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MOBİLYA SANAYİCİLERİ ve İHRACATÇILARI DERNEĞİ

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.

MOBDER Mobilya Dernekleri Federasyonu MOSFED’in üyesidir. MOBDER aynı zamanda Avrupa Mobilya
Üreticileri Federasyonu UEA ve Dünya Mobilyacılar Konfederasyonu WFC üyeliğiyle ülkemizi uluslararası 
platformda da başarıyla temsil etmektedir.

MOBDER sektöre yönelik eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapmakta, yurtiçi, yurtdışı fuar organizasyonları ile 
sektöre öncülük etme rolünü sürdürmektedir.

MOBDER çatısı altında 26 üye bulunmaktadır. 

FURNITURE MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION 

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 Federation of Furniture Association 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 educational activities on acquis communautaire and national- international fair organizations, 
MOBDER continues to hold a leading role in the sector.

Under the umbrella of MOBDER, there are 26 members.





üyelerimiz
members
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Yeryüzündeki her şeyin, bir ilham meleğinin 
tılsımlı dokunuşuyla dönüşebileceğine inanır.

Fakat sadece ilham meleğinin dokunuşu 
yetmez. Bunu doğru işlemek, doğru kullanmak, 
doğru üretmek ve tüm bu süreçte tek denetim 
mekanizmasını kendisi olarak görmek gerekir. 
Üretmek için gerekli olan ne kumaş, ne ahşap 
ne de diğer bileşenlerdir. 216 için asıl iş; işin 
felsefesi, karşılaşmaların öznesi olan her bir 
misafirinin konforu, üretimdeki her bir parçadaki 
hakkaniyettir.

216 Furniture, 2001’de başladığı yolculuğunda 
ilham aldığı; tarih, doğa, mekatronik, mekanik 
ve sosyokültürel zenginlikler gibi insanlık 
tarihinin hikayesini barındıran objelerden 
beslenerek devam etti bu yola; bazen adım 
adım, bazen koşar adım ama daima ileri giderek. 
Sektörün tüm dinamiklerini doğru okuyan 216 
Furniture, yıllar içerisine yaydığı uzmanlığını 
yaratıcılığıyla birleştirerek her bir tasarımına 
bir hikayeyi aksettirmeyi ustalıkla başardı. Öyle 
ki; yaşam alanını inşa eden her canlı gibi önce 
fonksiyonelliğe önem verirken, insanı insan 
yapan sanat ve estetik kaygısını da eşitleyici 
bir bütünlük halinde sunmayı kendine misyon 
edindi.

Zirveyi arzulayan azameti bir düş değil; 
varoluşun kendisi olarak okuyan 216 Furniture, 
manzaranın en güzel halinin zirveden izlendiğini 
biliyor ve uzun zamandır sektörü oradan izliyor.

It is believed that anything on earth can be 
turned into inspiration through the enchanted 
touch of an angel.

But just the touch of the angel is not enough for 
inspiration.
It is necessary to process this correctly, use it 
correctly, produce correctly and see the unique 
control mechanism in this process.
It is not the fabric, the wood or the other 
components that are needed to make it.
For 216, the real work is the philosophy of the 
business, the comfort of every guest, and the 
fairness in every part of the production.
216 Furniture has continued on this path since 
2001 and is inspired by objects that humanity 
contains, such as history, nature, mechatronics, 
mechanical and socio-cultural wealth. 
Sometimes step by step, sometimes running, 
but always forward.

216 Furniture has managed to read the 
dynamics of the industry correctly and to tell 
a story to each of its designs by combining its 
know-how over the years with its creativity.
So much so that, like every living being that 
builds a living space and at the same time 
attaches importance to functionality, it has 
set itself the task of presenting the art and 
aesthetic concerns that make people human in 
a balancing integrity.

216 Furniture, which read itself as the top of the 
summit, not as a dream but as existence itself, 
know that the best view of the landscape is 
viewed from above and have been observing 
the sector from there for a long time.
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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 
datechanging 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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Barbodesign, 1994 yılından beri iç mimarlık, 
mobilya ve uygulama alanlarında, konut, ofis 
ve otel projeleri ağırlıkta olmak üzere tüm iç 
mekânlar için çözüm ortaklığı ve anahtar teslim 
hizmet sunmaktadır.

Her projemizde; mekânı kendi değerleri ve 
müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ele 
alıp, mümkün olan en yüksek kalitede kendi 
tasarım çizgimizi yansıtarak fonsiyonellik ve 
estetik çözümlemeler sunmayı hedefleriz. Doğal 
malzemeler ile yeniden tanımladığımız yaşam 
alanlarına yenilikçi bir ruh katmak en önemli 
ilkelerimizden biridir.

Beşiktaş ve Caddebostanda bulunan 
showroomlarıyla hizmet veren firmamız, imalat 
işlerini Ferhatpaşada bulunan fabrikamızda 
yapmaktadır.

Barbo Furniture was founded in 1994 after 
30 years background on Hospital Furniture in 
Switzerland and is a brand committed itself to 
quality and aesthetics in production of Modern 
House Furniture. Barbo Furniture, introducing its 
new collections, designed every year and produced 
in Turkey through its shops both in Turkey and 
Switzerland, now continues distributor forming 
works in Germany and France. Barbo Furniture, 
provides two years product warranty for its 
furniture designs. Barbo Furniture, advancing a 
step forward in Turkish design sector through 
its modern line, targets to create a different 
atmosphere with its designs by leading people to 
a different dimension from a style they have been 
seen or accustomed 

Bora OZDEMIR, owner and designer of Barbo, 
says “Design is exclusive, first, to the designer 
himself.” and continues “The designer’s way of 
living, targets, vision, all he feels depending what 
he wishes to make, are all reflected to the work as 
a whole.”
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BRETZ MOBİLYA İstanbul/London

Bretz  1971  yılından gelen bir emeğin öyküsüdür..

Bugün Kemerburgaz’da mevcut olan 10.000 
m2 lik fabrika ,Nişantaşı,Skyland HOM 
Design Center,Kalamış,Florya,Kemerburgaz 
mağazalarının yanı sıra İran ve Kings Road’da 
yeni açılan Londra BRETZ mağaza ve binlerce 
müşterisinin oluşmasında inanılmaz bir sevgi ve 
emek vardır.
 
Bretz müşterilerine kendilerini iyi hissetmeleri 
için isteklerini ve hayallerini son derece iyi anlayıp 
ona göre sonsuz seçenek sunmaktadır. Sloganı 
“müşteri memnuniyeti” olan Bretz 200 kişilik 
kadrosu, sayısız yurtdışı projesi, profesyonel 
tasarım, mimari ve satış kadrosu ile hizmet 
vermektedir.
 
Bretz’de  hiç bir standarda bağlılık kaygısı 
duyulmadan, istenilen ölçü ve tarzda mobilya 
üretiyor.Ayrıca mekana uygun tarz ve kişisel 
tercihler ön planda tutularak projelendirme 
ve uygulama yapılıyor. Mobilya imalatı 
dışında, hayalini kurduğunuz projeleri gerçeğe 
dönüştürüyor. Tecrübesi, her geçen gün artan 
üretim kapasitesi ile sizlere yeni formlar sunarken 
seçkin zevklere hitap eden anahtar teslim 
projeler üretiyor. Perdeden duvar kağıdına, mekan 
renginden halı ve aksesuarına kadar her türlü iç 
mimari desteği sunuyor.

Offering the artistic interpretation of the past 
and todays luxury life style

Creating luxury interiors & furniture since 1971…

Established in 1971 BRETZ produces furniture and 
custom designs to suit the needs and wants of its 
clients. With its own line of furniture, accessories, 
BRETZ is also able to design and create personal 
items within its factor for clients who are not able 
to find that perfect item. With a strong team of 
interior designers and architects BRETZ takes on 
projects to turn your dreams into reality. 

New perspective to the sense of luxury
Working with both clients and other interior design 
brands, demands and needs are able to be met for 
both sector professionals and our customers. With 
the ability to support designers on their projects 
on everything from be spoke furniture, curtains, 
accessories to carpets. BRETZ is able to support 
projects in any size and with the advantage of a 
large team within the factory, able to deliver in 
a shorter lead time than most brands within the 
sector.

The essential for creativity is the ability to look at 
the world.
We carry along ideas to your indoor spaces 
expressing your personality and high life style 
and we are committed to describe only “you” in all 
details and glimmers whether you live in a modern 
building watching the lively lights of the city or in a 
special house with its doors opening to a precious.
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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 
mkısa 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 worldclass 
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-
tothe- minute style, Casa furniture pieces are 
in high demand for commercial and residential 
contracts alike. Building on the firm’s halfcentury 
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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Türkiye’de iç mimari sektöründe öncü marka 
CUMBA, ev dekorasyonu trendlerini ülkemize 
getirmek için 1980 yılından bu yana seçkin dünya 
markalarını satışa sunuyor.

 Türkiye’nin dekorasyon perakendesindeki ilk ve 
lider firması CUMBA, Fransa’da yüksek mimarlık 
eğitimini tamamlayan iki ortak tarafından 
öncelikle mimari bir şirket olarak 1980 yılında 
kuruluyor.

Kurulduğunda ilk etapta iç mimari olarak, 
Türkiye’yi dünya dekorasyon trendleriyle 
buluşturan ev projeleriyle hızlı büyüme kaydeden 
CUMBA, zaman içerisinde Türkiye’de arayıp 
da bulamadıkları ev dekorasyon ürünlerine 
ulaşmakta zorlandığını fark ediyor. Zaman zaman 
ithal ettikleri dünya dekorasyon devleriyle, yeri 
gelince ürettirdikleri mimari vizyonuyla elde 
edilen güçlü kontaklarıyla birlikte mimari işlerine 
destek vermesi için 1990’lı yılların başında ev 
dekorasyonu perakendesine yöneliyor. 1993 
yılında Cihangir’de beş katlı bir ofis binasının 
iki katında ithal edilen ürünlerin sergilendiği 
ve ağırlıklı olarak kendi iç mimari müşterilerine 
ürünlerini satan marka; 2000 yılında yüksek 
talep ile beraber Nişantaşı’nda herkese açık ilk 
perakende mağazasını açıyor. Böylece modern, 
dömi klasik ve country stillerinden oluşan CUMBA 
SELECTION hayata geçiyor.

CUMBA mobilya, dekorasyon, aydınlatma, sofra, 
tekstil ve dış mekan alternatifleriyle huzuru, 
güzelliği ve mutluluğu en çok hak ettiğiniz ev 
hayatınızı sektör öncüsü ve lider kuruluşu olarak 
yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Geniş 
marka seçkisiyle CUMBA; her stil ve zevke hitap 
eden nitelikte ürün gamı vadediyor. CUMBA; 
Eichholtz, Kartell, Mis En Demeure gibi dünya 
dekorasyonundaki lider markaları, CUMBA 
SELECTION ve CUMBA GARAGE markalarıyla 
birlikte tek bir çatı altında bir araya getiriyor.

Founded in 1990, Cumba Selection adds design 
aesthetics to the spaces it works with. Whether 
it is through its imported vast array of goods 
in its different brand stores or it’s boutique 
architectural practice, Cumba Selection strives to 
create timeless contemporary spaces. The Cumba 
Selection furniture and accessories range differs 
greatly between brand stores and houses a large 
array of styles from classic French furniture to 
contemporary modern and everything in between, 
be it indoor or outdoor. The aim of this wide range 
is to create spaces that answer everyone’s needs 
while providing the best quality and up to date 
styles available.

Cumba’s Spanish brand Becara, carries its ever-
evolving eclectic Mediterranean style in our store 
in AdresIstanbul. The world-renowned brand 
Eichholtz offers a diverse accessories and metallic 
furniture range reminiscent of the old English style 
with masculine lines and texturized pieces.  

Our Mis en Demeure brand store houses the widest 
range of French demi classic furniture within a 
contemporary classic understanding that takes 
the best of classic French design, and stylizes it 
for our times in an understated yet extravagant 
manner.

The Cumba Selection developed Decorise concept 
store, houses both indoor and outdoor furniture 
with minimal contemporary lines. The aim of its’ 
outdoor collections is to provide the best quality 
furniture that can withstand weather conditions in 
a garden or aboard a yatch without compromising 
aesthetics and comfort in spaces that require 
specialized furniture. Completing its contemporary 
outdoor furniture, Decorise also houses several 
high-end interior brands such as, the UK 
brand Camerich which is a leader in modular 
contemporary furniture, the ground breaking 
Italian contemporary furniture design house Saba, 
the Dutch contemporary Cane Line to name a few.

With its ever-changing range of furniture, 
accessories and tableware collections, Cumba 
Selection aims to provide you with a look that 
makes your home an elegant comfortable heaven 
in all seasons.
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1996 yılında %100 aile şirketi olarak mobilya şehri 
İnegöl’de kurulan Çilek, “Bir alanda uzmanlaşmak, 
her anlamda fark yaratmak” mottosuyla 
22 yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası 
arenada çalışmalarını sürdürmektedir. ‘Çilek 
Odası’ konseptiyle bebek, çocuk ve genç odası 
kategorisinde uzman olan Çilek, belirli yaş 
gruplarına özel tasarım ve üretim yapmaktadır.

Çilek bugün, 5 kıtada 71 ülkeye yayılan 500’ü 
aşkın satış noktasıyla 3 milyondan fazla çocuğun 
odasını süslemektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında 
yaygın satış noktalarıyla tüketicilerine ulaşan 
Çilek; Çilek Franchise Mağazaları’nın yanı sıra 
dünyanın farklı ülkelerindeki prestijli zincir 
mobilya mağazalarında da satılmaktadır.

Çilek, which has been founded in 1996 as a 100% 
family-owned business, continues to work in the 
national and international arena for more than 
22 years with the “To specialize in one area, and 
to create a difference in every sense” motto. Çilek 
specializes in the baby’s, kid’s and teen’s bedroom 
category with the ‘Çilek Room’ concept and carries 
out designs and production as specific to certain 
age groups.

Today, Çilek decorates the rooms of more than 3 
million by more than 500 sales points expanding 
to 71 counties in 5 continents. Çilek reaches its 
consumers through its widespread domestic and 
international sales point network; while it is also 
offered in prestigious furniture chain stores in 
different countries around the world as well as 
Çilek Franchise Stores.
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ENNE, yaşam ve çalışma alanlarının kalitesini öne 
çıkaran modern bir yaşam tarzı sunuyor. Tasarım, 
mimari ve sanatın kesişiminde, çağdaş lüksün 
öne çıkan bir tonuyla harmanlanmış şiirsel bir 
sadelikle yeni ürünler geliştirmek, markanın nihai 
tavrını oluşturuyor. ENNE, modern ve zarif bir stil 
arayan herkesin beğeneceği, benzersiz bir üst 
düzey mobilya ve aksesuar koleksiyonu sunuyor. 
1999’dan beri dünyaca tanınmış  yetenekli 
tasarımcılarla yakın işbirliği içinde yenilikçi, yüksek 
kalitede mobilya ve konseptler yaratmak 
ENNE’nin doğasıdır. ENNE, tasarım ürünlerinin 
teknik olarak mükemmel ve estetik açıdan 
özgün olması gerekmesinin yanı sıra gerçek 
ihtiyaçlara cevap vermesi ve duyguları harekete 
geçirmesi gerektiğine inanıyor: Cesur, açık fikirli 
ve benzersiz  koleksiyonlar oluşturmak adına üst 
seviye zanaatkârlığı kusursuz endüstriyel üretim 
teknikleriyle birleştirmenin avantajları markanın 
tüm ürünlerinde gözlenebilir. 

ENNE koleksiyonları, Christophe Pillet, 
Maurizio Manzoni, Carlo Colombo, Mustafa 
Toner, Marconato & Zappa ve Arketipo Design 
gibi başarılı  isimler tarafından tasarlanan mobilya 
ve aydınlatmalardan oluşmaktadır.

ENNE provides a modern lifestyle that emphasizes 
the quality of living and working spaces. 
Developing new products at the junction of design, 
architecture and art with an attitude of poetic 
simplicity infused with a tint of contemporary 
luxury constitutes the ultimate attitude of the 
brand. ENNE exhibits a unique collection of high 
end furniture and accessories that is suitable 
for everyone that seeks a modern and elegant 
styling. Creating innovative high quality furniture 
and concepts in close collaboration with some 
of the world’s most talented designers is ENNE’s 
essence since 1999. 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. 
ENNE has been bold, open-minded and certain of 
the advantage of combining craftsmanship and 
tailoring with industrial production techniques to 
create unique   collections. 

ENNE collections consist of furniture and lighting 
designed by top notch names like Christophe 
Pillet, Maurizio Manzoni, Carlo Colombo, Mustafa 
Toner, Marconato & Zappa and Arketipo Design.
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1958 yılında Metin Atabey Ata tarafından Sivas’ta 
bir metal atölyesinde temelleri atılan Ersa, bugün 
yenilikçi ve yüksek kalitede ürünleriyle, Türkiye’nin 
en büyük mobilya üreticilerinden biri konumunda 
yer alıyor ve dünyanın 41 ülkesinde kullanıcısıyla 
buluşuyor. Her geçen yıl tasarım ve inovasyon 
odaklı büyümesini sürdüren Ersa, 2018 yılında 
kuruluşunun 60. yılında çalışma mekânlarının 
yanı sıra yaşam alanları için geliştirdiği ürünlerin 
yer aldığı yeni Ersa Life serisini tanıttı.  

Ankara’da 60 bin metrekare alan üzerine yayılan 
üretim tesislerinde, 4,5 milyon metrekare panel 
işleme, 500 bin metretül laminat panel ve 530 
bin parça mobilya üretim kapasitesiyle sektörün 
en büyük üreticileri arasında yer alan Ersa; üretim 
tesisinin yapısal özellikleri ve her türlü üretim 
faaliyetinde çevre dostu ve yenilikçi bir üretim 
anlayışını benimsiyor.

Teknolojik, yenilikçi ve çevreci bir üretim anlayışını 
benimseyen Ersa, üretim gücünün yanı sıra Ar-
Ge ve tasarıma yatırım yaparak, malzemeden 
son ürüne kadar tüm süreçlerde katma değeri 
yüksek yenilikler sunmayı hedefliyor. 2017 yılında 
Türkiye’nin ofis mobilyası alanındaki ilk Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezini hayata geçiren Ersa, mobilya 
sektöründe yenilikçi ve teknolojik tasarımları 
destekleyecek hammadde ve yarı mamul 
malzemenin geliştirilmesi ve üretilmesi ihtiyacına 
yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Since its foundation was laid in 1958 by Metin 
Atabey Ata in a metal workshop in Sivas, Ersa 
has grown into one of Turkey’s most prominent 
furniture manufacturer with innovative, high-
quality products, exporting to 41 countries across 
the world. As the company continues to maintain 
its design and innovation focused growth year 
after year, Ersa launched Ersa Life series in 2018, 
the 60th anniversary, with a product range 
enriched with furniture designed for living spaces 
in addition to the workplaces.  

Ranking as one of the biggest manufacturers 
within the sector with its 4,5 million square meters 
panel boards, 500.000 linear meter of laminated 
panels and 530.000 pieces of furniture production 
capacity at the 60,000 square meters production 
plant in Ankara; Ersa adopts an environmentally 
friendly and innovative production approach with 
the structural features of its production facilities.

Ersa adopts a technological, innovative and 
environmentally friendly approach to production, 
and aims to offer innovations with high added 
value in all processes from raw materials to end 
products by investing in production as well as R&D 
and design capabilities. Having launched Turkey’s 
first R&D and Design Center in the office furniture 
industry in 2017, Ersa carries out activities for the 
development and production of raw materials and 
semi-finished products to support innovative and 
technological design in the furniture industry.
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ESTETIK DECOR  2003 yılında deri ev tekstil ve 
aksesuarla başlattığı koleksiyonunu, mobilya 
tasarım ve üretimine başlayarak genişletip, bir 
yaşam tarzı markası oluşturmuştur.  
   
Geliştirip farklılaştırdığı deri malzemeyi şık 
kumaşlar ve doğal malzemelerle birleştirerek 
farklı kültürlerin ve tarzların birleşiminden oluşan 
özgün bir koleksiyona sahiptir. Heyecan ve aşkla 
tasarlanan ve el işciliği ağırlıklı üretilen ürünler 
ESTETIK DÉCOR’un İstanbul merkez binasındaki 
atölyelerinde, uzman kadrosu ile üretilmektedir. 
   
İstanbul HOM Design Center’daki 1.200m2  
alana sahip magazasının yanı sıra, İstanbul 
Tuzla merkez binasındaki showroom ile de, 
mimarlar, tasarımcılar, özel magazalar ve son 
kullanıcıların da bulunduğu bir müşteri porfoyüne 
hizmet vermekte, kişiye ve projeye özel ürünler 
geliştirmektedir.    

Her sezon yenilik kattığı ve geliştirdiği 
koleksiyonunu, Milano, Paris, Dubai ve İstanbul 
Fuarlarında sergilemektedir.  
 
AMACIMIZ KENDI RUHU OLAN , ILHAM VEREN BIR 
KOLLEKSIYON YARATMAK.

ESTETIK DECOR is a furniture and lifestyle brand 
established in Istanbul.

This unique collection has been developed with 
passion and great sensation since 2003, starting 
with leather home textile and accessories then 
completed with Luxury Furniture. Our products are 
designed and handcrafted by our expert staff in 
our factory at Head Office Buildings in Istanbul.

As a specialist in leatherwork, ESTETIK DECOR 
possesses the expertise necessary to design 
distinctive looks and fascinating textures with 
leather which is used in combination of elegant 
fabrics and natural materials to create a unique 
collection. Our brand offers an authentic collection 
that brings together different cultures and styles.

ESTETIK DECOR shop located in Istanbul HOM 
Design Center, which spans over a 1200 square 
meter of spaces and also head office showroom 
in Tuzla İstanbul. We offer our services to a range 
of customers including architects, designers, 
exclusive stores and retail customers, developing 
tailor-made and project specific products.

Our collection is being enhanced and renovated 
with each new season and it is exhibited in the 
Milano, Paris, Dubai and İstanbul fairs.

ESTETIK DECOR’s designers and craftsmen are 
dedicated to making high standard products that 
have a SOUL.
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Evist, duvar kağıdı, döşemelik & perdelik kumaş ve 
aksesuar ürün gruplarında Avrupa’nın sektöründe 
lider, 14 farklı üretici ve editör firmanın Türkiye 
mümessilliğini yapmaktadır.
Firmanın 16 seneye yaklaşan tecrübesi, deneyimli 
ekibi ve temsilcisi olduğu markaların zengin 
koleksiyonları ile yurtiçi ve yurtdışı pek çok 
projeye ürün tedarik etmektedir

Evist bu markalara ait koleksiyonları Istanbul 
Anadolu Yakasında Keyap Çarşı Sitesinde yer alan 
mağazası  ve Istanbul Avrupa Yakasında Skyland 
Hom Design Center içerisinde yer alan mağazası 
ile tüketicilerin beğenisine sunmaktadır. Ayrıca 
ülke genelinde yer alan seçkin satış noktaları 
ile satışını gerçekleştirmekte, katılımcısı olduğu 
EVTEKS ve IMOB fuarları aracılığıyla sektöre 
tanıtmaktadır. 

Evist Company is the Exclusive Turkish Distributor 
of European based wallcovering and upholstery & 
drapery fabric manufacturer brands in Turkey.
Company successfully accomplished or a part of 
many selective projects in Turkey and abroad with 
it’s 16 year expertise and experience.
Evist is operating on both wholesale and retail 
business in it’s two seperate showrooms in 
Istanbul Europe side and Asia side. 

Our countrywide clients and twice fair exhibitions 
in a year supports company sales and assists 
displaying new collections to the market
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Fuga Mobilya 1991 yılında kurulan Artek 
Mobilya’nın tescilli markasıdır. Yüzde yüz Türk 
sermayesiyle, tamamı Türkiye’de üretilmektedir. 
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 atan
Fuga Mobilya’nın başarısı: tutarlı tasarım,
çağdaş ve estetik unsurlar oluşturmaktadır.

Son yıllarda başlattığı “doğala dönüş” 
mottosuyla tasarlanan ve hayata geçirilen 
doğal ürünler sunmaktadır. Özellikle Loft, Lav, 
Lins, Miro, İnka ve Merlin Koleksiyonlarında 
kullanılan doğal malzemeler, mermer ve masif 
ceviz evlerde doğanın ahengini ve rengini 
yansıtmaktadır.

Fuga Mobilya, ihracatta da mobilya sektörünün 
önemli firmalarındandır. 5 kıtaya ihracata devam 
ederken, her türlü güçlü ve büyük projeye 
imzasını atmaktadır. Bunun yanı sıra 2 tanesi 
Libya Tripoli’de olmak üzere, Azerbaycan’da 
Bakü, Kuzey Irak’ta Süleymaniye ve Erbil, 
KKTC’de Lefkoşa, ABD’de Miami, Macaristan’da 
Budapeşte, İsrail’de Tel Aviv, İsviçre’de Zürih, 
Suudi Arabistan’da Riyad, Çin’de Hangzhou, 
Ningbo, Shanghai, Chengdu ve Foshan, 
Hindistan’da New Delhi mağazaları ile 
perakende satışta da iddialıdır.

Türkiye’de, başta 4 İstanbul mağazası olmak 
üzere, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Samsun’da 1’er 
adet mağazası vardır.

Fuga Furniture is the registered trademark 
of Artek Furniture, established in 1991. With a 
hundred percent Turkish capital, it is completely 
manufactured in Turkey. Having manufactured 
only modern furniture since its establishment, it 
followed policies which are away from pretension, 
that are the requirements of our clients with top 
class designs. 

In addition to its designs, it further put its 
signatures under major investments in the 
field of research and innovation. The success of 
Fuga Furniture consists of consistent designs, 
contemporary and aesthetic elements.

With approximately 50 new designs, included 
in the collection every year, it extends its 
range of products. It prefers natural products, 
manufactured and designed with its following 
motto of ‘’turning to natural’’, initiated in recent 
years. Natural materials, which are especially used 
in Loft, Lav, Lins, Miro, Inka and Merlin Collections 
reflect the harmony and color of nature in marble 
and massive walnut houses.

Fuga Furniture is one of the major companies 
of furniture sector in export as well. While 
maintaining to make export to 5 continents, it 
carries out any kind of strong and major projects. 
In addition to this, it is also assertive about retail 
sale with 2 stores in Tripoli, Libya, one in Baku, 
Azerbaijan, Suleymaniye and Erbil in Northern 
Iraq, Nicosia in TRNC, Miami in USA, Budapest in 
Hungary, Tel Aviv in Israel, Zürich in Switzerland, 
Riyadh in Saudi Arabia, Hangzhou in Ningbo, 
Shanghai, Chengdu and Foshan in China, New 
Delhi in India.

It has also stores in Turkey, being mainly 4 in 
Istanbul, 1 store in Ankara, İzmir, Gaziantep and 
Samsun.
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Ham:m, gerçeğe dönüşen bir ideal bizim için. 

Tasarladığımız mekan ve yapılar için obje üretme 
fikriyle başladık, doğal ve kaliteli malzemeler 
kullanarak el işçiliği ile üretiyoruz. Sonucunda 
ise kullanıcılarımızdan gelen ilgi ve sevgiyle 
büyüyoruz. 

Geleneksel üretim biçimlerini endüstriyel 
tekniklerle harmanlayarak unutulmaya yüz 
tutmuş bir değer olan zanaatkarlığa hak ettiği 
saygıyı geri kazandırmayı amaçlıyoruz. 

Tasarımcılarımızla, fikirden üretime her aşamada 
kolektif bir ruhla çalışıyor, üretim için alan arayan 
tasarımcılara da kucak açıyoruz. 

Zamansızlığı çok önemsiyoruz. Günümüzün 
“kullan-at” tüketim alışkanlıkları ile geleceğin 
antikalarını tasarlayarak savaşıyoruz. 

Malzeme seçimi sayesinde eskidikçe güzelleşen, 
bir sonraki jenerasyonlara aktarılabilecek 
mobilyalar tasarlıyoruz. 

Kullanıcı ile birebir iletişim kuran projemiz Ham:m 
Plus aracılığıyla, tüm ayrıntılarıyla düşünülmüş 
özgün mekanlar yaratıyor ve bunu ücretsiz olarak 
yapıyoruz. 

Ham:m is our dream that has come true. 

 We started with the idea of creating objects 
for the interiors and buildings we design. All of 
Ham:m`s products are hand-crafted and made of 
natural, fine quality materials. Today, Ham:m is a 
brand that is growing fast with the interest and 
love of our clients. 

We combine traditional production style with 
industrial techniques to give craftsmanship the 
value it deserves. 

We work with our designers in a collective spirit 
through the entire process, from the first idea to 
production. We are always open to new designers 
looking for a space to create. 

We intend to focus on the idea of timelessness. We 
design the antiques of the future and fight against 
fast consumption habits. 

We make collections that age beautifully over 
time due to material selections and will appeal to 
the next generations. 

Within our Ham:m Plus project, we connect with 
customers in person, create unique interiors with 
well-considered details. Ham:m Plus is carried out 
as a complimentary service. 
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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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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 
10.000 m2’yi aşan üretim tesislerinde ahşabın 
en güzel hikayesini birlikte kaleme alırken, yeni 
konsept markası  ‘’ DİON ‘’ 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 buluşturmanın 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 10.000 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  ‘’ DİON ’’ 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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Ahşabın ve bronzun hayran bırakan hikâyesi… 
 
1963 yılından bu yana üretilen her mobilya, 
benzersiz bir hikâyeyi anlatıyor Metebronz’da… 

Önce ana hatlar beliriyor kâğıtlar üzerinde. 
Çalışılan her parçada, klasiğin zamana meydan 
okuyan tarzını yeniden yaratmak amaçlanıyor. 
Formlarla biçim buluyor mobilya, çizgiler 
özgün bir stilin sözcüsü oluyor. Titizlikle seçilen 
ahşabın cinsi, yüksek standardı ve rengi, incelikle 
işlenen bronzla birlikte, tasarımın ana hatlarını 
oluşturuyor. 

Seçilen kumaşın tarzından kalitesine, deseninden 
rengine tüm özellikler bir araya gelerek 
mobilyanın karakterini belirliyor. Bronz işlemeler, 
ayrıcalıklı bir zevkin ve rahatlığın getirdiği çekiciliği, 
görsel bir şölenle taçlandırıyor. Kuşaktan kuşağa 
aktarılan özel yöntemlerle tasarlanan ve üretilen 
mobilyalar, yer aldıkları her mekâna klasik 
dönemin estetiğini, ışıltısını yansıtıyor.

Evlerden çalışma alanlarına, tarihi mekânlardan 
hizmet sektöründeki işletmelere, makam 
odalarından kral dairelerine birçok alanda geniş 
kreasyonu, profesyonel tasarım ve üretim ekibiyle 
fark yaratan Metebronz, size özel dekorasyon 
uygulamalarında ve projelerde, yıllardır güvenilen, 
tercih edilen bir ortak olmayı sürdürüyor.

Metebronz, ahşabın ve bronzun kusursuz 
birlikteliği ile işlenen, yaşam alanlarını yeni ve göz 
alıcı bir hikâyeyi yaşamaya davet eden tasarımları 
ile görenleri kendisine hayran bırakmaya devam 
ediyor.

Hâlâ tanışmadıysanız siz de Metebronz 
ayrıcalığıyla tanışın. Yaşamınıza adeta sanat 
eserleri kadar nadir ve değerli olan Metebronz 
mobilyalarının üstünlüğünü taşıyın.

The fascinating story of wood and bronze... 
 
Since 1963, every single piece of furniture made by 
Metebronz sprouts with a unique story. 

First, the piece is conceived on paper with the 
help of formation lines. Each piece has a purpose 
in mind to recreate the classical style that defies 
time.  Then, the piece finds shape in forms where 
lines speak for the unique style.  The main features 
of design are furnished with high quality wood in 
rich colors along with finely processed bronze. 

In order to emphasize the unique character of 
the piece, fabrics come into play with their high 
quality, excellent patterns and colors. The appeal 
of a privileged taste and comfort is crowned 
with the visual feast of bronze engravings. 
Pieces of furniture, designed and produced with 
an approach that has been cultivated through 
generations, bring a time-honored touch of 
elegance and sparkle from the classical era.

Metebronz continues to be a preferred partner for 
you in special decoration applications and projects 
for many years, and thanks to its professional 
design and production team, the wide collection 
of furniture has many areas of application from 
homes to offices, from historical locations to 
hospitality sites.

Creating the perfect match between wood and 
bronze, Metebronz continues to impress with its 
designs that set an invitation to experience the 
living spaces with a new and stunning story.

It is never late for you to take part in the 
fascinating stories told by Metebronz. Bring the 
perfection of Metebronz furniture into your lives as 
rare and valuable as artworks.
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Kişisel tarz yaşamın kendisinin bir yansımasıdır. 
Ve aynı şey yaşam alanlarının cazibesi için de 
geçerlidir.

Bizim için özenle üretilen her bir ürün, yenilikçi ve 
zamansız tasarıma bir keşif yolculuğudur.
Baştan çıkarıcı renkleri, orijinal malzemeleri 
ve estetik şekilleri birleştirerek her bir parçayı 
benzersiz tasarım detaylarında oluşturuyoruz.
Norde’nin sanatkârlıkla bezenmiş, ayrıcalıklı ve 
özel dünyasına hoşgeldiniz..

Personal style is a reflection of life itself. And the 
same goes for the allure of living spaces.

For us, each single precision made product is a 
journey of discovery and exploration for innovative 
and timeless design. We make each piece in an 
unique design detail way with combining seductive 
colors, genuine materials and aesthetics shapes. 
Welcome to Norde’s privileged and exclusive world 
blended with craftsmanship.

Norde
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2009 yılında detaylara titizlikle özen gösterilerek 
el yapımı, kaliteli mobilyalar yaratma arayışıyla 
kurulan Origami, 10 yılı aşkın süredir kaliteli 
mobilya pazarında liderliğini sürdürmektedir. 
Kusursuz işçilik ve estetik ile uluslararası 
alanda tanınan Origami, en seçkin iç mekan 
markalarından biri olma ayrıcalığını kazandı. En iyi 
ahşap işçiliği geleneğine sıkı sıkıya bağlı mirasıyla 
her Origami ürünü, mükemmellik için el işçiliği ve 
siparişe göre özel olarak üretilmiştir. 

Origami, üstün kaliteli mobilyaları zamansız bir 
çekicilikle sunma konusundaki bu sarsılmaz 
kararlılığıyla sektör liderlerinden biridir.

Founded in 2009 with the pursuit to create 
handcrafted, heirloom quality furniture with 
meticulous attention to detail, Origami has 
maintained itself as a leader in the fine furniture 
marketplace for over 10 decades. Recognized 
internationally for impeccable workmanship and 
aesthetics, Origami has earned the distinction of 
being named one of the most exquisite interior 
brands in the globe. With its heritage firmly rooted 
in the tradition of the finest wood craftsmanship. 

Every Origami masterpiece is Handcrafted to 
Perfection and custom made to order. With this 
unwavering determination to deliver premium 
furniture with timeless appeal, Origami is one of 
the industry leaders.
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1988 yılından itibaren mobilya alanında üretime 
başlayan Papatya Mobilya, dış mekân mobilyaları 
ile başlayan yolculuğuna iç mekân çalışmalarını 
da dahil ederek devam etti. Dünya çapında 
pazar, ürün ve trend araştırmalarını titizlikle 
analiz ederek kaliteden ödün vermeden en yeni 
teknolojiler ile ürünlerine hayat veren marka, 
ürünün yelpazesini genişletirken tüketicisiyle 
buluşturduğu her ürünü mekânlar için pozitif 
sonuçlar doğuracak şekilde tasarlıyor. 

Papatya Mobilya; polikarbonat, 
polipropilen, metal ve ahşap malzemelerin 
kombinasyonlarından oluşan eşsiz ve zengin 
koleksiyonu ile hayatın her alanında olmayı 
başarıyor. Dünyadaki değişim sürecine eş zamanlı 
olarak hareket ederek üretiminin her aşamasında 
kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda 
tutuyor. Her yıl artan hacmi, genişleyen dağıtım 
kanalları, yeni eklenen ürünleri ve mutlu ettiği 
binlerce insanın enerjisi ile yenilenmeye devam 
ediyor. 

Hidromekanik Makine Sanayi ve Tic. A.Ş. has 
been producing high qualified and innovative 
products since 1945. The company has started 
to manufacturing indoor and outdoor furniture 
over 30 years ago under PAPATYA brand. Keeping 
collections up to date by following customer 
expectations with its long years of experience and 
superior quality culture, the brand became 
a leader in its field.
 
Design aspect of the company is based on 
creativity, quality, functionality, resistance,
research and development. Unique and rich 
collections include wide range of chairs, armchairs, 
bar stools, tables, sofas and sunloungers with 
suitable accessories. Qualitative raw
materials such as glassfiber reinforced 
polypropylene, polycarbonate, metal, aluminium,
stainless steel and wood, offer various 
combinations of indoor and outdoor furniture 
with trendy finishes. Color selections are done by 
experts to create suitable atmosphere in modern 
way.
 
PAPATYA represents todays and tomorrows 
furniture vision by responding to taste and 
requirements of global market with high qualified, 
aesthetic, ergonomic, affordable and maintenance 
free products, developed by professional and 
creative design team. Energy and experience meet 
with creative input and technological
background enable the brand to build worldwide 
recognizing and promising projects.
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Kaliteyi temsil eden markası ile üstün kalitede 
tasarımlar yapmak için yola çıkan Q HOME, en üst 
kalitede el işçiliği , en özel malzeme ve detaylarla 
birinci sınıf koleksiyonlar sunuyor. 

Uzun yıllar sürdürülen tasarım ve iç mekan 
tasarımı deneyimi , yurtdışı ve Türkiye’de 
çalışmakta olduğu vizyon sahibi Mimarlar ve 
onların güçlü tasarımlarıyla her bakımdan 
beklentilerin üzerine çıkarak stil , lüks ve kaliteyi 
tek bir isimle birleştirdi. Klasik mobilyanın art deco 
stiliyle harmanlanıp, günümüze uyarlanmış halini 
hayat geçiren Q HOME, tasarım ekibiyle detaylara 
gösterilen titizlik, kusursuz işçilik ve dünyaca 
ünlü markalarla olan işbirlikleriyle sundukları 
deneyimde, lüksü en üst kalitede yaşatmayı 
amaçlamaktadır. 

Q HOME, representing design in superior quality 
and functionality, serves customers collections 
designed with high level handcraft, quality 
material and details. 

Q HOME has successfully united style, luxury and 
quality after years of reality research. Furniture 
design in classical forms combined with Art
Deco characterizes Q HOME’s understanding of 
architecture and design and this understanding
of architecture and design is empowered with the 
contributions of interior designers from Turkey and 
abroad. 

Q HOME aims its customers to experience luxury 
with high quality in beautiful details.
We are happy to welcome Q HOME and we wish 
success for the future. 
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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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Sit Design 1983 yılında Hollanda da Öznur Uysal 
tarafından kuruldu. 1992 yılında üretiminin bir 
bölümünü Türkiye’ye taşıdı. Kaliteli oturma 
grupları üreten Sit Design, hakiki deri ürün 
kategorisinde uzmanlaşmıştır. Ergonomi, estetik 
ve kaliteden ödün vermeden ürün yelpazesini 
genişleten Sit Design sıcak, kullanışlı ve estetik 
mekanlar üretmeyi amaçlar.

Süslemeden uzak, yalın fakat detaylarda zengin 
bir tasarım dilini benimsemiş olan Sit Design, 
iç mimari tasarımın gerekli olduğu her alanda 
faaliyet göstermektedir. Sit Design ekip olarak, 
her yeni projede müşterilerinin mekânsal 
problemlerine ürün odaklı sürdürülebilir, 
ayrıcalıklı çözümler sunarak projenin bulunduğu 
çevredeki sıradanlığı bozmayı kendisine hedef 
belirlemiştir.

Sit Design was founded in the Netherlands 
by Oznur Uysal in the year 1982. Production 
was moved to Turkey in 1992. Sit Design, 
which manufactures high quality seating 
groups, specializes genuine leather product 
category. Expanding its product range without 
compromising ergonomics, aesthetics and quality 
values, Sit Design aims to create warm, functional 
and aesthetic spaces.

Sit Design, which internalize a simple design 
language yet rich in details, works in all areas 
where interior design is required. Sit Design 
reflects art mentality, that quality and aesthetic 
values are at the top, to new collection designed 
with love. Sit Design as a team, aims to change 
the commonness of the project environment by 
presenting sustainable, exclusive product based 
solutions to the spatial problems of its customers 
in each new project.
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Stella Mobilya, geçmişi 1974 yılına uzanan 
ve mobilyaya duyulan tutkunun yarattığı bir 
markadır. 40 yıllık birikimimizi aktardığımız 
tüm mobilya ve aksesuarlar, kalitesiyle sadece 
müşterilerimizin değil, sektörün de takdirini 
kazanmış bulunuyor. Dünya mobilya trendlerini 
yansıtan özgün koleksiyonlar ile mobilya 
sektörünün aykırı sesi olmayı her zaman başaran 
firmamız, yenilikçi çizgisiyle de dikkat çekiyor.

Yemek grupları, yatak odası grupları, koltuk 
grupları ve mobilya aksesuarlarından oluşan 
zengin ürün gamımızı sürekli yenileyerek, her ay 
en az bir yeni tasarımımızı tüketicinin beğenisine 
sunuyoruz. Bir evin ihtiyacı olabilecek her türlü 
mobilya ve aksesuarı, İstanbul’da bulunan 
fabrikasında ve tamamen kendi bünyesinde 
üreten Stella Mobilya, sektörde %100 öz sermaye 
ile faaliyet gösteren üretici firmalar arasında yer 
alıyor.

Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda 
ürünlerinin ebatlarında değişiklik yapabilen 
firmamız, uzman tasarım ve mimari ekibiyle her 
türlü mekanı baştan yaratıyor. Tüm ürünleri 
garanti kapsamında olan firmamız sınırsız müşteri 
memnuniyeti ilkesi doğrultusunda çalışmalarını 
yürüterek başarısını her geçen gün arttırmaya 
devam ediyor.

Stella Furniture is a brand which is created with 
passion of furniture; and its history dates back to 
1974. Our all furtuniture and accesories with 40 
years of knowledge and experience, win not only 
our customers’ but also the sector’s approval due 
to their quality. Our firm, which always succeeds 
to be original in the furniture sector thanks to 
its unique designs reflect furniture trends of the 
world, attracts attention also with its innavor 
style.

We offer at least a new design once a month 
by renewing our large product range which 
composed of dining room sets, bedroom suites, 
seating groups and furniture accessories 
consistently. Stella Furniture, which produces 
all kinds of furniture and accessory witin its own 
factory in Istanbul, is one of the wholly-owned 
subsidaries of the sector.

Our firm, which can make changes in size of 
the products upon request of our customers, 
re-create every type of place with the help of 
specialist designers and architectures. Our firm 
which of whole products are under warranty, 
continues to increase its success under customer 
satisfaction principle day by day.
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Halı sektöründe lider firmalardan olan Şark Halı, 
1950 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. 
Firma gerçekleştirdiği atılımlar sayesinde 
kapasitesi, ürün çeşitliliği, Türkiye’de ve dünyada 
üretilen, her tarza hitap eden sınırsız seçenekleri 
ve ihracat üstünlüğüyle , bugün halı sektörünün 
en güçlü kuruluşlarından biri olmayı başarmıştır.

Türkiye’nin en büyük çok katlı halı mağazası 
olma özelliğini elinde bulunduran firma 6000 
metrekare kapalı alana yayılan halı çeşitliliği 
ile yurtiçi ve yurtdışı her türlü talebe cevap 
verebilecek kapasitededir.

Dekoratif, sanatsal ve tarz halıları, kaliteden ödün 
vermeden doğru teşkilatlanarak pazarlamayı 
amaç haline getiren Şark Halı, istihdam 
alanındaki katkıları ile de Türkiye’nin en büyük halı 
mağazalarındandır.

In 1950, he took the foundations of Şark Carpet, 
one of the leading companies in the carpet 
industry. Perform the successful and great strides 
results in capacity, product diversity, Turkey was 
given, and with every genre and style appeal to 
unlimited options and export rule produced in 
the world managed to become one of the most 
powerful institutions of the carpet industry today.

Turkey maintains the distinction of being the 
largest multi-storey Şark Carpet  carpet store 
in this concept record continuous growth with 
investments with a steady success graph in his 
hand. With a variety of carpets spreading over a 
6,000 m2 closed area, it is the capacity to respond 
to any kind of student, whether it be abroad or 
domestic. Decorative, artistic and style rugs that 
make the right got organized marketing purposes 
without compromising quality Şark Carpet, with 
contributions in the field of employment in Turkey 
is the largest carpet store.

It provides the highest quality in all stages from 
production to sale and after sale service with 
pattern, color and concept type for every budget 
and every favor.
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Zett’in hikayesi 2001 yılında, iki hayat ortağının iş 
hayatında kurdukları ortaklıkla başladı. 

Villa, otel, okul, ofis projeleri, mimarlık, 
mühendislik, iç mekan ve kişiye özel mobilya 
tasarımı alanındaki 9 yıllık tecrübelerinin 
ardından, 2010 yılında çıkardığı koleksiyon ile 
İMOB fuarında görücü karşısına çıktı. 

Bursa Gürsu OSB’de bulunan fabrikasında 
başladığı seri üretim hayatına genç, dinamik, zeki 
ve donanımlı teknik kadrosu ile devam ederken, 
projesi ve ruhsat aşaması tamamlanan yeni 
fabrikasına geçmek için de gün saymaktadır. 

Doğal ahşap ve ağırlıklı olarak ceviz kaplamalı ev 
mobilyası olup; Yatak odası, yemek odası, oturma 
grubu ve duvar ünitelerinden oluşan ürünlerdir.

İster 3 boyutlu mekan ve ürün tasarım desteği 
beklenen projelerde, isterse tasarımları ve 
şartnamesi hazır olan projelerde,  hangi 
aşamasında istenirse istensin çözüm ortağı 
olarak hizmet vermektedir.

Zett, mekan ve ürün tasarımındaki becerilerini 
ve tecrübesini sadece kendi koleksiyonu ve 
mağazalarında değil birçok Yurtiçi ve Yurtdışı 
projelerde de çözüm ortağı olarak müşterilerine 
sunar.

The  story of Zett ,  started  in 2001 with a business 
partnership of  two life-partners. 

After 9 years of experience in villas, hotels, schools, 
office projects, architecture, engineering, interior 
design and personalized furniture design , Zett 
showed up at IMOB Fair  with the first collection in 
2010.

Today, while  continuing serial production life with 
young, dynamic, intelligent and equipped technical 
team  in its factory located in Gürsu OSB,  also 
counts the final days for moving to the new 
factory that  project and license procedures are 
already completed.

Zett products are Natural  Solid wood and mainly 
walnut veneered home furniture;  Bedroom, dining 
room, Sofa sets,  and wall units.

Whether in  projects where  3D space and design 
support are expected  or in projects where all 
desigsn and spesifications are ready , no matter 
the stage of the Project,  Zett provides services as 
a solution partner .

Zett presents its skills and experiences as a 
business partner both  in space and product 
design to the customers not only in its own 
collection and stores, but also in many domestic 
and international projects.
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