








MOBİLYA SANAYİCİLERİ ve İHRACATÇILARI DERNEĞİ

FURNITURE MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION

Ülkemizin üst segmentte mobilya üretim, ihracat ve ticaretini yapan,
saygın markalarını aynı çatı altında toplayan Mobilya Sanayicileri
ve İhracatçıları Derneği MOBDER; kalite ve tasarıma verdiği önemi
her platformda dile getiren bir sivil toplum kuruluşudur. MOSFED
üyesidir.

Avrupa Mobilya Üreticileri Federasyonu UEA ve Dünya Mobilyacılar
Konfederasyonu WFC üyeliğiyle ülkemizi uluslararası platformda
başarıyla temsil eden MOBDER, ev sahipliği yaptığı çeşitli
uluslararası seminerlerle, AB müktesebatını anlatan çeşitli eğitim
çalışmaları ve yurtiçi-yurtdışı fuar organizasyonları ile sektöre
öncülük etme rolünü sürdürmektedir.

Association of Furniture Manufacturers and Exporters MOBDER,
which gathers Turkey’s high-end furniture manufacturing,
exporting and trading brands under the same roof, is a non-
governmental organization that underlines the importance its
places on quality and design in every platform. MOBDER is a
member of MOSFED.

As a Member of both European Furniture Manufacturers
Federation UEA and World Furniture Confederation WFC, MOBDER
successfully represents Turkey in the international arena.

Hosting various international seminars, educational activities
on acquis communautaire and national-international fair
organizations MOBDER continues to hold a leading role in the
sector.
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Tasarım; zorlukları yenmek için bir mücadele 
biçimidir. Duyguların beslediği muazzam bir 
dünyadır tasarım serüveni . Duyguyu yansıtmak, 
ürüne o duyguyu hissettirebilmek, tam 
anlamıyla beceri işidir. Bu nedenle iyi sanat bir 
yetenekken, iyi tasarım bir beceridir.

216 ürünleri, tasarım sürecinde işte bu serüveni 
yaşarlar. Her bir koleksiyon, insanın doğasında 
var olan tüm yaratıcı potansiyelin sanata 
ve tasarıma aktarılmasıyla ortaya çıkar. Bu 
öyle bir enerjidir ki 216‘nın her ürününde bu 
ürünleri hayatınıza her dokunuşunda hissedilir. 
Kullanılan üstün üretim teknikleri mükemmel 
el işçiliği, teknoloji ve zekanın kusursuz uyumu 
bir araya geldiğinde, temas derin bir tatmin 
uyandırır. Kumaşın dokusunu, ahşabın sıcaklığını 
öyle bir keyifle yaşarsınız parmak uçlarınızla.
Merkezine insanı konumlandıran bir tasarım 
anlayışıyla her yıl olduğu gibi 216 bu yılda 
duygularını yansıttığı özel bir koleksiyon 
hazırladı. İnsanı deneyimleyen, insan için var 
olan, insana hizmet eden yepyeni bir koleksiyon…
Bu ürünler hayatınıza dokunduğunda, kendinizi 
ayrıcalıklı hissetmeniz için en ince işçilik, zengin 
tasarım felsefesiyle buluştu ve en kaliteli 
malzemelerle vücut buldu.

Tasarım; aslında bir hikaye anlatmaktır.
216, kendi hikayesini gururla sunar…. 

Design; It is a form of struggle to overcome 
difficulties. Design adventure is a tremendous 
world where the interests are nurtured. To 
reflect the feeling, to feel that emotion in the 
product, is a skill work in full. For this reason 
good art is a talent, good design is a skill. 

216 products experience this adventure in the 
design process.A collection of all the creative 
potential that exists in nature comes into being 
through the transfer of sanata and design.It 
is such an energy that in every product of 216 
these products are felt in every touch of your 
life.The superior production techniques used are 
excellent hand workmanship , When the perfect 
harmony of technology and intelligence comes 
together, the contact brings a deep satisfaction. 
With your fingertips you will experience the 
warmth of soft wood, the warmth of wood. 

With a design concept that puts the human 
being at the center, like every year, he created 
a special collection that reflects his feelings in 
this year’s 216. This is a brand-new collection of 
human beings that serves human beings. When 
these products touched your life, they met with 
the finest craftsmanship, rich design philosophy, 
and found themselves with the best quality 
materials so that you would feel privileged. 

Design is, in fact, to tell a story.
216, proudly presents his own story ....
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1960 yılında hizmet vermeye başlayan  ASAŞ  
MOBİLYA AŞ. geçmişten günümüze kadar  
sektördeki gelişmeleri, yenilikleri ve değişimleri 
sürekli gözeterek kendini geliştirme yolunda 
büyük başarılara imza atmıştır. AR-GE ve 
innovasyon  çalışmalarını  her yıl değişen  
tasarımlarla sürdürmeyi başarmıştır.Görsel 
çalışmalarımızı gerek kişisel, gerekse kurumsal 
projelerde müşterilerimizin isteklerine göre 
sunuma hazırlayıp hayata geçirme konusunda 
kalite ve mükemmellikten taviz vermeden  
uygulamaktayız.Ayrı ayrı olmak üzere 8.000 
m2’ de  80 ‘i aşkın çalışanımız  ile profesyonel 
olarak yurtiçine ve yurtdışına özenle hizmet 
vermekteyiz.

We as  Furniture Corporation, which was founded 
in 1960, had  always been succesful  by taking  into 
consideration  all the developments, innovations 
and changes in industry since past.Furthermore, 
we maintained a continuity in research and 
development areas together with our to date-
changing designs.We  continue  providing  
presentations  of the customer(both personal 
and institutional) demanded projects and carry 
out them  without conceding  either quality or  
perfection.We provide a proffesional domestic 
and overseas servicein 8.000m2 area  with 80 
personnel seperately.
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Yaşamı Tasarlayan Marka; BYKEPİ

Mobilya ve dekorasyon sektöründe edindiği 
tecrübe ile vizyonunu her geçen gün daha da 
genişleterek sektörünün öncüsü olmayı başaran, 
ByKepi; kaliteli ve özgün çalışmalara imza atmaya 
devam ediyor.

İz bırakan koleksiyonları ve farklı tarzını “bütünsel 
tasarım çözümleri” ile showroomlarında sunarak 
müşterilerine hizmet verirken, katıldığı fuarlar
ile dekorasyon dünyasına ilham veriyor.

2001 yılından beri çıtayı sürekli yükselten yaratıcı 
projeleri ile özgün mekanlar oluşturarak, yurt içi 
ve yurt dışında mekanlara, yalnızca yaşam alanı 
değil, başlı başına yeni bir yaşam tarzı sunmayı 
sürdürüyor.

BYKEPİ: The Brand Designing the Life

ByKepi, succeeded to be the leader of the sector 
by broadening its vision and experience gained in 
furniture and decoration sectors, continues to put
signature to quality and unique works.

While providing service to its customers by 
displaying its remarkable collections and 
distinctive style in the showrooms with “holistic 
design solutions”, it gives inspiration to the 
decoration world by means of fairs it has attended.

It continues to offer a brand new life style, not only 
a living space, at home and abroad by generating 
unique spaces with creative projects raising the
standards since 2001.
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Yarım asırlık bir tutku…

Casa Mobilya’nın temeli halen yönetim kurulu 
başkanı olan Hasan Kasan tarafından 1965 yılında 
Ankara’da butik bir döşeme atölyesinde atıldı ve 
kısa bir sürede artan üretim kapasitesiyle bugün 
Türkiye’nin en lüks ve prestijli mobilya üreticisi 
olarak tanınan Casa markası oluşturuldu.

Ankara Esenboğa bölgesindeki 35 000 m² lik bir 
alanda kurulu olan fabrikasında üretim yapan 
Casa, birçok ülkede perakende pazarları ve 
kurumsal müşterileri için konforlu ve modern 
çizgisini yansıttığı koleksiyonlarını tasarlıyor. 

Mobilyaya getirdiği farklı ve yenilikçi bakış 
açısıyla dünyaca tanınan güçlü bir marka 
kimliği geliştirmeyi hedefleyen Casa, yurt içi ve 
yurt dışında artan satış noktaları ile yenilikçi 
üretimlerinin global anlamda kalitesini kanıtlamış 
bir markadır. 

Her sene değişen koleksiyonları, kaliteli üretim 
için gösterdiği özveri, tasarım odaklı bakış açısı 
ve müşteri memnuniyetine verdiği önem Casa’yı 
Avrupa’nın önde gelen mobilya üreticilerinden biri 
haline getirdi. 

Konfor, dayanıklılık ve son derece modern 
tasarımlarıyla bilinen Casa koleksiyonları, 
formundan en küçük mekanizmasına kadar 
tümüyle beğeni topluyor. Firmanın yarım 
asırlık deneyimine dayanan ve Hasan Kasan’ın 
liderliğinde markanın ikinci nesil ekibi, tasarımcı, 
mühendis ve ustaları Casa’yı mobilya endüstrisinin 
ön saflarında tutmak için istekle çalışıyor.

Marka çerçevesini sürekli geliştiren ve 
International, Studio, Classic, Outdoor ve Contract 
markaları ile uluslararası pazarda büyümeye 
devam eden Casa’nın üst düzey el işçiliği ile 
en kaliteli malzemeler kullanılarak yaptığı 
üretimlerden ödün vermemesi markanın fark 
yarattığı unsurlar arasında.

A Fifty-Year Passion for Fine Furniture

It was 1965 when Hasan Kasan laid the foundation 
for what would grow into Casa when he 
established a boutique upholstery firm in Ankara, 
Turkey’s vibrant capital. The business flourished, 
and in 1992 Kasan inaugurated the Casa brand, 
swiftly recognized as a pioneer in the Turkish 
furniture industry.

In less than a decade, Kasan and his two sons 
expanded the newly named company from a 
modest-scale family business into an industry 
trendsetter. Now, from its state-of-the-art, 
35,000-square-meter facility near Ankara’s 
Esenboga International Airport, Casa’s world-
class team creates the very best in contemporary 
furniture for retail markets and institutional clients 
in over two dozen countries. 

Casa has developed into one of Europe’s leading 
furniture makers by never forgetting what made 
Kasan’s business a success in the first place: 
Vigorous dedication to quality manufacture. 
Spirited commitment to innovative design. 
Unsurpassed devotion to customer service. These 
remain the touchstones of the Casa ethic.

Known for their comfort, durability, and up-to-
the-minute style, Casa furniture pieces are in 
high demand for commercial and residential 
contracts alike. Building on the firm’s half-
century of experience, and under Hasan Kasan’s 
continuing leadership, Casa’s second-generation 
team of designers, engineers, and craftsmen work 
zealously to keep the company at the forefront of 
the fine furniture industry.

No matter how many markets the company 
enters, no matter how broad its sweep, Casa 
still understands the unmistakable feel, the 
ineluctable sensation of handmade, tailor-made, 
custom-made goods. Employing the highest 
quality wood and cloth and leather and steel, Casa 
delivers that bespoke touch with every article of 
furniture that bears its name.
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Çilek olarak bu sene kuruluşumuzun 20. yılını 
kutluyoruz. Türkiye’de mobilya sektöründe farklı 
bir kulvar açtığımız, her yıl sadece kendimiz
ile yarıştığımız 20 sene, göz açıp kapayıncaya 
kadar geçti. Bugün Çilek 5 kıtada 66 ülkeye 
yayılan 444 satış noktasıyla 5 milyondan fazla 
çocuğun odasını süslüyor. Biz bu rakamlara 
çalışanlarımız ve bayilerimizle birlikte, büyük bir 
aile olarak ulaştık.

Biz Türkiye’nin en beğenilen genç odası 
markasıyız. Çünkü biz Çilek olarak sadece mobilya 
üretmiyoruz, biz tam 20 yıldır “düş” üretiyoruz.
Ürünlerimizle çocukların düşlerini besliyor, onlara 
ilham veren ve hayal güçlerini geliştiren dünyalar 
tasarlıyoruz.

Bugün ilk günkü heyecanla düşlemeye devam 
ediyoruz. Dünyanın neresinde, hangi yaşta ya 
ne işle meşgul olursanız olun… Siz de sahip 
olduğunuz en değerli şeyi fark edin. Düşleyin.
Tıpkı bizim gibi, yaşamınızın değiştiğini fark 
edeceksiniz!

Today, we are celebrating our 20th year. During the 
last 20 years, we have created a new segment in 
the furniture sector. The years that we have left
behind are full of proud achievements for Çilek. We 
decorate the rooms of more 5 million children in 
66 different countries on 5 continents. We have
achieved these figures as a big family, with our 
employees and with our dealers.

We are the most admired kids furniture brand of 
Turkey. Because, as Çilek, we don’t only produce 
furniture, we’ve been producing “Imagination”
for exactly 20 years. With our products, we nurture 
the dreams of children, and design environments 
that inspire and enhance their imaginations.

Today, we continue to dream as our first day.
No matter where you are in the world, whatever 
your age is or whatever business you are dealing 
with… Just realize the most important thing that 
you own, ‘’Imagine’’. You will see that your life won’t 
be the same again!
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İhtiyaçlar, Tasarım ve Estetikle Buluşuyor

ENNE, sürdürmekte olduğu estetik ve teknolojik 
araştırmalar ile her zaman en iyi kaliteyi ve 
kusursuz estetiği garantilemeyi hedefleyen 
uygulanabilir projelere odaklanır. Ankara merkezli 
bir mobilya ve iç mimarlık şirketi olarak 15 yıllık 
tecrübesiyle faaliyet gösteren ENNE, birçok iç 
mekan projesine imzasını atmış ve bu süre içinde 
kendi mobilya koleksiyonunu oluşturmuştur.

Yeni, Farklı ve Daima Özgün…
ENNE koleksiyonu, çağdaş hayatın hızını ve 
yalınlığını yansıtan modern mobilyalardan ve 
gelenekseli yeniden yorumlayan tarz sahibi 
ürünlerden oluşur. Koleksiyonundaki her 
parça ENNE kalitesinin ve tasarım anlayışının 
bir sonucudur. ENNE’nin genç tasarımcıları ve 
profesyonel üretim departmanı bu felsefe ile 
hayallerindeki tasarımı en yeni teknolojileri 
kullanarak hayata geçirirler.

Contemporary, Incomparable & Unique

ENNE was established in 1999 and has worked 
ever since in the pursuit of contemporary design 
concepts. The concept, as well as the selection of
materials, workmanship and manufacturing, are 
all guided by the desire to experiment without 
overstepping the boundary into excess, supported 
by constant attention to quality and ergonomics. 
ENNE believes that design products should not 
only be technically excellent, but also respond 
to real consumer needs, as well as offering 
aesthetics to stir the emotions.

Production
A great capacity of creation and attention to detail 
inherited from a long
tradition make ENNE symbol of Turkish production. 
Extraordinary objects, which take shape from the 
principles of beauty and functionality.
The ENNE products are aimed for any size of 
settings as well as for the contract projects since 
each single unit of this collection has been studied
with the specific intention to give personality, 
elegance and uniqueness. A unique touch, to 
transform the ideal into the material with quality 
and style for home design and contract sector.
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2003 yılından bu yana imzamız olan deri 
malzemeyi kumaş ve doğal malzemelerle 
birleştirip, kendimize özgü tasarımda ve üst 
kalitede yaşam alanları oluşturuyor, kişiye ve 
projelere özel ürünler geliştiriyoruz.

Estetik Decor olarak, modern, etnik ve antik 
aksesuarların sofistike bir birleşiminden oluşan 
benzersiz bir koleksiyona sahibiz. Tüm ürünler
özenle seçilmiş ve geliştirilmiş malzemelerle 
el işçiliği kullanılarak kendi atölyelerimizde 
yapılmaktadır.

İstanbul, Tuzla Deri Organize Sanayi bölgesindeki 
fabrika binamızın içinde bulunan 1500 m2’lik 
showroomumuzla ve İstanbul’un gözde 
mobilya ve dekorasyon alışveriş merkezi olan 
addresistanbul’daki mağazamızla, dünyanın
her yerinden iç mimarlar, mimarlar ve özel ürünler 
satan mağazaların da aralarında bulunduğu geniş 
bir müşteri portföyüne hizmet vermekteyiz.

Amacımız kendi ruhu olan, ilham veren bir 
koleksiyon yaratmak…

Since the year 2003, we blend signature 
leathercraft and fabric finishing with the familiar 
elements of the world’s most enduring styles to 
create remarkable high-end interior living spaces 
and develope special products as individual. 
We have a unique collection which is combined 
as inspired by the sophistication of treasured 
antiques, the timelessness of classical proportions 
and distinctly modern.

All of our products are created by hand in our own 
workshops, utilizing carefully selected, all-natural 
materials.

We have a 1500m2 showroom in our factory 
located in Istanbul, Tuzla Deri Organize Sanayi and 
a shop located in addresistanbul which is favorite 
home decor center in Istanbul that we’ve served 
to customers in a wide range as interior designers, 
designer and shops selling special pieces.

The result is a distinctive collection with an 
inspiring soul and individuality…
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Evist, ithal duvar kağıdı ve döşemelik kumaş 
ürün gruplarında Avrupa’nın sektöründe lider, 
üretici ve editör firmaların Türkiye ithalatçılığını 
yapmaktadır. Firma 12 seneye yaklaşan tecrübesi 
ve temsil ettiği markaların zengin koleksiyonları 
ile yurt içi ve yurt dışı pek çok projenin ürün 
tedarikçiliğini başarı ile üstlenmektedir.

Firmanın temsil ettiği markalar, döşemelik kumaş 
konusunda İtalyan Luilor, Vigano ve İspanyol 
Crevin firmalarıdır. Duvar kağıtlarında ise Limonta, 
Domus Parati, Eijffinger, Hookedonwalls, Flocart 
markalarıdır.

Firma bu markalara ait koleksiyonlarını 
İstanbul’da yer alan 1200 m2 mağazasının 
yanı sıra, yurt içinde seçkin bayileri ve katılımcı 
olarak yer aldığını IMOB ve EVTEKS gibi fuarlar 
aracılığı ile sektöre sunmaktadır.

Evist Company is the Exclusive Turkish distributor 
of European based wallcovering and upholstery 
fabric manufacturer brands in the country.
Company successfully accomplished or a part of 
many selective projects in Turkey and abroad with 
it’s 12 year expertise and experience.

Upholstery fabric brands in Evist distribution are ; 
Italian Luilor and Vigano also Crevin from Spain.
About Wallcoverings distribution, Limonta, Domus 
Parati, Eijffinger, Hookedonwalls, Flocart brands 
are distributed by Evist for Turkish market
exclusively.

Company is operating on both wholesale and 
retail business in it’s own 1200 m2 showroom in 
Istanbul. Additional 100+ countrywide clients and 
twice fair Exhibitions in a year supports company 
sales and assists displaying new collections to the 
market.
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Türkiye’deki mobilya sektörünün öncülerinden 
olan “Fatih Kıral Mobilya ve Dekorasyon” 
markamız, 1980 yılında, aile mesleğinin devamı 
olarak kuruldu. Sektöre, kaliteli ve köklü bir 
değişim getirmek amacıyla yola çıkan Fatih 
Kıral, kendi ismini taşıyan ilk mağazasını İstanbul 
Anadolu Yakası’nda açtı. Bağdat Caddesi’ndeki ilk 
mağazanın açılmasıyla birlikte mobilya sektörüne 
yeni bir soluk gelmiş oldu.

1985 yılında markamızın ilk üretim merkezi, 
İstanbul’da 4.000 m2’lik bir alanda kuruldu. Bu 
büyüme, 2013 yılında 10.000 m2’si kapalı olmak 
üzere, toplamda 15.000 m2’lik bir üretim yeriyle 
hızlandı.

Bugün 50’yi aşan farklı Amerikan, İtalyan ve 
diğer dünya markalarına ait klasik ve modern 
koleksiyonlarıyla müşterilerimize ilk andan 
itibaren değişikliği sunmaktayız. İtalyan 
markalarından dünyaca ünlü tasarımlara 
imza atan, Versace Home, Provasi, Smania, 
Giorgio Collection, Arte Brotto, Dialma Brown, 
Natuzzi, Angelo Cappellini, Bruno Zampa, 
Zanaboni, Turri ve Rampoldi yer alıyor. Outdoor 
markaları arasında ise Varaschin, Talenti, 
Unopiu ve Atmosphera markaları bulunuyor. 
Mutfak tasarımlarıyla farklılık yaratan Scavolini 
markasında Fatih Kıral çatısının altında yer alıyor. 
Amerikan markaları arasında ise yine dünya 
trendlerini yakından takip eden, Henredon, 
Thomasville, Schnadig ve Paul Robert bulunuyor. 
Ev ve ofis mobilyaları dışında bahçe mobilyası, 
mutfak ve banyolar da Fatih Kıral markasının 
farkıyla değişmektedir.

Yenilikten ve büyümeden ödün vermeyen, 
sektörün öncüsü Fatih Kıral markamızın Türkiye 
genelinde İstanbul, Bodrum ve Antalya başta 
olmak üzere toplam 9 mağazamız ve Ankara, 
Gaziantep, Tahran olmak üzere 3 bayimiz  
bulunmaktadır. Bayilikler ve mağazalaşma 
çalışmaları her gün artmaktadır. 

Our brand “Fatih Kıral Furniture and Decoration”, 
which is one of the pioneers of the furniture 
industry in Turkey, has been established in 1980 as 
a continuation of the family business. Fatih Kıral, 
who has started off to raise the quality of the 
industry by changing it radically, opened his first 
store which carries his own name at the Asian side 
of İstanbul. The opening of this first store located 
at Bağdat Avenue has breathed a new life into the 
furniture industry.

The first production center of our brand has been 
set up on 4.000 m2 space in İstanbul in 1985. In 
2013, the facility has been upgraded to 15.000 m2 
of which 10.000 m2 is indoors.

Today, we present our customers classic and 
modern collections produced by more than 
50 of worldwide brands. Currently, we offer 
our customers Italian brands with worldwide 
famous designs such as Versace Home, Provasi, 
Smania, Giorgio Collection, Arte Brotto, Dialma 
Brown, Natuzzi, Angelo Cappellini, Bruno Zampa, 
Zanaboni, Turri and Rampoldi. Varaschin, Talenti, 
Unopiu and Atmosphera are among the outdoor 
brands our customers can find in our stores. 
Scavolini, which makes difference with its kitchen 
designs, is also sold at Fatih Kıral. American brands 
Henredon, Thomasville, Schnadig and Paul Robert, 
all of which closely follow global trends, are 
available in our stores. Apart from home and office 
furniture, one can also find garden, kitchen and 
bathroom furniture under Fatih Kıral brand.

Our industry leader brand, which never makes 
concessions on innovation and growth, has 9 
stores in Turkey, particularly in İstanbul, Bodrum 
and Antalya, and 3 franchises in Ankara, Gaziantep 
and Teheran. We are always working on increasing 
these numbers.
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Fuga Mobilya 1991 yılında kurulmuştur ve 
üretimini Türkiye’de yapmaktadır. 25 yıldır 
kendini reformlara adayan Fuga Mobilya sektöre 
yön vermeye devam etmektedir.

Kurulduğu günden bu yana sadece modern 
mobilya üreterek, aşırı gösterişten uzak, 
müşterilerinin ihtiyacı olanı, üst sınıf 
tasarımlarıyla yansıtan politikalar izlemiştir.
  
Tasarımlarının yanında, araştırma ve inovasyon 
alanlarında da büyük yatırımlara imza atmıştır. 
Fuga Mobilya’nın başarısını, tutarlı tasarım, 
çağdaş ve estetik unsurlar oluşturmaktadır.

Her yıl koleksiyonlara eklenen yaklaşık 50 yeni 
tasarım ile, ürün yelpazesini genişletmektedir. 
Son yıllarda başlattığı “doğala dönüş” 
mottosuyla tasarlanan ve hayata geçirilen 
doğal ürünler sunmaktadır. Özellikle Loft, Lav 
ve Zero Serilerinde kullanılan doğal mermer, 
masif ceviz evlerde doğanın ahengini ve rengini 
yansıtmaktadır. 

Son yıllarda Dünya’nın birçok yerinde katıldığı 
fuarlarla adını uluslararası platforma taşıyan 
Fuga Mobilya, büyüyerek ve gelişerek ilerlemeye 
devam etmektedir.

Fuga Mobilya, ihracatta da mobilya sektörünün 
önemli firmalarındandır. 5 kıtaya ihracatı devam 
ederken, her türlü güçlü ve büyük projeye 
imzasını atmaktadır. Bunun yanı sıra 2 tanesi 
Libya Tripoli’de olmak üzere, Azerbaycan Bakü, 
Kuzey Irak Süleymaniye, KKTC Lefkoşa, Çin 
Hangzhou, Hindistan New Delhi mağazaları ile 
perakende satışta da iddialıdır.

Türkiye’de, başta 3 İstanbul mağazası olmak 
üzere, 2 tane Ankara’da, birer de İzmir, Gaziantep, 
Samsun ve Adana’da mağazaları vardır. Yakın 
zamanda İstanbul Avrupa yakasında bir mağaza 
daha hizmete girecektir. 

Fuga Furniture was set up in 1991 and ıt makes its 
furniture’s production in Turkey. Fuga Furniture 
that dedicates itself to innovations,continues to 
direct furniture sector for 25 years.

.It follows a policy, which  reflects its high level 
creations in a best way, away from excessive 
exaggeration ,producing just  plain- elegant 
modern furniture since its establishment date.

It has signed also on big investments in searching 
and innovation ares besides to its creations 
. Consistent creation, modern and estetical factors 
creates Fuga Furniture’s success.

It extends its product range with approximately  
50 new creations to be added to collection every 
year. It presents natural furniture to be designed 
and made actual with its turn to nature motto 
to made started in last years. Especially, natural 
marble and massive walnut reflects harmony and 
color of nature at houses.

Fuga Furnitures, which makes its name to 
international platforms with fairs it to attanded 
in many countries worldwide in last years, pushes 
ahead with extensionally and advancing.

Fuga Furniture is also one of the most important 
company of furniture sector in export area. It 
continues to append its signature to powerful 
and big projects while going on its exports to 5 
continents. It is also assertive in retail sales with 
its showrooms in Libya Tripoli (2), Azerbaijan Bakü, 
North Iraq Süleymaniye, Cyprus Lefkoşa, China 
Hangzhou, India New Delhi and South Arabia 
Madinah.

Fuga Furnite has many showrooms both in 
Turkey also and in other countries. There are 3 
showrooms in İstanbul,  2 showrooms in Ankara,  
one showroom in İzmir, in Gaziantep, in Samsun 
and in Adana. There will be also opened a new 
showroom in European Side of Istanbul soon.
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www.maisonistanbul.com.tr



1976 yılında İstanbul Avcılar’da Sadullah Şentürk 
tarafından kurulan ASHZ Mobilya A.Ş. günümüze 
gelene dek, mobilya sektöründe güncel trendler 
doğrultusunda yaptığı üretimlerle, kendi 
mağazalarının yanı sıra Türkiye genelindeki 
iş ortakları kanalı ile ürünlerini tüketicilere 
ulaştırmıştır.

Halen İstanbul Avcılar’da 10.000 metrekaresi 
kapalı olmak üzere, toplam 17.000 metrekarelik 
tesisinde mobilya üretimlerine devam etmektedir.

2012 yılından bu yana, şirketin ulaşmış olduğu 
üretim ve satış kapasitesinin yoğunluğu 
dolayısıyla bu iki temel fonksiyonu birbirinden 
ayırma yolunda alınan kararla, tüm satış 
faaliyetlerinin yürütüldüğü ‘Maison İstanbul’
markası adı altında yeni bir oluşum 
gerçekleşmiştir.

ASHZ Mobilya A.Ş., since 1976, when established 
by Sadullah Şentürk at İstanbul Avcılar, till today, 
manufacturing the recent trends in furniture
sector has presented its products to the final 
customer via own stores as well as partnering 
companies throughout Turkey.

Still continues to manufacture the products of 
furniture in İstanbul Avcılar in a facility of 10000 
m2 closed, totaling 17000 m2.

Further to 2012, the increased occupation of 
manufacture and sales capacity has led us to take 
a decision to separate those two fundamental
functions and continue sales with our new brand 
‘Maison İstanbul’.
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www.meritmobilya.com



Türkiye’nin en iyi klasik koltuk ve mobilya üreticisi, 
‘’Merit’’ 1986 yılında Köseoğlu ailesinin baba 
mesleğini sürdürmek için İstanbul  Sancaktepe’de 
açtığı ilk atölye ile doğdu. İlk kurulduğu tarihten 
bugüne klasik mobilya üretiminde özgün tasarım 
ve benzersiz kalitesiyle adından söz ettiren 
Merit, bugün mobilya sektöründe, sektöre yön 
veren tasarım gücü, en hızlı ve en kaliteli üretim 
anlayışıyla klasik mobilya üretiminde, “Merit 
ürünlerini satan ve kullanan dostları tarafından” 
ülkemizin en başarılı klasik mobilya üreticisi 
saygınlığıyla ödüllendirilmektedir.

Merit Mobilya’nın 100’ü aşkın çalışanı, 
usta tasarım ekibi ve sektörün önde gelen 
profesyonelleri  8.000 m2’yi aşan üretim 
tesislerinde ahşabın en güzel hikayesini birlikte 
kaleme alırken, yeni konsept markası MOBIEN 
ile birlikte geleneksel klasik mobilyadan yenilikçi  
ART DECO tarzına kadar oldukça geniş bir 
yelpazede koltuk takımları, yemek odaları, yatak 
odası ve aksesuar çeşitleriyle yaşam alanlarına 
eşşiz koleksiyonlar oluşturma çalışmalarını büyük 
bir heyecanla sürdürmektedir.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Konya, 
Mersin, Gaziantep, Samsun, Bursa, Kayseri, 
Adana, Antalya gibi büyük şehirlerdeki seçkin 
satış noktalarıyla birlikte, yurt dışında Birleşik 
Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Libya, Ürdün, Rusya, 
Ukrayna, Nijerya, İran, Azerbaycan, Kazakistan 
ve Kafkas Cumhuriyetleri gibi ülkelerin önde 
gelen mağazalarındaki satış noktalarıyla 
özgün tasarımlarını ve hizmet kalitesini 
tüm müşterileriyle buluşturmanının haklı 
mutluluğunu yaşamaktadır.

In order to maintain the proffession assigned 
by Köseoğlu Family, “Merit”, known as the best 
classic armchair and furniture supplier, initiated 
manufacturing in her first plant opened in 
Sancaktepe, in 1986. Since her first establishment 
“Merit” makes an indelible impression with specific 
designs and unique quality in manufacturing 
classic furniture . Today among the furniture 
industry, through her power in dominating the 
segment and her conception for the fastest 
and the most qualified manufacturing, “Merit” is 
rewarded as the most successful classic furniture 
manucfacturer in our country by all the associates 
who sell and use her goods.

Consisting of craftsmen and proffessionals of the 
sector more than 100 staff is working for Merit in 
a manufacturing plant over 8.000 metresquare. 
The staff of Merit Mobilya continue producing 
unique collections of sitting groups, dining 
rooms, bedrooms and accessories formed of 
diversified creations for living spaces with great 
excitement. The wide range of products under 
this new concept trademark MOBIEN reflect both 
traditional classic furniture style and innovative 
Art Deco style together.

we feel proud of bringing our peculiar designs 
and service quality together with our customers 
in the prominent commercial outlets located in 
the big cities of Turkey foremost İstanbul, Ankara, 
İzmir, Konya, Mersin, Gaziantep, Samsun, Bursa, 
Kayseri, Adana, Antalya and moreover in the 
foreign countries including United Arab Emirates, 
Iraq, Qatar, Libya, Jordan, Russia, Ukraine, Nigeria, 
İslamic Republic of İran, Azerbaijan, Kazakhstan ve 
Caucasian Countries.
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www.metebronzmobilya.com



Metebronz, kuruluş tarihi olan 1963 yılından bu 
yana klasik mobilya sektörünün önde gelen 
firmaları arasında yer alır. Koleksiyonların satışı, 
İstanbul’da ve Ankara’da bulunan mağazaların 
yanı sıra, Bakü ve Erbil’de yer alan Franchise 
mağazalar ve gerek yurt içinde, gerekse yurt 
dışında yer alan corner bayi ve temsilcilikler 
aracılığı ile gerçekleştirilir. Klasik yatak odası, 
yemek odası, oturma ve ofis grupları ile 
aksesuarlardan koleksiyonlar 12,000 metrekarelik 
bir üretim tesisinde, teknolojinin mevcut en son 
olanakları kullanılarak üretilir. 

Özel teknikler kullanılarak elde edilen bronzun 
vazgeçilmez bir parçası olduğu mobilya 
ve aksesuarların yanı sıra, Metebronz’un 
gerçekleştirdiği iç dekorasyon projeleri mevcuttur. 
Metebronz Design Studio ekibinin iç mekan 
tasarımları, yetenekli ahşap ve bronz ustalarının 
ellerinde şekillenerek Türkiye’de ve dünyanın 
çeşitli ülkelerinde pek çok otel, yalı, özel konut, 
rezidans, müze ve ofis ile hükümet binalarında 
benzersiz yaşam ve çalışma alanlarına dönüşür.

Metebronz’un zengin ürün portföyü ve iç 
dekorasyon proje uygulamaları, sosyal medya 
hesaplarından (Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn – Metebronz Luxury Wood & Bronz 
Furniture) ve internet sitesinden 
(www.metebronz.com) takip edilebilir.

Metebronz has been one of the leading 
companies in the classic furniture sector since 
its establishment in 1963. Elegant collections 
are sold in the showrooms in Ankara and 
Istanbul, franchises in Erbil and Baku as well as 
various local and international corner dealers or 
representative agents. Classic bedroom, seating, 
dining and office groups as well as matching 
decorative accessories are manufactured in a 
production facility of 12,000 square meters using 
the latest technology. 

In addition to manufacturing of furniture 
and accessories elaborately decorated with 
handcrafted bronze ornaments, Metebronz has 
completed various interior decoration projects. 
Interior designs of Metebronz Design Studio 
team are shaped in the talented hands of wood 
and bronze craftsmen and turn into living and 
working environments in hotels, mansions, private 
residences, museums, offices and government 
buildings.

Elegant collections and interior decoration 
projects of Metebronz could be viewed in its social 
media accounts (Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn – Metebronz Luxury Wood and Bronze 
Furniture) and on its website 
(www.metebronz.com).
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www.mobi.com.tr



Mobi 1983 yılında Bursa’da kurulmuştur. 
Kurucusu A.Raşit Karaaslan, ödül kazanmış bir 
iç mimar ve endüstri tasarımcısıdır. Mobi bugün 
Türkiye’nin önde gelen çağdaş tasarım mobilyası 
üreticilerindendir. Firma, eşsiz tasarımları ve 
ahşap işçiliğinde mükemmeliyetçi kalite geleneği 
ile tanınmaktadır. Ürünleri Türkiye’de ve dünya 
çapında 15’ten fazla ülkede seçkin mağazalarda 
satılmaktadır.

Mobi, Bursa’daki üretim tesislerinde 6000 
m2 kapalı alanda 95 çalışan ile faaliyet 
göstermektedir. Burada, en son teknolojiyle 
donanmış ağaç işleme makineleri ile geleneksel 
el işçiliği bir arada kullanılır ve bu sayede
en üstün kalite standardına ulaşılır. Tasarım 
departmanında mimar ve mühendislerden oluşan 
tecrübeli ve esnek bir teknik ekip, müşterilerin
ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretir ve 
uygulamaya koyar.

Mobi, ev kullanımına yönelik çağdaş tasarım 
mobilyası üretimi dışında taahhüt 
sektöründe de hizmet vermektedir. Firma 
bu sektörde de müşterilerine tasarımın ilk 
aşamalarından anahtar teslimine kadar proje ve 
üretim süreçlerinde birebir servis vermektedir. 
Tamamlanmış projeler arasında 5 yıldızlı oteller, 
lüks rezidanslar ve ofisler bulunmaktadır.

Mobi was founded in 1983 in Bursa, Turkey. Its 
founder A. Rasit Karaaslan is an award- winning 
furniture and interior designer. Today, Mobi is one
of the leading contemporary design furniture 
manufacturers in Turkey. The company is known 
for its unique furniture designs and its tradition of
excellence in woodworking. Mobi’s products are 
sold in select retail stores in Turkey and in more 
than 15 countries around the world.

The production facilities are based in Bursa, where 
it has a total of 6000 m2 of production space and 
95 employees. Here, the skills of woodworking
machinery of the latest technology are 
complemented with traditional craftsmanship 
to achive the highest quality standards. An 
experienced and flexible team of architects and 
engineers work in the design department where 
the the best solutions for the clients’needs are 
found and implemented.

Besides manufacturing contemporary design 
furniture for residential use, Mobi offers its high-
quality services also in the contract sector. From 
the initial design conceptualization to the final 
installation, Mobi is able to deliver its contract 
clients a fully integrated experience. Completed 
projects include several 5-star hotels, luxury 
residences and corporate offices.
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www.mvoicemobilya.com



MVoice, mobilya sektöründe marka bilinirliği 
yüksek ve uzun yılların kazandırdığı ithal 
mobilya tecrübesine sahip bir mağaza olmanın 
sorumluluğu içinde; Etiler Nispetiye Caddesi’nde, 
5 katlı ve 1.000 m2 Showroom’unda değerli 
müşterilerine hizmet sunmaktadir. 

MVoice’ta; İtalya’nın önde gelen markalarının 
iç ve dış mekan koleksiyonları ile aydınlatma 
ve aksesuarları sergilenmektedir. MVoice, 
‘Marka’ların modern ve güncel tarzlarının 
sunulduğu geniş ürün yelpazesi ile müşterilerini 
buluşturmaktadır.

MVoice yurtiçi ve yurtdışında; başta konut olmak 
üzere, restaurant ve otel projelerinde yenilikçi 
tarzları, müşterilerinin talep ve beğenileriyle
harmanlamayı ve profesyonel proje ekibiyle 
yaşam alanlarına değer katmayı ilke edinmiştir.

MVoice Showroom’unda özel tasarım ‘MContract 
Koleksiyonu’ndan örnekler de sergilenmektedir.

MVoice; tecrübe ve vizyonuna güvenerek proje 
uygulamalarını teslim eden;…Studio Beppe Riboli 
(Milan), Studio Bonan/Michele Bonan (Florence),
Diverse/David Sadeghi (London), Deco Flamme 
(Antibes–France), EAA/ Emre Arolat, Cibic 
Workshop /Aldo Cibic (Milan)…

ve pek çok seçkin mimar/mimari ofise ve tüm 
müşterilerine teşekkürlerini sunar.

MVoice, in full responsibility of being a company 
within high brand awareness and the experience 
of many years in furniture import industry, is 
serving its most valued customers in a 5 floor, 
1500 sqm showroom in Etiler Nispetiye. 

In Mvoice, Leading brands of Italian furniture 
collections, both interior and exterior, along with 
the lighting and accessories are in display, serving
customers with a wide range of products of both 
modern and contemporary
styles. 

Mvoice domestic and abroad, with its professional 
design team, specialized in high end residentials 
and houses, also in restaurant and hotel projects,
is fully committed to add value to the living areas 
of customers by collating innovative style with 
personal customer demands and taste 

Illustrations of custom designed ‘MVoice 
Collection’ are also being exhibited
in Mvoice showroom 

We are hereby grateful to all our loyal customers 
and distinguished architects / design offices such 
as, Cibic Workshop / Aldo Cibic (Milan), Beppe Riboli 
… Studio (Milan), Studio Bonan / Michele Bonan 
(Florence), Diverse / David Sadeghi (London), Deco 
Flamme (Antibes-France) …

…who has chosen Mvoice to deliver their 
spectacular design and project implementations.
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www.sahnemobilya.com



33www.mobder.org.tr

Yaşamda kendine ait bir mekan arayanlarla 
buluştuk her zaman. Aynı dili konuştuk, aynı 
coşku ve sevinçleri yaşadık. Tecrübemizle yaşam 
alanlarını yorumladık. Tasarımın bütünlüğüne 
inanarak bir bütün için çalıştık...

Aynı tarz ve stilleri kullanmak yerine farklı tarzlar 
ve stilleri bir araya getirerek özel hissettiren 
mekanlar oluşturduk ve en önemlisi de bütün
bunları yaparken büyük bir zevk aldık.

Tıpkı sizi mağazamızda misafir ederken aldığımız 
zevk gibi.    

We have always got together with people who 
were in search for a place that only belonged to 
themselves. We spoke the same language, we 
had the same enthusiasm and happiness for 
the things in life. We have commented the living 
places with our experience. We worked for the 
completeness of design with believeing in design 
that is complete and valuable.

Instead of using the same method and style we 
used different methods and styles and combined 
them to create places which make people feel 
special and the most important thing about all 
this is that we have done all we did in such great 
pleasure.

Just like the pleasure we feel while welcoming you 
in our stores…
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Stella Mobilya, geçmişi 1974 yılına uzanan ve 
mobilyaya duyulan tutkunun yarattığı bir marka...

Kırk yıllık birikimimizi aktardığımız bütün 
mobilya ve aksesuarlar, kalitesiyle sadece 
müşterilerimizin değil, sektörün de takdirini 
kazanmış bulunmaktadır. Dünya mobilya 
trendlerini yansıtan özgün koleksiyonlarımızla, 
mobilya
sektörünün aykırı sesi olmayı her zaman 
başaran markamız, yenilikçi çizgisiyle de dikkat 
çekmektedir. Yemek grupları, yatak odası grupları,
koltuk grupları ve mobilya aksesuarlarından 
oluşan zengin ürün gamını sürekli yenileyen 
firmamız, her ay en az bir yeni tasarımını 
tüketicinin beğenisine sunmaktadır. Çalışmalarını 
kendi bünyesinde bulunan tasarım ve mimari 
ekibinin dışında, yurt içi ve yurt dışındaki tasarım 
ofisleriyle de birlikte yürütmektedir.

Bir evin, ofisin veya otelin ihtiyacı olan her türlü 
mobilya ve aksesuarı, İstanbul’daki 15 bin m2 
kapalı alana sahip fabrikasında üreten markamız,
sektörde yüzde yüz öz sermaye ile faaliyet 
gösteren üretici firmalar arasında yer almaktadır. 
Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda 
ürünlerinin ebatlarında değişiklik yapabilen 
firmamız, uzman ekibiyle her türlü mekânı baştan
yaratmaktadır. Tüm ürünleri garanti kapsamında 
olan Stella, sınırsız müşteri memnuniyeti ilkesi 
doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Stella Mobilya is a brand which dates back to 1974 
and was created with the passion for furniture… 
The quality of our furniture and accessories 
reflecting our 40-year legacy is recognized not 
only by our customers but also by the industry in 
which we operate.

Our company has always achieved to lead the 
industry with its offbeat style and its trend 
tracking authentic collections, and to be the 
center of attention with its innovative product line. 
We continuously renew our extensive product line 
which embodies dining room furniture, bedroom
furniture groups, sofa suites and furniture 
accessories, presenting at least one design to our 
customers’ taste each month.

A 100% domestic capital company, Stella 
manufactures any furniture or accessories a home 
needs in its Istanbul facilities. Alongside our
ready-made product line, we offer our customers 
tailor-made furniture solutions in different 
dimensions and fabrics, and our specialist design 
and architecture team is always eager to recreate 
any living space from scratch. All Stella products 
are warranted to the original owner to be free
from defects in materials and workmanship and 
we operate in accordance with our unlimited 
customer satisfaction policy.
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Türkiye’de 9 tabelalı, 20 den fazla noktada 
sergilenen; doğal ahşap ceviz mobilya üretimi 
yaparak satış ağını günden güne büyüterek, 
25 ayrı ülkeye ihracat yapan bir firmadır. Farklı 
tasarımlarıyla sektörde öncü bir firma haline 
gelmiştir. Tabelalı bayilerde en az 1000 metrekare 
ile ürünler sergilenmektedir. Mağaza tasarımları 
kendi bünyemizde yapılarak standartlaşma 
yolunda adım adım ilerlemektedir.

Koleksiyonlarımızda özgün ve farklı tasarımlar 
bizim için en önemli çıkış noktası olup her sene 
koleksiyonlarımıza yenisini ekliyoruz.
2010 yılından bu yana Bursa’da üretim yapan 
fabrikamız kaliteli ürünler üreterek ve günden 
güne büyüyen hizmet ağımızı karşılayarak her 
geçen gün gelişim göstermektedir.

Türkiye ve uluslararası platformda bizim ile 
çalışmak isteyen herkes ile en iyi hizmet ve ürün 
anlayışı içerisinde hedefler koyulmaktadır.

Zett Furniture; Having been established to 
provide architectural and decoration services 
at the beginning of 2003 and taking place in 
various projects (Hotel, Villa, Hospital), today 
it has become a well-known company in the 
furniture industry in Turkey and respectful to the 
environment.

Our company, which started mass production 
of furniture in Gürsu Organize Sanayi Bölgesi in 
2010, With its unique design concept, experienced 
staff, discreet and solution-oriented approach, it 
provides the best service to its customers with its 
knowledge and experience.
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Güvenirliği ve kalitesiyle Türkiye’de mobilya 
üreticileri arasında önemli bir yere sahip olan 
Ersa, sektöre adımını 1958 yılında attı. Bugün 
ailenin 3. Kuşak üyelerinin de yönetimde görev 
aldığı Ersa ofis mobilyalarının yanı sıra, otel, yurt, 
hastane içi sabit ve hareketli mobilyalar koltuk ve 
kanepe gibi oturma elemanları üretiyor. 

Ersa’nın ürünleri arasında; masa, çoklu çalışma 
grupları, konsol, keson ve sehpanın yanı 
sıra bölme panel sistemleri, evrak, arşiv ve 
soyunma dolapları bulunuyor. Çağdaş çalışma 
hayatının en önemli unsurları arasında yer 
alan verimliliğe, motivasyonla ulaşabileceğine 
inanan Ersa; fonksiyonel pratik, ergonomik ve 
kişiselleştirilebilen tasarımlarla ofis ortamındaki 
mutluluğu artırmayı hedefliyor. 

Ürünlerini, doğal malzemeler, aydınlatma 
üniteleri, teknoloji ürünlerini entegre eden 
parçalar gibi kullanıcılara kendini iyi hissetiren 
küçük ayrıntılarla destekliyor. Renkli, kimi zaman 
neşeli tasarımlarıyla çalışma ortamının enerjisini 
yükseltiyor.

Ersa, holding an important position with 
its reliability and quality among furniture 
manufactures of Turkey joined the sector in 
1958. Managed in part by 3rd generation family 
members, Ersa manufactures hotel, hospital, 
dormitory fixed and and loose furniture seating 
units such as chairs and couches in addition to 
office furniture’s. Among its products are desks, 
multiple work team groups, consoles, pedestals 
and coffee tables in addition to divider panels, 
document, archive and dressing cabinets. 

Convinced that productivity which is counted 
among the most important characteristics of 
contemporary work life is achievable through 
motivation, Ersa aims to increase happiness 
in the work environment with designs that 
are functional, practical, ergonomic and 
individualizable. 

Embellishes its products for the benefit of users 
with feel-good details such as natural materials, 
lighting units and components which intergrate 
technology devices. It raises the energy level of the 
work environment with colorful and occasional 
fun designs.
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2009 yılından bu yana hızlı bir süre içerisinde 
seçkin markaların yanında yer alan genç Kaas 
markası, Görkemli showroomu, kendi özel 
tasarımları ve tecrübeli üretim kadrosu ile 
mimari hizmetinin yanı sıra uygulama hizmeti de 
vermektedir. 

Kendine özel tarzı ve kişiye özel çalışmaları ile 
aydınlatmadan, perde ve ev tekstiline kadar 
tüm ihtiyaçlara cevap veren Kaas, otel, ev, ofis 
ve mağaza gibi birçok alanda çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Since 2009, the young brand Kaas services, 
which is located beside distinquished brands 
within a short period of time, with its magnificent 
showroom, special designs and experienced 
production staff, besides the architectural services 
gives the application services.

 Kaas, which responds to all needs ranging from 
lighting to curtains and home textiles with its own 
style and personalized work, continuer to work 
in many areas such as hotels, homesi offices and 
showrooms.
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