞLU MOBİLYA TASARIM DEKORASYON
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, mekânları hem işlevsel ve hem de görsel
olarak zenginleştirerek yaşam kalitesini daha üst seviyeye taşımaktır.
Balıkçıoğlu Mobilya Tasarım Dekorasyon A.Ş., produces mainly modular oﬃce systems, metal and
wood Oﬃce furniture under the name of "Bamos". Balıkçıoğlu 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.

Akbal Sokak No: 9 Siteler / Ankara
0 312 353 02 20
0 312 348 99 16
info@balikcioglu.com.tr
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BÜRO MODEL MOBİLYA
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 Showroomumuzda 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 continuously 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 m2 of covered area using current, modern equipment and machinery park. The leading
characteristics of our company are; continuous “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.

Atatürk San. Böl. Hadımköy Mah. Prof. Mehmet Bozkurt Cd. No: 3
Hadımköy / İSTANBUL
0212 771 51 81
0212 771 61 50
buromodel@buromodel.com
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BÜROSİM OFİS SİSTEMLERİ
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. Farklı konseptlerde tasarlanan mekanların tüm kategorilerde ihtiyacını giderecek
geniş ürün yelpazesi ile BÜROSİM müşteri memnuniyetine odaklanmış, Ar-Ge departmanının
azimli çalışmaları ile de günümüz insanının yeni taleplerini karşılama konu-sunda büyük
mesafe almıştır. Kalitesini ve standartlarını TSE ve ISO 9001 belgeleri ile belirleyen BÜROSİM
ülkemiz sınırlarını aşan ticaret boyutu ile bir dünya markası olma yolunda ilerlemektedir...
"Bulunduğunuz her yerde..." sloganı ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermekle
onurluyuz...
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 produ-ce 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. With its large product line-up that can meet all furniture needs of the oﬀ ices
that are designed in diﬀerent concepts, BÜROSİM's primary objective is customer satisfaction; and,
by focusing on R&D eﬀorts, we've taken a long way to meet high expec-tations of today's people.
BÜROSİM which certiﬁes its quality and standards with TSE and ISO 9001 documents, take ﬁrm
steps forward with its high business volume beyond bor-ders to become a global brand.
We're proud to serve to our precious customers with our motto "We're everywhere you are...".

Kartaltepe mevkii Ferhatpaşa Mah.Çatalca-İstanbul yolu üzeri
No:35 Çatalca-İSTANBUL
0 212 789 24 80
0 212 789 24 84
bilgi@burosim.com
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BÜROSİT BÜRO DONANIMLARI
Türkiye’nin ilk oﬁs koltuğu üreticisi Bürosit, bugün 27.000 m2’yi aşan üretim tesislerinde
stadyum ve oﬁsten, kültür merkezi ve kampüslere tüm sosyal yaşam alanları için mobilya
çözümleri üretiyor. 360° mobilya çözümlerimizin malzeme, işçilik ve üretim süreçlerinin
kalitesini dünya standartlarında uyguluyor ve geliştiriyoruz. Güncel tasarım trendlerini
yansıtan yeni ürünlerle değişen zevklere hitap ediyoruz. 11 yurtdışı temsilciliği ve Türkiye’de
Contract ve Corner’lardan oluşan toplam 37 bayi ile, 35 ülkede Bürosit ürünlerini tüketiciyle
buluşturmaktayız. Üretim ve Ar-Ge gücümüzü mensubu olduğumuz Ermetal Şirketler
Grubu’nun otomotiv sektöründe edindiği tecrübelerle besliyoruz. EFQM (European
Foundation for Quality Management – Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) gelişim programlarımızla
mükemmelliğe yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Ayrıca Türk markalarının büyümesini
hızlandırmak ve dünya çapında faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla uygulamaya
konulan “Turquality Marka Destek Programı”na 2017 yılı itibariyle dahil olduk.
Turkey’s ﬁrst oﬃce chair manufacturer Bürosit produces furnitures in its 27.000 m2 Bursa plant for
all social spaces, including campuses, oﬃces, shopping malls, cultural complexes, cinema halls and
stadiums. We continue to improve the quality of our materials, craftsmanship and production
processes to meet global quality standards. Bürosit’s 360o furniture solutions reﬂect contemporary
design trends. We market the Bürosit product range in 35 countries through our store network that
consists of 37 Contract and Basic Stores (Corner) in Turkey as well as 11 Stores abroad. We continue
to improve our production and R&D capacity with the experiences of Ermetal Group in the
automotive industry. We have invested in automation and innovation ever since we started.
As part of the project we implement with EFQM (European Foundation for Quality Management), we
continue to strive for excellence within the company improvement program. We have been
participate as Burosit in 2017 to Turquality Brand Support Program which is put into practice to
accelerate the growth of Turkish brands and to operate worldwide.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, 1. Nilüfer Sokak No:5
Osmangazi, BURSA - 16369
(0224) 280 20 00
(0224) 261 27 80
info@burosit.com
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CADI METAL MOBİLYA TASARIM ÜRETİM
Cadı Design kısa ﬁrma tarihine rağmen yurtiçinde ve yurtdışında kazandığı başarılar ile
sektörün dikkat çeken ﬁrmalarından biri haline gelmiştir. İç piyasada özellikle proje ﬁrmalarının çözüm ortağı olarak çalışan Cadı Design son yıllarda yurt dışında da katıldığı fuarlar ile
birlikte de ihracat hacmini her geçen sene arttırmaktadır. Sahip olduğu imalat ve tasarım
imkânları ile birlikte Cadı Design gerek geniş mevcut ürün yelpazesi ile gerekse müşteriye özel
çözümler ile yurtiçi ve yurtdışı ﬁrmalara hizmet vermektedir.
With success stories both in Turkey and in foreign markets, Cadı Design managed to took attention
in contract projects with success stories both in Turkey and in foreign markets. While working as a
solution partner with project companies in Turkey Cadı Design expanded its export sales by exhibiting in fairs worldwide. Cadi Design serves its clients with wide range of products and custom
solutions supported by eﬃcient manufacturing and design capabilities.

Battalgazi Mah. Salkım Sokak No 19/A 34935
Sultanbeyli / İSTANBUL
0216 669 01 50-51
0216 592 05 07
info@cadidesign.com
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CEYLAN ÇELİK EŞYA BÜRO MOBİLYA
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 kap-samında 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 üre-tim ve pazarlama hizmetini sürdürmektedir.
Ürünler: Kompakt 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 Compliance, Industry Registry, Guarantee 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 closed area for conducting the manufacturing and marketing processes, thanks to the approach of continuous growth. Products: Compact Archive System,
Painting Table Archive, Library Systems, Lockers. File Cabinets .Oﬃce Furniture, Education Group,
Partition Systems

Küçükçekmece İkitelli O.S.B. Mah. Marmara A Blok Nı:2
Küçükçekmece / İstanbul
+90 212 472 06 21 / +90 212 472 06 22
+90 212 472 06 48
info@ceylancelik.com.tr
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ÇALIŞKAN OFİS MOBİLYALARI
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.
Caliskan oﬁs established since 1974 and its produced oﬃce furniture and decoration. Our production areas found in Masko (ikitelli) ,Modoko (Ümraniye) and Mobesko (izmit) also our customers can
reach from www.caliskanoﬁs.com web address.

Modoko Sanayi Sitesi 3 Cad. No: 9 Yukarı Dudullu
Ümraniye / İSTANBUL
0216 313 33 32
0216 540 54 52
info@caliskanoﬁs.com
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ÇANAKÇILAR YAPI MALZEMELERİ
2016 yılında tasarladığımız ve ilk defa iş ortaklarımızın ve ziyaretçilerimizin beğenisine
sunduğumuz yönetici serisinde Luster ve Worty modelleri, ara yönetici serisinde Iron modeli
ve çoklu çalışma istasyonu olarak tasarladığımız Alüminyum Workstation modeli büyük beğeni
kazandı. Sektörde 8 yıldır var olan ﬁrmamız, katıldığı yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda ülkemizi
temsil ederek sektörümüzün ülkemiz de gelişimine katkı sağlayan ﬁrmaları arasına girmiştir.
Dünyada ve Türkiye’de marka bilinirliğini arttırarak, dünyaca bilinen markalar arasında yer
almayı planlayan DOXA Oﬁs Mobilyaları, önümüzdeki dönemlerde de yaptığı yatırımlar ile
yakalamış olduğumuz başarıyı ileriye taşıma çabasında olacaktır.
We designed and shared in 2016 for our business partners and our friends, Luster and Worty are
from our executive series products, Iron that is from our intermediate manager series and Aluminum Workstation which we designed as a multi work station, won great acclaim. Our company,
which has existed for 8 years in the oﬃce furniture sector, has become one of the companies that
contributed to the development of oﬃce furniture sector in our country by representing in the
domestic and foreign fairs. As DOXA Oﬃce Furniture, we are planned to take place among the
world-known brands by increasing the brand awareness in the world and Turkey. And we will carry
our achievements with our investments to the future.

Merkez Mahallesi, Sakaldöken Mevkii, Çaydeğirmeni
Devrek / Zonguldak
0372 594 58 02
0372 594 58 60
www.doxa.com.tr
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ÇEM-SAN ÇELİK MOBİLYA İMALAT
Çem- San, uzun yıllardır inşaat, hastane, üniversite, askeriye, banka, spor salonları ve diğer
sektörlerde kalitesinden ödün vermeden hizmet vermektedir. Cem- San, ürün yelpazesini,
soyunma dolabı, dosya dolabı, klasör ve kart dolapları, kütüphane ve kitaplıkları, proﬁl masa
ve ranza grupları olarak siz müşterilerimize sunmaktadır. Çem- San, günümüzdeki arşivleme
sorununa çözüm olarak ‘Kompakt Arşivleme' sistemlerini getirmiştir ve tamamen kendi bünyesinde imal edip bu alanda Türkiye'nin lider ﬁrması konumuna gelmiştir. Bu da müşterilerine
ﬁyat / kalite avantajı sağlamış ve en optimum hizmeti vermesine imkân tanımıştır. Çem-San
Çelik Mobilya mevcut kullandığı tesisinde 1700 m2 alana kurulu 97 metre hat uzunluğundaki
sprey hatlı kurutmalı yüksek teknolojili elektrostatik toz boya parkurunda üretimine devam
etmekte olup, geniş makine parkuru ile bulunduğu alanda öncü ﬁrma olmayı başarmıştır.
Çem- San has been serving for many years in construction, hospitals, universities, military, banks,
sports halls and other sectors without sacriﬁcing quality. Çem- San oﬀers a range of products to its
customers as locker, ﬁle cabinet, folder and card cabinets, library and book shelves, proﬁle table
and bunk groups. Çem- San has brought "Compact Archiving Systems" as a solution for archiving
problem and has producing them entirely in-house it would be Turkey's leading company in this
ﬁeld. This gives the customer the advantage of price / quality and the opportunity to provide the
most optimal service. Çem-San Steel Furniture continues its production in high-tech electrostatic
powder coating line with 97-meter line length spray line, which is installed on a 1700 m2 area at its
existing facility and has become a pioneer in the ﬁeld with its wide machine park.

Merkez Mh. Akgül Sk. No:3 Ortaköy / Selimpaşa
İSTANBUL
0212 734 24 34
0212 734 24 94
www.cem-san.com.tr
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ÇİLİNGİRLER OFİS MOBİLYALARI
Çilingirler Grup 1976 yılında ikinci el eşya alım-satımı ile ticari hayatına başlamıştır. 1996
yılında oﬁs mobilyaları imalatına başlamış olup, son teknoloji ile donattığı tesislerinde, BRILLO
markası ile ISO 9001 kalite standartları çerçevesinde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Temel ürün grupları; oﬁs masaları ve kütüphaneleri, oﬁs koltukları,oturma grupları, bekleme
koltukları ve çeşitli oﬁs aksesuarlarından oluşmaktadır. Bunun yanında café ve restaurantlara
yönelik masa,sandalye ve dış mekan ürünleri ile de hizmet vermektedir. Zamanı üreterek
tüketiyoruz” cümlesini ilke edinen Çilingirler imalatta geçen 19 yıl sonunda 45.000 m2 kapalı
alanı, 200’ün üzerinde çalışanı, model, renk ve ebatlar göz önüne alındığında 900’ü aşan
çeşidiyle sektöründe tek ﬁrma olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
Cilingirler Group has started along it’s journey in 1976 with trading second hand furnitures. In 1996
the company started manufacturing oﬃce furnitures in its high-tech facility with the ISO9001 quality standards under the brand name BRILLO . The main product categories are; oﬃce desks, book
cabinets, oﬃce chairs, sofa sets, visitor chairs and several oﬃce accessories. Indoor and outdoor
furnitures for restaurants are also provided. After 19 years of manufacturing, Cilingirler became
the most important leading company in the sector with its 45.000m2 closed area, more than 200
employees and more than 900 species of diﬀerent products.

Kayabaşı Mah. Panayır Sokak .No:21 Başakşehir
İstanbul / Türkiye
0 212 691 09 18 (3 Hat)
0 212 691 04 38
info@cilingirler.com.tr

37

www.cilingirler.com.tr

38

ÇÖL BÜRO MOBİLYALARI
Sitis Oﬁs, 40 yılı aşkın süredir oﬁs mobilyası sektöründe hizmet veren bir ﬁrmadır. Sektörde
edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ile değişen talepleri karşılayabilmek adına yetenekli ve tecrübeli tasarım ekibiyle zamana meydan okuyan ürünler tasarlamaktadır. Özenle tasarladığı bu
ürünleri Avrupa’dan ithal son teknoloji makine parkına sahip fabrikasında, konusunda uzman
üretim kadrosu ile üretmektedir. Süren varlığını dinamizm ile birleştirilen Sitis Oﬁs yurtiçi ve
yurtdışındaki yaygın bayi ağı ile sektördeki seçkin oﬁs mobilya perakendecileri ve proje ﬁrmaları ile işbirliği yapmaktadır.
Sitis Oﬁs has been a part of Oﬃce furniture sector for more than 40 years. With its trial and fun of
knowledge at this sector, Sitis Oﬁs has been designing time defying products owing to its talented
and experienced design crew for satisfying changing demands. These regard fully designed products
are produced by high technology machines which are imported from Europe associated with
proﬁcient production crew. Sitis Oﬁs, that has combined its leading existence with dynamism,
cooperates Project companies and outstanding Oﬃce furniture retailers thanks to its widespread
dealer network in Turkey and abroad.

FABRİKA: Kayseri-Ankara Yolu 21. Km İncesu-Kayseri, Turkey 38560
0352 697 42 83
0352 697 42 84
SHOWROOM: Osman Kavuncu Caddesi No: 237 / B
Melikgazi-Kayseri, Turkey 38050
0352 331 29 88
0352 331 91 91
info@sitisoﬁs.com.tr
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DELTA OFİS MOBİLYA
Delta Oﬁs 1972 yılından günümüze sektörün yüksek kapasiteli üretim merkezlerinden biri olan
24.000 m2 kapalı alanda kurulu Çatalca tesislerinde oﬁs mobilyaları, ortak kullanıma yönelik
döşemeli ürünler ve ahşap mobilyalar üretiyor. Uzman mimar kadrosu ile yurt dışı ve yurt içi
eğitim ve sağlık kurumları, çalışma ortamları ve bankalar gibi farklı segmentlerde çalışan Delta
Oﬁs, anahtar teslim projeler ile önemli başarılara imza atıyor.
Delta Oﬃce has grown to be one of the highest capacity manufacturers, in furnishing ﬁeld within
Turkey, since its establishment in 1972.Production of the Oﬃce furnitures, upholstered products for
common use and wood furnitures is performed in Catalca facility. Delta works on diﬀerent kind of
section such as foreing and domestic educational and health institutions, the working environment
and banks with expert staﬀ of architects. Delta is also taking great achievements with turnkey
projects.

MERKEZ: Kuruçeşme Cad. No:65 Beşiktaş / İstanbul
0212 265 40 00
0212 358 54 11
FABRİKA: İstanbul Yolu Çatalca İstanbul
0212 887 19 70
0212 887 18 99
NİCOL: Kuruçeşme Cad. No:65 Arnavutköy-Beşiktaş / İstanbul
info@deltamobilya.com

41

www.deltamobilya.com

42

DOĞUŞ OKUL & OFİS MOBİLYALARI
Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik kurulmuş olan şirketimiz, 25 yıllık ticari ve 15 yıllık
üretim tecrübesiyle sektöründe öncü bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir. Okul öncesinden üniversiteye kadar geniş bir yaş grubuna hitap eden Doğuş Okul ve Oﬁs Mobilyaları,
ergonomik ürünleri ve çağın gerektirdiği yenilikleri teknolojik donanıma sahip makine parkuru
ve deneyimli personeli ile belirlemeye devam edecektir. Masko Mobilya Kenti ve fabrikamızda
ürünlerimizi inceleyebileceğiniz gibi çalışmalarımız ve referanslarımızla ilgili daha detaylı bilgi
almak için kurumsal sitemizi (www.dogusegitim.com) ziyaret edebilirsiniz.
Our company, which was established to meet the needs of educational institutions, is in service as
an industry-leading company with 25 years of commercial and 15 years of production experience.
Doğuş School and Oﬃce Furniture appeals to a wide range of age group from pre-school to university with its ergonomic designs and it will continue to deﬁne the necessities of time with its modern
machine park and experienced staﬀ. You can view our products in Masko Furniture City or in our
factory and you can also visit our corporate website (www.dogusegitim.com) to get detailed
information about our references.

Masko Mobilyacılar Sitesi. İkitelli Mah.No:23-25 7 / B Sk.
Başakşehir / İSTANBUL
+90 (212) 213 00 99
+90 (212) 266 52 58
info@dogusegitim.com
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Edosis Eğitim Araçları ve Donatım Sistemleri A.Ş., eğitim araçları sektörünün
gelişmesine katkıda bulunmak ve nitelikli ürünler oluşturarak kalitenin çağdaş
ülkeler seviyesine gelmesi için çalışmalarını sürdüren bir gruptur. Eğitim araçları
sektöründe
faaliyet
gösteren
EDOSİS,
ürün
portföyünü
oluştururken
anaokulundan üniversitelerimize kadar eğitim kurumlarımızın öneri, görüş ve
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuştur. Edosis, en kaliteli ürünler ile resmi ve
özel eğitim kurumlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılarken 10’dan fazla ülkeye
yapmış olduğu ihracatlarla ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Edosis
olarak ürünlerimizde kalite en önemli unsur olarak belirlenmiş tir. Ürünlerimizin
tamamını TSE Standartlarına göre üreterek Türk Standartlar Enstitüsü tarafından
belgelendirilmiştir. Kaliteli ürünlerin kaliteli hizmet ile taçlandırılması gerektiğinin
farkında olan firmamız yine TSE tarafından belgelendirilen HYB (Hizmet Yeri
Yeterlilik Belgesi) ile Üretim yeri ve Satış Sonrası Hizmetleri Türk Standartlar
Enstitüsü tarafından belgelendirilmiştir. Edosis Eğitim Araçları en kaliteli ürünü
optimum fiyata sağlamaya devam edecektir.
We actualized a brand which will make life to environments by combining technology,
information,
art,
experience
and
quality
with
esthetics
and
excellence.
Edosis who creates innovative designs with technological investments, is glad to be
company which take “presenting product and service quality at highest level” as a mission.
We export to more than ten countries. We have been globalized without ignoring native
values. With awareness about that we will get respect as far as respect we will Show to our
planet, we continue to grow with qualified living areas qualified solutions and a qualified
service network...We believe that people reseble and look like the space they live, the wall
they look, the floor they step, the material they use, the landscape they see and the person
they love.Wishing you to enjoy when we present you the excellent.

Balıkhisar Mah. 48.Cad. No:8/1-7 Akyurt ANKARA
+90 444 3 312
+90312 815 31 17
edosis@edosis.com.tr

www.edosis.com.tr

ELİSSE MOBİLYA
Yenilenme arzusu hiç dinmeyen bir üreticinin yeniden doğuş hikayesi…Mücadele gücünü
tasarlama tutkusundan alan; eski, köhne, zamanla kalıplaşmış ne varsa kafa tutan bir marka
olma çabası…Oﬁs mobilyası üretiminde edinilmiş 16 yıllık deneyimini ürün kalitesinde mühürleyen Renowa, yenilikçi çizgisiyle çalıştığınız mekanlarda tarzınızı yansıtmanızı sağlıyor. İlerleyen günlerde adından sıkça söz ettirecek olan Renowa, kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şık ve işlevsel olarak tasarlanmış mobilyaları, sorunsuz teslimat ilkesini benimseyerek
alıcısına ulaştırıyor. Renowa oﬁs mobilyaları, gün boyunca dokunduğunuz her alana değer
katmanız için zevkinize özel çözümler sunuyor. Çalışma ortamlarına nefes aldıran mobilyalar
tasarlayan ﬁrmamız siz değerli müşterilerine diyor ki… YENİLE OFİSİNİ…
Rebirth story of manufacturer, whose innovation desire never ends… Eﬀort of being a brand, which
draws its struggle power from designing passion and rises against whatever old, outdated, being
stereotyped in time… Renowa that seals its experience of 16 years gained in oﬃce furniture manufacturing on its product quality and provides you to reﬂect your style in places with its innovative
line. Renowa that will be mentioned its name most often in the following days, delivers its stylish and
functional furniture, which will meet all needs of customers, to its buyers by adopting smooth
delivery policy. Renowa oﬃce furniture oﬀer special solutions for your pleasure in order to enrich all
areas… Our company, which designs furniture that brings a breath of fresh air into your work
environment, says to its esteemed customers... RENEW YOUR OFFICE…

Minareli Çavuş OSB Mahallesi N 306 Sokak No:1
Nilüfer / BURSA
+90 224 411 24 34-33
+90 224 411 24 32
info@renowa.com
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ERDEM BÜRO MOBİLYALARI

Üretim hayatına 1998 yılında kurulması ile başlayan ERDEM MOBİLYA o yıllarda koltuk ve
kanepe üretimi yaptığı sektörde şimdi; İSTANBUL Kıraç’taki 25.000 m² ‘lik kapalı alana sahip
modern üretim tesislerinde her tülü oﬁs ( ahşap-metal) mobilya koltuk, kanepe, sinema
koltuğu sistemleri imalatı yanı sıra özel dekorasyon projeleri ve anahtar teslimi otel, hastane,
okul, banka, konut, mobilya dekorasyon projelerine imza atmaktadır. Teknolojik alt yapıya
sahip olan ERDEM MOBİLYA son sistem CNC makinalar sayesinde yüksek performanslı hatasız,
üstün kaliteye sahip olarak üretmektedir. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı
amaç edinmiş ﬁrmamız, teknolojik olduğu kadar, mimari ve tasarım yönüyle de müşterilerinin
isteklerine cevap verebilecek bir teknik kadroya sahiptir.
In 1984 ERDEM FURNİTURE started its business life by manufacturing chairs and couches and now
has become a major manufacturer in its modern factory which is 25.000 m² indoor areas. Besides
manufacturing all kind of oﬃce furniture (wood-metal), also it realizes special custom design and
turnkey project in the oﬃce furniture applications. Since ERDEM has suﬃcient technology, all kind
of furniture’s are produced thanks to latest system CNC as high quality without any deviation in even
big and complicated project. ERDEM has a policy as always customer satisfaction at utmost level
that it has an expert technical staﬀ to answer every customer expectations in both technical and art
design manner.

Akçaburgaz Mahallesi 130. Sokak No: 10 Kıraç
Esenyurt / İSTANBUL
+90 (212) 886 23 00 (Pbx)
+90 (212) 886 23 08
info@erdemoﬁs.com
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ERSA MOBİLYA

1958 yılından bu yana teknolojik, yenilikçi ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı tasarım ve
üretim anlayışını benimseyen Ersa, bugün dünyanın 41 ülkesine ihraç ettiği ürünleriyle Türkiye
ve dünyadan çok sayıda kullanıcısının mobilya, tasarım, üretim ve mimari ihtiyaçlarına yönelik
yüksek kalitede çözümler sunuyor. Türkiye’nin oﬁs mobilyası alanındaki ilk Ar-Ge ve Tasarım
Merkezlerini Ankara’da üretim tesisi ve İstanbul’da Ersa Ideas House showroom binasında
faaliyete geçiren Ersa, yakaladığı tasarım çizgisiyle Good Design, German Design Award, iF,
Interior Design, International Design Excellence Awards ve Red Dot gibi 50’nin üzerinde
prestijli tasarım ödüllerinin sahibi. Çalışma ve yaşam alanları için geliştirdiği ürünleriyle
Türkiye’de mobilya sektörünün öncülerinden biri olan Ersa, tasarım ve üretim alanında 60 yıllık
uzmanlık ve deneyimini uluslararası ortakların deneyimiyle birleştiriyor. 2014 yılından bu yana
dünyanın önde gelen oﬁs mobilyası markalarından Haworth’ın Türkiye temsilciğini yapan Ersa,
dünya çapında ünlü tasarımcılarla iş birliği yapan Cappellini tasarımlarını Haworth markası
altında kullanıcılarıyla buluşturuyor. Ersa İtalyan oﬁs mobilyası üreticisi Quadrifoglio Group’un
temsilciliğini yürütürken, aynı zamanda 2016 yılı itibariyle İngiliz Frem Group ile ortaklık
yapmaktadır.
Developing creative and qualiﬁed solutions for furniture, design, production and architectural
needs of consumers from several sectors as tourism, health, ﬁnance and education from all over the
world since 1958, Ersa exports its products to 41 countries all over the world today bringing together
its innovation and sustainability principles that form the foundation of its corporate culture. Most
recently Ersa established Turkey’s ﬁrst R&D Center in the furniture sector in its Ankara headquarter
and Design Center in its Istanbul showroom, Ersa Ideas House, while the company has been granted
more than 50 prestigious design awards in national and international arena as Good Design,
German Design Award, iF, Interior Design, International Design Excellence Awards, and Red Dot.
Today positioned among Turkey’s top furniture manufacturers, Ersa collaborates with
internationally known furniture brands thanks to its 60 years specialty and experience in design and
manufacturing. While representing Cappellini and Quadrifoglio brands in Turkey, Ersa also signed
an exclusive dealership agreement with Haworth, one of the leading global oﬃce furniture brands
in 2014. Most recently, Ersa partnered with Frem Group, designer of oﬃce furniture for innovative
workspaces, in 2016 and entered the UK market.

1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:17 06935
Sincan / Ankara
+90 312 267 00 11
+90 312 267 00 13
info@ersamobilya.com
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FLEKSSİT MOBİLYA

Flekssit Grup, 1980 yılından günümüze modüler ofis mobilyaları ve sistemleri
alanında hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bugüne istikrarlı performansı,
entegre üretim anlayışı ve yatırım odaklı yaklaşımları ile sektörün önde gelen
kuruluşlarındandır. Dünya pazarında, faaliyetlerini başarı ile sürdüren Flekssit Grup,
farklı faaliyet alanlarında üretim yapan şirketleri ile ülke ekonomisine katkı
sağlamaya devam etmektedir. 500’ü aşkın uzman kadrosu ile 98.000 m² alanda, ofis
koltukları, ahşap, metal mobilyalar ve ofis sistemleri olmak üzere günlük 1700 adet
üretim kapasitesine sahiptir. Grup bünyesinde metal, plastikten oluşan kompenantlar
ve sünger gibi yarı mamüller de üretilmektedir. Müşteri memnuniyeti sürekliliğini
sağlamak amacıyla, ürünlerde ergonomi, tasarım, kalite-fiyat oranı ve ekoloji
kavramlarını ön planda tutmaktadır. Flekssit Grup şirketlerine ait, çevre dostu,
uluslararası kalite standartlarına uygun ürünler, zengin referans ağı ile 5 kıtada ve
yurt genelinde benimsenmiş bir marka olarak tercih edilmektedir.
Flekssit Group serves in the field of modular office furniture and systems from 1980 to
the day. With its stable performance, integrated production approach and investmentoriented approaches it is one of the leading companies in the sector since first day it was
established. Flekssit group continues its activities successfully in the world market and
proceed to contribute to the economy of the country with companies producing in
different fields of activity. With a experience staff of more than 500,it has a daily
production capacity in 98,000 m2 of area of 1,700 units, office chairs, wood, metal
furniture and office systems. In the group, metal, plastic components and semi-finished
products such as foam are also produced. In order to achieve continuously of customer
satisfaction, ergonomics, design, quality price ratio and ecology are keeping front of the
products. Flekssit Group companies are preferred as a brand that is environment friendly,
fulfill to international quality standards, has been adopted as a brand in 5 continental and
nationwide by a various reference network.

KAYSERİ: Organize San. Böl. 8. Cad. No:44
0352 321 16 27
0352 321 10 16
İSTANBUL: Masko Mob. Kooperatifi 8A Blok No:19-21 İkitelli-Küçükçekmece
0212 675 03 30
0212 675 03 41
flekssit@flekssit.com
.tr

www.flekssit.com.tr

GRAMMER / 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 koltuğun üretimine başlamıştır. Şirketimiz 2013 yılına kadar faaliyetlerini TCC-The
Chair Company Büro Koltuk San. ve Tic. Ltd. Şti olarak sürdürmüştür. 2014 yılında Anonim
Şirket statüsüne geçip TCC-The Chair Company Büro Koltuk San, ve Tic. AŞ, ünvanını alarak
uluslararası NSG Şirketler grubu bünyesine dâhil olmuştur. Grammer Oﬃce, TCC, Grammer
Oﬃce Projects markaları altında toplanan zengin ürün portföyü ile, oﬁs, konferans, sinema,
tiyatro, oditoryum, derslik ve stadyumlar için oturma çözümleri sunulmaktadır.

Our company started its operations as a part of GRAMMER AG, founded in the yeor 1880 by
Willibald Grammer in Amberg, Germany. In 1985 we established our fully integrated facilities in
Turkey with the most advanced German technology and manufactured the ﬁrst Oﬃce Chair with a
gas lift of Turkey. In 2014, TCC-The Chair Company Büro Koltuk San. and Tic. A.Ş. became a member
of international NSG Group. We produce and distribute seating solutions for oﬃces, conferences,
cinemas, theaters, auditoriums, classrooms and stadiums with our well-known brands Grammer
Oﬃce, TCC and Grammer Oﬃce Projects.

NOSAB Ceviz Cad. No:7 16145 Nilüfer / BURSA
+90 224 411 01 90 pbx
+90 224 411 01 96
info@grammerburo.com.tr
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GÜNGÖR MADENİ EŞYA

1990 yılında başladı. Masa sandalye imalatı yapan ﬁrmamız her geçen gün artan ürün kalitesi
ve müşteri portföyü ile bugünlere ulaşmıştır. Güngör Madeni Eşya ismiyle yola çıkan ﬁrmamız
2008 yılı itibariyle decosit markasını da tescil ettirerek yoluna her iki markasıyla devam
etmektedir. Ege Bölgesinde iyi bilinen bir üretici olmakla birlikte, tüm Türkiye’ye ismimizi
duyurma yolunda hızla ilerlemekteyiz. Fabrikamız 4000 m2 kapalı alanda boru ve proﬁl
şekillendirme, kaynak, elektrostatik toz boya, döşeme, mobilya, cila ve montaj bölümleriyle
müşterilerimize hizmet vermektedir. Ürünlerimiz TSE standartlarına uygun ve 2 yıl garantilidir.
Ürün koleksiyonumuzu, sektörümüzde oluşan gelişme ve değişimlere göre her yıl
yenilemekteyiz. En iyi sonucu alabilmek için, üretimde en kaliteli hammaddeleri
kullanmaktayız. Ayrıca, üretimimizi yeni ve yüksek teknolojiye sahip makineler, tecrübeli
mühendis ve teknisyenler ve kaliﬁye personelle gerçekleştirmekteyiz.
Satarted in 1990. Our company with its product quality and customer portfolio by increasing day by
day has manufactured table and chair since 1990 that has reached up to now. Our ﬁrm starting
with the name of Güngör Madeni Eşya is going on its way with the certiﬁcate of incorporation of
decosit brand by 2008. Besides our company is know in Agean Region; we are making progress to
make everybody aware of us. Our factory provides service with the department of giving shape to
tube and proﬁle bending, welding, electrostatics powder coat, ulphostering, wood proccessing,
varnishing in 4000 m2 closed area. Our products comply with Turkish Standards and are
quaranteed for two years. We are renewing our product collection according to the accretion and
modiﬁcation in our segment. We are using the best quality raws in order to reach the best results.
Furthermore our production method is implemented with new and hi-tech machines, experienced
engineers and techinicions and qualiﬁed personnel.

Muradiye San. Böl. 32. Sk. No.8 Muradiye/Manisa / TÜRKİYE
+90 236 214 03 00
+90 236 214 03 06
info@decosit.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. Makine ve ekipmanlarında ileri teknoloji
ürünlerini kullanır. Müşteri memnuniyeti ve bu memnuniyetin devamlılığını ön planda tutar.
Kaynaklarını en etkin şekilde kullanıp, tüm organizasyonuna bu özelliğini yansıtır. Çalışmalarını
yürütürken sahip olduğu TÜV/GS Belgesi, K-Q -ISO-EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,
M-C-ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi, Ç-E-ISO-EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, İSG-OHSAS TS
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerine sahip olan kuruluşumuz, yeni standartların belgelerine sahip olmak için de çalışmalarına devam etmektedir. Kalite anlayışı ve
müşteri memnuniyetinden güç alan ﬁrmamız 20 idari, 30 teknik olmak üzere toplam 650
personeli ile sahip olduğu modern tesis ve üretim araçları ile donatılmıştır. 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.
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.
Together with the continuity of the demands, growth has been supported by the new production
plant which has been put under power on an area of 160.000 sqm. The products have the GS labels
certiﬁed by TÜV, the services and overall quality is assured by means of ISO 9001, ISO 10002, ISO
14001, ISO 27001, OHSAS 18001 standards. To keep up these standards, our company has a
dynamic and active team of 650 employees including 20 administrative and 30 technical staﬀ. On
our rapidly changing globalize world, we are using all our resources to be competitive and continuing to serve optimum quality and better service.

Kayseri Serbest Bölgesi Melikgazi / KAYSERİ
0 (352) 311 53 80-81
0 (352) 311 53 90
info@gurkan.com.tr
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GÜRSAN BÜRO MOBİLYALARI
1976 yılından bu yana Oﬁs Mobilyası sektöründe hizmet veren Gürsan Büro Mobilyaları
yenilikçi ﬁkirleri, özgün tasarımları ve kaliteli hizmet politikası ile yurtiçi ve yurtdışında birçok
prestijli projeye imza atarak sayısız ﬁrmanın ihtiyaçlarını karşılamış, yaptığı projelerle en büyük
çözüm ortağı olmuştur. Gürsan Büro Mobilyaları edindiği tecrübeler ile yenilik, tasarım, kalite
ve konforu GEON markasında harmanlayarak, oﬁs mobilyaları sektöründe öncü ﬁrmalar
arasında yerini almıştır.
“Zirveye uzanan başlangıç…” sloganıyla yola çıkarak başarı
hikayelerinin yazılacağı oﬁsleri tasarlama arzusuyla ihtiyaç duyulan kalite, estetik ve
ergonomiyi müşterilerine sunmaya devam etmektedir.Merkez birimi Hasköy ve Showroom’u
Altunizade’de bulunan Gürsan Büro Mobilyaları İstanbul’un iki yakasında haftanın 7 günü
mimar ve satış yetkililerinden oluşan uzman ekibiyle, müşteri taleplerini en kısa sürede hayata
geçirmek ilkesiyle hizmet vermektedir.
Gürsan Oﬃce Furniture, providing service at Oﬃce furniture sector since 1976, has met needs of
numerous companies by signing many prestigious projects with its innovative ideas, original
designs and quality service policy. As a result, Gürsan Oﬃce Furniture has been the major business
partner of several companies. Gürsan Oﬃce furniture has taken its place among the leading
companies with cobining the GEON brand under innovation, design, quality, comfort and years of
experience. Based on “Begining of Reach a Peak” slogan, we oﬀer you quality, aesthetich and
ergonomics with passion of designing oﬃces where success stories will be written in. Gürsan Oﬃce
Furniture provides service in two sides of Istanbul (Hasköy Head Oﬃce and Altunizade Showroom),
seven days in a week with its expert team consisting of architects and sale executives by the principle
of realising customer demands soon.

Aynalıkavak Ahmet Turan sok. No:2 Beyoğlu / İstanbul
+90 212 256 62 30
+90 212 253 00 06
info@gursanmobilya.com
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HAKSEL BÜRO MOBİLYA
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
tezgâhları ve teknolojik ekipmanları ile dünya markası olmayı hedeﬂemiştir. Bu hedef doğrultusunda çalışma ekibinin tecrübesini ve eğitimini her zaman en ön planda tutmuştur.
Haksel Oﬃce Furniture’s started Oﬃce furniture manufacturing on 350 m²ﬁeld in Bayrampaşa in
1986. Haksel Oﬃce Furniture’s that made good domestic and export sales with its successful strategies, now moved into a 17,500 m² factory with its sustainable growth strategy in Hadımköy Ataturk
Industrial Zone in 1998and keeps manufacturing here. Manufacturing 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 equipment’s. In accordance with this
aim, Haksel is committed to its stuﬀ training continually.

Hadımköy Mahallesi General Mustafa Özyanar Caddesi No:16
Arnavutköy /İstanbul
+90 212 771 39 09
+90 212 771 41 35
İnfo@hakselburo.com
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HAS METAL MOBİLYA SİSTEMLERİ
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 Has
metal, 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.
Has metal oﬃce furniture system had many key role both and national and international since its
ﬁrst build in 1971 Oﬃce furniture manufacture 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 has-metal 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 pro-duce
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.

Kasr ı Ali Cad. No. 71 Kadıköy / İstanbul
+ 90 216 414 53 94-95
+ 90 216 348 45 99
satis@hasmetaloﬁs.com
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İKOOR MOBİLYA
İkoor, inşaat, taahhüt, üretim ve tedarik konularının yanı sıra tasarım ve proje yönetimi
alanlarında da faaliyet gösteren bir şirkettir. İkoor, 1993 yılından beri mobilya üretim
sektöründe, Ankara Akyurt'ta 12.000 metrekare kapalı alanda kurulu fabrikasında yüksek
kalite standartlarında üretim yapan, ahşap, boya ve yüzey işlemleri, metal, döşeme ve montaj
bölümleri ile faaliyet göstermektedir. İkoor, kuruluşundan bu yana, yurt içi ve yurt dışında pek
çok prestijli ve başarılı projeye imza atmıştır. İkoor’un politikası yaşam alanlarında kişilerin ve
kuruluşların arayış ve gereksinimlerini karşılayacak ürün ve hizmet çeşitliliğini, en düşük
maliyet, kayıp ve yanlışla, çağın ve müşterilerinin koşulsuz tatmin ve memnuniyetini sağlayacak kalitede, tam zamanında kullanıma sunmaktır.
Ikoor operates and is highly qualiﬁed in the ﬁelds of construction, contracting, manufacturing and
procurement, as well as in design and project management. Since 1993, Ikoor produces high quality
furnishings in its 12.000 square meter factory located in Akyurt, Ankara, Turkey with its woodworking, surface ﬁnishing, metal works , upholstery and assembly divisions. Since its establishment, Ikoor
has put its mark on many prestigious and successful projects both in Turkey and abroad. Ikoor’s
policy is to punctually present living environments for establishments and people with a wide range
of products and services to meet their needs and requirements, within service and quality
standards of our age, at minimum cost, loss and error at a quality ensuring unconditional up to
date customer satisfaction.

Yıldızevler Mahallesi 722. sk . No:7/A 06550 Yıldız,
Çankaya, Ankara
0 312 490 9077
0 312 490 9079
ikoor@ikoor.com.tr
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İMAJ MOBİLYA
Klişelerden uzaklaşıp, konsept proje, taahhüt, ahşap mobilya ve oturma grupları üretimi
alanında yeni Ufuklar açmak, ‘en’leri de ‘ilk’leri de bünyemizde toplamak hedeﬁyle 2005Yılında
kurulduk. Oﬁs mobilyaları üretimiyle başladığımız yolculuğumuzu dünya sahnesine taşımak
İçin zaman içinde etkinlik alanlarımızı genişlettik. Oteller, tatil köyleri, eğitim kurumları, hastaneler, residancelar için tüm ahşap mobilyaların projelendirilmesi, üretilmesi ve montaj aşamalarını faaliyetlerimize ekledik. Dünya standartlarında üretim yaparken, kalite anlayışıyla
yetiştirilmiş insan kaynağını, ihtiyaç ve alışkanlıklardan yola çıkarak hazırladığımız tasarımları
ve müşteri memnuniyetini yanımızdan hiç ayırmadık. Bu sayede bugün; Cezayir, Fransa, Brezilya, Katar ve Türkmenistan’da ülkemizi gururla temsil ediyor, yeni ülkelere yeni oﬁsler açma
heyecanı ile çalışıyoruz. DOB olarak, biz; dürüstlük, çalışkanlık ve şeﬀaﬂık ana ilkeleriyle ilerlediğimiz başarı yolundan hiç çıkmayacağımızın sözünü veriyoruz.
We were established in 2005 with the aim of moving away from the clichés and Opening up new
horizons in the ﬁeld of concept project, commitment, production Of wooden furniture and seating
groups and to collect the ‘ﬁrsts’ and ‘ﬁrsts’ in our World. We started our journey to move to the world
stage with the production of Oﬃce Furniture over time we have expanded our areas of activity.
Hotels, Resorts, Educational institutions, hospitals, residences for all wooden furniture Design,
production and assembly stages of our activities we added. While manufacturing at world
standards, we have never separated our customers’ Satisfaction from our designs that we have
prepared by means of high quality Understanding, high human resource, needs and habits. In this
way, today; Algeria, France, Brazil, Qatar and Turkmenistan represent our country proudly, the
excitement of opening new oﬃces in new countries we work with. As DOB, we promise; Honesty,
diligence and transparency, we will never go out of our way of success.

Şahintepe Mah. Aşık Veysel Sok. No: 103
Başakşehir/İstanbul/Türkiye
0 212 494 43 18 - 19
0 212 494 43 20
info@imajoﬁs.com - info@dob.com.tr
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KARTES MAĞAZACILIK VE OFİS SİSTEMLERİ

Kartes Mağazacılık ve Oﬁs Sistemleri olarak, sektördeki 48. yılımızda perakende sektörüne
başarıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Uzmanlık konumuz, mağazacılık sistemlerinin
projelendirilmesi, tasarımı ve imalatı olmakla birlikte, okullara, bankalara, resmi ve özel
kuruluşlara, hastanelere , otel gibi benzeri birimlere, oﬁs ve mobilya hizmeti de vermekteyiz.
14.000 m2 alana sahip tesislerimiz ile birlikte seneler içerinde izlediğimiz yatırım ve gelişim
politikasıyla son teknolojileri kullanmaktayız. Temel ilkemiz, en iyiyi sunabilmak için yenilikçi
hizmet anlayışı ve esnek yapımızla müşteri memnuniyeti odaklı olmaktır. Bu temel ilke, sürekli
hale gelen yurt içi ve yurt dışı başarılı projelerimizle, adımızın tüm sektörde duyulmasına vesile
olmuştur.
Kartes Shop & Oﬃce Systems continues giving service to the retail industry in the 48th year of the
company. We specialized in retail systems, project design and production but we are stili giving
service to oﬃce, school, hospital, banks governmental and private institutions as oﬃce systems and
furniture. With 14.000 m2 facilities, investment and development policies we implement, we are
using latest technologies to provide services. Our ﬁrst principle is to give the best innovative service
and ﬂexible structure focused on customer satisfaction. This principle, made our company
well-known in the sector with permanent domestic and international successful project we implement.

İstanbul Beylikduzu Org. San. Bolg. Bakır ve Pirinc Sanayicileri
Sitesi Karanﬁl Cad. No:9Beylikdüzü / İstanbul
+90 212 875 11 95 / +90 212 875 02 68-69
+90 212875 11 96
kartes@kartesltd.com
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KASELLA BÜRO SİSTEMLERİ
“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 kane-pelerle,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 its 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 m2 factory in İstanbul.

Haraççı-Merkez Mh. Haraççı HadımKöy Yolu Cad. No:11
Arnavutköy / İST.
+90 212 683 20 40
+90 212 683 12 55
info@casella.com.tr

73

www.casella.com.tr

74

SOLENNE OFFICE FURNITURE & PROJECT
Kurumsal kimliğinizle ve duygularınızla uyumlu mekanlar yaşamınızı kolaylaştırır. İş hayatınızda bir adım önde olmanın yolu, çalışma ortamınızı doğru bir ﬁziksel tasarımla bütünleştirmekten geçer. Solenne 1975 yılından bu yana sizleri özel tasarımları ile buluşturmaya devam
ediyor.
Leading your way to ﬁnd your suitable place and ﬁnd your corporate identity in the business world.
The way to be always step ahead in your business is a design that suits the right work environment
in everyway. Solenne has submitted its special designs for you since 1975.

Çankırı Yolu 7. km. Akyurt 06750 Ankara
0 312 847 55 11
0 312 847 55 10
solenne@solenne.com.tr
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KOLEKSİYON MOBİLYA
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 mekânda, 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.
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.

Cumhuriyet Mahallesi Hacı Osman Bayırı Cad. No: 25
Sarıyer 34457 İSTANBUL
0212 363 63 63
0212 299 17 45
info@koleksiyon.com.tr
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KOMPOSAN OFİS AKSAMLARI
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 Selim
Paşa’daki 15,000/m2 ‘lik fabrikamızda toplamda yaklaşık 200 personeliyle günde 2 vardiya
şeklinde yapılmaktadır. Ürünlerimiz: Oﬁs ve sinema koltukları, Mono blok 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 Selim pasa zone built on 15,000 m2
closed area with approx. 200 personal 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,

İkitelli Org. San. Bölgesi Biksan Sanayi Sitesi, Sosyal Tesisler
Giriş Kat ikitelli Küçükçekmece / İSTANBUL
+90 212 485 19 05
+90 212 485 18 29
info@komposan.com

79

www.komposan.com

80

KONDOR BÜRO MOBİLYALARI
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 constantly been developing its production since 1975 until today in order to enhance your oﬃce
life standards and oﬃce quality with its consciousness in quality and environment. Our slogan is:
Ergonomics, Quality and Environmental Consciousness We Will be Happy To Serve You In The Future
Just As The In The Past.” Production: Oﬃce Chairs, Seating Groups

Orta mahalle İbrahim Ağa Caddesi Kısmet Han No:18/A
Maltepe / Bayrampaşa / İSTANBUL
0212 670 41 41
0212 670 50 59
info@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 through 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 successes together…

Fevzi Çakmak Mh. Konsan Özl. Org. San. Böl. Darbaz Sk. No:7-9
Karatay / KONYA
+90 332 346 33 08
+90 332 346 39 73
konfull@konfull.com.tr
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LOTS OFİS BÜRO EV MOBİLYALARI
Modern ve yenilikçi anlayışla Lot’s, mobilya sektöründe farklı bir yere sahiptir… 22 senenin
vermiş olduğu tecrübeyi üretimle birleştiren Lot’s Oﬁs kalıcılığın, yenikçiliğin ve sürdürülebilirliğin simgesi olarak sektöründe önemli bir marka değeri kazanmıştır. Oﬁs alanlarını sıkıcılıktan ve stresten uzaklaştırıp modern, rahat ve yaşanası ortamlar haline getirebilmek için şık ve
konforlu tasarımlar yapmaktadır. Üst ve orta düzey yöneticilerden operasyonel masalarına,
arşivleme sistemlerinden karşılama ünitelerine, oturma gruplarından dinlen ve bekleme
alanlarına kadar oﬁslerin, plazaların, hastane ve okul gibi tekli ya da çoklu projeler üretebilen
ve uygulayabilen bir markadır Lot’s Oﬁs…
Lot’s of modern and innovative with understanding. It’s a diﬀerent place in the furniture industry….
Has given 22 years of innovative with production combines Lot’s Oﬃce innovativeness as a symbol
of permanence and sustainability has acquired a signiﬁcant brand value in the industry. Oﬃce
space away from boredom and stress, modern comfortable and liveable environment in order to
make produces and implements. Senior and middle level managers, operational at their desks,
archiving systems, to meet the unit, seating groups and wait until the rest of the ﬁeld oﬃces, plazas,
hospitals and such as schools and can produce single or multiple project it is a brand that can be
applied Lot’s Oﬃce…

Modoko Mobilyalar Sitesi 5. Cadde No : 281 Dudullu
Ümraniye / istanbul
0 216 364 67 72
0 216 420 53 08
www.lots.com.tr
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MEZURA OFİS MOBİLYALARI

Konforun farkını yaşayın. Yenilikçi tasarım anlayışını kendine ilke edinen Mezura, yüksek kalite
oﬁs koltukları üretimi ile 2008 yılından bu yana hem yurtiçinde, hem de artan ihracat hacmiyle
10'un üzerinde ülkede oﬁs mobilya sektörüne hizmet vermektedir.
Mezura is a leading and reputable manufacturer of high quality oﬃce chairs since 2008. Combining
high quality production with innovative designs, Mezura, continues to provide seating solutions not
only in Turkey, but also ,with increasing demand, in over 10 countries worldwide.

Hamidiye Mahallesi Günal Sokak No:11/A
Kağıthane / İstanbul
0212 321 30 13
0212 321 30 08
info@mezuraoﬁs.com
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MOD TASARIM
Sıradanlığa karşı mobilya tasarımları üretme amacıyla 2002 yılında kurulan Mod Tasarım, yenilikçi bir iç
mimari şirketi olarak doğdu. İlk günden beri hızla büyüyen Mod Tasarım yıllar içinde çoğalan ve farklı
ihtiyaçlara cevap veren çeşitli ürün yelpazesiyle, kendi sektörlerinde uzmanlaşan Rubi by, Oﬁsçi ve Seperasyon Sistemleri markalarını ortaya çıkardı. 2014 Şubat ayında lansmanı yapılan Rubi by, çağrı merkezlerine
özel ihtiyaçlara yönelik getirdiği çözümleriyle, alanında öncü bir marka. Rubi by, çağrı merkezlerinde
verimliliği en üst düzeyde tutmayı amaçlayan bir sistem. Bu sistemin içinde hava kanallarından, ses
yalıtımına; özel mobilya tasarımlarından, bölme sistemlerine kadar her türlü potansiyel ihtiyacı karşılayan
çözümler mevcut. Örneğin, yeni bir Rubi by ürünü olan MODPRO, basit ses izolasyon sistemlerinden
oldukça ileri teknolojisi ve dekoratif yönüyle çağrı merkezlerindeki ses karışması sorununu önemli ölçüde
ortadan kaldıran bir yapı. Mod Tasarım şemsiyesi altında faaliyet gösteren markalardan bir diğeri olan
Oﬁsçi, 2015 Şubat ayında tanıtımını yaparak, oﬁs mobilyaları hizmetine başladı. Oﬁsçi, doğru kombinleri
kullanarak daha verimli ve pratik oﬁsler dizayn etmek için kuruldu. Markanın hedeﬁ, her iş yerinin karakterine uygun malzemeleri seçerek ferah çalışma mekanları yaratmak, ayrıca mevcut alandan maksimum
seviyede yararlanılacak şekilde tasarımlar yapmak. Oﬁsçi ile aynı zamanda hizmete başlayan
Seperasyon Sistemleri ise patentli özel ürünleri ile açık oﬁslerin her çeşit bölme ihtiyacını karşılamak için
kuruldu. Çoklu çalışma ortamlarında, çalışan sayısı kaç olursa olsun kişiye özel alanlar yaratmak Seperasyon Sistemleri’nin işi. Zemin ile tavan arası, departmanlar arası veya masalar arasında ihtiyaç duyulan her
kategori ve ölçüde bölme ihtiyacını Seperasyon Sistemleri karşılıyor.
Established in 2002 with the goal to design furnitures diﬀerent than the ordinary, Mod Design was built to be an
innovative interior architecture company. Constantly growing since the very ﬁrst day, Mod Design answers
demanding and various needs that are increasing in time with a large variety of products, the company has
established brands like Rubi by, Oﬁsçi and Seperasyon Sistemleri to answer these various needs. Launched in
February 2014 Rubi by is a leading company for special solutions for call center needs. Rubi by is a system
aiming to maximize the productivity in call centers. This system oﬀers various solutions to answer potential
needs from ventilation channels to sound isolation; from especially designed furnitures to separation systems.
For example, a brand new product of Rubi by called MODPRO, is a genuine solution that minimizes cross talk in
call centers with an advanced sound isolation technology compared to simple sound isolation systems as well as
its decorative aspect. Another brand operating under Mod Design Family called Oﬁsci has been promoted in
February 2015 and started servicing oﬃce furnitures. Oﬁsçi has been built to design more eﬃcient and practical
oﬃces with the right combinations. The goal of our brand is to build spacious workspaces suitable for the
character of each work environment and to make the most of the existing space with special designs. Separasyon
Sistemleri which started servicing at the same time as Oﬁsçi has been established to answer all needs of separation at open oﬃces with the specially patented products. In working environments with multiple employees,
Separasyon Sistemleri’s speciality is to create personal space in a work environments regardless the number of
persons employed in that environment. Separasyon Sistemleri answers all needs of space separation from in
between the ground and the ceiling, between departments and tables according to categories and sizes suitable
for the enviroment and needs.

İkitelli OSB Dersan Koop.San.Sitesi S1 A Blok No : 302
Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
+90 212 549 6110 pbx
+90 212 549 6119
modtasarim@modtasarim.com
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NERR OFİS
MOBİLYALARI

Firmamız 2016 yılından mayıs ayından İzmir’in Karabağlar ilçesinde ‘’NERR OFİS
MOBİLYALARI’’ adı altında kurulmuştur.
Firmamız bünyesinde oturma grubu, çalışma koltuğu ve doğal ahşap kaplamalı,
lake cilalı ofis mobilyaları üretimi yapılmaktadır. Sektöre getirdiği özgün, modern
ve yaratıcı tasarımları ile dikkat çeken NERR, üretiminde müşteri taleplerine
odaklanmış, hizmet anlayışını ve müşteri memnuniyetini güvencesi altına almak
için çalışmaktadır. Aynı zamanda yeni ve yüksek teknolojiye sahip makinaları ile
takım ruhuna sahip çalışanlarıyla hizmet vermektedir.
NERR DESIGN has manufacturing sofa, working chair and wooden office furniture since
2016 in İzmir.
We are trying to bring innovations to the sector. We care of our products are quality and
sustainable, so production is focus customer. At the same time we have machines with high
technology , because get quick result important for us.
.

Yeşillik Caddesi No:231/4 Karabağlar/İZMİR
0232 264 63 77
0232 254 02 32
info@nerr.com.tr

www.nerr.design

NURUS
1927 yılında kurulan Nurus, teknolojinin ve yenilikçi tasarımın birleştirildiği ürün yelpazesiyle
Türkiye'nin öncü profesyonel mobilya üreticilerinden biridir. Benzersiz tasarımlar arayan bireyler
için çalışma alanlarını ve yaşam alanlarını yeniden tanımlarken, hızlı ve ihtiyaca uygun çözümler
sunar. 90. yılını kutlayan Nurus, bugün 50'den fazla küresel noktada müşterilerine hizmet veriyor.
Nurus'un tasarım yaklaşımının başlangıç noktasını oluşturan unsurlar; ekonomik, kültürel ve sosyal
değişimleri yakından takip etmek; kullanıcıları dinlemek ve ihtiyaçlarını anlamak; sürekli değişen
duyguları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurarak insan odaklı çözümler sunmaktır. Nurus,
Türkiye'de oﬁs mobilyaları alanında belgelendirilmiş ilk AR-GE merkezine sahiptir. Red Dot Product
Design Award, Universal Design ve Design Management Europe'u Türkiye'ye ilk kez getiren, IF
Product Design ve Good Design'ı Türkiye'de mobilya sektöründe ilk kez kazanan Nurus, içinde
German Design Award'ın da olduğu 50'yi aşkın tasarım ödülüne sahip. Marka ve tasarımda disiplinlerarası bilgi transferi sağlayan German Design Council'a Türkiye'den ilk ve tek marka olarak davet
edilen Nurus, bu üyelikle geleceği şekillendiren 200 dünya markası arasında bulunuyor. Aynı zamanda gelecekteki çalışma yöntemlerini araştıran ve kritik başarı faktörlerini belirleyen Fraunhofer IAO
Research Network Oﬃce 21®'in bir parçasıdır.
Founded in 1927, Nurus is one of the leading furniture companies of Turkey, known with its design and
innovative technology integrated product range. Nurus redeﬁnes workspaces and living places for unique
minds through innovative and award-winning solutions such as educational, terminal, hospitality, conference& congress and workspace. Celebrating 90th year, Nurus serves customers in more than 50 global
locations with the knowledge, experience and the same passion. The elements, which build up the starting
point of Nurus’ design approach is to follow economic, cultural and social changes closely; to listen the
users and understand their needs; to provide people-oriented solutions that satisfy ever-changing
emotions and habits. Nurus owns the ﬁrst certiﬁcated R&D center in the ﬁeld of oﬃce furniture in Turkey.
It is the ﬁrst Turkish brand, which gains Red Dot Product Design Award and Design Management Europe
and brings IF Product Design and GOOD Design Awards to the furniture sector in Turkey.Besides awards,
Nurus is the ﬁrst and only brand to be invited to the German Design Council, which is one of the world’s
leading competence centers for communication and knowledge transfer in design, from Turkey. Also,
Nurus is part of Fraunhofer IAO Research Network Oﬃce 21®, which investigates future working methods
and determines critical success factors.

Büyükdere Caddesi Karakol Sokak No:2 34330 Levent
İstanbul | Türkiye
+90.212.2696300
+90.212.2704828
info@nurus.com.tr
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O-T TASARIM MOBİLYA
Oﬁs Mobilyası üretiminde 30 yıllık deneyime sahip olan ﬁrmamız, Mersin'de 450 m2 olarak
başlamış olduğu üretimine bu gün 7.000 m2 kapalı alanda devam etmektedir. DESKWORK
markası ile ahşap oﬁs mobilyasındaki gerek çizgileriyle gerek kullanmış olduğu materyallerin
kalitesi gerek işçiliğindeki kalite ve gerekse sektöründeki yenilikleri ile öncü marka olarak
Ahşap Oﬁs mobilyası sektöründe Türkiye deki yerini almıştır. Deskwork ; Aynı mekanlara,
farklı bakış açısı, farklı çizgiler, şaşırtan detaylar ile yenilikçi, ergonomik ve özgün tasarımlar
sunarak, çalışma ortamlarına kullanıcısının içselliğini yansıtacak bir üretim anlayışıdır.
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 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 merely the best ones...

Keresteciler Sitesi 6234 Sk. No:11 Mersin / TÜRKİYE
0324 234 10 44 – 45
0324 234 10 43
info@deskwork.com.tr
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OFİSİT BÜRO SİSTEMLERİ
OFİSİT, 1996 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte ve oturma üniteleri üretimi ve satışı alanında
geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Kurulduğunda estetik ve ergonomik tasarımlara sahip güçlü
İtalyan ﬁrmalar ile işbirliği yaparken, bugün uzmanlık alanını genişletmiş ve derinleştirmiş olarak yerli
üretimleriyle her alanında müşterilerinin çözüm ortağı haline gelmiştir. OFİSİT, uygulama tecrübesi ve
güçlü üretim teknolojisiyle, uzman eğitmen ve danışman kadroları ve stratejik iş ortakları ile doğaya saygılı,
estetik yaratılmış özgün çözümler üretir. OFİSİT modelleriyle pazarda liderlik koltuğuna oturmuştur.
Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin en büyük ve saygın ﬁrmalarına hizmet vermiş, sınırsız projelere
imza atmış ve müşterilerinin güvenilir çözüm ortağı haline gelmiştir. Oﬁs koltukları, kanepeleri, sinema &
konferans koltukları ve oturma birimleriyle yaratıcı çözümler sunan Oﬁsit, başta Avrupa olmak üzere yurt
dışı pazar payınıda her geçen gün arttırmaktadır. Kurulduğu yıllardan bu yana yaklaşık 150 satış noktası,
10.000m2 fabrika alanı ve yüzlerce çalışanı ile sizler için kaliteli bir yaşam tarzı üretmektedir. OFİSİT şirketinin temel yaklaşımı, iş yapma biçimlerini hedef ve stratejilerle uyumlu hale getirmek, kurumu geleceğe
hazırlamakta uygulamaya dayalı tecrübelerle müşterileriyle omuz omuza çalışan çözüm ortağı olmaktır.
OFİSİT, tüketici ihtiyaç ve problemlerine yönelik; estetik, yaratıcılık, teknik avantaj, işlevsellik, ergonomi,
sağlıklı, çevreye duyarlı, üretim ve yöntemleri gibi çeşitli kriterleri gözeterek, yeni ve güncel ürünler tasarlamaktır. OFİSİT ﬁrmasının temel amacı; sadece kar elde etmek değildir. Bizim için kar elde etmenin bir
amacıda; insana ve çevreye yani kısacası tüm evrene hizmet etmektir.
Established in 1996 Oﬁsit continues its activities since then and provides a wide range of services in the production and sales of sitting units. While cooperated with strong Italian ﬁrms having esthetic and ergonomic designs
at the foundation, today it has become a solution partner of the clients with the domestic production in
all areas with extended and deepened area of expertise. With the application experience and strong production
technology as well as specialist trainer and consultant teams and strategies partners Oﬁsit provides esthetic and
unique solutions respecting the environment. Oﬁsit acted as the leader with the models designed by it shortly
after its foundation. It provided services to the largest and most reputable ﬁrms in Turkey since its foundation
and has become a reliable solution partner of the clients with its sign under many projects. Oﬁsit providing
creative solutions with oﬃce seats, sofas, cinema and conference chairs and sitting units has been increasing its
market share in international markets gradually mainly in Europe. With 150 sales points, 100,000 m2 of the
Plant and hundreds of employees, it has been providing with quality life style for you since its foundation. The
basic understanding of Oﬁsit is to make the working forms suitable for the targets and strategies, and to be a
solution partner working with the clients side by side with the experience based on applications in order to
prepare the company for the future. Oﬁsit designs new and updated products towards consumer needs and
problems considering the various factors including esthetic, creativity, technical advantage, functionality,
ergonomics, healthy and environmental friendly production and methods. The base aim of the Oﬁsit is not to
make proﬁt only. For us, another purpose of generating proﬁt is to serve to human and environment and the
entire universe in brief.

Akçaburgaz mah. 131. Sok. No:5 Esenyurt / İstanbul
+90 212 886 55 50
+90 212 886 12 87
info@oﬁsit.com.tr
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OFİSLİNE MOBİLYA
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 areas. In the sector, our company has
been in a leading position with the manufactured oﬃce, home and hospital 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.

Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım 5.Cadde No:48/50 Sivas/Merkez
0 346 218 12 91 (92-93-94)PBX
0 346 218 12 95
info@oﬁsline.com.tr
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ORÇELİK MADENİ EŞYA
ORÇELİK; 1979 yılında İzmir'de kurulmuştur. Ege Bölgesi'nde en fazla istihdam sağlayan ve en
yüksek üretimi gerçekleştiren madeni ve ahşap oﬁs mobilyası üreticisi ünvanına sahip Orçelik,
İzmir Menderes’teki 16000 m2 açık, 8000 m2 kapalı alana sahip fabrikası ve 1000 m2’lik galerisi
ile müşterilerine kaliteli, özgün, yenilikçi tasarımlarıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Estetik ve ergonomik ürünleri ile metal mobilyada kendini kanıtlayan Orçelik, ahşap mobilya
tasarım ve imalatını da Orﬁs markası ile 2006 yılından beri sürdürmektedir
ORÇELİK was established in 1979 in Izmir.Orçelik has the title of producing mine and wooden oﬃce
furniture which provides the highest employment in the Aegean Region and achieves the highest
production. Orçelik has 16000 m2 open area, 8000 m2 closed area factory and 1000 m2 gallery in
İzmir Menderes with quality, original, innovative continues to serve with designs. Orçelik has proven
itself in metal furniture with its aesthetic and ergonomic products and has been continuing its
design and production of wooden furniture since 2006 with Orﬁs brand.

İTOB O.S.B. E.Demirtaş Cad.No:50 Menderes / İZMİR
+90 232 479 14 18
+90 232 479 49 88
orcelik@orcelik.com
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ÖZ - MADEŞ MADENİ EŞYA
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 Sis-temleri, Personel Dolapları, Kompakt Arşiv, Oﬁs Koltukları, Kanepeler, Endüstri Mobilyaları Eğitim Mobilyaları.
Madeş 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.

Şerifali Mahallesi Kızkalesi Sokak No:22 ( Ataşehir Yan Yol)
Ümraniye/ İSTANBUL
0216 466 3820
0216 466 3739
info@mades.com.tr
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ÖZGÜR ÇELİK OFİS

1982 yılında, çelik masa ve dolap üretimi ile sektöre giren ÖZGÜR ÇELİK, 1995 yılında yaptığı
büyük atılımlarla ahşap aksamlı mobilya üretimine geçmiştir. Modern, estetik, fonksiyonel ve
ekonomik ürünleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş ve Marwood markası ile iç pazarda
geniş bir dağıtım ağı kurmuştur. Profesyonel kadrosu ile 20.000 m² kapalı toplam da 50.000 m²
alanda üretimini sürdüren fabrikamız, geleceğin oﬁs mobilyalarını Özgür oﬁslere, özgün
tasarımlarla sunuyor…
‘’ÖZGÜR ÇELİK’’ which entered the sector in 1982 with steel table and cabinet production, moved to
production of wooden furniture with great leaps made in 1995. With its modern, aesthetic, functional and economic products, it attracted attention in a short period of time and established a wide
distribution network with ‘’MARWOOD’’ brand in the inner market. Our factory, which has 20.000
square meter closed area and in total 50.000 square meter area production with its professional
staﬀ, presents oﬃce furniture of the future with unique designs in Free oﬃces…

Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:16
Nizip / GAZİANTEP / TURKEY
+90 342 513 00 16
+90 342 513 06 69
info@ozguroﬁs.com
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ÖZMETAL SANDALYE MASA
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 sun-muştur. 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 bulunduğu-muzu 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 happened..

Haraççı Merkez Mahallesi Hadımköy Yolu Üzeri No:8
Arnavutköy / İSTANBUL
0 212 683 13 73-15 73
0 212 683 13 27
info @caris.com.tr
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PANELKON KONFERANS VE OFİS KOLTUK SİSTEMLERİ

Sinema ve konferans koltuğu sektöründe var olan eksikliği gidermek için İstanbul da 16.500
m2 kapalı alanda siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir. Sürekli ileriye dönük çalışmalarıyla göz dolduran Panelkon, günlük konferans koltuğu ve sinema koltuğu kapasitesini iki
katına çıkartabilecek sisteme ve üretim alanına da mevcuttur. Ürettiği kaliteli, konforlu ve
ergonomik sinema, konferans koltuk ürünleriyle sektörde kısa sürede yerini almış olup hedef
büyüterek yoluna devam etmektedir. İmal ettiği sinema ve konferans koltuklarında öncelik
olarak kalite, konfor ve ekonomikliği ilke edinmiştir. Firmamız koltuk üretiminde günlük 300
adet konferans koltuğu üretim kapasitesi ile faaliyet göstermektedir. Firmamız koltuklarını
yurtiçinde ve yurtdışında birçok sinema, konferans salonlarında sunabilmek, siz değerli
müşterilerimize kalitede ve hizmette ki sınırsızlığını en üst seviyeye çıkartmak maksadıyla
yatırımlarını sürekli arttırmaktadır. Üstlendiği bütün koltuk (konferans koltuğu ve sinema
koltuğu) projelerini başarıyla yürüten Panelkon, siz değerli müşterilerimizin desteği ile
geleceğe güvenle bakmakta ve sizlerle birlikte daha ileriye yol almaktadır. Hizmet Anlayışımız,
Sorumluluk, şeﬀaﬂık, kalıcı kalite ve üstünlük, etkin ve hızlı çözümler, dinamik birliktelik, uzun
dönem kalıcı başarılar… Değerlerimiz, her zaman doğruluk ve dürüstlük, talepleri ve verilen
sözleri yerine getirmek, sürekli gelişmek, kaliteden ve konfordan taviz vermemek, sosyal
sorumluluklarımızı gözetmek.
We provide services to our esteemed customers in İstanbul on a covered area of 16,500 m2 with the
purpose of ﬁlling of an existing gap in cinema and conference seats industry. Panelkon, with its eye
catching and always forward looking works, also has the system and manufacturing area which can
double its daily conference and cinema seat production capacity. Having gained a place in the
sector in a short time with its high quality, comfortable and ergonomic conference-cinema seats, the
company proceeds on its way with even bigger goals. The company has adopted quality comfort
and aﬀordability as a principle in its production of conference and cinema seats. Panelkon, which
produces a wide range of conference and cinema seats, is swiftly becoming a pioneer in the sector,
thanks to its wide range of products that closely meets the needs and demands of its customers and
to its specialized technical team that accomplishes constant innovation. Our company has adopted
quality as a principle in the production of seats, also makes an indelible impression in terms of fast
and smooth product delivery. Our company meets with customers demand in a timely manner by
virtue of its fabrication method in the range of products in the seat production sector such as cinema
seats, conference seats, seminar seats, panel discussion seats, panel session seats, theater seats,
meeting seats, stadium seats, which require a rather diﬀerent and mass production processes. Our
company carries out its activities with a daily production capacity of 300 units of conference seats.

Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi. Metro İş Merkezi B Blok
No:47 Kat 2 - İSTANBUL
0 212 486 20 82-83
0 212 486 13 86
info@panelkon.com
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RAPİDO MOBİLYA A.Ş.
Çalışmak, kimimiz için oﬁslerimizde evlerde olduğundan daha çok vakit geçirmek demek…
Uzun mesai saatleri zor görünse bile, oﬁs ortamları bugünün çalışma şartlarına ayak
uydurarak, işlerimizi bitirirken daha az yorulmamızı sağlamak için tasarlanıyor. Rapido, oﬁste
verimliliğinizi etkileyen faktörlerin en başında gelen oﬁs koltukları üretimini, 10.000 m² alan
üzerine kurulu fabrikasında, uzman çalışanları ile ve en önemlisi insan sağlığı, rahatlık ve
ergonomi kavramları üzerine yoğun AR - GE çalışmaları yürüterek yapmaktadır.Ürün yelpazesi
belirli aralıklarla, yapılan AR - GE çalışmalarına göre düzenlenmektedir. Modeller, farklı
zevklere göre alternatif seçimler sunmak için, estetikle ergonomiyi bir arada tutarak tasarlanmış, birbirinden farklı yüzlerce koltuktan oluşmaktadır. Rapido, kurulduğu günden bu yana,
sizin ve daha rahat çalışmanız için çalışır ve sizi düşünen oturma çözümleri sunar. Çalışma
alanlarımız : Oﬁs Koltuk ve Kanepesi, Otel, Hastane, Okul, Yurt mobilyası ve Projeli işler.
For same of us, working means to pass more time at our oﬃces than at home. Even if long shiftslook
hard to cope with, the oﬃce environment is being designed for keeping up with today's working
conditions and providing us to become not so much tired while ﬁnishing our work. Rapido makes
the production of oﬃce chairs, whichis the primary factor aﬀecting our productivityin the oﬃce, in
its factory comprising an area of 10.000 m² with its specialized staﬀ and mast important of all, by
conducting intense R&D studies on human health, comfort and ergonomics. The product range is
periodically arranged according to the R&D studies conducted. The models comprise hundreds of
diﬀerent chairs designed by combining aesthetics with ergonomics for oﬀering alternatives for
diﬀerenttastes. Since the very day it was founded, Rapido has been working for your comfort at work
and oﬀering seating solutions thinking of you. Fields of business : Oﬃce chairs and couches, hotel,
hospital, school, dormitory furniture and contracs.

1. Organize Sanayi Bölgesi Avar Cad. No: 3 06935
Sincan /ANKARA
+90 312 267 37 37
+90 312 267 48 72
info@rapido.com.tr
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REALCAM
2001 yılında Real Cam unvanı ile kurulan ﬁrma, cam esaslı dekorasyon malzemesi ile mobilya
üretiminde sek-töre 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 "R-design"
ismini almış ve grup bünyesinde markalaşmıştır. R-design bu süreç sonrası oﬁs mobilya
üretiminin yanında, anahtar teslimi proje hizmetini vermeye başlamış, yönetim oﬁsleri,
mağaza tasarımı, fuar stant 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 "R-design ". R-design 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.

Akçaburgaz Mahallesi 91 Sokak No:1 Esenyurt / İstanbul
+90 212 494 20 01
+90 212 494 26 07
info@rdesign.com.tr
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SAF ÇELİK
Gaziantep’in Nizip İlçesinde 1964 yılında su borularını bükerek sandalye ve masa üretimiyle iş hayatına başlayan Saf Çelik, gün geçtikçe üretim
kapasitesini ve ürün çeşitliliğini arttırmış, günümüzde önemli sayıda istihdam sağlayan modern bir fabrika haline gelmiştir. Özellikle çelik
elbise dolapları, çelik ranzalar ve ahşap oﬁs malzemeleri gibi alanlarda uzmanlaşan Saf Çelik, eğitim mobilyaları ve koltuk branşlarında da
Türkiye pazarında söz sahibi olmayı başarmıştır. Ayrıca direkt ve endirekt olarak birçok ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Başlangıçta ilkel
makineler ve el emeğine dayanan üretimin tekniklerinin yerini bugün verimlilik ve kalite artışı sağlayan, çağa uygun, modern makinelerle
yapılan üretim almıştır. Saf Çelik, özellikle son teknoloji ürünü CNC makineleriyle donatılmış makine parkurunda neredeyse sıfır hatalı üretim
yapmaktadır. 44.000 metre kare açık, 15.000 metre kare kapalı alanıyla üretim yaparak çevre sanayiciler için de örnek teşkil etmektedir.
15.000 metre kare kapalı alanın içerisinde; 4.000 metre karelik deposu, boya bölümü, ahşap bölümü, koltuk bölümü, çelik bölümü, montaj ve
paketleme bölümü bulunmaktadır. 200 profesyonel elemanın çalıştığı Saf Çelik, bilgi ve birikiminin üzerine her geçen gün biraz daha bilgi
ekleyerek ilerlemeye devam etmektedir. 1964 yılında Mehmet ÇALIŞKAN tarafından kurulan Saf Çelik şirketi, sonraki nesillerce devam
ettirilirken, gerek kurumsallaşma konusunda gösterilen özen, gerekse teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi sayesinde modern bir
işletme haline gelmiştir. Kurumsallaşma ve teknolojik gelişmeye paralel olarak, iş güvenliği Saf Çelik için öncelikli hususlardan birini
oluşturmaktadır. Çalışanların güvenliği için atılması gereken bütün adımlar büyük bir özenle atılmış olup, bu konuda yasal mevzuat ve çağın
gerekleri sürekli göz önünde bulundurulmaktadır. İşçilerin sağlık, moral ve motivasyonlarının iyi olması Saf Çelik’in yönetim esaslarından birini
oluşturur. İşçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunulması konusunda gereken özen ve hassasiyetin gösterilmesi, Saf Çelik’in kurumsal
saygınlığının yanı sıra verimlilik artışının da vazgeçilmez bir unsurudur. Saf Çelik ailesi olarak çizmiş olduğumuz yol haritasında, kendimizi
sürekli geliştirme ve yenilemeyi esas almaktayız. Bu yolda hızlı ve emin adımlarla istikrarlı bir şekilde ilerlerken, hedeﬂerimize ulaşarak iç ve
dış pazarda daha etkin bir konuma gelmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Köklü geçmişimiz ve deneyimimizin yanı sıra, daima geleceğe
dönük yüzümüzle sektörümüzde edindiğimiz öncü konumumuzu sürdürmekte kararlıyız.
Saf Çelik, which began its business life in 1964 in Nizip district of Gaziantep with armchair and table production by modifying water pipes, has
increased its product capacity and range of products day by day and now has become a modern factory that provides an important mass of
employment. Saf Çelik which is especially specialized in the ﬁelds like steel cabinets, steel bunk beds and wooden oﬃce furniture, it alsohas succeeded
to have a voice in Turkish Market within the branches of furniture for educational purposes and armchairs too. It exports its products many countries
in direct and indirect ways as well. While the production techniques at the beginning stages were based on manual operation with primitive
machinery, today it has been replaced by modern, high technology applications that provide productivity and quality improvement. Saf Çelik
manufactures with its high technology CNC machinery with almost zero error. It has become an outstanding example for the neighboring industrialists with a production site of 44.000m2 outdoor and 15.000 m2 indoor. 15.000m2 of outdoor production site includes 4.000m2 of store house,
painting section, wooden section, armchair section, steel section, and montage and packing section. Saf Çelik, within which 200 professional
employees work today advances by improving its accumulation of knowledge and experience every day. Saf Çelik, founded by Mehmet ÇALIŞKAN in
1964 and being maintained sire than by the successor generations has become a modern ﬁrm by means of being attentive to institutionalization and
keeping abreast to all the latest technological developments at the same time. In parallel with institutionalization and technological development,
work safety is considered as one of the priority issues for our ﬁrm. While all the necessary steps for the security of our workers have been carefully
taken, legal regulations and necessities of the time are permanently taken into consideration. Health, well-being and motivational conditions of the
workers constitute one of the administrative rules of Saf Çelik. Being attentive and sensitive in oﬀering a healthy and safe work environment for the
workers is an indispensable Saf Çelik family, predicate self-improvement and renovation upon the road map that we have determined. While keeping
on taking fast and ﬁrms steps forward on this way. We continue to work hard and do our best in order to reach our goals by becoming more eﬃcient
in both domestic and foreign markets.

MERKEZ: Güvenevler Mah. 29115 Nolu Cd.No:39 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
0 342 321 19 64
0 342 322 19 64
FABRİKA: Nizip Organize Sanayi Bölgesi 5.Cadde No:13 NİZİP/GAZİANTEP
0 342 517 12 55 (pbx)
0 342 517 35 70
info@safcelik.com
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SEÇKİN BÜRO MOBİLYA
Kendisini sürekli gelişime adayan felsefeyle 1988 yılında kurulan SEÇKİN BÜRO, kuruluşundan
günümüze kadar müşterileri, iş ortakları ve çalışanları için en iyisini yapmayı ilke edinmiştir.
Kalite ve konfor unsurlarını ön planda tutarak, oﬁs oturma grupları, çalışma masası ve toplantı
üniteleri, oﬁs içi bölücü panel sistemleri ve sinema, konferans, gösteri koltukları, hastane,
hotel, café ve restaurant mobilyaları ile birçok alanda müşterilerinin isteklerine cevap
vermektedir. Müşterilerimizin her türlü ihtiyacına cevap verebilmek için 1998 yılından itibaren
üretim faaliyetlerine de başlayan ﬁrmamız, bugün itibariyle 6000 m2 kapalı alanda üretimine
devam etmektedir. 2008 yılında kurulan ikinci şirketimiz MORENO, kuruluşundan bugüne
koltuk üretimi konusunda gerek yurt içi ve yurt dışı bayilik yapılandırmasına gidilen, yenilikçi
fark yaratan ürünleriyle sektörde lider ﬁrmalardan biri olma yolunda ilerlemektedir.

Our company, established in 1988 with a philosophy that constantly improves itself, it has made the
principle of doing the best for its customers, business partners and employees. By keeping the
quality and comfort elements in the foreground, oﬃce seating groups, work tables and meeting
units, oﬃce partition panel systems and cinema, conference, show seats, hospital, hotel, café and
restaurant furniture and many other customers in the ﬁeld. Since 1998 we have been able to meet
all your customers' needs. Activities which our company has started to produce 6000 m2 closed
area as of today. Our second company, MORENO, established in 2008, is becoming one of the
leading companies in the sector with its innovative products that make a diﬀerence in domestic and
international dealership structure.

Osman Yılmaz Mah. İstanbul Cad. No:7 Gebze/KOCAELİ
0 262 646 17 42
0 262 641 85 21
info@moreno.com.tr
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SEMPRE MOBİLYA DEKORASYON
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 manufacturing company in Istanbul. Our main products are oﬃce chairs, conference
chair and oﬃce sofas. In our factory we also have a polyurethane high pressure machine for
producing high quality products. Our mission is to provide long-lasting high quality products at
comparably lower prices.

Doğu Sanayi sitesi 3. Blok No:9-10 Yenibosna / İstanbul
+90 212 452 71 71
+90 212 654 85 84
sempre@sempreoﬁs.com.tr
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SET LINE
Doğanın kusursuz tasarımlarından alınan ilhamlar. Setline markası ile 2004 yılından beri
piyasada özgün tasarımlar yapan Set Mobilya ilhamını doğadan , gücünü özgür düşünce
yapısından alıyor . Tabiatın en büyük tasarımcı olduğunu düşünen ﬁrma tasarımcıları doğadaki objelerden ilham alıp bunları oﬁs takımlarına dönüştürüyorlar . Sıra dışı olduğu kadar sade
ve zarif çizgilerde üretilen takımlar tasarım , mühendislik ve el işçiliğinin mükemmel bir
karışımı olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor .
Inspirations which are taken from perfect design of nature. Set Mobilya is producing unique designs
with Setline brand since 2004 which takes inspiration from nature and free thinking logic . Company
designers belive that nature is the biggest designer therefore they get inspired from objects in nature
and transform them into oﬃce furniture sets . Furnitures which are produced in plain and elegant
lines as much as they are extraordinary are a mix of design , engineering and hand work .

İkitelli Keresteciler Sitesi 13. Blok 13. Sokak No: 20
Başakşehir / İstanbul
0 212 670 43 10
0 212 670 43 11
info@setline.com.tr
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SİMETRİ OFİS MOBİLYA SİSTEMLERİ
“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.

İncirtepe Mahallesi 223. Sokak No:10
Esenyurt / İSTANBUL
+90 (212) 690 66 30
+90 (212) 690 66 33
info@simetrioﬁs.com
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SOFFA OTURMA SİSTEMLERİ
Soﬀa, üst kalitede oturma çözümleri yaratmak için, ﬁkirleri ve tasarımın gücünü ustalıkla
işleyerek, sahip olduğu tecrübeyle sizin için bir araya getirir. Soﬀa’nın sizin için tasarladığı
oturma çözümlerinde bugünün ve geleceğin trendlerini bulacak, her ürünün kalite, estetik,
konfor ve fonksiyon üstünlüklerini hissedeceksiniz. Her mekana uyum sağlayan ürün
seçenekleriyle farkı keşfedip konforu yaşayacaksınız.
For creating high quality seating solutions for you; Soﬀa skillfully processes the ideas and power of
design with its experience. With the specially designed seating solutions of Soﬀa, you will ﬁnd the
trends of today and future, you will feel the supremacy of quality, comfort, esthetic and functionality
with each product. With design options of Soﬀa which are suitable for diﬀerent places, you will
explore the diﬀerence and experience the comfort.

Merkez Mah. Bahtiyar Sok. No:63 Kağıthane / İstanbul / Türkiye
+90 212 294 68 88
+90 212 294 68 98
info@soﬀa.com.tr
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TOSUNOĞULLARI MOBİLYA
Bürotime, 1994 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 6.500 m²’lik bir alan üzerine konumlanan Tosunoğulları Mobilya A.Ş. çatısı altında kurulmuştur. Mobilya sektöründe yıllarca
sürecek ve ödüllerle taçlandırılacak bir serüvene atılma gayesiyle kurumsallaşma sürecine
girilmiş ve 2000 yılında Bürotime markası doğmuştur. Artan taleplere cevap verebilmek
amacıyla geldiği noktada, kurulduğu bölgede 140.000 m²’lik üretim tesislerinde faaliyet
gösteren Bürotime, 2002 yılında ilk yurt dışı satışını gerçekleştirerek bugün yurt içi ve yurt dışı
pazarda toplam 50 ülke ve 150 satış noktası olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihracat
yapmaktadır. Bürotime, uluslararası sertiﬁkasyonlara özel önem vermekte ve gelişmiş ülke
pazarlarında ürünler için temel koşulun istenilen kalite ve standartlara uygunluğu olduğu
bilincini taşımaktadır. Bu gereksinimden hareketle kullanıcıya iç mekân hava kalitesi yüksek
ortamlar sunabilmek için, 2014 yılında, Türkiye’de koltuk ve mobilya ürün grubunda GREENGUARD Gold sertiﬁkası almaya hak kazanan ilk oﬁs mobilya üreticisi unvanını elde etmiştir.
Bürotime was founded in 1994 under the umbrella of Tosunoğulları Furniture INC. situated at the
Konya Organized Industrial Zone over a 6500 m2 area. A process of institutionalization for the
purpose of embarking on a years of adventure, and to be crowned by awards in the furniture industry; by 2000 the Bürotime brand was born. In order to address increasing demand, Bürotime
operates at its production facility of 140.000 m2 in the area it was founded. Making its very ﬁrst sale
abroad in 2002, today it exports to all four corners of the world, to a total of 50 countries and 150
sales points in the domestic and foreign markets. Every year increasing its market share and
production capacity in the countries where it operates, and ending up contributing to the development of domestic economies, the leading manufacturer pays special attention to international
certiﬁcations, with an awareness of the fundamental condition for products in the markets of developed countries being suﬃcient for the desired qualities and standards. Based on this necessity, in
order to oﬀer users environments with interior space of high air quality, it has applied to the GREENGUARD Institute of Environment in 2014, participating in the certiﬁcate process. As a result, it has
become the ﬁrst oﬃce furniture manufacturer in the armchair and furniture product group in
Turkey to earn the GREENGUARD Gold certiﬁcate.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Cad. No:5 42100
Konya/TÜRKİYE
0332 239 00 17
0332 239 04 26
info@burotime.com
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TUNA OFİS VE EV MOBİLYALARI
Tuna, 50 yıla yakın bir süre önce ürün ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak, öncü ve
yenilikçi yaklaşımıyla sektörün standartlarını yeniden belirleyen marka olmak vizyonuyla yola
çıktı. 1992 yılında köklü dünya markası Girsberger ile gerçekleştirilen ortaklık, oﬁs mobilyası
sektörünün ergonomi, inovasyon, fonksiyon gibi temel kriterlerle tanışmasını sağladı, oﬁste
geçirilen zamanın niteliğini artırdı. Bugün Tuna, kalitenin detaylardaki mükemmellikten
oluştuğunun bilinciyle tasarıma hayat veriyor. Tasarımın evrensel değerlerinden ödün
vermeden, hem tedarikçilerinin hem de müşterilerinin beklenti ve önceliklerine uyumlu
çözümler üretiyor. Hayal gücü, aklın yol göstericiliğinde hayatımızın estetik, fonksiyonel ve
güncel bir parçası haline geliyor. Çünkü Tuna, bugünün yaşamı, bugünün ihtiyaçları için
bugünün tasarımını sunuyor.
Around 50 years ago Tuna has the vision of carrying its product and service quality to the highest
level, and becoming the brand that re-determines the standards of the sector with its pioneering
and innovative approach. The partnership with Girsberger Holding Co. presented ergonomics,
innovation, function and other fundamental criteria to the oﬃce furniture sector. Today, Tuna
generates designs with the knowledge that quality consists of excellence within details. Tuna
provides solutions that are adaptable to the expectations and priorities of both suppliers and
customers without sacriﬁcing universal values of design. Because Tuna presents today’s design for
today’s life and today’s needs.

Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No: 18 Altunizade, Üsküdar, İstanbul
+90 216 474 44 44
+90 216 474 44 39
info@tunaoﬁs.com
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TUNÇ ENDÜSTRİYEL
Oﬃ eğitimli ve deneyimli yapısı ile müşterilerine uygun çözümler sunmaktadır. Firmamız
üretim tesisleri, Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde olup, Avar Caddesi’ndeki İdari Binasında
satış faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmamız kısa sürede müşterileri taleplerine uygun komple
çözümler sunmaktadır. Özellikle son yıllarda proje çözümleri sayesinde başarılı işlere imza
atmış bulunmaktayız. Standart üretimlerimizin yanı sıra tasarım, tasarım çözümleri ve üretimi
konusunda yüksek standartlarda hizmet vermekteyiz. Vizyonumuz; müşteri memnuniyeti
konusunda müşteri ilişkileri yönetimi uygulamak, bütün müşterilerimize konumuzla ilgili
gerekli destek hizmetleri vermek, projelendirme, tasarım, tasarım destek ve üretim konusunda geri dönüşleri takip etmek ve doğru ürünlere ulaşım kalite sistemi kapsamında üretim
yaparak talepleri karşılamaktır. Misyonumuz; ﬁrmamız marka bilinirliğini arttırarak yüksek
kalitede ürünlerle hizmet vermek, projelerimizi en başından sonuna kadar doğru yönetmek ve
başarı ile sonuçlandırmaktadır.
Oﬃ is ﬁnding optimal solutions for the customers. Our Production plants is based on the Organized
Industrial Region and continuing the sales activities on the managerial building in the Avar street.
We ﬁnd the optimal-complete solutions based on the customers demand within a short period of
time, project solutions lead us to success on diﬀerent cases in the last years. Besides our standard
production we serve on design, design solutions and production on high quality. Our Vision; is to
apply Customer Relations Management on Customer Satisfaction, to give all the needed support on
our ﬁeld, making projects, designs, support designs and production within the quality systems. Our
Mission; is to increase the brand awareness by serving on high quality products, manage the
projects right from the beginning till the end and result the projects with success.

Organize Sanayi Bölgesi. Avar Caddesi. No: 9 Sincan / ANKARA
0312 267 37 11-14
0312 267 08 82
oﬃ@oﬃ.com.tr
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TURGUTLAR GRUP MOBİLYA
Turgutlar, 1986 yılından beri niteliği sürekli arttırılan, iyi eğitimli, disiplinli ve çalışkan personeliyle, kurumsal organizasyon piramidinde başarıya giden yolda insanı aktif unsur olarak gören,
insan odaklı, çevreye, iş ve işçi güvenliğine öncelik ve önem veren bir kurumdur. 29 yıl önce
üretimine başladığı karyola, ranza, soyunma dolabı, dosya dolabı, sünger ve yaylı yataklar gibi
yatakhane mobilyalarını günden güne daha da çeşitlendirerek ve geliştirerek müşterilerine
hizmet vermeye devam etmektedir. Bugün itibariyle kamu ve özel kurumların yatakhane,
yemekhane, oﬁs ya da şantiyelerinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm mobilya kalemlerini ilk elden
kendilerine sunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerini kendi paydaşları olarak algılamakta ve onlardan gelen talepleri irdeleyerek, doğru yorumlayarak, piyasa ihtiyaçları ve
talepler doğrultusunda üretim konusu ürünleri çeşitlendirmeye devam etmektedir. Üretim
hatlarını günden güne modernize ederek, hem ürün gamını çeşitlendirmeyi hem de kalitesini
daha da arttırmak adına gerekli tüm Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.
Turgutlar, yılların tecrübesiyle yakalamış olduğu başarı çıtasını; daha da yükseltme, iç ve dış
pazarda kazanmış olduğu saygın müşteri portföyü ile pazar payını arttırma hedeﬁne sağlam
altyapısı, uzmanlaşmış kadrosu, çağdaş ve dinamik yönetim biçimiyle ilerlemeye devam etmektedir. Saygılarımızla,
Turgutlar with its well trained, disciplined and hard working staﬀs, is a company that constantly
increases its quality since 1986. As a human oriented company, it sees people as actice elements on
the roads of pyramids of success and always gives priority to safety of workers, work and environment. The company keeps serving its customers by improving and diversifying production of accommodation/dormitory furnitures such as beds, bunk beds, lockers, foam and spring mattresses since
29 years. Today, the company, as a manufacturer, is a direct supplier to public institutions and
private corporations for all their needs related to dormitories, oﬃces, dining halls and schools. The
company considers all domestic and over-seas customers as stake holders and continues product
range development in light of feedbacks and demands acquired from them after a careful analysis.
It also takes market conditions and demands into consideration in order to be aware of exact
market needs. The company continues R&D without any pauses to follow technology and modernization and also to widen product range together with enhancing its quality. Turgutlar, with experiences gained from the years and with having modern and dynamic management style, keeps
continuing to reach its goal that is to increase its market share in both domestic and over-seas
markets with prestigious customer portfolios. Sincerely Yours,

Lalahan Mah. Yem Sanayi Serpmeleri No:24 Lalahan / Ankara
0312 865 18 65
0312 865 23 23
fabrika@turgutlar.com.tr
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TURKOM MOBİLYA KOMPENENTLERİ
2006 yılında geçmiş yıllardaki profesyonel birikiminin üzerine uluslararası temsilcilik ﬁrması
olarak kurulan Turkom Mobilya Kompenentleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Birbirini tamamlayan farklı
ürünleri harmanlayıp oﬁs koltukları, otel, kafe ve benzeri alanlarda çözümler yaratmaktadır.
Çalışma istasyonlarından bekleme alanlarına, toplantı mekânlarından çok amaçlı salonlara,
konferans salonlarından, kütüphane sistemlerine uzanan geniş yelpazede alternatife koltuk ve
sandalye modelleri sunan Turkom yenilikleri yakından takip ederek, çözüm ortaklarına ilk
sunan ﬁrma olmayı amaç edinmiştir.
Turkom has been established in 2006 as a distributor of imported Oﬃce Chairs and Oﬃce Furniture
components. The company has variety of imported products from Italy, Germany, Denmark and
Italy in the ﬁelds of Oﬃce, library, conference, hotel and cafeteria in the seating group. The company
is also getting plastic components manufactured in Turkey.

Halaskargazi Cad. Hidayet Sok. No.4 K.2 34373 Harbiye
Şişli / İstanbul
+90 212 225 37 32
+90 212 247 73 97
info@turkom.tc
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UYGUL BÜRO MOBİLYALARI
Oﬁs kanepesi koltuk ve müdür & misaﬁr üreticisi ve ihracatçısı olan Uygul; İzmir, Türkiye'de
konumlandırılmış, Türkiye'de ve Uluslararası pazarlarda birçok 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 & Restoran Grubu, Özel Tasarımlı Modeller. 20 yılı aşkın sektörel
deneyimi ile Uygul Mobilya oﬁs kol-tuk 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 aftersales 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 & Café & Bar Group, Special Designed Furniture With more
than 20 year’s experience, Uygul Oﬃce Furniture Company became the specialist in oﬃce furniture
manufacturing.

İTOB Org. San. Böl. 223 Ada 2.Parsel Tekeli Beldesi
Menderes - İZMİR
0232 799 02 22
0232 799 01 24
info@uygul.com
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VİOLA OFİS
1998 yılında Karakaş Mobilya olarak kurulan ﬁrmamız, faaliyetlerine 2002'de Flaş oﬁs olarak
showroomuyla devam etmiştir. 2006 yılında Viola Oﬁs adı altında markamızı oluşturduk. 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,
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…

Çankırı Yolu 5.KM Güzelhisar Mah. Küme Evleri Serpmeleri No: 336
Akyurt / Ankara
+90 312 348 60 00
+90 312 847 54 74
info@violaburo.com
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VİZYON OFİS MOBİLYALARI
Tasarım ve fonksiyonelliğin el becerisi ve teknolojiyle buluşup siz değerli kullanıcılara sunulması bizlerin öncelikli görevidir. 1991’den bu yana sizlerin hayatını kolaylaştırmak, çalışma
ortamınızı değerli Kılmak için aynı tutku ve istekle üretimimize büyüyerek devam etmekteyiz
Modern, özgün, kaliteli ve sağlam ürünlerimizi global ticaret ağı ile tüm dünyaya ulaştırmanın
mutluluğu ve haklı sevinci içerisindeyiz. Yeni tasarımlarda buluşmak dileğiyle .
it is our primary job to meet design and functionality with handcraft and technology and present it
to your valuable users. We are continuing to grow up our production with the same passion and
desire to make your life easier and to make your working environment worthwhile since 1991.
We are pleased to deliver our modern and contemporary, high quality and solid products to the
whole world with our global trade network. Wish to meet in new designs.

Merkez: Yeşillik Cad. No:326 Karabağlar/İzmir
0 232 237 47 59
0 232 265 20 58
29 Ekim Mah. Saz Yolu Sok. No:8 Yazıbaşı
Torbalı / İzmir
0 232 782 68 45
0 232 782 67 77
info@vizyonburo.com.tr

139

www.vizyonburo.com.tr

140

YALÇINKAYA EĞİTİM MOBİLYALARI
Yalçınkaya 1985 yılında sandalye üreticisi olarak kuruldu. 1990'da şirket giderek artan bir ihtiyaca hizmet
etmek için eğitim mobilyalarına dönüşmüştür. O zamandan beri Yalçınkaya, ergonomik tasarım ve çevre
dostu üretim süreçlerine ağırlık vererek yüksek kaliteli ürünleri üretmeye devam ediyor. Bir sınıf, her
yaştan öğrencinin dünyanın farklı yönlerini öğrenmesine yardımcı olan bir eğitim kurumunun bir
parçasıdır. Sınıf, bir eğitim enstitüsü için yeterli materyal gerektirir. Sınıf mobilyaları genellikle sıralar,
sandalyeler, beyaz veya yeşil yazı tahtadan, öğretmen masa ve sandalyesinden ve dolaplardan oluşur.
Gerekli olan okul mobilyaları sağlam ve kullanıcı dostu olmalıdır. Okul mobilyaları daima yüksek kalitede
olmalı çünkü okul mobilyalarının malzemesi ne kadar kuvvetli olursa o kadar uzun sürer. Hangi ülkelere
ihracat yapıyoruz? Şirketimiz tarafından ihraç edilen ülkeler arasında Irak, Suriye, Katar, Suudi Arabistan,
Azerbaycan, Türkmenistan, Ermenistan, Gürcistan, Libya, Makedonya, Kosova, Kıbrıs, Kırgızistan, Sudan,
Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Rusya yer almaktadır. Öğrenci sırası üretiyoruz. Öğrenci masası
üretiminde çok tecrübeliyiz. Ürettiğimiz modeller çok sağlam. Öğrenci üretiminin üretilmesi en iyi
üretimimizdir. Öğrenci sandalyesi üretiyoruz. Öğrencilerin sağlığı için en ergonomik sandalyeleri üretiyoruz. Sandalyelerimiz polipropilen malzemeden yapılmıştır. Okul mobilyaları üretiyoruz. Eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu tüm mobilyaları üretiyoruz. Örneğin, sınıf, laboratuvar, müfredat ve diğer tüm
sınıﬂar. Oﬁs mobilyaları üretiyoruz. Okullar için tüm oﬁsleri üretiyoruz. Örneğin, müdür için oﬁs mobilyaları, öğrenci çalışması için oﬁs mobilyaları, genel müdür için oﬁs mobilyaları ve diğer tüm bölümler için
oﬁs mobilyaları. Okul öncesi mobilyaları üretiyoruz. Okul öncesi eğitimi için mobilya üretimi yaparız.
Eşyalarımız sağlıklı, eğlenceli ve renkli.
Yalcinkaya was originally founded in 1985 as a premier chair manufacturer. In 1990 the company diversiﬁed
into educational furniture to serve a growing need. Since then, Yalcinkaya has continued to manufacture high
quality products with an emphasis on ergonomic design and environmentally-eﬃcient production processes.A
classroom is a part of an education institution, which helps students of all ages learn about diﬀerent aspects of
the world. The classroom requires materials which are adequate for an educational institute. Classroom
furniture generally consists of desks, chairs, white or green boards, teacher’s table and chair, cupboards.The
school furniture that is required should be sturdy and user friendly. School furniture should always be of high
quality because the stronger the material of school furniture the longer it lasts. Which countries are exporting?
Iraq, Syria, Qatar, Saudi Arabia, Azerbaijan, Turkmenistan, Armenia, Georgia, Libya, Macedonia, Kosovo, Cyprus,
Kyrgyzstan, Sudan, Romania, Bulgaria, Albania, Russia are among the countries exported by our company.We
do student desk production. We are very experienced in student desk production. The models we produce are
very solid. Production of students' production is our best production.We produce student chair. We produce the
most ergonomic chairs for the health of the students. Our chairs are made of polypropylene material.school
furniture. We are producing all the furniture that educational institutions need. For example, classroom, lab,
curriculum, and all other classes.We produce oﬃce furniture. We produce all oﬃces for schools. For example,
oﬃce furniture for the manager, oﬃce furniture for student work, oﬃce furniture for the general manager, and
oﬃce furniture for all other departments.We produce furniture for kindergartens. We do mobiya production for
pre-school education. Our furnishings are healthy, fun and colorful.

Adnan Kahveci Mh. / Osmanbey Cd. / No:65-3 Beylikdüzü / İSTANBUL
+90 (212) 875 94 20
+90 (212) 875 94 21
info@yalcinkayaegitim.com
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ZİVELLA OFFICE FURNITURE
1995’de Rize’de başlayan hikâyemizi bugünlere taşırken hedeﬁmiz; yerelde güç kazanıp
küresel bir marka olmaktı. Bizi o günlerden bugüne taşıyan, hayallerimizi gerçekleştirmemizi
sağlayan şey ise taviz vermediğimiz etik değerlerimiz ve odağına insanı alan yaklaşımımız oldu.
Zivella’yı, kurucuları kadar sahiplenen çalışanlarımıza ve her defasında yeni deneyimler
kazandıran müşterilerimize de bu bilinçle yaklaştık. Bu bilinç aynı zamanda Zivella’nın kendi
koleksiyonunu hazırlayan ve üreten, 20’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan, kısa ve uzun vadeli
hedeﬂerini tamamlayan bir marka olmasını sağladı.
2016 yılı itibariyle hazırladığımız koleksiyonumuzda gelip geçici trendlerden uzak durarak
kullanıcısı ile bağ kuran, kentli insanın sosyal değişimini gözeten ve mekân ilişkisi sağlam,
‘fayda’lı ürünler tasarlamayı amaçladık. Her bir parçası ile mekâna ruh ve değer katan, yenilikçi
tasarımlarımızı çalışma ortamlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte ürünler
haline getirdik.
Zivella olarak sahip olduğumuz değerlerle birlikte zamanın hızına ayak uyduran, tüm
süreçlerini teknolojik gelişmelerin avantajlarını kullanarak yöneten ve sürekli yenilenen bir
yapıda büyümeye devam edeceğiz.
Our story has started in 1995, in Rize and while bringing our story into the present, our goal was to
became a global brand by gaining power locally. What carried us from those days to today, what
enabled us to make our dreams came true was our ethical values that we did not compromise and
our approach to human as our focus point. We have approached to our employees who have
embraced Zivella like its founders and to our customers who have helped us gain new experiences
every once in a while with this consciousness. This awareness also made Zivella a brand0 that
prepares and produces its own collection, exports to over 20 countries, and achieved its both
short-term and long-term goals.
Since 2016 in our collection that we prepared; we aimed to design “beneﬁcial” products that stay
connected with the users by staying away from temporary trends, taking care of the social change
of the urbanites and having a strong place relation. We have transformed our innovative designs
into products that are able to meet all the needs of the work environment, adding soul and value to
the space with each and every piece.
With the values we have we, as Zivella, will continue to grow in a structure that keeps pace with the
speed of time, by managing with all its processes using the advantages of technological
developments, and by constantly adopting ourselves.

Ahmet Yesevi Mah. Biberlik Cad. No:2 Sultanbeyli / İSTANBUL
+90 216 592 99 60
+90 216 592 99 70
www.zivella.com
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4 LİNE MOBİLİ PARK
Daha verimli çalışmanız için gereken herşey… Oﬁsiniz sizin kimliğinizdir. Nasıl ki giyim ve
kıyafetinize özen gösteriyor, gittiğiniz mekânlara göre kıyafet seçimi yapıyor iseniz, oﬁsinizde
tercih ettiğiniz donanımlar, sizin işinize gösterdiğiniz özenin, çalışkanlığınızın ve kalite algınızın
bir göstergesidir. Biz oﬁsine, çalıştığı mekâna değer verenlerin yanında sağlam bir iş arkadaşı
olmak için varız.
Everything you need to work more eﬃciently… Your oﬃce is your identity. Think for a moment ; You
take care of your clothing and clothes and you choose your clothes according to the places you go.
The equipments which you preferred in your oﬃces ,are indicator of your care to your business
,your quality perception and your diligence . We`re ready to be colleague of the people who appricate to their oﬃces and their work places.

Bağlıca O.S.B. Cadde:3 No:10 AMASYA / TÜRKİYE
+90 358 273 55 00
+90 358 275 55 15
info@4line.com.tr
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OMSİAD ÜYE FİRMA LİSTESİ 2019
SIRA
NO

FİRMA UNVANI

İL

TELEFON

WEB ADRESİ

1

ADDO MOB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

0212 295 48 97

www.addo.com.tr

2

AKALIN MOB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

0216 420 72 10

www.byakalin.com

3

ALTIN BÜRO DAY.TÜK.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KONYA

0332 346 19 10

www.altinburo.com.tr

4

ALTUNGÖK RAF MOB.ÜRT.SAN.PAZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

ELAZIĞ

0424 281 30 30

www.altungok.com.tr

5

ARTOFİS MOB. SAN. TİC. A. Ş. (MASACHİ)

BURSA

0224 484 27 27

www.masachi.com

6

ASİL BÜRO MOB. İMLT. VE TİC. LTD. ŞTİ. (EKSEN)

GAZİANTEP

0342 513 02 65

www.eksenmobilya.com

7

ATAGÜR AHŞAP METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ANKARA

0312 267 00 90

www.atagur.com.tr

8

BALIKÇIOĞLU MOB.TAS.SAN. VE TİC. A.Ş.

ANKARA

0312 353 02 20

www.balikcioglu.com.tr

9

BÜRO MODEL MOB.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 771 51 81

www.buromodel.com.tr

10

BÜROSİM OFİS SİSTEMLERİ

İSTANBUL

0212 789 24 80

www.burosim.com

11

BÜROSİT BÜRO DON. SAN. VE TİC. A.Ş.

BURSA

0224 280 20 00

www.burosit.com

12

CADI METAL MOB.TAS.ÜRT.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0216 669 01 50-51

13

CCT OFİS MOBİLYALARI PAZ. TAS. İNŞ. SAN. VE TİC. A. Ş.

ANKARA

0312 350 11 12

14

CEYLAN ÇELİK EŞYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

15

ÇALIŞKAN OFİS MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0216 313 33 32

www.caliskanofis.com

16

ÇANAKÇILAR YAPI MALZ.TİC. VE SAN.A.Ş. (DOXA)

ZONGULDAK

0372 594 58 02

www.doxa.com.tr

17

ÇEM-SAN MOB.İMLT.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 734 24 34

www.cem-san.com.tr

18

ÇİLİNGİRLER OFİS MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 691 09 18

www.cilingirler.com.tr

19

ÇÖL BÜRO MOB. LTD. ŞTİ. (SİTİS)

KAYSERİ

0352 697 42 83

www.sitisofis.com.tr

20

DELTA MOB. DEK. SAN. VE TİC. A. Ş.

İSTANBUL

0212 265 40 00

www.deltamobilya.com

21

DOĞUŞ OKUL YAYINLARI TİC. LTD. ŞTİ.

SAMSUN

0362 266 71 32

www.dogusegitim.com

22

EDOSİS EĞT. ARÇ. A. Ş.

ANKARA

444 33 12

www.edosis.com.tr

23

ELİSSE MOB.İTH.İHR.SAN. VE TİC. A.Ş. (RENOWA)

BURSA

0224 411 24 33-34

www.renowa.com

24

ERDEM BÜRO MOB. SAN. TİC. A.Ş.

İSTANBUL

0212 886 23 00

www.erdemofis.com

25

ERSA MOB. SAN. VE TİC. A.Ş.

ANKARA

0312 267 00 11

www.ersamobilya.com.tr

26

FLEKSSİT BÜRO MOB. SAN. TİC. A. Ş.

İSTANBUL

0212 675 03 30

www.flekssit.com.tr

27

GRAMMER TCC - THE CHAIR COMPANY

BURSA

0224 411 01 90

www.grammerburo.com.tr

28

GÜNGÖR MADENİ EŞYA (DECOSİT)

MANİSA

0236 214 03 00

www.decosit.com.tr

29

GÜRKAN OFİS MOB.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

KAYSERİ

0352 311 53 80-81

www.gurkan.com.tr

30

GÜRSAN BÜRO MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 256 62 30

www.gursanmobilya.com

31

HAKSEL BÜRO MOB.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 771 39 09

www.hakselburo.com

32

HAS METAL MOB. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

0216 414 53 94

www.hasmetalofis.com

33

İKOOR MOB.İMLT.KOOR.SAN. VE TİC.A.Ş.

ANKARA

0312 847 51 71

www.ikoor.com.tr

34

İMAJ MOB.İNŞ.TUR.SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 494 43 18-19

www.imajofis.com

35

KARTES ÇELİK EŞYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 875 02 68

www.kartesltd.com

36

KASELLA BÜRO SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 683 20 40

www.casella.com.tr
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37

KİMSAN MOB.DEK.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. (SOLENNE)

ANKARA

0312 847 55 11

www.solenne.com.tr

38

KOLEKSİYON MOB. A. Ş.

İSTANBUL

0212 363 63 63

www.koleksiyon.com.tr

39

KOMPOSAN OFİS AK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 485 19 05

www.komposan.com

40

KONDOR BÜRO MOB.SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 670 41 41

www.kondor.com.tr

41

KONFULL BÜRO MOBİLYALARI

KONYA

0332 346 33 08

www.konfull.com.tr

42

LOTS OFİS BÜRO TEKS. İÇ DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0216 364 67 72

www.lots.com.tr

43

MEZURA OFİS MOB.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 321 3013

www.mezuraofis.com

44

MOD TASARIM A.Ş.

İSTANBUL

0212 549 61 10

www.modtasarim.com

45

NERR OFİS MOB. SAN. TİC. A.Ş

İZMİR

0232 264 63 77

www.nerr.com.tr

46

NURUS A.Ş.

ANKARA

0312 589 00 00

www.nurus.com.tr

47

OFİSİT BÜRO SİST. SAN. TİC. A. Ş.

İSTANBUL

0212 886 55 50

www.ofisit.com.tr

48

OFİSLİNE MOB. SAN. VE TİC. A. Ş.

SİVAS

0346 218 12 91

www.ofisline.com.tr

49

ORÇELİK MADENİ EŞYA TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

İZMİR

50

0-T TAS. MOB. DEK. SAN.TİC. LTD. ŞTİ. (DESKWORK)

MERSİN

51

OVALI MOBİLYA DEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (BÜROBİG)

ANKARA

0312 351 07 97

www.burobig.com.tr

52

ÖZ-MADEŞ MADENİ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.

BARTIN

0378 227 13 11

www.mades.com.tr

53

ÖZGÜR ÇELİK OFİS MOB. İMLT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (MARWOOD)

GAZİANTEP

0342 513 00 16

www.ozgurofis.com

54

ÖZMETAL SANDALYE MASA SAN.LTD.ŞTİ. (CARİS)

İSTANBUL

0212 683 13 73

www.caris.com.tr

55

PANELKON KONF. KOLT. SİST. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

0212 486 20 82-83

www.panelkon.com

56

RAPİDO MOB.DEK.TAAH.SAN. VE TİC.A.Ş.

ANKARA

0312 267 37 37

www.rapido.com.tr

57

REALCAM MOB.PAZ.TEK.SAN.DIŞ TİC.A. Ş. (R DESIGN)

İSTANBUL

0212 494 20 01

www.rdesign.com.tr

58

SAF ÇELİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GAZİANTEP

0342 321 19 64

www.safcelik.com

59

SAF OFİS OFİS MOB.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

GAZİANTEP

0342 230 84 52

www.safofis.com.tr

60

SEÇKİN BÜRO MOB.GRUP.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KOCAELİ

0262 646 17 42

www.seckinburo.com

61

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

İSTANBUL

0212 452 71 71

www.sempreofis.com.tr

62

SET MOB. SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

0212 670 43 10

www.setline.com.tr

63

SİMETRİ OFİS MOB. SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 690 66 30

www.simetriofis.com

64

SOFFA OTURMA SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 294 68 88-99

65

TOSUNOĞULLARI MOB.SAN. VE TİC.A.Ş. (BÜROTİME)

İSTANBUL

0216 326 03 23

www.burotime.com.tr

66

TUNA OFİS MOB.TUR.İNŞ.SAN.TİC.A. Ş.

İSTANBUL

0216 474 44 44

www.tunaofis.com

67

TUNÇ END.SİST.MOB.İNŞ.SAN.TİC. A.Ş. (OFFİ)

ANKARA

0312 267 37 11-14

68

TURGUTLAR MOB.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (BİANOS)

ANKARA

0312 865 11 11

www.turgutlar.com.tr

69

TURKOM MOB. KOMP.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 233 38 09

www.turkom.tc

70

UYGUL BÜRO MOB. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

İZMİR

0232 799 02 22

www.uygul.com

71

VİOLA OFİS NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

0312 350 64 16

www.violaburo.com

72

VİZYON BÜRO MOB. İNŞ. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İZMİR

0232 23747 59

www.vizyonburo.com.tr

73

YALÇINKAYA ÇELİK EŞYA İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBUL

0212 875 94 20

www.yalcinkayaegitim.com

74

ZİVELLA MOB. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

0216 592 99 60

www.zivella.com

75

4 LİNE MOBİLİ PARK LTD. ŞTİ.

AMASYA

0358 273 55 00

www.4line.com.tr
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