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MAKSDER'İN VİZYON, MİSYON ve İLKELERİ
Derneğin Vizyonu MAKSDER'in temel vizyonu, Türk mobilya aksesuar ürün ve markalarının olgunlaştırıp iyileştirilmesini, belirli kalite
standartlarına yükseltilmesini ve dünyaya açılmalarını sağlamaktır.
Derneğin Misyonu, Amaç ve İlkeleri;
Özellikle sektördeki üreticileri bilinçlendirmek, üretim kalitesini yükselterek dünya standartlarına uygun farklı ve özgün tasarımlan ile her
yönden rekabetçi niteliklere sahip ürünleri teşvik etmek, sektörün kayıt içerisine alınmasını özendirmek, haksız rekabeti önlemek, ihracat
teşvik etmek gibi temel konularda çaba göstererek bu amaçlara yönelik önemli projeleri devreye sokacak olan MAKSDER, mobilya
aksesuar imalatçılarının birlik ve beraberliğinin sağlanması, sektörün sorunlarının birlikte aşılması, yurtiçi ve dışında temsil ve tanıtımının
yapılması, üyeler arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, sektörün ekonomik ve kültürel anlamda gelişerek kalkınması
için çalışmalar gerçekleştirmek ve bu alanda üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki haklarının korunması gibi hususlarda faaliyet
gösterecektir.
MAKSDER üyelerinin Kabul Ettiği Ticari ve Sosyal İlkeler;
Demek üyeleri haksız rekabete neden olacak uygulamalara yeltenmezler.
Ticari etiğe uymayan davranışlardan uzak dururlar.
Başka ﬁrmaların ürünlerini kopya etmez, personellerini kazanmak için gayret göstermezler. Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu
taşırlar,
Çalışanlarının sosyal güvencelerini sağlarlar, isçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gereken önlemleri alırlar.
Ürün girdilerinden üretim süreçlerine kadar birçok alanda çevrenin korunması ve insan sağlığı konulanındaki tüm yasal düzenlemelere
uyarlar.
Evrensel etik değerler çerçevesinde, onurlu ve dürüst davranış ilkelerine bağlı kalırlar.
Ticari ve sosyal ilişkilerinde daima karşılıklı güven ve işbirliği anlayışına öncelik tanırlar.
Dernek yöneticileri, dernek çatısı altında özel menfaatler aramazlar ve tam bir şeffaflık anlayışı içerisinde hareket ederler.
MAKSDER in Çalışma Konularından Seçmeler;
Konusuyla ilgili alt komiteler kurarak araştırmalar, bilimsel akademik raporlar, istatistiki çalışmalar, çeşitli incelemeler ve pazar araştırmaları yaptırır, ulusal ve uluslararası alanlarda konu ile ilgili akademik, ticari, kültürel ve sektörel yayınlarından ve ilgili literatürden oluşan bir
arşiv oluşturur.
Dernek üyelerini yurt içi ve yurt dışında haksız rekabete karşı korur sektördeki iş etiğine uygun olmayan davranışları önlemek için tedbir
alır, gerektiğinde yasal yollara başvurur. Üyelerin eğitimi ve yetiştirilmesine ilişkin kurslar açar, seminerler düzenler, burslar verir. Mobilya
aksesuar sanayi ürünlerinin kalite vb. sertiﬁkaları konusunda gerekli çalışmaları yapar.
Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum, yayın
ve organizasyonlarla ilişkiler kurar, fuarlar organize eder, yurt içi ve dışında fuarlara katılır.
Dünya gündemini ve global gelişmeleri yakından takip eder, üyelerini ihracata ve yeni pazarlara yönlendirici çalışmalar gerçekleştirir.
Yasal koşullan yerine getirmek kaydıyla yurtiçindeki ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak
çalışma yapabilir, aynı amaçlı yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ya da kurulacak olan dernek ve federasyonlara üye veya kurucu üye
olabilir. Üye kuruluşlara yetişmiş eleman temin etmek için Milli Eğitime bağlı mesleki eğitim kursları açmak için ilgili kurumlar ile işbirliği
yapar, düzenleyeceği ya da düzenleteceği bu kursları başarı ile bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertiﬁka verir,
Dernek amaçlan doğrultusunda tanıtım ve organizasyon faaliyetleri gerçekleştirir ve bunun için gerekli tüm mecraları kullanır ve web
sitesi hazırlar.
Türkiye'yi yurt dışında tertiplenen fuarlarda mesleki, kültürel ve turistik yönden tanıtır, bunun için yönetim tarafından bir dış ilişkiler kurulu
kurar, bu kurula Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü temsil ve organize etme görevi verir.
Üyelerin bir araya gelerek birbirleri ile tanışıp bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlar, demek çalışmalarını kurumsal bir bütünlük içerisinde
yürütebilmek için profesyonel dernek yöneticileri ile gerekli personel istihdam eder, yer kiralar ve tefriş eder, lokal açar.
T.C. sınırları içinde gerekli gördüğü yerlerde şube ve temsilcilikler açar, yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşları ile sivil
toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar hazırlar. Bu misyonundan hareketle 2009 faaliyet yılı içinde Maksder, ticari işletme kurumsalını
hayata geçirmiştir.
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MASKDER’S VISION, MISSION AND PRINCIPLES
VISION OF THE ASSOCATION :The main vision of MAKSDER is to mature and improve Turkish furniture accessory products and brands, raise them to certain quality standards and open them up to the world.
VISION, PURPOSE AND PRINCIPLES OF THE SOCIETY : Especially to raise awareness of manufacturers in the
sector, to promote products with competitive qualities in all aspects with different and original designs in accordance with world standards by raising the quality of production, to encourage the participation of the sector in the
register, MAKSDER, which will put into operation important projects for these purposes by making efforts on
basic issues such as preventing unfair competition and promoting exports, ensuring the unity and unity of furniture accessory manufacturers, together with the problems of the sector to be represented and promoted at home
and abroad, to ensure social assistance and solidarity among members, to carry out studies for the development
and development of the sector in economic and cultural terms, and to will be active in matters such as the protection of the professional rights of persons.
Commercial and Social Principles Accepted by MAKSDER members : Members of the association that it will
cause unfair competition practices they never.
Commercial they'll stay away from unethical behaviors. Other companies will not copy their products, they don't
try to win for their staff. They carry the responsibility of the products and services they produce, Provide social
protection of employees, shall take necessary measures regarding occupational health and safety. Inputs to the
production process of product in many areas of human health, protection of the environment and comply with all
legal regulations konulan. Within the framework of universal ethical values, remain committed to the principles of
honorable and honest behavior. They stay always connected to the understanding of the commercial and social
relations of mutual trust. Under the umbrella of association executives aren't looking for the special interests say,
and act within the concept of full transparency.
Selections from the work of MAKSDER : About sub-committees by establishing the research, scientiﬁc and
academic reports, statistical studies, various reviews and do your market researches. the national and international arena on the subject in academic, commercial, cultural and creates an archive of industry publications and
relevant literature. the members of the association against unfair competition from abroad, domestic and
business ethics in the industry takes measures to prevent inappropriate behavior, applies to legal proceedings if
necessary. In relation to the education and training of the members offer courses, seminars and gives scholarships. Furniture accessories, the quality of industrial products, etc. does the necessary work on a certiﬁcate.
Closely follow the agenda of the world and global developments, and the router performs studies members
exports and new markets. Similar purposes, provided that they meet the legal conditions of the domestic and
overseas societies, associations and organizations establish a relationship with, collaborate, for the same purpose has been established or will be established within the country and abroad mean that the founding Federation
member, or a member.
The availability of trained staff to open vocational training courses for member organisations of National Education, will cooperate with the relevant authorities, get organized or lined up that gives those who successfully complete these courses by the Ministry of Education approved certiﬁcate.
Promotion and organization of activities in accordance with the purposes of the association and performs all the
necessary channels it uses, and prepares the web site. urkey abroad fairs, organized, professional, cultural and
touristic aspects introduces, for it establishes External Relations Committee by the management, Turkish furniture manufacturers represent the industry and gives you the task of organising committee.
The members come together and meet and exchange information with each other allows you to. Leaders of
professional associations in association studies employ staff with the necessary institutional integrity to play.
Rent the place furnished, and local opens.
Within the limits of T. C. and, where necessary, branch and representative ofﬁces opens, saves new members.
Members, private and public institutions and civil society organizations to prepare introductory documents.
In the year 2009 with its mission maksder operating this commercial business enterprise has been implemented.

Aliosman MERTÖZ

MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı
MAKSDER Chairman of the Board

Ülkemize ve sektörümüze katma değer sağlayan, çok
değerli 66 ﬁrmayı bir araya getiren MAKSDER; önemli
bir sivil toplum örgütüdür.
Bugün MAKSDER 150 ülkeye ihracat yapan, mühendislik ve inovasyon odaklı bir dernektir. Mobilya, dekorasyon ve yapılarda kullanılan, binlerce ürün üreten bu
yapının bilgi özetini bu tanıtım kataloğunda bir araya
getirdik.
Üye kataloğumuzun yeni sayısını sizlere sunmaktan
kıvanç duyuyorum.
Ülkemizde dış ticaret fazlası veren, katma değerli ürünler üreten değerli sektörümüzün 2020 yılı kataloğu, açık
bir bilgi kaynağıdır. İnovatif ve değer taşıyan, önemli
tasarımlar ve çözümler sunan yenilikleri bu katalogda;
değerli üyelerimizin ürünlerinde bulacaksınız.
Yönetim kurulu olarak derneğimizi her platformda tanıtmaya büyük özen gösteriyoruz. Markalarımızın dünyada daha tanınır ve tercih edilir olmasını çok önemsiyor
ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.
Derneğimizin sektördeki ağırlığını ve etkinliğini bundan
sonra çok daha derinden hissedeceğiz. Tüm üyelerimiz
için artı değer yaratmayı, sürdürebilir büyümeyi ve
ihracat odaklı çalışmayı hedef olarak belirledik.
Dijital platformlardaki gelişmeleri ve yeni teknolojileri
yakından takip ederek, çalışmalarımızı bu değişimlere
göre şekillendireceğiz.
Operasyonel verimliliğimizi
arttırarak, tüm üyelerimiz ve paydaşlarımızla işbirliğimizi geliştirerek büyümeye devam edeceğiz.
Ülkemizin ve sektörümüzün önemli bir değeri olan bu
kataloğa katkı sağlayan herkese teşekkür eder, hayırlı
olmasını dilerim.

Merhaba
Greetings

MAKSDER brings together 66 very valuable companies
that provide added value to our country and our sector; is
an important non-governmental organization.
Today, MAKSDER is an association focused on engineering and innovation that exports to 150 countries. We
have put together the summary of the information of this
structure, which produces thousands of products used in
furniture, decorations and structures, in this promotional
catalogue.
I am proud to present to you the new issue of our
member catalogue. The 2020 catalogue of our valued
sector, which produces value-added products and which
gives foreign trade surplus in our country, is an open
source of information. innovative and valuable innovations that offer important designs and solutions in this
catalogue; you will ﬁnd it in the products of our esteemed
members.
As the board of directors, we take great care to promote
our association on every platform. We care very much
about the fact that our brands are more recognizable and
preferred in the world and we do our work in this direction.
We will feel the weight and effectiveness of our association in the sector much more deeply from now on. We have
set the goal of creating surplus value for all our members,
sustainable growth and export-oriented work.
By closely following the developments in digital platforms and new technologies, we will shape our work accordingly. We will continue to grow by increasing our operational efﬁciency and improving our cooperation with all our
members and stakeholders.
I would like to thank and wish everyone who contributed
to this catalogue, which is an important value of our
country and our sector.

MAKSDER YÖNETİM KURULU / BOARD OF DIRECTORS
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Firma Adı / Company Name

3K PLASTİK ve KALIP SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Cihangir Mah. Şehit Jan. Onb. Ayhan Aslan Sok. No: 27 Kat: 3 Avcılar / İST.

Telefon / Telephone

+90 (212) 284 22 23 Fax: +90 (212) 324 34 97

E- posta / E-mail

info@3kplastik.com

Web Sitesi / Web Site

www.pelikan.ist

HAKKIMIZDA
3K Plastik ve Kalıp Ltd. Şti., faaliyetine 1996 yılında otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine özellikle kalıp
ve plastik parça üreterek başlamıştır.
2006 yılında PELİKAN markası ile ilk çöp kovasını üreterek mobilya aksesuar sektörüne giriş yapmıştır.
Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde edindiği tecrübe ve kalite anlayışını ürünlerine yansıtan PELİKAN,
ürünlerin tasarımını, kalıp yapımını ve tüm üretim aşamalarını tamamen kendi bünyesinde yapmaktadır.
Onlarca faydalı model ve tasarım belgesi ile tescillediği birçok ürünün Türkiye ‘de ilk ve tek üreticisidir.
Önce iç pazarda, sektörde ithalatı yapılan birçok ürüne, Türk Malı olarak alternatif yaratmıştır.
Bugün ise ürün yelpazesinin büyümesi, tavizsiz kalite anlayışı, tasarım gücü ve oluşturduğu yurt dışı
pazarlama ağı ile dünyanın birçok ülkesinde söz sahibi olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
Ürün gamının dışına çıkmadan mutfak ve banyo için özgün ve fonksiyonel ürünleri hayata geçirmeye
devam etmektedir.
ABOUT US
3K Plastik ve Kalip Ltd. Sti. started its activities in 1996 with the production of moulds and plastic parts
for the automotive and white goods industries.
In 2006, the company entered the furniture accessories industry by producing the ﬁrst PELIKAN branded
waste basket.
By reflecting the experience and quality approach acquired in the automotive and white goods industries
to its products, PELIKAN performs all design, moulding and production stages in-house for its products.
The brand is the ﬁrst and only producer of many products in the Turkish market, with dozens of petty
patents and design certiﬁcates.
The company started its journey by introducing Turkish made alternatives for many products imported
to the domestic market.
Today, the brand takes justiﬁed proud of being a leading producer in many world markets thanks
to the expanded product range, uncompromised quality approach, design power and the international
marketing network established.
The company continues to introduce unique and functional products for kitchens and bathrooms
without leaving its speciﬁc product range.
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Firma Adı / Company Name

ADALAR KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Dilovası Org. San. Bölgesi 4. Kısım Ceyhan Cad. No:8 Gebze / KOCAELİ

Telefon / Telephone

+90 (262) 724 89 07 Fax: +90 (262) 724 89 05

E- posta / E-mail

info@adalarkimya.com

Web Sitesi / Web Site

www.adalarkimya.com

HAKKIMIZDA
2000 yılında kurulan ADALAR KİMYA, gelişen teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak, 8.500 m²‘si kapalı alanlı
olmak üzere, toplamda 20.000 m²‘lik üretim tesislerinde; EVA, PO, APAO, PSA bazlı Hotmelt yapıştırıcıların, PVA
bazlı yapıştırıcıların, PU bazlı yapıştırıcıların ve Solvent bazlı yapıştırıcıların üretimini gerçekleştirmektedir. Ürünlerimiz, başta ülkemiz olmak üzere, 4 kıtada ve 53 ülkeye ihraç edilmektedir. ADALAR KİMYA‘nın prensiplerinden
oluşan manifestosu, en iyi ürün için en yüksek kaliteyi sürekli kılmaya ve en iyi hizmeti, son teknolojiden yararlanarak sağlamaya dayanmaktadır. Satış sonrası ve teknik danışmanlık hizmeti de dahil olmak üzere tüm süreç boyunca, yüksek üretim standardı ve kalitesi yakalanarak, ürün yelpazesi sürekli genişleyen bir duruma gelmiştir.
ABOUT US
ADALAR KİMYA, has been established at 2000, and manufacturing EVA, PO, APAO, PSA hotmelt adhesives, PVA
Based adhesives, PU Based adhesives and Solvent Based adhesives by using all means of developing technology
at 20.000 m² production facility, including 8.500 m² closed area. An additional information may enlighten this
issue that our products have been served to 53 countries at 4 different continents. This helps us to touch different
types of trades and cultures at the same time building up a global, standard and highly qualiﬁed business. The
manifest of ADALAR KİMYA, occured from its principals which is based on sustaining the highest quality for the
best product and providing the best service by using all the aspects of lastest technology. During the whole
process, including the after sales and technical support, ADALAR KİMYA has expanding its range of products by
catching the high production standard and quality.
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Firma Adı / Company Name

AFRA METAL MOBİLYA AKSESUAR İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Firma Adersi / Company Address

Dersankop Sanayi Sitesi S1/B Blok No:302 Başakşehir / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 675 21 90 Fax: +90 (212) 675 21 00

E- posta / E-mail

info@aframetal.com

Web Sitesi / Web Site

www.aframetal.com

HAKKIMIZDA
Grup şirketimiz olan AFRA 2005 yılından itibaren metal mobilya aksesuar sektöründe hizmet vermektedir. İlerleyen zaman içinde GOLDAKS markasını oluşturarak yurtdışı pazarlara da açılmıştır. Daha sonra bütün ürünlerini
GOLDAKS markası altında pazarlama kararı almıştır.
Kurulduğundan bugüne kadar geçen sürede kaliteli hizmet anlayışıyla sektörünün öncü ve lider kuruluşları arasında yerini almıştır. ISO 9001:2008 belgesi alarak bu anlayışını belgelemiştir.
Yeni model üretimini kendimize ait özel patentli tasarımlar veya müşterilerin talepleri doğrultusunda özel tasarımlar olarak yapabilmekteyiz. Vizyonumuz kaliteli ürün, herkese uygun çeşit, uygun ﬁyat, hızlı teslimat ve satış sonrası hizmettir.
ABOUT US
One of group companies AFRA has been established 2005 and existing in the furniture metal hardware metal
hardware market since that. Registered GOLDAKS brand in following years and opened in the foreign export
market. After that decided to collect all products under GOLDAKS brand and keep marketing.
Located his position between leader and Pioneer companies with quality service. Intelligency in the past time.
Proved his intelligency with ISO 9001:2008 certiﬁcate.
We can provide new model products by our patented design or custom design up on our customer request. Our
vision are; quality product, suitable assortment for everyone, acceptable price, fast delivery and service after
sales.
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Firma Adı / Company Name

AKKOCA MAKİNE SAN. ve TİC. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Nosab Dokumacılar Sit. 3.Blok 104. Sk. No:18 Nilüfer / BURSA

Telefon / Telephone

+90 (224) 411 18 78 -77 Fax: +90 (224) 411 18 79

E- posta / E-mail

bilgi@akkocamakine.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.akkocamakine.com.tr

HAKKIMIZDA
Akkoca Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş 2004 yılında Beşevler sanayi sitesinde kurulmuş olup 2005 yılında NOSAB’da
faaliyetine devam etmektedir.
Mobilya sektörü başta olmak üzere otomotiv yan sanayine hizmet vermektedir.
Ürünlerin tasarım ve planlamasını da yapan Akkoca Makine ürünlerin tasarım ve faydalı model belgelerini alarak
AKC tescilli markası ile patentlemiştir.
Yurt geneli ve inegölde ki mobilya sektörüne sayıca katkılar sağlayan, mobilya bağlantı aksesuarları konusunda
uzman ve dinamik kadromuzla birlikte oluşturduğumuz bilgi ve tecrübelerimizi müşterilerimizle paylaşarak satış
ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerinin güvenini kazanan AKC; mobilya sektöründe maddi ve teknik açıdan
vazgeçilmez tedarikçilerinden olmuştur.
Müşterilerinin haklı gururu olan AKKOCA MAKİNE A.Ş yenilikleri ile sektöre hizmet için mücadelesini azimle sürdürecektir.
ABOUT US
Akkoca Machine Industries and Trade Company is established in Beşevler Industry Area in the year of 2004 and
continuing its production at NOSAB Industry Area till 2005.
We are working especially on furniture sector as well as automotive subordinate industries.
Akkoca Machine Company which makes the designing and planning of its own production has the design and
effective modal certiﬁcates and licensed its products under the trade mark of AKC.
AKC participating with furniture makers through the country and İnegöl and having the conﬁdence of customer
by its sales and after sales activities, became an essential supplier because of having economic and technical
advantages by sharing our knowledge and experience about furniture ﬁttings which we created with our dynamic
and very knowledgeable specialists. Akkoca Machine, being the proud of its customers, is going to keep on
serving the sector by novelties.
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Firma Adı / Company Name

ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Çalıkhalil Mah. 22.Sokak No:4 Nilüfer / BURSA

Telefon / Telephone

+90 (224) 482 46 75 -76 -78 -79 Fax: +90 (224) 482 46 77

E- posta / E-mail

info@albaturas.com

Web Sitesi / Web Site

www.albaturas.com

HAKKIMIZDA
Firmamız, 1978 yılında Bursa ‘da Erkan TEOMAN tarafından otomotiv ve motorsiklet sektörüne yedek parça üretmek amacıyla kurulmuştur.
1994 yılında işletme ünvanımız ALBATUR Anonim şirketi olarak güncellenmiş ve kurumsal yapıya ilk adım atılmıştır.
2002 yılında ALBATUR markasıyla, mobilya sektörüne yönelik sürgü sistemleri üretimine başlayan Firmamız , bu branşta da
geliştirdiği yenilikçi ve proaktif ürünlerle, sektörüne artı değer katarak yolculuğuna devam etmiştir.
Firmamız için satış faaliyetlerinden önce, ürettiğimiz ürünlerin müşterilerimiz için kurulumu kolay, kullanımı fonksiyonel, uzun
ömürlü ve en önemlisi ihtiyacın ötesinde fayda sağlaması önemlidir.
Bursa Çalı Sanayi Bölgesinde kurulu 5.500 m2 kapalı alandaki birbiri ile entegre modern tesislerimizde üretilen tüm ürünler ;
Tasarımdan başlayarak, Kalıp Üretimleri, şaç şekillendirme eksantrik ve hidrolik Pres hatları, plastik enjeksiyon hattı, metal
işleme cnc tezgahları, Elektrostatik Fırın Boya Hattı, Yaş Boya hattı, Alüminyum işleme merkezleri, ürün montaj otomasyonları
ile üretimin her aşaması mühendislerimizin titiz kalite kontrolünde gerçekleşir.
150’nin üzerindeki tescilli ALBATUR markalı ürünler, Türkiye içerisinde 250’nin üzerinde satış noktasının yanı sıra, sayısı her
geçen gün artan yurtdışındaki 57 ülkeye ihraç edilmektedir.
40 yıl önce başlayan yolculuğumuz bugün yeni ürünler ve hayata değer katan çözümlerle devam ediyor.
Nice güzel senelerde buluşmak dileği ile saygılarımızı sunuyoruz.
Albatur Endüstri Ailesi
ABOUT US
Our company was founded in Bursa in 1978 by Erkan TEOMAN to produce spare parts for automotive and motorcycle
sectors.
Until 1994 title of our company has been updated as ALBATUR Joint Stock Company and ﬁrst step was taken to the corporate structure.
In 2002 with ALBATUR brand, Our company has started to produce sliding systems for furniture sector, our company has
developed in this branch with innovative and proactive products, added value to the sector has succeeded in a short time.
Before sales activities for our company , it is important that the products we produce are easy to installation, functional for
our customers, long-lasting and beneﬁt beyond the need.
Our factory has 5500 square meter closed area in Bursa Cali Industrial Zone and all the products produced in our modern
facilities integrated facility ; Starting from design Mold Productions, arc forming eccentric and hydraulic Pres lines, plastic
injection line, metal processing CNC machine tools, electostatic furnace paint line, wet paint line, with its aluminum machining centers, product assembly automation, every stage of production takes place in the rigorous quality in control of our
engineers.
ALBATUR proprietary branded products in over 150, as well as over 250 exclusive sales points in Turkey, are exported to 57
countries in the increasing number of overseas every day.
Our journey, which started 40 years ago, continues today with new products and solutions that add value to life. We wish to
meet you in nice times and we offer our respects
Albatur Industrial Family
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Sliding Systems • Door Hardware • Decorative Ventilation

Sürgü Sistemleri • Kapı Donanımları • Dekoratif Menfezler
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Firma Adı / Company Name

ANTİK BRONZE SARI MAMÜLLERİ ve HIRD. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

İkitelli İsdök San. Sit.1.Blok No:2/4 Başakşehir / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 594 13 41 Fax: +90 (212) 619 09 42

E- posta / E-mail

info@antikbronze.com

Web Sitesi / Web Site

www.antikbronze.com

HAKKIMIZDA
Antik Dünyasına Hoş Geldiniz.
Biz 50 yılı aşan bilgi ve tecrübemizi siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmanın heyecan ve gururunu duyuyoruz.
Eski çağın mistik yapısı ve kokusunu Antik Bronze ürünleri üzerine hissedilir. Eskiye dair ne arıyorsanız gerçek bir antika koleksiyonu bulacaksınız. Yeni Çağın içindeki günlerde, ellerinizde nostaljik bir koku hissedeceksiniz. Antik Bronze yeni inovasyonlarla kendini yenilemeye devam ediyor. Kaliteli malzemenin estetik ile birleştiği geniş ürün gamımız aşağıdaki gibidir.
Kapı kolları, Kapı Kilitleri, İspanyoletler, Pencere Kolları, Kapı Aksesuarları, Kapı Tokmakları, Kapı Çekmeleri, Antik Elektrik
Grubu, Panjur & Kapak Menteşeler, Panjur Stoperleri, Giyotin Pencere Aksesuarları, Kilitler & Mandallar, Sürgüler & Çengeller,
Dekoratif Süsler, Raf Küpeşte Ayakları, Halı Tutucular & Havluluklar, Mobilya Ayakları, Harfler & Rakamlar, Çeşmeler, Posta
Kutuları, Şömine Aksesuarları, Şekerlik, Şemsiyelik, Kulplar, Perdelikler ve Askılar olarak kategorileşmiştir.
Üretim sürecinde hammadde olarak sarı pirinç kullanıyoruz. Sarı pirinç ürünlerinin kalitesini artırır. Çünkü bu daha dayanıklı ve
diğer metaller daha yüksek dirençli korozyona sahiptir. Kırılmaları deforme olmaları çok zordur. Bundan dolayı diğer materyallere göre daha pahalı ve az kullanılır. Ürün ömrü çok uzundur. Dış mekan için en iyi metaldir.
Firmamızın değişmez prensipleri daima kalite, zamanında teslim, uygun ﬁyat ve güler yüzlü hizmet olmuştur. Antik Bronze
ailesi olarak, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermekten
mutluluk ve onur duymaktayız.
Saygılarımızla,
ABOUT US
Welcome To The Antik World.
We are excited and proud tos hare with our customers our knowledge and valuable experience of over 50 years. The mystical
structure and the smell of ancient priod are felt on Antik Bronze products. Whatever you are looking fort hat belongs top ast,
you can ﬁnd itin our antique collection. In the days of the New Age, you will feel the nostalgic smell your hands. Ancient
Bronze continues to renew itself with new innovations. Wide range of our products that combine aesthetics with quality
materials are as follows.
Our products have been categorized Door Handles, Door Locks, Latches, Window Handles, Door Accessories, Door Knobs,
Door Pull Handles, Antique Electric Group, Blinds & Door Hinges, Blinds Stoppers, Guillotine Window Accessories, Look &
Latches, Latches & Hooks, Decorative Ornaments, Shelf & Handrail Feets, CRPET Holders & Towel, Furniture Legs, Letters &
Numbers, Fountains, Mailbox, Fireplace Accessories, Sugar Bowl, Umbrella Stand, Pulling Handles, Curtain Hooks and
Hangers.
We use yellow prass as raw material in the production process. Yellow brass improves the quality of products. Because it has
more durable and corrosion of higher resistant than the other metals. It very difﬁcult to be deformed and fractured. Therefore
it is used less and less expensive than other materials. Product life is very long. It is the best metal for outdoor.
The unchanging principles of our company is always quality, timely delivery, suitable price and friendly service. In Antik
Bronze family, we thank you for your interest and support you have shown close. We are pleased and honored to serve you
today and in the future.
Best Regards,
21

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği | www.maksder.org.tr

22

[[[EVVE]GSQXV

Firma Adı / Company Name

ARRAY MOBİLYA RAYLARI SAN. ve TİC. A.Ş

Firma Adersi / Company Address

Esenyurt Namık Kemal Mah. 121.Sok No:30 Posta Kodu: 34513 İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 690 21 87 Fax: +90 (212) 690 21 80-88

E- posta / E-mail

info@array.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.array.com.tr

HAKKIMIZDA
ARRAY Mobilya Rayları San. ve Tic. A.Ş., 1992 yılında kurulmuş olup, yenilikçi vizyonu doğrultusunda, 2002 yılından itibaren, yapmış olduğu
konuyla ilgili ciddi yatırımlarla, Türk mobilya sektörünün ihtiyacı doğrultusunda, çeşitli özelliklerde Teleskopik Raylar, Gizli Raylar ve Masa
Raylarını üreterek sektöre sunan ilk ve en büyük ﬁrmadır.
Konusunda yüksek ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışan ARRAY, her zaman verdiği güvence ile KOBİ’ler, Büyük Ölçekli Üreticiler ve Ticari Firmalar için vazgeçilmez iş ortağı olmuştur.
ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartları ile otomasyonlu üretim hatlarından çıkan % 100 Türk Malı ürünler, ARRAY Mobilya Rayları
San. ve Tic. A.Ş.’ nin vermiş olduğu 2 yıllık ürün değiştirme garantisi altında siz değerli iş ortaklarımıza sunulmaktadır.
Ar&Ge çalışmaları doğrultusunda yapılan yatırımlar sonucunda, ﬁrmamız; kaliteyi ve müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutarak, ürün portföyünü
arttırmıştır. Yine bu doğrultuda, yeni ürünler ve yatırımlar yapmak için, Ar&Ge çalışmaları artan hızla devam etmektedir.
ARRAY, ülkemizin kaliteden ödün vermeyen ve önde gelen Üretici ve Ticari Firmaları ile çalışmakla birlikte aynı zamanda, Avrupa, Orta Doğu,
Kuzey Afrika ve Rusya bölge ülkelerine, çeşitli özelliklerde Mobilya Rayları ve diğer Endüstriyel Rayların ihracatını yapmaktadır.
ARRAY, Dürüst, Saygılı, İlkeli, Güçlü ve Güvenilir, Mühendis bir ﬁrma olmanın özelliğini her zaman taşımıştır ve değerli iş ortaklarına bunu
göstermiş ve hissettirmiştir.
Karşılıklı memnuniyet anlayışı içinde, mutlu geleceğe, iş ortaklarımızla birlikte yürümek, en büyük arzumuzdur. Bu nedenledir ki, ARRAY, çeşitli
sivil toplum sorumluluk projelerine katkı sağlayan ve doğa dostu anlayışıyla, ülkesinin modern ve çağdaş bir toplum olma hedeﬁne destek
vermeye devam etmektedir.
ABOUT US
ARRAY, was established to maket he mold and metal sheet parts manufacturing for all sectors in 1992. From past to present various
features of the telescopic ball bearing slides, Under mounted drawer slides and table slides are speciﬁed to make production for furniture
industry.
ARRAY, since its establishment to present time is the ﬁrst and uniqüe company in Turkey spesiﬁcally focused to its own profession and
provides the best quality to sector ideally.
100 % Turkish origin goods of Array produced in its own property of 6200 m2 closed facility area. ARRAY, has been generated and appling
ISO 9001-2008 Quality management system for 13 years. It is submitting high quality products to furniture sector with its full automated
lines, expert labor force, innovative R&D department and high qualiﬁed raw materials to provide continuous innovation and will keep
continue.
Unequelled process of Array provides high qualiﬁed products and under the protection of the 2-year warranty of Array.
The difference of ARRAY from its competitors is not limited with guarantee conditions. ARRAY, while providing the products on time delivery
obtains its customers a system of low cost opportunities.
By Determining the correct vision, being aware of its mission, empasizing its values and never making concession by R&D activities ARRAY
is walking to future together with its customers.
As Being Quality concerned and conﬁdent in the foreground ARRAY is paying importance at customer relations management and customer
satisfaction.
ARRAY export its high qualiﬁed furniture slides to many countries and maintains service as a supplier to many reputable companies of
Turkey in furniture, storage and aspiratör sectors.
ARRAY has the responsibility of being an environmental friendly company, all coated products, are adopted by the European Union speciﬁcations and norms, Crom +3 passivation applied in alkaline baths. Marketing network established. The company continues to introduce unique
and functional products for kitchens and bathrooms without leaving its speciﬁc product range.
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Firma Adı / Company Name

ASTS PROFİL MÜH. ve PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Organik Cad No:11 Tuzla / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 593 38 92 Fax: +90 (216) 365 25 21

E- posta / E-mail

info@mobelkant.com

Web Sitesi / Web Site

www.mobelkant.com

HAKKIMIZDA
2000 yılından beri Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan iki ayrı fabrikasında dekoratif
resim çerçevesi proﬁlleri ve otomotiv & inşaat sektöründe kullanıma sunulan proﬁllerin yanında ürettiği PVC
KENAR BANTLARI ve çıta proﬁlleri ile mobilya sektöründe önemli bir atılım yapan ASTS PROFİL ﬁrması 2017
yılından beri Mobilya Sektöründeki faaliyetlerini Mobelkant markası altında yapmakta olup bu marka ile üretiminin
yarısından fazlasını ayırdığı ihracat pazarlarında 50 ülkeye aktif ihracat yapmaktadır.
Firma, sürekli gelişimi ve ürün ve hizmet geliştirmeyi, uluslararası kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak müşterilerini, çalışma ortamı ile çalışanlarını memnun etmeyi ve müşterileri, iş ortakları ve bayileri ile devamlılık, saygınlık ve güven simgesi olmayı hedefler.
İnovasyon ve Ür-Ge çalışmalarını her zaman ilk planda tutan ﬁrma, kalitede süreklilik amacı ile sürekli yeni ve
modern yatırımlar yaparak, yüksek kalitenin yanında üretimde verimlilik, ürünlerde çeşitlilik ve yüksek kapasiteyi
amaç edinmiştir.
ABOUT US
ASTS Proﬁle has been producing PVC edgebandings, and furniture proﬁles for furniture industry ( together with
the decorative frame proﬁles and several proﬁles for construction and automotive indusrty) since 2000 in its 2
factories which are located in Tuzla Kimya Sanayicileri Sanayi Sitesi. All the activities of furniture industry are
being operated under the brand name of Mobelkant since 2017 and PVC Edgebandings of ASTS Proﬁle has reached to 50 counties with great reputation of Mobelkant.
The company aims; Continuous development of product & service, provide the goods that has international
acceptance of quality, suppy the best possible working ambiance for its employees and and to be the symbol of
trust and conﬁdance for its partners, customers and suppliers.
Inovation and R&D is always on the ﬁrst stage of the strategic plan and with aiming the continuity of high quality,
ASTS Proﬁle keeps on investing for more efﬁcient production and wide range of the product and service with high
capacity.
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Firma Adı / Company Name

AYTUĞ PLASTİK MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Beylikdüzü OSB Mahallesi Leylak Caddesi No: 2-1 Beylikdüzü / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 613 89 22 -23 Fax: +90 (212) 577 36 46

E- posta / E-mail

info@aytugplastik.com

Web Sitesi / Web Site

www.aytugplastik.com

HAKKIMIZDA
Aytuğ Plastik ve Kesme Kalıpları Mobilya Aksesuarları San. Tic. Ltd. Şti.’nin ilk temelleri 1970 yılında kurucumuz
Mustafa ŞAHİN tarafından atılmış, 1998 yılında Aytuğ Plastik olarak mobilya aksesuarları sektörüne hızlı bir giriş
yapmıştır.
Kuruluşundan itibaren ürün yelpazesini sürekli olarak geliştirmiş ve genişletmiştir. Sektörde daha ileriye ulaşmak
için gerekli atılımları yapmış ve yapmaktadır. Bugün makine parkuru, deneyimli kadrosu ve müşteri portföyü ile
sektörde tercih edilen bir ﬁrma konumuna gelmesinin başlıca sebebi her aşamada uygulanan kalite kontrol ve
müşteri memnuniyeti odaklı çalışmamızdır.
Aytuğ Plastik olarak hedeﬁmiz yeni tasarımlarımızı en kaliteli hizmetle birleştirmek, yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize en kaliteli ürünü en ekonomik ﬁyat ile sunmaktır.
Saygılarımızla;
“Kalite Ayrıntıda Gizlidir.”
ABOUT US
Aytuğ Furniture Accessories,one of the leading Turkish manufacturers,has been established by Mustafa Şahin in
the year 1970. It has started the manufacturing of furniture accesories in 1998 under the brand ’’Aytuğ’’. Aytuğ has
always targeted developing and improving its product range and organizational,dynamic structure. Today Aytuğ
is a brand especially preferred in the Turkish an international markets with its experienced staff and technological
machinery equipment. Our main target is to present the best quality products with the most competitive prices to
our customers.
Respectfully yours,
“The quality is hidden in the details”
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Firma Adı / Company Name

BATU DİZAYN MOBİLYA ve AKSESUARLARI NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ

Firma Adersi / Company Address

Ertuğrulgazi Mah. Alanyurt Cad. No:10 İnegöl / BURSA

Telefon / Telephone

+90 (224) 714 91 94 - 95 Fax: +90 (224) 714 91 96

E- posta / E-mail

info@batudesign.com

Web Sitesi / Web Site

www.batudesign.com

HAKKIMIZDA
BATUDESIGN, 2009 yılında mobilya sektöründeki ﬁrmalara hizmet vermek amacı ile kurulmuştur. Fabrikamız 3000m² kapalı
alanda hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana ürün çeşitliliğini, büyüyen işgücü kapasitesiyle arttırarak, genç ve
dinamik çalışanlarıyla kaliteden ödün vermeden üretimlerini devam ettirmektedir. Gittikçe güçlenen deneyimli kadrosu,
makine ve üretim hatlarıyla siz değerli müşterilerine daha iyi hizmet vermek, sizlere katma değerli ürünler yapabilmek için tüm
gücüyle ve enerjisiyle çalışmalarını sürdürmektedir.
Deneyimli ve tecrübeli ekibimiz ile sektördeki öncü ve büyük ﬁrmalara, sektörde gelişmekte olan diğer ﬁrmalara ve gün geçtikçe artan yurtiçi ve yurtdışı müşteri potansiyelimize, bir tedarikçiden daha çok, bir çözüm ortağı yaklaşımımız ile bilgi ve deneyimlerimizi aktararak ve hizmet vererek geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz.
Siz değerli müşterilerimizin de bildiği gibi, ürün çeşitlerimiz; gardırop iç bölmelerinin daha verimli ve düzenli kullanılmasını
sağlayan, ergonomik çözümler sunan, giyinme odaları, alüminyum çerçeveli cam kapaklar, asansör sistemleri, pantolon ve
elbise askıları, çamaşır sepetleri, sensörlü led aydınlatma sistemleri, spot aydınlatmalar, masaüstü spiral aydınlatmalar ve
kablolu, kablosuz şarz ünitelerinden oluşmaktadır.
Tüm bunlara ek olarak 2014 yılında gerçekleştirilen yabancı ortaklık ile, PVC kaplı ahşap hazır çekmece kasaları ve V-Cut
kesimli çekmece kasa üretimiyle mobilya sektörüne özel ve avantajlı çözümler sunmaktayız. Sadece çekmece kasa üretimi
yapan tesisimizde günlük 15.000adet çekmece kasa üretimi yapılmaktadır. Yüksek kapasitemizle sektördeki üreticilerin tesis
verimliliklerini arttıracak çözümler ve ortaklıklar oluşturmaya devam ediyoruz.
Ürünlerimizde fonksiyonellik, kullanım kolaylığı ve tasarıma vermiş olduğumuz önem, sizler için farklı, yenilikçi ve teknolojik
alternatifler sunmamızı sağlamaktadır. BATUDESIGN olarak siz değerli müşterilerimizin güven ve desteği ile daha fazla çalışarak ve araştırarak, sektöre ve sizlere değer yaratan katkılarda bulunmaya devam edeceğiz.
ABOUT US
BATUDESIGN was set up in 2009 to give a service in furniture sector. Our factory has 3000m² area. From our foundation we
have been, increasing our product varieties with the help of our rising work strenght and dynamic employers and keep on
manufacturing quality products. With increasing experinced staff, machine and production lines, we keep on working hard
to give our customers better service and unique products.
By the help of our experinced staff, we are developing our company with sure steps and approaching our local and export
costumers by being a solution partners with our knowledge.
As our dear costumers know, our products varieties consist of supplying more productivity usage in wardrobe area, giving
ergonomic solutions, walk-in-closet systems, glass door with aluminium frame, aluminium lift systems, trouser and dress
hangers, laundry baskets, sensor led lighting systems, spot led lightings, spiral led lightings, wire and wireless charge units.
In adittion to these by making a new partnership with a foreign company in 2014, we are presenting special and advantage
solution to furniture sector with making production of v-cut and PCV covered wood drawer panels. This drawer factory can
produce only drawer panels around 15.000 in a one day process. We keep on presenting solutions to furniture manufacterers with our high capacity.
Our importance to the functionality, easy usage and unique designs provide you different, innovative and valued technological alternatives.
BATUDESIGN contribute value to the sector by more working and researching, also with our customers trust and supports.

29

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği | www.maksder.org.tr

30

Firma Adı / Company Name

BERFİNO MOBİLYA AKS. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

İkitelli OSB. Atatürk Oto San. Sit. 22. Sok. Ünal İş Merk. No: 43-44-45
Başakşehir / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 549 30 71 Fax: +90 (212) 549 97 04

E- posta / E-mail

info@berﬁno.com

Web Sitesi / Web Site

www.berﬁno.com

HAKKIMIZDA
Köklü bir sektör tecrübesini arkamıza alarak Ocak 2006 yılında Berﬁno Mobilya Aksesuarları markamız ile üretime başladık.Kuruluşumuzdan bugüne düzenli olarak hem yurtiçi hem yurtdışındaki sektörel gelişmeleri yakın takibe alarak müşterilerimize daima en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen ﬁrmamız bu amaçla hammaddeyi ürüne dönüştürene kadar geçen tüm üretim
süreçlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmeye özen göstermektedir.Doğaya saygılı üretim anlayışımız çerçevesinde kullandığımız malzemenin kalitesinden, atıkların bertarafına kadar her safhada çevre bilinci ile hareket ediyoruz.Üretimimizin etkin,
verimli ve müşteri odaklı çalışmasını sağlamak üzere edindiğimiz ISO 9001 kalite yönetim sistemimiz ve tüm ﬁrma çalışanlarının katılımı ile toplam kalite yönetimi anlayışı çalışıyoruz. Her zaman en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak ve
sıfır kusur yüzdesi ile ürün üretmeyi temel amacımız olarak görüyoruz. 2013 yılında yenilenen ekibimiz ve genişleyen üretim
tesisimiz ile müşteri memnuniyeti için yatırımlar yapmaya, Ar-Ge çalışmaları ile her gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.Çünkü biz;“İşimizi gerçekten severek yapıyoruz. ”Biliyoruz ki; ancak bir işi sevdiğiniz zaman o alanda kendinizi daha da
geliştirmek ve daha başarılı olmak için çalışırsınız. “İşimizde daha başarılı olmak için sürekli araştırıyoruz.” Sektörümüzde yeni
olan ne varsa takip etmeye ve bunları müşterilerimiz için kullanılabilir materyaller olacakları şekilde uyarlamaya çalışıyoruz.
“Çözüm üretiyoruz.” Her türlü proje için uygun düşük maliyetli uygulanabilir çözümler üretiyoruz. “Disiplinli ve programlı çalışıyoruz.” Üzerinde çalıştığımız her proje için iş akışını düzenliyor ve proje ekibine dahil tüm çalışanlarımızın bu sürece sadık
kalmasına özen gösteriyoruz.

ABOUT US
We have been producing with our deep-rooted experience in the sector with the brand name of “Berﬁno Furniture Accessories” since 2006. Since our organization, we are regularly following the innovations at sectoral developments in domestic and
over seas. Our purpose is to give the best service to our customers. In this way, we are converting raw material products all
processes in our own factory.We have been working with the concept of natüre-friendly production.We act with environmetal
awareness on the quality of the materials we use and disposal of waste issues. Our production to ensure effective, efﬁcient
and customer-focused activities have recevied ISO 9001 certiﬁcate. And with the participation of all company employess are
working with the concept of total quality management. Our main goal is always provide the highest level of customer satisfaction and to produce flawless products. We renovated our team and expanded our production plant in 2013. And with R&D
Works we still continuing to improve ourselves every day we act.Because we; “Are constantly reserching to make our
business more successful.” In our industry we are trying to follow everything that is new. “Provide solutions” For every Project
we produce low cost practical solutions. “Are working, disciplined amd programmatic.” For every Project we work on workflow and Project team involved in organizing all our employess are careful to remain faithful to this process.
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Firma Adı / Company Name

BOĞAZİÇİ MALZEMECİLİK DÖŞEME TEKSTİL SAN. ve LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Ramazanoğlu Mh. Kaynarca Cd. No:17/1 Pendik / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 378 20 03 Fax: +90 (216) 378 20 09

E- posta / E-mail

info@bomeks.com

Web Sitesi / Web Site

www.bomeks.com

HAKKIMIZDA
Boğaziçi Malzemecilik Döşeme Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. mobilya imalatında kullanılan döşeme malzemelerinin toptan
satışı amacı ile 1998 yılında İstanbul Bayrampaşa' da kurulmuştur. 2004 yılında şirket merkezini İstanbul Gürpınar adresine
taşıyarak toptan satış hizmetlerine yeni adresinde devam etmiştir. Firma 2009 ve 2010 yıllarında İstanbul Bayrampaşa' da ve
İzmir Karabağlar' da açtığı satış mağazaları ile döşeme malzemelerinin perakende satışına da başlamış, 2013 yılına kadar
toptan ve perakende satış hizmetlerini birlikte yürütmüştür.
Boğaziçi Malzemecilik 2013 yılında, 25 yıldır mobilya mekanizmaları üreten, sektörün köklü ve tanınan üretici ﬁrmalarından
birini satın alarak mobilya mekanizmaları üretim faaliyetine başlamıştır. Boğaziçi Malzemecilik standartlaşmış tüm mekanizma tiplerini en üst kalite düzeyinde ve en rekabetçi ﬁyatlarla üretmenin yanında, sektöre yeni ürünler sunan ve farklı uygulama
alanları kazandıran öncü ve yenilikçi bir ﬁrmadır. İstanbul Kurtköy' deki üretim tesisinde konusunda uzman ve tecrübeli teknik
kadrosu ile gerçekleştirdiği yeni ürün tasarımları ve yine kendi bünyesinde ürettiği kalıpları ile ürün gamını her geçen gün
genişletmeye devam etmektedir.
Kurulduğu yıldan bugüne ülkemizin en büyük ve en saygın mobilya üreticilerine hizmet vermenin gurunu yaşayan Boğaziçi
Malzemecilik, 2013 yılından itibaren ihracat konusunda yaptığı çalışmalar ve yatırımlar neticesinde bugün 50' un üzerinde
ülkeye ihracat yapar duruma gelmiştir.
Sektörde 25 yıllık tecrübesi ile, dinamik ve yenilikçi kadrosu ile, sürekli genişleyen ürün yelpazesi ile, üretim hızını ve kalitesini
daha da arttırmaya yönelik kesintisiz devam eden yatırımları ile, yurtiçinde ve yurtdışında sürekli fuar katılımları ve sürekli
genişlettiği ticaret ağı ile, BOĞAZİÇİ MALZEMECİLİK pazarın peşinden giden değil pazara yön veren ﬁrma olma felsefesinden
taviz vermeden hızlı ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir.
ABOUT US
Boğaziçi Malzemecilik Döşeme Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. has been established in Bayrampaşa İstanbul in the year 1998 for
the purpose of wholesales of upholstrery materials. Our company has moved to Gürpınar İstanbul in 2004 and it has continued wholesale activities in it's new address. In 2009 and 2010 our retail stores were established in Bayrampaşa İstanbul and
Karabağlar İzmir.
Boğaziçi Malzemecilik took over a 25 years experienced and well-established Furniture Mechanism Production Company in
İstanbul. With this step, the company entered into the manufacturing sector. Boğaziçi Malzemecilik has been producing high
quality furniture mechanisms with competetive prices and it brings new and innovative solutions to furniture market. It is
expanding product range constantly in production plant in Kurtköy with its own mold production facility and experienced
team.
Boğaziçi Malzemecilik is proud to serve the biggest and most respected furniture producers in our country since the year it
was founded. It has been exporting to more than 50 countries today due to the works and investments it has made about
exports since 2013.
25 years of experience in the sector, dynamic and innovative staff, constantly expanding product range, investments to
further increase production speed and quality, continuous participation in trade fairs in Turkey and abroad and constantly
expanding trade network. BOĞAZİÇİ MALZEMECİLİK continues to lead the way fast and surely without sacriﬁcing the philosophy of being a company that gives direction to the market.
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Firma Adı / Company Name

BURAK TEKER ve MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. ve TİC. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Dudullu OSB Mah. Des Sanayi Sit.112. Sok. T02 Blk. No:18-20 Ümraniye / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 466 07 00 Fax: +90 (216) 420 04 50

E- posta / E-mail

info@burakteker.com

Web Sitesi / Web Site

www.burakteker.com

HAKKIMIZDA
Burak Teker olarak sektördeki faaliyetimize 1992 yılında İstanbul, Çağlayan’da mobilya tekerleklerinin satış ve dağıtımını yaparak başladık. Bir kaç yıl içinde, hızlı bir gelişme göstererek yurt çapında, çoğunluğu mobilya aksesuarcılarından oluşan, 400 kadar müşteriye hitap eder hale geldik.
2002 yılında yine aynı alanda üretime başlama kararı aldık. 2006 yılına kadar, piyasanın en çok talep gören ürünlerini, kalite standartlarına önem vererek yeniden ürettik. Daha sonra ürettiğimiz ürünlerde ise sektörün teknik ve estetik gereksinimlerini öngören özgün tasarımlarımız ağırlık kazandı.
Bugün Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde 2000 m2’lik alanda ve 40 personel ile 600’e kadar mobilya tekerleği
çeşidinin üretimini yapmaktayız. Yıllık üretim kapasitemizi İzmir kenti Sanayi bölgesinde yer alan 2000 m2 kapalı
alana sahip olacak yeni üretim tesisimiz ile artacaktır. Amacımız, sürekli olarak iç ve dış pazarlarda markamızı
geliştirmek için, yüksek kaliteli, yenilikçi ve benzersiz bir şekilde tasarlanmış ürünler var.
Kurulduğu günden bu yana, şartlar ne olursa olsun sürekli ileriye giden ﬁrmamız, gelecekte de değişik tasarımları
ve farklı ﬁrma kimliği ile yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da istikrarlı, yenilikçi ve güvenilir çizgisini devam ettirerek, güçlü bir marka olmayı hedeflemektedir.
ABOUT US
We as Burak Casters started to do business within the sector with sales and distribution
of furniture casters at Çaglayan Istanbul in 1992. In few years, we have achieved signiﬁcant progress within the
sector by increasing the number of our clients to 400.
In 2002 we decided to start production in the same area. Until 2006, the most demanded products of the market,
again with emphasis on quality standards has made.Then, the products we produce in our original designs, which
foresees the technical and aesthetic requirements of the sector, has gained weight.
Today Dudullu organized industrial zone with an area of 2000 m2 and up to 600 staff, 40 of the wheel we are
engaged in the production of furniture varieties.Our annual production capacity, which will have a covered area of
2000 m2 in the industrial area of the city of Izmir will increase with our new production facility. Our goal is continuously to develop our brand in domestic and foreign markets, high-quality, innovative and uniquely designed products.
Since its inception, regardless of the circumstances, constantly going forward,our company different designs and
different company, domestically as well as overseas in the future ID is a stable, innovative and reliable line,continuing it aims to be a strong brand.
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Firma Adı / Company Name

CAN ALÜMİNYUM SAN. ve TİC. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Ankara Cad. No: 334 16310 Yıldırım / BURSA

Telefon / Telephone

+90 (224) 272 20 00 Fax: +90 (224) 272 20 10

E- posta / E-mail

canaluminyum@yesilova.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.canaluminyum.com.tr

HAKKIMIZDA
Sektörünün ilk ve en büyük satış pazarlama ﬁrmalarının başında yer alan Can Alüminyum A.Ş.; 1975 yılında ticari
faaliyetine başlamış ve şu an için dokuz ﬁrmayı bünyesinde barındıran Yeşilova Holding’in temellerini oluşturmuştur.
Bugün gelinen noktada; endüstriyel ürünlerde Sigmateknik, inşaat doğrama ve cephe proﬁllerinde Sistem Canelli,
mobilya proﬁl ve aksesuarlarında da Mobicci markaları ile sektörlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü alüminyum proﬁl
ve aksesuarların yanı sıra, sıcak ve soğuk hadde her kalınlıkta yassı ürün satışı da yapan ﬁrmamız, alüminyum ile
ilgili aranılan herşeyin bulunduğu nadir ﬁrmalardan biridir.
Can Alüminyum, gücünü yetişmiş kadrosu ve yılların vermiş olduğu deneyimden alırken, kardeş ﬁrmamız Cansan
Alüminyum sayesinde de pazardaki yerini sağlamlaştırmıştır. Firmamız, kalıp imalatından talaşlı imalata, elektrostatik toz boyama işleminden modern teknoloji ile donatılmış gelişmiş eloksal tesisine, 10mm genişlikten 400mm
genişliğe proﬁl üretimi ve 35.000 ton/yıl üretim kapasitesi ile müşteri isteklerini kendi tesislerinde en üst düzeyde
karşılamayı ilke edinmiştir. Toplam kalite anlayışı çerçevesinde ulusal ve uluslararası tüm kalite sistem belgelerine
sahip ürünlerini satışa sunan ﬁrmamız, hizmet vermiş olduğu sektörlerde ürün kalitesini de kanıtlamıştır.
Güçlü yapısı ile Can Alüminyum; istikrarlı yükselişini 44 yıldır sürdürmüş, uyguladığı doğru stratejilerle sağlıklı büyümesine devam etmektedir.
ABOUT US
The ﬁrst and one of the biggest sales and marketing companies of the market, Can Aluminium was established
in 1975 and formed the basis of Yesilova Holding, which incorporates nine companies at present.
Today, for the industrial products Sigmateknik, system solutions for the windows, doors and facade System
Canelli, furniture proﬁle and accessories Mobicci brands with sectors are demanding along with hot milled and
cold rolled plates in all thick-nesses. And therefore, it has become one of the unique companies, where everything
searched regarding aluminium can be found.
Can Aluminium takes power from its expert staff and experience of the previous years. And it has secured its
place in the market thanks to our sister company Cansan Aluminium. Our company has adopted meeting customer demands at the highest level as a principle with its annual 35.000 ton/year production capacity of proﬁles at
10mm thickness up to 400mm in its state-of-art plants which are equipped with mold production, machining,
elektrostatic powder coating and advanced anodised machineries.
Our company puts its products, which have all the required domestic and international quality system certiﬁcates,
on the market within the frame of total quality manner, and it has proven its product quality in all the markets it
has been rendering service.
Can Aluminium, has kept its steady growth for 44 years and still continues to grow healthfully by practicing precise strategies.
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Firma Adı / Company Name

ÇAĞ KABARA SAN. ve TİC. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Ali Paşa Mah. Köstemir Cad. No: 66 Silivri / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 736 18 00 Fax: +90 (212) 736 18 08

E- posta / E-mail

info@cagkabara.com

Web Sitesi / Web Site

www.cagkabara.com

HAKKIMIZDA
Şirket Tarihi
Firmamız 1977 yılında Türkiye’de imalatı bulunmayan, kabaraların üretilmesi için, İstanbul, Güngören’de Yaşar Kocabaş tarafından ufak bir
atölye olarak kuruldu. Daha sonra ihtiyaçları karşılamak amacıyla, Güneşli’deki imalathanesine ve 1980’li yıllarda da Avcılar’daki imalathanesine taşınarak üretimini gerçekleştirmeye devam etti. 1990’lı yılların basında Almanya’dan getirdiği, zımba teli imala makinalarıyla zımba teli
imalatını da üretim hattına
ekledi. Teknoloji ve otomasyonlarla beslenen Firmamız Avcılar’daki fabrikasına da sığamayınca 2005 yılında Silivri’deki 20.000 m2 arazi
üzerine,6000 m2’lik kapalı alan yeni fabrikasına yerleşti.
Misyonumuz
Faliyette bulunduğumuz mobilya yan sanayi imalatında yenilikçi, kaliteli ve en iyi çözümler sunarak, bu yenilikçiliğe ﬁrma olarak topluca
sahip çıkmak.
Vizyonumuz
Müşteri ve çalışan memnuniyetine önem veren, etik değerlere sahip çıkan, çevreye saygılı, ülke ekonomisine katkı sağlayan bir kuruluş
olarak amacımız, müşteri odaklı ürün ve çözümler sunmak, sektördeki Türkiye liderliğini Avrupa’ya taşımak, dünyadaki ilk üç ﬁrma arasında
yer almak.
Değerlerimiz
Müşterilerimiz : Müşterimiz olmazsa bizim varlık sebebimizde olmaz. Onların memnuniyeti bizim için hedeftir.
Çalışanlarımız : Onlarla birlikte varız. Onlar gelişirse ﬁrmamızda gelişir.
Teknoloji ve Yenilikçilik : Bir marka olmak ve bunu sürdürebilmek teknolojiyi takip etmek ve daima yeninin pesinde koşmakla mümkündür.
Kalitemiz : En kaliteli ürünü üretmeliyiz ve mümkün olduğunca ucuza, verimli üretmeliyiz.
Toplum : Üretimimiz yanında, ülkemize ve insanlığa faydalı çabalarla bulunmakta değerlerimizden bir diğeri.
ABOUT US
Our Story
Our company has been established as a small workshop by YasarKocabas in Gungoren – Istanbul in 1977 for the purpose of producing
upholstery nails, which were not being produced in Turkey at that time. Later, it was moved to its new work place in Gunesli/Istanbul and
from there to its production plant in Avcılar in 1980s in order to meet the increasing demands of the market. Staple production was added
into the production line in the beginning of 1990s with the brand new staple production machines, brought from Germany. Our company,
which was continuously fed with new technology and automation, moved to its new premises, located on 20.000 m2 piece of land, in Silivri
in 2005 when it was no more able to ﬁt in production plant in Avcılar.
Mission Statement
Presenting the innovative, quality and the best solutions in the area of furniture side industry, where we are actively carrying our trade
activities, and protecting this innovation concept all together.
Vision Statement
As a company, which respects the environment, contributes the country economy, owns ethical values and gives great importance to the
customer and employee satisfaction, our vision is presenting products and solutions customer oriented, carrying the sector leadership in
Turkey to Europe and becoming one of the three top companies in the world.
Values Statement
Our customers: They are the reason of our existence. If they don’t exist, the reason of our existence also ceases. Their satisfaction is our
primary target.
Our Employees: We exist with them. If they are improved, our company is also improved.
The Technology and Innovation: Being a global trade mark and provide sustainability is only possible by following the technology closely
and always running after the latest.
Our Quality: We must produce the best quality with the most convenient price efﬁciently.
Society: Along with producing quality with the best price, displaying useful and positive affords is also
one of our values.
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Firma Adı / Company Name

ÇAĞBERK CAM AYNA ALÜMİNYUM MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Yenidoğan Mah. Mermerciler Cad. No:15 Yenidoğan - Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 429 04 44 Fax: +90 (216) 429 33 33

E- posta / E-mail

info@cagberk.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.cagberk.com.tr

HAKKIMIZDA
Müşteri şartlarına en uygun ve en yüksek kalitede alüminyum ve mamullerinin üretimini yapmak başlıca kuruluş amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda: • Ürün kalitemiz, teknik destek ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak • Tedarikçi ve taşeronlarımızla birlikte karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi
arttırmak • Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak denetlemek ve iyileştirmek • Personelimizin eğitim ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayarak çalışanlarımızın bireysel katkılarını arttırmak
• Müşterilerimizin mevcut ve gelecek beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek onlara en iyi ve en uygun şartlarda ürün
ve hizmet sunmak • Verilen hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede
tutmayı görev edinmek ve sektörde, yurtiçinde ve yurtdışında tercih edilen bir işletme olmak • Kurulan kalite sisteminin
etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmek için sistemin gereklerinden ve taahhütlerinden ödün vermemek • “Müşteri
Var Olma Sebebimiz’’ anlayışını bünyemizin her kademesinde benimsemek ve benimsetmek kuruluşumuzun kalite
politikasıdır. Bizler, • Toplam kalite bilinciyle hareket ederek müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutarız • Tüm
üretim faaliyetlerimizi Çevreye ve halk sağlığını zarar vermeden gerçekleştiririz • İnsan kaynaklarını sürekli geliştirerek,
takım ruhu ve ekip çalışması anlayışı ile kaliteli iş gücünü sürekli kılarız • Satış öncesi ve sonrası müşteri ilişkilerine özen
göstererek güven duyulan ﬁrma özelliğimizi sonsuza kadar sürdürmek hedeﬁmizdir. • İleri teknolojileri sürekli takip
ederek en yüksek kaliteye ulaşmak için tüm olanaklarımızı kullanırız • Kurumsal kültürü benimsemiş çalışanlar olarak
bizler kurumsal hizmet vermekten gurur duyarız.

ABOUT US
Our main enterprise objective is to produce aluminium and its products, in the highest quality possible with the appropriate customer conditions. For this purpose: • To provide our customer’s satisfactions with our products quality, technical support and after sale services • To incerase our productivityby working in mutual cooperationand reliance together
with our suppliers and subcontractors • To inspect and improve all the processes which effect the success of our company and our product quality continuously • To increase the contribution of our personel meeting their training needs
at maximum level • To provide our customers the best product and service in most suitable conditions by analyzing
their present and future expectations • To be a preferred enterprise both domestically and internationaly in the sector,
to commit ourselves to keep our customer’s satisfaction in top level and continuously improve the services provided •
To make no compromises from the needs and the commitments of the system, in order to continuously improve the
productivity and efﬁciency of the quality system established • To espouse on each department of our structure the
understanding of “Customers Is The Reason Of Our Existence’’ is the quality policy of our establishment. We, • Keep the
customers satisfaction above everything by moving with the total quality awareness • Carry out all our production
facilities without harming the environment and the public health • Keep the quality work force perpetuate by continuously developing the human resources, team spirit and work • Aim to continue being a reliable company endlessly by
caring the customer relations before and after sales • Use all our potentials to reach the highest quality by following
continuously the advanced technologies • Are proud of giving corporate services, as we embrace corporate culture
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Firma Adı / Company Name

ÇAĞDAŞ MOBİLYA AKS. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Yeşilce Mahallesi Göktürk Cad. No:9 Kağıthane / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 279 12 59 Fax: +90 (212) 279 51 58

E- posta / E-mail

cagdas@cagdasmobilya.org

Web Sitesi / Web Site

www.cagdaskiler.com

HAKKIMIZDA
Mutfak mobilya aksesuarları konusunda uzman ﬁrmamız Moderno by Çağdaş 'ı tanıtmak istiyoruz. Firmamız,
Moderno by Çağdaş Mobilya Aksesuarları, 20 yılı aşkın bir süredir bu sektöre hizmet vermektedir. Moderno by
Çağdaş, 1.000'den fazla çeşit çeşidine sahip geniş bir ürün portföyüne sahip olup, Moderno by Çağdaş 'ı mutfak
mobilya aksesuarları konusunda tam bir tedarikçi haline getirmektedir. Moderno by Çağdaş, otomotiv sektöründe
50 yıldan beri aktif olarak çalışan bir grubun şirketidir. Otomotiv endüstrisindeki bu 50 yıllık deneyim ve ileri teknoloji üretim bilgisi, Moderno by Çağdaş 'ın mutfak mobilya aksesuarları endüstrisindeki en yetenekli üreticilerden biri
olması için büyük bir avantaj olmuştur. Grubun otomotiv sektöründeki bazı referansları / müşterileri Mercedes,
BMW, Audi, Wolksvagen, Renault, Fiat. Bu referanslar grubumuzun üretim kalitesini ve kapasitesini göstermektedir. Moderno by Çağdaş, uluslararası kabul görmüş kalite denetim şirketleri tarafından onaylanan ISO 9001 ve
16949: 2002 kalite sistem belgelerine sahiptir.
ABOUT US
We would like to introduce our company, Moderno by Çağdaş, specialized in kitchen furniture accessories. Our
company, Moderno by Çağdaş Furniture Accessories, has been serving to this industry for more than 20 years.
Moderno by Çağdaş has a broad product portfolio which has more than 1.000 type of variants that makes Moderno by Çağdaş a full line supplier in terms of kitchen furniture accessories. Moderno by Çağdaş is a company of a
group which is mainly active in automotive industry since 50 years. This 50 years of experience and high-tech
production know-how in automotive industry has been a great advantage for Moderno by Çağdaş to be one of the
most capable manufacturers in kitchen furniture accessories industry. Some references / clients of the group in
automotive industry are Mercedes, Bmw, Audi, Wolksvagen, Renault, Fiat. These references show the level of
quality and capability of production of our group. Moderno by Çağdaş has ISO 9001 and 16949:2002 quality
system certiﬁcates approved by internationally recognized quality audit companies.
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Merkez
Otosanayi Sitesi Girne Cad.
No: 9/2 4. Levent / İstanbul

Fabrika
Bakır ve Piriniç San. Sit. Menekşe Cad.
No.18 Beylikdüzü / İstanbul

cagdas@cagdasmobilya.org
www.cagdaskiler.com

T. +90 212 875 75 55
F. +90 212 279 51 58
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Firma Adı / Company Name

ÇEBİ KİLİT ve MOB. AKSESUARLARI SAN. TİC. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Abdurrahman Gazi Mah. İslamoğlu Cad. No: 19 Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 561 11 40 Fax: +90 (216) 311 36 03

E- posta / E-mail

cebi@cebidesign.com

Web Sitesi / Web Site

www.cebidesign.com

HAKKIMIZDA
"ÇEBİ A.Ş., 1979 yılından günümüze kadar, mobilya kulp ve düğmeleri, bağlantı elemanları, elbise askıları,cam masa tablaları için flanş ve
bağlantı elemanları üretmekte olup, mobilya aksesuarları sektöründe öncü ve lider bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir.
İstanbul/ Samandıra’da 6,000 m2 kapalı bir alanda bulunan üretim tesislerinde 400 çalışanı ile oldukça deneyimli bir üst yönetim grubu görev
yapmaktadır. İyi organize edilmiş kaliﬁye bir üretim gücünün avantajlarına paralel olarak, yetenekli bir tasarım grubu, kendini adamış becerikli
bir satış gücü ve tüm Türkiye’ye yayılmış geniş bir dağıtım ağının getirdiği katkıların Çebi A.Ş.’nin başarısında büyük payı vardır.
Ürünün kalitesi, bir uluslar arası akreditasyon kuruluşu olan ve Almanya’da bulunan LGA Test and Certiﬁcation Institute tarafından verilen LGA
Quality Certiﬁcate güvencesi altındadır. ISO 9001 Sistem Kalite Sertiﬁkası’nın alınması ile ilgili sürdürülen çalışmalar da son aşamaya gelmiş
bulunmaktadır. Ayrıca, en son modern teknolojilerin kullanımı, entegre üretim tesisleri, üretim süreci ile ürün işlevselliğine yönelik Ar- Ge
çalışmaları, sürekli eğitim ve çevre duyarlılığı da bu şirketin kalite anlayışını yansıtmaktadır.
Çebi A.Ş., tasarıma önem verdiği kadar sektöründeki gelişmelerinde yakın bir takipçisidir. Dolayısı ile, 100 modelden geliştirilen ve, tamamlayıcı
parçalara uygulanan çekici bir renk çeşitlemesi ile ustaca zenginleştirilen 8 değişik yüzey ile, 3000’den fazla ürün olarak sunulan çözümler,
kullanıcıların en karmaşık ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bireysel çözümler de üretmek mümkündür.
Türkiye’deki Pazar payı ve itibarı, Çebi A.Ş.’yi yurtdışına açılmaya itmiş ve bu hedefe doğru motive etmiştir. İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan,
İngiltere, Belçika, ABD, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldavya, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya, Bosna, Türki Cumhuriyetleri, Suudi Arabistan ve, hatta, bazı Afrika ülkeleri Çebi’nin hedeflediği pazarlardır. Çebi A.Ş., bu stratejik kararı alarak, tüm mobilya imalatçıları ve mobilya aksesuar distribütörlerine, geniş ve dinamik, uluslararası standartlarda bir ürün yelpazesini tam zamanında, uygun ﬁyat ve
şartlarla temin etme sorumluluğunu koşulsuz üstlenmiş olduğu gibi, kendisini bu hedefe adamış bulunmaktadır. Çebi A.Ş., alıcılarını sadece
müşterileri olarak değil, iş ortakları olarak da değerlendirmektedir.
Çebi A.Ş, çağdaş çözümlerini size sunmak için fırsat vermenizi bekler ve koşulsuz müşteri memnuniyetine ulaşmak için gerekli gayretin sarf
edileceğine sizleri temin eder."

ABOUT US

"ÇEBI A.S. is a Turkish manufacturer of furniture accessories such as handles, knobs, ﬁtting accessories, clothes hangers, flanges and ﬁttings
for table & desk glass tops and legs for sofas & cabinets and has been a leader in this sector since 1979.
The production facilities located at Samandıra/ Istanbul on a covered area of abour 6,000 sqm offer employment to about 400 personel with a
highly experienced top management group. Paralel to the advantages of a very well organized and qualiﬁed production force, Cebi A.S. enjoys
the success of a gifted design group, of highly skilled and devoted sales force as well as an efﬁcient distribution net widely spread all over
Turkey. The product quality is under the guarantee of the LGA Quality Certiﬁcate issued by a worldwide approved certiﬁcation body – The LGA
Test & Certiﬁcation Institute in Germany. Moreover, presently the company is undergoing the ﬁnal preparations necessary for obtaining the ISO
9001 System Quality Certiﬁcate. The quality orientation of the company is reflected in many other aspects of its activity such as employment
of the latest modern technology, integrated production facilites and RD concerning the production process and product functionality, continuous training and sensibility concerning environment.
As a design oriented producer and a close follower of the developments in this industrial ﬁeld, Cebi A.S. acquires the ability to develop and
provide excuisite and even individual solutions to the end users’ most complicated needs by offering more than 3000 products derived from
100 models in 8 different surface ﬁnishes, skillfully enriched with an attractive assortment of colours applied to the complementary parts..
The well deserved reputation and market share of Cebi A.S. in Turkey was the basic motivation for the company’s penetration in foreign markets
such as Italy, France, Germany, Greece, England, Belgium, USA, Russia, Ukraine, Moldovia, Romania, Bulgaria, Albania, Serbia, Macedonia,
Bosnia, Turkik Republics, Saudi Arabia and even some African countries. By taking this startegic decision, Cebi A.S. has also assumed the
non-questionable responsibility of committing themselves to supply a wide and dynamic product range of international standards at convenient terms and conditions, just in time, to all furniture manufacturers and furniture accessories distributors, not only as their supplier but also
as their business partner.
Cebi A.S. expects to be given the opportunity to present you their contemporary solutions and assures you of their best efforts towards the
achievement of the highest level of customer satisfaction."
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Firma Adı / Company Name

ÇEMOBSAN METAL ve PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Ç.O.S.B. G.O.P Mah. 21 Sok. No: 11-13 / A Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Telefon / Telephone

+90 (282) 725 06 11 Fax: +90 (282) 725 06 11

E- posta / E-mail

info@cemobsan.com

Web Sitesi / Web Site

www.cemobsan.com

HAKKIMIZDA
Çemobsan Metal ve Plastik San.Tic.Ltd.Şti. özel güvenlik, temizlik, lojistik ve personel taşımacılığı hizmetleri ve
kozmetik alanlarında faaliyet gösteren öncü kuruluşlardan biri olan Çetin Grup’un bir iştirakidir. Çemobsan, 2005
yılında kurulmuş ve 2007 yılından itibaren mobilya üretimine başlamıştır.
Şirketimiz, 2017 yılının ilk çeyreğinde mobilya aksesuarları üretimine başlamıştır. Kuruluşumuzdan itibaren, mobilya parçaları alanında küresel bir oyuncu olma hedeﬁyle, ülke ekonomisine katkımızı arttırmak ve yenilik, güvenilirlik
ve nitelikli müşteri hizmetleri konusunda sektörde öncü olmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Çemobsan’da Kalite Önce Gelir
Güvenilir bir paydaş olmanın ve her zaman yüksek ürün ve hizmet kalitesi sağlamanın, günümüz dünyasında uzun
vadeli iş ilişkilerini oluşturan ana unsurları arasında yer aldığının bilincini taşımaktayız. Bu ilkeler, aynı zamanda
Çemobsan'ın sürdürülebilir kalkınma politikasının da temelini oluşturmaktadır.
Vizyonumuz
Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda lider olmak için gerekli olan farkı birlikte
yaratmaktır.
Misyonumuz
Sektördeki trendleri belirleme yolunda ilerlemek, yenilik ve müşteri hizmetlerinde kalitenin tek adresi olmak en
önemli hedeﬁmizdir.
ABOUT US
Çemobsan Metal ve Plastik San.Tic.Ltd.Şti. is part of Çetin Group which is one of the prominent corporations
operates in the ﬁelds of private security, Cleaning, Logistics, and Personnel Transportation services and cosmetics. Çemobsan was established in 2005, and started to manufacture furniture as of 2007.
In the ﬁrst quarter of 2017, furniture accessories production started. With the objectives to be a global player in
furniture accessories ﬁeld, we work for increasing our contribution to the country's economy and being a pioneer
in the industry in terms of innovation, reliability and qualiﬁed customer service since the ﬁrst day. With our exclusive R&D unit, we eagerly continue creating innovation in order to set new trends in the industry.
Our Vision
Creating the difference which is needed for being a leader in domestic and international markets, together with
our employees and business partners.
Our Mission
It is Çemobsan's most important goal to be proceeding on the path to determine the trends in the sector and to
be the sole address of innovation and customer care.
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Firma Adı / Company Name

DELTA BÜRO GEREÇLERİ ENDÜSTRİ ZIMBA TELLERİ TİC. ve SAN. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Tahtakale Tomruk Sok. Vakıf İş Hanı No:709 Eminönü / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 655 47 32 Fax: +90 (212) 550 78 86

E- posta / E-mail

info@delta.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.delta.com.tr

HAKKIMIZDA
1960 yılında İstanbul’da, üretime başlayan DELTA BÜRO GEREÇLERİ ENDÜSTRİ ZIMBA TELLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş
geride bıraktığımız 60 sene içerisinde sektöründe dünyanın en tanınmış sayılı markalarından biri olmayı başarmıştır.
60 senedir, 45 ülkeye yaptığı ihracatı ile; bugün Türkiye ve Dünya piyasasında tüketici ürün satın alırken marka ve fonksiyonel
açıdan bütünleşmiş DELTA marka ürün istemektedir. Bu Marka bilincinin oluşmasında; istikrarlı ﬁyat politikası, ürün kalitesi ve
garantisi, satış öncesi ve sonrası müşteri ilişkileri, koşulsuz müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve de %100 yerli üretim
olması büyük etken olmuştur. %100 yerli üretim yapılan fabrikamızda, konusunda uzman mühendislerin nezaretinde çalışan
deneyimli personelimiz, ISO 9001:2015 kalite çerçevesinde, her yıl yenilediğimiz teknolojimiz ile ihtiyaç duyulan her sektöre yönelik ürünlerimizi pazarın beğenisine sunmak için verimli bir şekilde çalışmaktadır.
DELTA’nın temel ilkesi; kaliteli yerli malı üretip, Türk emeğini müşteriye sunmaktır.
Oﬁs Gereçlerinde, Kırtasiye sektörüne ve bürolara yönelik üretim yapmakta olan ﬁrmamızın ürün yelpazesinde; zımba makineleri
(telgeçler), delgeçler, her çeşit zımba telleri, ataşlar, takvim altlıkları, mühürlükler, tel sökücüler, Ürün setleri vb. ürünler yer almaktadır.
Sanayi Gereçlerin de ise; ﬁrmamız her gün geliştirdiği teknolojisi ile mobilya, döşeme, ayakkabı, palet, mukavva kutu, çerçeve,
vitrin gibi sanayi üretiminde kullanılabilecek her türlü ölçüde zımba teli üretmektedir.
% 100 yerli üretici olarak amacımız; işimizi korumak, ülkemize ve milletimize fayda sağlamak ve efsanemizi devam ettirmektir.

ABOUT US
Delta Buro Gerecleri Endustri Zimba Telleri Tic.ve San. A.S. started its production in 1960 in Istanbul and achieved to be one of
the well-known brand all over the world in 60 years. For 60 years; with its export to 45 countries, consumers preferred to purchase DELTA brand products which is combined with its brand and function, while buying from Turkey and world market today.
Stableness of our price policy, product quality and warranty, customer relations, before and after sales, our commitment to
unconditional customer satisfaction and 100% local production has been a major factor of the creation of this brand awareness. Our factory that performs its 100% local production with ISO 9001:2015 the appropriate international quality standards is
on productivity and continuous improvement basis with its expert engineers, renewed technology every year.
The main principle of Delta is to produce local products and to present Turkish effort to customers.
Delta Buro Gerecleri A.S. is continuing to create professional solutions on ofﬁce and industrial equipment. Our company which
is doing production on stationery and ofﬁce sector has staplers, every kind of staples, paper clips, calendar bases, stamp
holders, staple removers, product sets …in its product range as ofﬁce equipment. As
industrial equipment; our company is producing every kind of staple that can be usable in industrial production like furniture,
upholstery, shoes, palettes, cartons, frames, showcases with its developed technology.
Delta products are being produced in every place from ofﬁces to manufacturing industry, from our houses to schools in order
to meet your requirements and expectations with highest standards to make your life easy. Delta Buro Gerecleri A.S. is always
behind the production without compromising from quality and customer satisfaction.
As 100% local producer, our aim is to protect our job, to be beneﬁcial to our country and nation and to continue our legend.
The company continues to introduce unique and functional products for kitchens and bathrooms
without leaving its speciﬁc product range.
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Firma Adı / Company Name

DOĞANLAR KAPI KOLLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Alemdağ, Ekşioğlu Mah. Turgut Özal Cad. No:18 / 1A Çekmeköy / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 312 80 53 Fax: +90 (216) 312 98 75

E- posta / E-mail

info@doganlar.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.doganlar.com.tr

HAKKIMIZDA
Biz, Doğanlar Kapı Kolları olarak yaklaşık 30 yıldır kapı kolu, kulp ve banyo aksesuarı üretimi yapan ve sektörün
önde gelen ﬁrmalarından biriyiz. 16.000 m2’ lik kapalı alanımızda yüzlerce kişiyi istihdam ediyoruz. Pirinç, zamak
ve alüminyum üretim hatlarımızla, aylık 100.000 takım kapı kolu, 30.000 adet menteşe üretim kapasitemizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Her geçen yıl, gelişen teknolojileri ve yeni trendleri takip ederek, tüketicilerin beğenisine özel yeni tasarımlarımızı sunmaktayız.
Türkiye’de yaklaşık 400 bayimizin yanında, aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Irak, Mısır, Tunus, Libya, Ürdün, Suudi Arabistan, BAE,
Umman ve Fas’ın da dahil olduğu 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.
ABOUT US
We produce door handles, window handles, door hinges, pull handles, door knobs, bathroom accessories, and
furniture handles in Turkey. We manufacture brassi zinc and aluminium products. We have a production capacity
of 100.000 sets of door handles and 30.000 pcs door hinges per month. Our factory based on 16.000 m2 closed
area, and our warehouse based on 4.000 m2 closed area. We are one of the biggest company about our ﬁeld in
Turkey. Every year, we follow the new trends and Technologies to develop new designs.
We have nearly 400 sales points in Turkey as a customer network. We export our products to Germany, France,
Belgium, Holland, Russia, Greece, Bulgaria, Crotia, Azerbaycan, Georgia, Iran, Iraq, Egypt, Tunisia, Libya, Jordan,
Lebanon, Saudi Arabia, UAE, Oman, Morocco and some others.
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Firma Adı / Company Name

EGGER DEKOR A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Gebze Plastikçiler OSB, 41400, Gebze / KOCAELİ

Telefon / Telephone

+90 (262) 648 45 00 Fax: +90 (262) 648 45 01

E- posta / E-mail

info-tr@egger.com

Web Sitesi / Web Site

www.egger.com www.romabant.com

HAKKIMIZDA
EGGER Grup Hakkında
1961 yılında Avusturya’da bir aile şirketi olarak kurulan EGGER, bugün yaklaşık 9,600 çalışanı bünyesinde bulundurmaktadır. Dünyanın dört bir yanında bulunan 18 fabrikada, çok çeşitli ahşap bazlı malzeme üretimi ile (yonga
levha, OSB ve MDF levhalar) kereste ve kenarbandı üretimleri gerçekleşmektedir.
2017/18 mali yılında kaydedilen 2,68 milyar Euro’luk cirosu ile Egger, mobilya endüstrisinden, parke perakendecilerinden ve yapı marketlerden (DIY) oluşan dünya çapında çok geniş bir müşteri portföyüne sahiptir. EGGER ürünleri
mutfak, banyo, yatak odası, oﬁs, otel ve mağazalar dahil olmak üzere sayısız özel ve kamusal yaşam alanlarında
yer almaktadır.
EGGER Türkiye Hakkında
1996 yılında Roma kenarbandı üretim tesisi olarak kurulan EGGER Gebze Fabrikasında mobilya endüstrisinin en
önemli tamamlayıcılarından olan kenarbandı üretimi yapılmaktadır. Gebze’de bulunan 35.000 m²’lik üretim tesisinde, modern donanımlara sahip farklı üretim hatları ile PVC, ABS, PMMA ve alüminyum bazlı kenarbantları Egger ve
Roma markalı olarak aynı çatı altında üretilmektedir.
Türkiye’nin pazar lideri ve dünyanın 3.büyük kenarbandı üreticisi olan tesiste yıllık ortalama 1 milyar metre kenarbandı üretilerek %52’si Batı Avrupa olmak üzere 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir.

ABOUT US
EGGER Group
The family company, founded in 1961, employs approximately 9,600 people. At 18 plants across the world, they
produce an extensive product range of wood-based materials (chipboard, OSB and MDF boards) as well as
timber and edgebands.
The EGGER Group generated a turnover of EUR 2.68 billion in the 2017/2018 business year and has worldwide
customers in the furniture industry, wood and flooring retailers, as well as DIY markets. EGGER products are
found in countless areas of private and public life, including kitchens, bathrooms, bedrooms, ofﬁces, hotels and
shops.
Egger Turkey
Established in 1996 as Roma Edgeband production facility; EGGER Gebze Plant’s state of the art production area
spans 35.000 m2 where PVC, ABS, PMMA and aluminium edges are manufactured under Egger and Roma
brands.
Egger Gebze is the leader in Turkey and the third largest edging manufacturer worldwide; producing over 1 billion
metres of edging per year and exporting to more than 80 countries, 52% of which are in Western Europe.
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Firma Adı / Company Name

EKİN YAYIN GRUBU - EKİN TASARIM REKLAMCILIK TİC. LTD. ŞTİ

Firma Adersi / Company Address

Bahçelievler Mah. Ata 2 Sitesi Nilüfer Sok. No: 6 Üsküdar / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 486 29 40 Fax: +90 (216) 486 29 40

E- posta / E-mail

nesipuzun-4@hotmail.com

Web Sitesi / Web Site

www.mobilyadergisi.com.tr

HAKKIMIZDA
Ahşap ve mobilya endüstrilerine yönelik MOBİLYA DEKORASYON, FURNITURK INDUSTRY & DECORATION gibi
sektör lideri B2B dergileri ile tanınan bir grup olan EKİN YAYIN GRUBU, yayıncılık faaliyetlerine 28 yıldan beri devam
etmektedir.
Başarılı yayıncılık çalışmaları nedeniyle Avrupa Kalite Ödülü'ne layık görülen Ekin Yayın Grubu, aynı zamanda Türkiye Sektörel Yayıncılar Birliği SEYAD ve Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER'in de kurucu üyeleri
arasındadır.
Türkiye pazarının yanısıra, uluslararası alanda da yaygın bir tanınırlığa ve saygınlığa sahip olan Ekin Yayın Grubu,
dünyanın sayılı kurum, dernek, federasyon ve kongrelerinin Türkiye'den akredite olan tek yayın kuruluşu olmakla
birlikte, aynı zamanda kendisi de sektörde ses getiren ulusal ve uluslararası etkinlikler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemektedir.
Ekin Yayın Grubu temsilcileri, bir yıl içerisinde dünyanın dört bir yanında gerçekleşen 50 civarında ulusal/uluslararası etkinlik ve fuarlara katılmakta, paneller ve sektörel zirvelere davet edilmekte, buralarda konferanslar vermekte
ve bu çerçevede yayınlarımızı, sektörümüzü ve ülkemizi dünya pazarlarında en iyi biçimde temsil etmektedir.
Ekin Yayın Grubu, dünya genelinde en saygın yayınların bir arada yer aldığı ve her ülkeden bir yayın grubunun
temsil edildiği IAFP (International Alliance of Furnishing Publications)’de Türkiye’yi temsil eden tek yayın grubudur
ve 2015-2017 yılları arasında IAFP başkanlığını yapmıştır.

ABOUT US
Known with its famous magazines such as MOBİLYA DEKORASYON, FURNITURK INDUSTRY and DECORATION
since 28 years, EKIN Publishing Group is the veteran B2B publisher of Turkish wood, furniture and interiors
industries.
The group that is awarded European Quality Award, is one of the founders of Turkish Sectoral Publishers' Association SEYAD and Furniture Accessory Industrialists Association MAKSDER.
Besides Turkish market, EKIN Group is very well known in international markets too and represent Turkey in
almost all important events in global world.
EKIN Group, being the only accredited Turkish publication by important industrial bodies i.e. associations, federations, confederations and congress is attending around 50 national and international events in a year, held in all
over the world.
Ekin Publishing Group is the only media group representing Turkey in IAFP (International Alliance of Furnishing
Publications) which is being representative of a publishing group from each country. Ekin Publishing Group also
served as president IAFP between the years 2015-2017.
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Firma Adı / Company Name

EMAKS MOB. AKS. SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Selahaddin Eyyubi Mah. 1580 Sok. No:14 Esenyurt / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 671 30 77 Fax: +90 (212) 671 30 79

E- posta / E-mail

info@emaks.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.emaks.com

HAKKIMIZDA
Biz işlevsel ve estetik mobilya kulplarını tutku ile üretmek için 1999 yılında kurulmuş şirketiz. Misyonumuz, müşteri memnuniyetinin
yanı sıra bizi tercih edenlere fayda getiren çözüm ve ürünler sunmaktır. Bu yüzden sürekli yeni ﬁkirler geliştirmeye devam edeceğiz.
TASARIM ODAKLI: Emaks araştırma ve geliştirme çalışmaları, fonksiyonellik ve estetik arasındaki mükemmel sentezi yakalamak
için sürekli denemeler yaparak, tasarımlarına odaklanır.
ŞİRKET PROFİLİ: Emaks Aksesuarları Limitet Şirketi 1999 yılından bu yana siz değerli iş ortaklarımıza hizmet vermektedir.EMAKS
her sene piyasaya en az 25-30 farklı modelde kulp sürmekte ve kalite standartlarında en yüksek seviyeyi yakalamaya her zaman
özen göstermektedir. Şirketimiz Türkiye’nin en ünlü mobilya markalarının kulp ve aksesuar tedarikçisi olmakla birlikte dört kıtada
30’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Müşterilerimizi en kaliteli ürünlerle teminıı etmek için fabrikamızda üretim süreçleri uçtan
uca olmak üzere kurgulanmıştır. Ürün kaplama işlemleri hariç, alüminyum ve zamak olarak ürettiğimiz kulpların boyanması, özel
fırınlarda kurutulması, montajı, açma işlemleri ve polisajı gibi işlemler kalite kriterlerimiz çerçevesinde tesislerimizde yapılmaktadır.
Fabrikamızda bulunan son model metal enjeksiyon makinelerimizle özellikle zamak modellerin üretimi üstün kalitede yapılmaktadır. Aynı zamanda fabrikamızda mevcut olan yeni nesil kurutma ve pişirme fırınlarımızla boyama işlemi gören ürünlerimizde maksimum kaliteyi sağlaya biliyoruz.Müşterilerimizi devamlı güncel ve estetik ürünlerle temin etmek için şirketimizin bünyesinde
bulunan AR-GE depart-manımızdaki tasarımcılarımız senenin 12 ayı boyunca piyasanın trendlerini takip ederek yeni modeller
tasarlıyorlar. Yüksek kaliteyi daima öncelikli hedef olarak gören şirketimiz sürekli en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak için
çalışmaktadır.
MİMARİ MOBİLYA KULPLARI: Emaks mobilya kulpları, dünyanın farklı yerlerinde bulunan mobilyaları karakterize eder ve süsler.
Dünya’ nın bir çok ülkesinde takdir kazanmış Emaks’ın tasarım kulpları, mobilyaların kalite ve estetiğini temsil eder.

ABOUT US
Emaks Company was founded in 1999 in order to produce passionately fuctional and aeshetic furniture accessories. Our objectives, besides customer satisfaction are also to give useful solution and offer products those who prefer us. Therefore, we continously develop new thoughts.
Design-Focused: Emaks research and development work focuses on designs by constantly experimenting to capture the perfect
synthesis between functionality and aesthetics.
Company Proﬁle: Emaks Furniture Accesorios is serving to it’s business partners since 1999 EMAKS presents to the market at
least 25-30 new models of furniture handles each year and always spends special effort to attain the highest quality. As well as
exporting its products to more than 30 countries across the globe, our company is also the handle provider of Turkey’s famous
furniture brands. Aiming to provide its customers with the best quality products, the production process at our factory was designed comprising all phases of an end-result. Painting, stoving, drying, mounting, bleaching and polishing operations of our products, which are being produced from Zamak and aluminum, are being held at our facility in the standards of high quality criterias.
We are able to produce high quality of zamak handles with strong injection machines which are operable at our facility. By virtue
of new generation drying stoves we also can obtain high quality at painted products as well. Following the trends of the market
closely and thanks to hard efforts of our designers who work at our company’s R&D department, we always manage to provide
our customers with upto-date products. Our company always do its best to gain highest customer satifaction and quality.
Architectural Furniture Handles: Emaks Funiture Handles characterizes and decorates the furnitures which are procuded in
different countries of the world. Emaks designed handles, which have gained recognition in many countries of the world, represent
the quality and aesthetics of furnitures.
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Firma Adı / Company Name

ERKUL MUTFAK BANYO ve MOB .AKS. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Barış Mah.1803 / 3 Sok. No:5 Gebze / KOCAELİ

Telefon / Telephone

+90 (262) 643 41 53 Fax: +90 (262) 643 53 41

E- posta / E-mail

info@erkulmetal.com

Web Sitesi / Web Site

www.erkulmetal.com

HAKKIMIZDA
1996 yılında mobilya kulpları ile üretime başlayan Erkul, değişen teknolojiyle beraber makine parkurunu da sürekli
yenileyerek ürün yelpazesine kapı kollarını da eklemiştir.
Tasarım, teknik bilgi ve organizasyonel kabiliyetlerini, büyümeye ve gelişmeye açık bir şekilde tamamlamış olan
Erkul, bugün Gebze/Kocaeli’nde kendi fabrika binasında üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
VİZYONUMUZ
Teknolojik yatırımlarla sürekli desteklenen güvenli ve kaliteli ürün yapısını geliştirerek, yenilikçi ve küresel trendlere
uyan özgün ürün tasarımları ve hizmetleri ile en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak, bölgesel pazarlara
lider, dünya rekabetine uyumlu ve sürekli gelişen bir şirket olmaktır.
MİSYONUMUZ
Müşterilerimizin, tüm paydaşlarımızın memnuniyet ve güvenlerini daima ön planda tutarak kaynaklarımızı en
verimli şekilde kullanmak, ürün ve hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutmak, gelecek nesillere her bakımdan
mükemmel bir şirket bırakmaktır.

ABOUT US
Starting its journey by producing furniture handles in 1996, Erkul has been constantly renovating and modernizing
its machine park, thus expanding the product line by adding door handles.
Erkul has been combining its design, technical knowledge and organizational capabilities with growth and development. Now carrying out its productive activities in own Factory building, located in Gebze/Kocaeli.
With its machines, equipments and professional staff Erkul invests in people, believes in the power of the
teamwork. Being bounded to the principles of honesty and reliability, Erkul has always fulﬁlled its commitments.
Maximazing the satisfaction of its customers, staff and suppliers, Erkul has been producing in high quality standards. In this direction, Erkul prefers continuity and reliability. Being an environmentally conscious institution is the
the primary objective of ERKUL.
OUR VISION
To be able to develop reliable and high quality products with technological investments and world class manufacturing. Also, providing the ultimate customer satisfaction, to be in the leader position in regional and world markets, and to be a competitive, ever-growing company.
OUR MISSION
Prioritizing the satisfaction and the trust of all our customers and partners, to be able to use our sources efﬁciently; providing high quality products and service, and to be able to hand down a great company at all points, for the
next generations.
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Firma Adı / Company Name

ESAL PORSELEN İML. İHR. İTH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Esenkent Mah. Şah Cihan Cad. No:51/1 Ümraniye / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 526 01 33 Fax: +90 (216) 526 01 34

E- posta / E-mail

esal@es-al.com

Web Sitesi / Web Site

www.es-al.com

HAKKIMIZDA
ES-AL Porselen1996 yılında İstanbul Üsküdar’da porselen kulp üretimi yapmak amacıyla kurulmuştur.
Bugün ES-AL Porselen kalite ve tasarımlarıyla dünyayla yarışacak konuma ulaşmıştır. Ülkemizde porselen kulp
üretiminin yaklaşık % 80’nini gerçekleştirmektedir. Porselen üretiminin tamamını kendi özel reçeteleriyle yapmaktadır.
ES-AL Porselen bugünkü üretimine Dudullu’da ki tesislerinde devam etmektedir.
ES-AL Porselen üretim yelpazesine modern metal kulpları da eklemiştir. Firma pirinç, zamak, alüminyum ve cam
ham maddelerini kullanmaktadır.
Tasarımlarını ve üretim sürecini titiz bir çalışmayla kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Detaya önem veren
kaliteli, zevkli ve hesaplı ürün almak isteyen seçkin bir kaliteye hitap etmektedir.
Müşterilerden gelen özel model, tasarım, renk, desen taleplerini en kısa sürede neticelendirir.
Üretim sürecindeki temel prensibimiz şudur: KALİTE KONTROL EDİLMEZ, KALİTE ÜRETİLİR.

ABOUT US
In 1996, ES-AL Porselen (Porcelain) was established in order to produce the porcelain handle in Üsküdar/İstanbul.
Today, ES-AL Porselen has reached the position to compete with the World through the quality and design. Realized approximately 80% of the production of porcelain handles in our country. All production of porcelain is its own
private prescriptions.
The current production of ES-AL Porselen continues in the facilities located in Dudullu.
ES-AL Porselen added to modern metal handles to its production range. The ﬁrm uses brass, zinc aluminum and
glass raw materials.
It realizes in its own structure the designs and production process with a rigorous work. Caters to an exclusive
audience, giving attention to detail and wishing to get highquality, enjoyable and affordable product. Concludes as
soon as possible the special model, design, color, pattern demands from customer.
The basic principle of the production process is that; QUALITY NOT CONTROL,QUALITY PRODUCED.
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Firma Adı / Company Name

GASAN GAZLI AMORTİSÖR İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Alaaddinbey Mah. Pazar Cad. No:10/1 Nilüfer / BURSA

Telefon / Telephone

+90 (224) 494 27 27 Fax: +90 (224) 494 27 29

E- posta / E-mail

info@gasan.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.gasan.com.tr

HAKKIMIZDA
Gasan® Gazlı Amortisör Ltd. Şti. 2010 yılında Bursa’da kurulmuştur. – MG Amortisör
Şirketimiz, gazlı amortisör endüstrisinde özellikle mobilya ve otomotiv alanları için üretim yapmakla birlikte sağlık,
tarım, gıda vb. alanlar içinde Bursa’da bulunan fabrikalarında gazlı amortisörler üretmektedir. Gasan® markasıyla
üretim yapan fabrikamız MG® Amortisör markasıyla da ürünlerini satışını gerçekleştirmektedir.
Üretimde kalite ilk önceliğimiz olup EN ISO 9001:2008 sertiﬁkaları ve daha birçok sertiﬁkaya ﬁrmamız sahiptir.
ABOUT US
Gasan® Shock Absorber Gas Ltd. Sti. It was established in Bursa in 2010. - MG Damper
Our company is doing particularly health Although production of gas springs for furniture and automotive industries in the areas of agriculture, food and so on. It produces gas springs in the area of the factory in Bursa. Our
factory producing the brand Gasan® carries out the sales of the product brand Shock Absorber MG®.
Our ﬁrst priority is quality in production EN ISO 9001: 2008 certiﬁcation and our company has many certiﬁcates.
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Firma Adı / Company Name

GÜZEL METAL İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Ziya Gökalp Mahallesi İkitelli O.S.B. İsteks Sanayi Sitesi
Sosyal Merkez Binası No: 33/2 Başakşehir / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 692 70 00

E- posta / E-mail

info@nobelgroup.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.nobelgroup.com.tr

Fax: +90 (212) 692 70 10

HAKKIMIZDA
Bundan 42 yıl önce, kapı ve mobilya aksesuarları üretimine o zamanın sınırlı koşullarında başlayan ﬁrmamız şuan
ülkemizde binleri aşan satış noktasında milyonlarca ürünü halkımızın istifadesine sunmaktadır. Ayrıca, yurtdışında
birçok ülkede ürünlerimiz çok sayıda alıcıya ulaşmış durumdadır. Yeniliklere açık olan ﬁrmamız ürün ve hizmet
kalitesinde dünya standartlarına ulaşmış olup, ekonomik kalkınmayı sağlayan ilkelerinden taviz vermeden öncü
olmaya devam edecektir. Kurumsal marka değerimizi uluslararası ölçekte bir seviyeye çıkarmakta kararlıyız ve bu
yolda emin adımlarla ilerliyoruz.
Kapı kolları, Kapı aksesuarları, Mobilya kulpları, Mobilya aksesuarları, Mobilya bağlantı elemanları, Mobilya tamamlayıcı ürünleri, İç dekorasyona yönelik alüminyum proﬁl sistemleri ve mekanizmaları ile birlikte iç ve dış piyasalara
hizmet vermekteyiz.
ABOUT US
Our company started to produce door and furniture accessories 42 years ago in scarce conditions. At the
moment, over thousands point of sales, millions of products are being presented people’s beneﬁt by our company. Besides, our products received too many buyers in many country. Reached World standarts in quality of
products and services, our company, to be open to innovation, economic development without compromising the
principles of supply and will continue to be a Pioneer. We are determined to have a World scale standards of our
institutional trade worth. And we are progressing with conﬁdent steps in this way.
We are servicing door handles, door accessories, furniture handles, furniture accessories, furniture ﬁtting
elements, furniteure supplementary elements, proﬁl systems and mechanisms for aluminium and inside decoration to the in and out market.
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Firma Adı / Company Name

İBRAHİM ORTAKÇI CAM AYNA İŞLEME ve MOBİLYA SAN. TİC. A.Ş

Firma Adersi / Company Address

Süleymaniye Osb Mah. 2.Cadde No.12 16400 İnegöl / BURSA

Telefon / Telephone

+90 (224) 714 81 58

E- posta / E-mail

info@asortakci.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.asortakci.com.tr

Fax: +90 (224) 714 83 14

HAKKIMIZDA
Firmamızın temelleri 1977 Yılında kurucumuz Ali Ortakçı tarafından atılmıştır. 01 Temmuz 2007 de gerçekleşen
yeniden yapılanma sonucu; İbrahim Ortakçı Cam Ayna İşleme A.Ş. altında AS ORTAKÇI markası ile faaliyete başlamıştır. Kurulduğu günden bugüne sektördeki yerini koruyup, yapılan yatırımlarla büyümeye devam etmiştir.
2019 yılında yenilenen marka adı İbrahim Ortakçı Cam ile konusunda uzman insan kaynakları ve ileri teknoloji
makine parkuruyla İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde endüstriyel cam ve ayna üretimi konusunda faaliyetlerine
devam etmektedir.
Ürünlerimizin kalitesini CE ve TSE, süreçlerimizin yönetimini ISO 9001 standardıyla sağlamaktayız. Firmamız;
kaliteli ürün, sürekli gelişim, zamanında teslimat müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinerek, her geçen gün
müşterilerinden ve çalışanlarından aldığı güç ile büyümesine devam etmektedir.

ABOUT US
Our ﬁrm’s roots have been planted by our founder’s father Ali Ortakçı in the year of 1977. With the corporate
restructure of the ﬁrm, Ibrahim Ortakçı Cam Ayna A.Ş. was founded in 1 July 2007 with AS Ortakçı brand. Ever
striving to be better in its industry, the ﬁrm continued to grow in the following years with investments both in its
production lines and human resources.
After renewing its brand as Ibrahim Ortakçı Cam and IO Glass in 2019, the ﬁrm continues to serve its customers
in glass and mirror manufacturing with its advanced production lines and specialized human resources in its
factory at Inegol Industrial zone.
We assured the quality of our products with CE marking and TSE standards. Also we proved our processes
stability and quality with ISO 9001 standards. Our ﬁrm’s principle has always been providing our customers with
products of high quality, maintaining sustainable development, delivery on time and always aspiring to provide
best customer satisfaction. With these principles in mind, IO Glass continues to grow with the strength it gained
from both its employees and customers.
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Firma Adı / Company Name

İLKAY MOBİLYA AKSESUARLARI LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Cevatpaşa Mah. Kartal Sok. No:6/A Beşyüzevler - Bayrampaşa / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 649 00 38 Fax: +90 (212) 649 00 38

E- posta / E-mail

info@ilkayaksesuar.com

Web Sitesi / Web Site

www.ilkayaksesuar.com

HAKKIMIZDA
İlkay Mobilya Aksesuarları olarak sektördeki 24 yıllık başarılı deneyim ve tecrübelerimiz ile Türk pazarlamacı ve
imalatçıları arasında çok değerli ve saygın konuma geldik. İlkelerimiz çerçevesinde zamanında gösterilen yüksek
kaliteli ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetimizle sadece yurtiçinde değil, uluslararası piyasada tanınmış marka
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Yurtiçinde ve yurtdışında gerek kalite, gerekse de güvenirlik en büyük şiarımız olmuştur. Ürün yelpazemizi modernize ederek çeşit bazında daha estetik ürünler için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dünyada var olduğu sürece sattığı
ürünlere sınırsız garanti veren ilk ﬁrma olmanın kıvancı içindeyiz.
Yıllara dayanan samimiyetle sağlıklı mutlu günler dileriz.
ABOUT US
As Ilkay Furniture Accessories Company, with the 24 years of successful experience in the this sector, we became
one of the most valuable companies among Turkish manufacturers and traders. Under the guidance of company's principles Ilkay Furniture Accessories takes pride in being a brand name not only in local but in international
markets, providing on time high quality service with customer satisfaction. Both at home and abroad, the quality
as well as reliability has been our biggest motto. We continue our investments to modernize range of our products for a more aesthetic products. We feel proud of being ﬁrst company providing unlimited guarantee to products sold by us while we are in the world.
Ilkay Furniture Accessories with the sincerity based on years wish you healthy and happy days.
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Firma Adı / Company Name

İLSA MOBİLYA MEKANİZMALARI ve AMORTİSÖR SİSTEMLERİ TİC. ve SAN. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Dosb. 2. Kısım. 2022 Sok. 8/1 41455 Dilovası / KOCAELİ

Telefon / Telephone

+90 (262) 502 04 21 Fax: +90 (262) 502 04 20

E- posta / E-mail

info@ilsamechanism.com

Web Sitesi / Web Site

www.ilsamechanism.com

HAKKIMIZDA
İLSA Mobilya Mekanizmaları ve Amortisör Sistemleri, genç ruhuyla ve 1987 yılından bu yana tecrübeli kadrosu ile
mobilya sektörüne inovatif ve rekabetçi çözümler sunmaktadır. Başlangıcında Mekanizma üretimi ile hizmet vererek, 2016 yılında Gazlı Amortisör grubu ürünler için yatırımlarını tamamlayıp, 2017 yılında Mekanizma grubuna ek
olarak Gazlı Amortisör üretimine tam kapasite başlamıştır.
Kalite ve memnuniyet politası ile Türkiye pazarı haricinde, Batı ve Doğu Avrupa, Asya, Ortadoğu bölgelerinde güçlü
ortaklıklar kurarak global pazarda kendine yer edinmiştir. Tecrübeli kadrosu sayesinde üretim haricinde, mobilya
üreticilerine de üretim esnasında hizmet vermektedir. Üretimde yaptığı yatırımlar ile endüstriyel devrimlerin gösterdiği yolda emin adımlarla global üretim teknolojilerini uygulamakta ve takip etmektedir. Köklü yapısı ile sektöründe
global pazarda önemli bir oyuncu olmayı hedeflemiştir.

ABOUT US
İLSA Furniture Mechanisms and Gas Spring Systems, offers innovative and competitive solutions to the furniture
industry with its young spirit and 32 years of experienced staff. In 2016, İLSA has completed its investments for
Gas Spring Group products and started to produce Gas Springs in addition to Mechanism Group.
Ensuring consistent quality and customer satisfaction policies, İLSA has established itself in the global market by
establishing strong partnerships in Western and Eastern Europe, Asia and Middle East regions. Besides production, İLSA also offers practical ideas for furniture manufacturers with their production systems. Investing in our
staff and production technology, İLSA integrates and follows global production technologies with ﬁrm steps on
the path of industrial revolutions. İLSA aims to be an important player in the global market with its deep-rooted
structure.
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Firma Adı / Company Name

KAP-SAN KAPLAMA ve BOYAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Aydınlı - Kosb Mah. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi
Analitik Cad. No: 72 34953 Tuzla / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 593 21 84

E- posta / E-mail

info@euroflex.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.euroflex.com.tr

Fax: +90 (216) 593 21 89

HAKKIMIZDA
KAPSAN, 2000 yılında İstanbul Ümraniye’de Alüminyum PVC v.b. proﬁllere dekoratif kaplama işlemi yapmak üzere
faaliyete başlamıştır. Kaliteden ödün vermeyen anlayışlı, mesleki birikim ve müşteri memnuniyeti, KAPSAN’ın
müşteri portföyünün ve makine parkurunun gelişmesini sağlamıştır. 2005 yılından itibaren İstanbul Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesindeki 2000 m2 kapalı alanı olan kendi fabrika binasında faaliyetini sürdürmektedir.
2007 yılından itibaren PVC proﬁl ve plastik aksesuarları, teknolojik makinalar ile üstün kalitede üretmektedir. Dünya
standartlarında üretim yapan KAPSAN, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek İSO 9001 belgesini almış ve
kalitesini tescil ettirmiştir. KAPSAN tüm bilgi birikimlerini ve teknolojisini kullanarak özgün markası olan “Euroflex”’i
müşteri beğenisine sunmuştur. “Euroflex” KAPSAN’ın ürettiği ürünlerin tescilli markasıdır.

ABOUT US
The year 2000 is the time when KAPSAN has entered the market with coated aluminum and PVC proﬁles. Taking
the customer satisfaction as a main principle, our highly qualiﬁed team using modern working facilities provides
the customers with modern, aesthetic and always high quality and timely solutions. At 2005 the company moved
to Tuzla KOSB – one of the biggest industrial zones in Southern Istanbul and continued its activity ay the factory
of area 2000m2 . Since 2007 KAPSAN has started production of PVC proﬁle and accessories, under continuos
control using modern machinery for the superior quality. The whole production circle meets the international
standards such as ISO 9001. KAPSAN, using modern facilities and skills of high Professional team presents to
the customer’s attention the brand “Euroflex”. “Euroflex” is the registered trademark of KAPSAN.
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Firma Adı / Company Name

KAPSAN MOBİLYA ve AKSESUAR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Velimeşe Mah. Sultan Sok. No: 6/1 Ergene / TEKİRDAĞ

Telefon / Telephone

+90 (282) 676 46 22 Fax: +90 (282) 676 46 23

E- posta / E-mail

info@kapsantr.com

Web Sitesi / Web Site

www.kapsantr.com

HAKKIMIZDA
KAPSAN Mobilya ve Aksesuar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Türkiye’nin ve dünyanın mobilya trendlerini yakından takip ederek, “Kalite detaylarda gizlidir.” felsefesiyle yola çıkmış, global bir mobilya aksesuarları üreticisidir.
2001 yılında faaliyete başlayan KAPSAN, kuruluşundan bugüne istikrarlı büyümesini sürdürürken, 6000 m2’lik
tesisi ile güçlü bir üretim hacmine sahip olduğu gibi deneyimiyle de mobilya sektöründe çok önemli bir etkinliktedir. İmalat yeri Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde olup, tüm Türkiye’de uzun ömürlü ve dayanıklı imalatın savunucusu
olurken, ihracat yaptığı 30 ülkede de bayrağımızı dalgalandırmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
AR-GE, üretim teknolojilerine ve insan kaynaklarına kısa sürede yaptığı yatırımlar sayesinde her zaman mobilya ve
mobilya aksesuarları sektöründe rakiplerinden bir adım önde olan KAPSAN, EN ISO 9001:2015 sertiﬁkasıyla da iş
ortaklarına güven vermektedir.
KAPSAN ailesi olarak “tamam” kelimesini sözlüğümüzden çıkarıp gözümüzü hep en yükseğe dikiyoruz, 2000 çeşitten fazla ürün yelpazesiyle sektördeki yenilikler ve gelişmelere ayak uydurarak çıtayı en tepeye çıkarıyoruz.
ABOUT US
KAPSAN Mobilya ve Aksesuar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (KAPSAN Furniture and Accessories Industry and
Trade LIMITED Liability Company) is a global manufacturer of furniture accessories that commenced its activities based on the “Quality is hidden in details” by closely following the furniture trends in Turkey and the world.
Commenced its activities in 2001, KAPSAN continues its stabile growth since its foundation and not only has a
strong production volume with its facility of 6000 m2, but also is involved in a very important activity with its experiences. Its manufacturing facility is located in Ergene county, Tekirdağ, and it is the advocate of long lasting and
stable manufacturing in Turkey and feels the well-deserved pride of getting our flag flown in 30 countries that it
exports to.
Thanks to its investments made within a short time in R&D, production technologies and human resources,
KAPSAN is always one step ahead of its competitors in the furniture and furniture accessories sector and gives
conﬁdence to its business partners with its EN ISO 9001:2015 certiﬁcate.
As KAPSAN family, we remove the word “Okay” from our vocabulary, act as a high-flyer and always raise the level
to the top by keeping pace with the innovations and developments in the sector with its product range of over
2000 varieties.
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Firma Adı / Company Name

KEMERLİ METAL SAN. ve TİC. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No: 62 Melikgazi / KAYSERİ

Telefon / Telephone

+90 (352) 322 13 84 Fax: +90 (352) 322 13 90

E- posta / E-mail

kemerli@kemerli.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.kemerli.com.tr

HAKKIMIZDA
Kemerli, Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezi konumunda olan Kayseri’de kuruldu. Bugün, kuruluş planları ve hedefleri çerçevesinde yeni yatırımlarıyla Kocaeli tesisinde de üretime başlayarak kendi sektöründe, yurt içinde ve dünyada lider bir ﬁrma
olmayı hedeflemektedir.
Çelik sektöründeki geniş faaliyet alanı ve güçlü alt yapısıyla, Kemerix marka % 100 yerli, beton donatısı için çelik tel üretimi
gerçekleştirmektedir.
Kemerli, çalışanları için yaratıcılığı ve ekip ruhunu destekleyen, kişisel gelişime olanak sağlayan, şirket hedeflerinin her kademede
içselleştirildiği, düşüncelerin özgürce paylaşılabildiği şeffaf bir çalışma ortamı sunmaktadır. Bu bağlamda kurum kültürü ve etkin
ekip çalışması ile genç ve dinamik yönetim kadrosu, piyasa verilerini en iyi şekilde analiz etmekte, müşterilerinin beklentilerine en
doğru şekilde cevap vermektedir.
Kemerli kaliteye, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlılığını sahip olduğu TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN
14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS-18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile desteklemektedir. Uluslararası
standartlara uygunluk anlamında CE ve TSE ürün uygunluk belgeleri ile hizmet ve ürünler sunmakta, Ar-Ge çalışmalarına ara
vermeden devam etmektedir.
Kemerix, yurt içinde ve dünyadaki birçok marka projede kullanılmakla birlikte yapıya işçilik, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.
Kemerix, uluslararası düzeyde kabul görmüş dizayn ve hesap metodları kullanarak üniversite işbirlikleri ve nitelikli uzman kadrosuyla statik tasarım raporları sunmakta, ürün uygulama anında şantiyede teknik destek sağlayarak müşteri beklentilerine etkin
çözümler sağlamaktadır.
ABOUT US
Kemerli was founded in Kayseri which is the leading industrial center of Turkey. In accordance with the plans and targets it had
set for itself at the time of its foundation, the company aims today to be a leader in its sector both inside and outside the country
with new investments such as the Kocaeli plant.
It carries out Kemerix brand wire production for concrete reinforcement with its wide ﬁeld of activity and strong infrastructure
in the steel sector.
Kemerli provides a working environment for its employees that supports creativity and team spirit while enabling personal
development in a transparent environment where company goals have been internalized at every level and where opinions can
be shared freely. In this context, the company analyzes market data in the best possible way with its corporate culture and
effective team work involving its young and dynamic staff while responding to customer expectations in the best possible way.
Kemerli supports its sensitivity to quality, environment, occupational health and safety with its certiﬁcations such as TS EN ISO
01 Quality Management System, TS EN 14001 Environment Management System, OHSAS-18001 Occupational Health and
Safety Management System.It provides services and products with its CE and TSE product compliance documents in accordance with international standards with no interruptions to its R&D activities.
Kemerix is used in many brand projects both inside and outside the country thus providing savings in labor, cost and time.
Using internationally accepted design and calculation methods, Kemerix provides static design reports with its qualiﬁed staff
and cooperations with universities thus providing effective solutions in the form of technical support at the construction site to
its customers during the product application stage.
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Firma Adı / Company Name

KMS MOBİLYA BAĞLANTI SİS. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Mahmutbey Mah. Köprü Cad. No:28 Kat: 2 Bağcılar / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 447 78 86 Fax: +90 (212) 447 28 87

E- posta / E-mail

kms@kmsturkey.com

Web Sitesi / Web Site

www.kmsturkey.com

HAKKIMIZDA
2002 yılında inovasyon mottosuyla hizmet vermeye başlayan ﬁrmamız 5000 m2lik fabrikasında mobilya sektörüne yönelik üretim yapmaya başlamıştır. Türkiye’nin önde gelen mobilya ﬁrmalarına üretimdeki çeşitliliği sayesinde
“ürün ailesi” sunabilen ve bunu titizlikle yapan ﬁrmamız yarattığı müşteri memnuniyeti ve her zaman çözüm odaklı
çalışmasıyla tanınırlığını arttırmıştır.
KMS, kendi kalıphanesi, boyahanesi ve AR-GE merkeziyle “mobilya aksesuarları” alanında sektördeki en yenilikçi ve
en kaliteli ürünleri sunmaktadır. Dijital boyama, vintage boyama, ahşap efekt uygulamaları ve ileri teknoloji kullanılan boyahanesi sayesinde renk uyumu ve çeşitliliği bakımından müşteriye özel çözümler sunabilen ve mobilya
ayağı, kulp, askı, dekoratif panel gibi çok çeşitli ürün yelpazesi sayesinde her türlü ihtiyaca cevap verebilen bir
ﬁrmadır.
Üretim kalitesiyle Avrupa standartlarında çalışan ﬁrmamız, “problem çözmeye odaklı” çalışma sistemiyle ve her
geçen gün kendini yenileyen AR-GE ve tasarım ekibiyle sektörde müşterilerine en uygun çözümü en kısa sürede
verir. Elde ettiğimiz çalışma disiplini ve çabamızla hayalleri gerçeğe dönüştürüyor ve tutku ile çıktığımız bu yolda
her geçen gün yeni tasarımları bünyemize ekliyoruz. Bugün 34 ülkeye ihracat ve Türkiye’nin her yerine sunduğumuz eksiksiz hizmetimizle her zaman KMS farkını yaşarsınız.
ABOUT US
Our ﬁrm that started to serve with the innovation motto in the year 2002 began to produce for the furniture
industry in its factory of 5,000 m2. Our ﬁrm that can offer "product family" to Turkey's leading furniture ﬁrms meticulously thanks to diversity in production has increased its recognition level through customer satisfaction it has
achieved and by working always in a solution-oriented way.
Through its own molding room, paint shop, and R&D center, KMS offers the most innovative and top quality
products in the “furniture accessories” area. It is a ﬁrm that can offer its customers customized solutions in terms
of color harmony and diversity thanks to its paint shop where digital painting, vintage painting, wood effects are
applied and advanced technology is used, and meet any needs through its highly diversiﬁed product range including furniture leg, handle, hanger, decorative panel, etc.
Our ﬁrm that meets the European standards with its production quality provides its customers in the industry
with the optimum solution within the shortest time through its “problem-solving-oriented” working system and its
R&D and design team renewing themselves with each passing day. We make the dreams come true with our
working discipline and efforts, and on this road we have hit passionately, we add new designs to our collection
every day. You can always feel the KMS difference thanks to our exports to 34 countries and complete service we
offer to everywhere in Turkey.
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Firma Adı / Company Name

LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Organize San. Böl. 7.Cad. No:7 Melikgazi / KAYSERİ

Telefon / Telephone

+90 (352) 321 32 00 Fax: +90 (352) 321 32 01

E- posta / E-mail

info@sarproﬁl.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.sarproﬁl.com.tr

HAKKIMIZDA
Markalarımız;
Sarproﬁl, Sarpanel, Sarkapak, Saraks.
Firma Tanıtımı,
Firmamız 1969 yılında şahıs ﬁrması olarak ticari hayatına başlamış olup 1989 yılından bu yana şirket olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Firmamız kuruluşundan bugüne kadar yan sanayi olarak mobilya sektörüne hizmet vermektedir.
Üretmekte olduğumuz ürünler mdf proﬁl, boy kapak ve hg panel, panel mobilya tasarımlarında ve dekorasyonda
kullanılmaktadır.
Mobilya sektörünün son yıllarda yeni model tasarımı arayışlarında üretmekte olduğumuz mdf proﬁlin önemi
oldukça artmış olup ürünlerimiz tasarımlara görsel zenginlik ve fonksiyonel özellikler katmaktadır.
Firmamız geçmişinden aldığı güç ile geleceğini planlamak ve Mobilya Yan Sanayi’nin bir tedarikçisi olmak için var
gücüyle çalışmaktadır.

ABOUT US
Brands
Sarproﬁl, Sarpanel, Sarkapak, Saraks.
About Us
Our company was started in 1969 as a sole proprietorship in the commercial life operates as the Company since
1989
Our company as well as the establishment of industry to this day serves the furniture industry
Products we produce MDF proﬁle, Panel Door and HG panel, which is used in furniture design and decoration.
In recentyears, the importance of designing new models we are producing MDF proﬁles in our quest fort he furniture industry is highly enhanced product features to add visual richness and functional design
Our company is currently working hard on a closed area of 20.000 m2 with 170 people and the power of the past
to plan the future and to be a good supplier of Furniture Supply Industry
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Firma Adı / Company Name

MEPA MOBİLYA GEREÇLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Akçaburgaz Mah. 117 Sok. No:17/A Esenyurt / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 886 52 52 Fax: +90 (212) 886 52 56

E- posta / E-mail

mepa@mepamobilya.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.mepamobilya.com.tr

HAKKIMIZDA
1987 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar ilkeli ve azimli çalışması, metal ve plastik ürün gruplarını sürekli
olarak geliştirmekte, ürün kalitesini, müşteri memnuniyetine göre yükseltmekte olup; dünya çapında kaliteli üretici ﬁrma olmanın adımlarını
hızlı ve sağlam atmaya, her zaman gelişim göstererek devam etmektedir. Ürün çeşitleri içerisinde Sürme ve Katlanır Kapı/Kapak Mekanizma Sistemleri, Masa Rayları-Eş zamanlı açılır kapanır masa sistemleri, dolap ve kapı/kapak sistemleri, ağır sürme gardolap sistemleri, cam
kapak/kapı sistemleri, bölme panel sürgü ve katlanır sistemler, duvardan duvara ve tabandan tavana ray dolap panel sistemleri ve çeşitli
bağlantı elemanları ve aksesuarlar ürün gruplarını oluşturmaktadır. Araştırma İnceleme ve Geliştirme Mepa'nın MEPA olarak kalitesine sahip
çıkmasının ve varlığının en büyük ışığıdır. Türkiye'de sektörde ilk kez EURO NORM ÜRÜN KALİTE STANDARTLARINA ve TSE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ tarafından ÜRÜN KALİTE ONAYI bulunan tek kuruluştur. 16.000 m² fabrika alanında modern bir imalat işletmesi
içerisinde ürünün hammadde halinden bitmiş ürün haline gelene kadar, imalatın her aşaması sıkı bir kalite kontrol kademesinden geçmektedir. Araştırma-Geliştirme-Kalite-Yüksek Standart'ta Müşteri Memnuniyeti-Özveri-Sorumluluk-Disiplin-Güven MEPA'nın sektöre ve dünyaya
bakış açısını belirliyor.
Vizyonumuz
Her attığımız adımda, ardımızda bırakacağımız öncü, yapıcı, gelişmiş insani izlerin, geleceğe yön vermesi ve hayallerimizin gelecekteki
başarılarımızın göstergesi olduğuna olan inancımız.
Misyonumuz
Ünlü düşünürümüzün bir deyişi bizim insanlığa ve dünyaya olan duruşumuzun ifadesidir : YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN YA GÖRÜNDÜĞÜN
GİBİ OL. (MEVLANA)
Kalite Politikamız
Teknolojik yenilikleri kullanarak ürün çeşitliliğini verimliliğini ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve sektörde daima yenilikçi ve öncü ﬁrma
olmak hedeﬁmizdir. Müşteri memnuniyetini maksimum seviyeye ulaştırmak için uluslar arası kalite, güvenilir insan ve yaşam alanı içinde
geliştirilmiş dizayn edilmiştir.
ABOUT US
MEPA was established in İstanbul in 1987. Since it was establiçhed. MEPA atways is ensunng highesi customer satisfactıon Our R&D
studies and Investmente reallze and make us ıan excellent prodiicer in ita sector worldwide. Produti range consists of:
Sllding Door * Cupboard Systems, Földable Sllding System5.Synchronized Rall Mechanisms fDr Table, Slldlng Sysfa
Glass Door Sllding Systems from Floor to Celllng. Various Furorture Panel Accessones Includırtg Connectors
:gs.

'r-jrdrobes

,

R &. D Is the blggest power of our company exlstencs. We arB the flntt and sola company İn Turkey whlch has EN 1527 European sllding
systems standard granfed from Turktsn Standard Institulion. Today total plant area ts 16.000 m2 and from the raw rrraterial income fmat
praduet. ali the steps are subject to stnet quallty control. The R&O.Oıjallty.Custamer Satisfaction.Respanalbıty Seri Dlsclpllne and respect
form dur polnt of view to Ihe market apd world.
Our Vission
In all steps, advandec and constructive human steps determine our future which will leave behind of us and we have a faith that our
dreams are indicator about our future successes.
Our Mission
On of the phrases of our famous philosopher MEVLANA expreses our attitude to the humanity and to the world: "Either exist as you are or
be as you look.
Our Quality Policy
Our target is to improve the productivity of the product variety and the service quality consinuously by means of using the innovations and
to be always an innovative and Pioneer company in the sector. It is designed within the international quality, reliable human and living area
in order to reach the maximum level for customer satisfaction.
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Firma Adı / Company Name

MESAN PLASTİK ve METAL SANAYİ A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Selimpaşa Mah. 5001 Sok. No:10 34590 Silivri / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 723 49 49 Fax: +90 (212) 723 49 00

E- posta / E-mail

mesan@mesan.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.mesan.com.tr

HAKKIMIZDA
Mobilyalara, Dekorasyona, Yaşam alanlarına ve fuar stand sistemlerine değer katmayı kendisine ilke edinmiş olan MESAN;
1991 yılında Aliosman MERTÖZ tarafından kurulmuştur.
MESAN kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmuştur. Kalite bilinci, insana değer veren
çalışma anlayışı, çevreye duyarlılığı, liyakatli ve tecrübeli bir ekiple çalışmak bizi hep bir adım öne taşımıştır.
Firmamızın kurumsal yapısını ve profesyonel yönetim sistemini güçlendirmek adına ilk günden beri çok önemli çalışmalar
yapıyoruz. ISO:9001 Kalite yönetim sistemini 2002 yılında kurduk. Bugüne kadar güncelleyerek yolumuza devam ettik.
ISO:14001 çevre yönetim sistemi ve OHSAS:18001 İş sağlığı ve güvenliği sistemini 2015 yılında kurduk.
Yaptığımız tasımlar ve ürün kalitemizle, dünya markası olma yolunda olan ﬁrmamız, 2018 yılı haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından tescilli Tasarım Merkezi olmuştur.
29 yıldır 3000 ‘i aşkın farklı ürün üretip, 59 ülkeye ihracat yaparak ülkemize ve sektörümüze değer katmaya devam ediyoruz.
Kaynaklarımızı, tasarruflu ama daha verimli kullanarak çağdaş ve ileri teknolojiler ile üretim yapıyoruz. Otomasyon sistemlerimizi yazılım da dahil olmak üzere kendi bünyemizde tasarlayıp yapıyoruz.
29 yıldır çizgimizden taviz vermeyen tarzımızla, işimizde yaptıklarımız ve yapacaklarımızla ülkemize, sektörümüze hizmet
etmeye ve iyi bir örnek olmaya devam edeceğiz.
ABOUT US
MESAN is the company the main principles of which is to add value to furniture, decoration, living spaces and exhibition stand
systems - was established in 1991 by Aliosman MERTÖZ.
MESAN has always kept customer satisfaction as a priority since its ﬁrst days of establishment. Quality awareness, understanding of human value, environmental conscience, working with the experienced and competent team has always taken us
one step forward.
In order to strengthen the institutional structure and professional management system of our company, we have been doing
very important works since the ﬁrst day. We established the ISO: 9001 Quality Management System in 2002. We continue to
update it. We obtained ISO: 14001 environmental management system and OHSAS: 18001 occupational health and safety
system in 2015.
For 29 years, we have been producing more than 3000 different products and exporting to 59 countries and continue to add
value to our country and sector. We use our resources efﬁciently and produce with modern and advanced technologies. We
design and build our automation systems in-house, including software.
We will continue to serve our country, our sector with being a good example with our principles like we do for the last 29 years.
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Firma Adı / Company Name

METPLASCAN METAL PLASTİK ELEKTRONİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Dudullu Org. San. Bölg. 4.Cad. No: 6/A Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 314 14 44 Fax: +90 (216) 314 14 46

E- posta / E-mail

info@cappor.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.cappor.com.tr

HAKKIMIZDA
Cappor’ un 1990 yılında 50 m2 küçük bir kalıphanede İstanbul’ da otomotiv yan sanayisi ile başlayan öyküsü bugün, başta
mobilya aksesuarları olmak üzere, pompa sektöründen asansör sektörüne, elektrik elektronikten beyaz eşyaya kadar birçok
kategoriyle 43 ülkede devam etmektedir.
Bugün Cappor dünyanın önde gelen mobilya aksesuar üreticilerinden biridir. Türkiye mobilya aksesuarları ihracatının önemli
kısmını gerçekleştiren Cappor, ihracat hacmi en yüksek ilk 500 Türk sanayi şirketi arasında yer almaktadır ve gün geçtikçe
büyümektedir. Cappor’ un İstanbul’ da 8000 m2 kapalı alandaki üretim tesisi dışında Ankara’da da 1000 m2 üzerine kurulu
Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Showroom’ u bulunmaktadır.
Cappor, teker, raylı sistemler, çek-ger, masa rayı, ledli askı boruları, ağır sistemler, alüminyum, sürgü kapı sistemleri, bağlantı
sistemleri, bağlantı aksesuarları, yavaşlatıcılar ve ray kapak sistemleri ile geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Türkiye’de sürgü
kapak mekanizmaları ve mobilya aksesuarları kategorisinde lider ﬁrmalardan biridir. Yurtdışında ise Cappor markasıyla Türkiye Cumhuriyetler, İran, Kuzey Afrika, Rusya, Ukranya, Bulgaristan, Polonyo, Arnavutluk, Kosova, Fransa, Finlandiya ve birçok
pazarda ilk 5 içerisinde yer almaktadır.
En son teknolojilerle üretilen kaliteli ürünlerini uygun ﬁyatlarla tüketicilerine sunmayı prensip edinen Cappor, mobilya aksesuarları sektöründe tüketicinin beğenisini ve sadakatini kazanmış bir marka olmayı başarmıştır.
ABOUT US
Cappor’s story begun in 1990 in a 50 m2 small molding room in Istanbul with automative side industry; today the company
has business 43 countries in several sectors varying from furniture accessories, pumo industry, elevator sector to electric
and elektronic and White applieances.
Today, Cappor is one of the leading furniture accessory manufacturers. Cappor realizes the majority of furniture accessories
in Turkey. Cappor is one of the ﬁrst 500 Turkish industriel companies having the highest export volüme. The company has
been groving continously. In addition to Cappor’s manufacturing plant that is located on 8000 m2 closed area in Istanbul,
there are central Anatolia Regional Directorate and Showroom that is established on 1000 m2 area Cappor has wide product
range including whell, rail systems, pull stretch, table rail, led hanger pipes, heavy systems, alluminium, sliding door systems,
joint accessories, soft closers and rail cover systems.
Cappor is one of the leader company in its category in Turkey. It is one of the ﬁrst ﬁve companies is many foreing markets
such as Turkish republics, Iran, North Africa, Russia, Ukraine, Bulgaria, Poland, Albania, Kosova, France, Finland and many
others. The company always manufacturers competitive products with respect to price/performance aspect.
Variable market demands are met by intense studies and innovative ideas of R&D department to diversify product range.
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Firma Adı / Company Name

MEYA ALÜMİNYUM CAM İNŞAAT MOB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi
21. Cad. 101 Ada 10 Nolu Parsel Yenişehir / DİYARBAKIR

Telefon / Telephone

+90 (412) 257 68 78

E- posta / E-mail

info@disakulp.com

Web Sitesi / Web Site

www.disakulp.com

Fax: +90 (412) 257 68 99

HAKKIMIZDA
Meya Alüminyum Cam İnş. Mob. San. Tic. Ltd. Şti. olarak Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 2500 m2’si kapalı olmak üzere 5000 m2’lik
alanda faaliyet göstermektedir. Meya Alüminyum, MEYA RAY markasıyla alüminyum mobilya proﬁlleri, alüminyum sürgülü ray kapak ve
çerçeve kapak üretimi yapmaktadır. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu’nun İlk Mobilya Kulp Üretim Tesisine sahip olan Meya Alüminyum, DİSA
KULP markasıyla mobilya, çekmece ve kulp üretimi yapmaktadır.
DİSA KULP olarak 120'den fazla model ile alüminyum mobilya kulpları üretmekteyiz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel dizaynlar
yapıyoruz. Daha nitelikli bir üretim, yenilik ve gelişmeleri güncel şekilde takip edebilmek adına kalite kontrol ve AR-GE departmanlarımız
bulunmaktadır. DİSA KULP'un mühendisleri müşteri isteklerini ve modern dizaynları göz önünde bulundurarak çizim yapmaktadır. Değerli
müşterilerimizin memnuniyeti için birçok alternatif sunmaktayız.
DİSA KULP, 50 kişilik personel kadrosu ile üretim yapmaktadır. Yurt içinde birçok satış noktasıyla, yurt dışında 3 kıtada 20 ülkeye Diyarbakır’dan ihracat yapmaktadır. Avrupa standartlarını yakalayabilmek ve müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla dünya çapındaki fuarlara katılıyoruz.
DİSA KULP olarak uluslararası kulp pazarında öncü olabilmek için çalışıyoruz. Gayemiz uluslararası arenada aranan bir marka olmak, bu
vesile ile ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktır.Temel hedeﬁmiz DİSA KULP markasını yerelden yola çıkarak önce ulusal daha
sonra dünya markası haline getirerek ihracat hedeflerimize ulaştırmaktır.

ABOUT US
Meya aluminyum cam ins mob san tic ltd sti company operates in Diyarbakir organized industrial zone on a land of 5.000 square meters
half of which is active in service as closed space . Meya aluminium manufactures aluminium furniture proﬁles, aluminium sliding door
track covers and frame covers with MEYA RAY brand.Moreover, Meya Aluminium has the ﬁrst furniture handle manufacturing facilityin
Eastern and southeastern part of Turkey.Meya aluminium manufactures fursniture , drawers and handles with Disa kulp brand.
As Disa Kulp ,we are manufacturing aluminium furniture handles in more than a hundred-twenty different models. In accordance with
demands of our customer , we are producing special designs for their use .Within our body are quality control and research development
departments so as to follow a more qualiﬁed production ,innovations and advances on a daily basis.The designs into consideration.we
present quite a large number of alternatives for the gratiﬁcation of our customers.
Disa Kulp manufactures with personel strength of 50 employees.it exports to twenty ﬁve country in three continents from Diyarbakir. It has
fairs worldwide in order to keep up with the europen standarts and provide better services for our customers.
As Disa Kulp , we are doing our utmost to be able to became the pioneers in international handle market.Our goal is to be a desired brand
in international area and contribute to the economy and employment of our country in this manner .
Our main objective is to make DISA KULP national and international brand respectively and make it achieve our export targets .
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Firma Adı / Company Name

MİSPLASTİK İTH. İHR. MOB. İML. TEKS. TUR TAŞ. TARIM ve HAYV.
İNŞ. TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Organize Sanayi Bölgesi 35. Cad. No: 22 PK: 38070 KAYSERİ

Telefon
/ Telephone
3/$67ú.02%ú/<$

+90 (352) 322 19 06 Fax: +90 (352) 322 19 09

$.6(68$5/$5,

E- posta / E-mail

misline@misplastik.com.tr

5

Web Sitesi / Web Site

www.misline.com.tr

HAKKIMIZDA
Mobilya üretiminde, ürüne değer katan, anlam yükleyen en önemli etkenlerden birisi kullanılan dekoratif mobilya
aksesuarlarıdır. Bu aksesuarlarda ise güncel trendleri takip ederek, sürekli kendini yenileyen özgün tasarımları,
ürün çeşitliliği, yüksek kalite ve hacimlere cevap vererek hızlı bir şekilde müşteriye sunabilmek önemlidir.
5

Bu bilinçle 2004 yılında MİSLİNE markası ile çıktığımız yola bugün 15,000 m2 kapalı alanda, 200 çalışanımızla
teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulayan, sürekli kendini yenileyen, yüksek kalite ve verimlilik, ürün çeşitliliği ve
üretim esnekliğinin yanında müşteri odaklı sistem, güvenilirlilik ve kurumsallaşma gibi ilkelerle ilk günkü heyecanımız ve azmimizle faaliyetlerimize devam ederek sektörümüzde lider, takip edilen marka olmanın gururunu yaşamaktayız.
2017 yılında MİS plastik ailesi bünyesinde faaliyete başlayan PLASİM markamız da bugün 3500 m2 kapalı alanda
35 çalışanıyla, mobilya sektörünün önemli bir ihtiyacı olan dekoratif mobilya kulpları alanında faaliyette bulunarak
MİSLİNE markamızın izinde emin adımlarla ilerlemektedir.
Bu süreçte bugünlere gelmemizde emeği olan sürekli büyüyerek, kendini geliştirerek kurumsallaşan MİS PLASTİK
ailesine ve markalarımızı tercih ederek bizi onurlandıran siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz.
ABOUT US
In furniture production, decorative furniture accessories are one of the most important factors that add value and
meaning to the products. For these accessories, it is important to be able to offer quickly by following the current
trends, responding the constantly renewing the unique designs, product variety, high quality and volumes to the
customers.
With this consciousness, we started our journey with MİSLİNE brand in 2004 on 15.000 sqm closed area,
following the technological developments with our 200 employees who constantly renewing themselves. High
quality and efﬁciency, product diversity /production flexibility as well as customer-oriented system, reliability&
institutionalization and continue our activities with our determination.
We are proud of being the leader and followed brand in our sector.
In 2017 , our PLASİM brand started to operate within the MİS PLASTIK family on 3500 sqm closed area and 35
employees. It moves forward with the conﬁdent steps like our MİSLINE brand by operating in the ﬁeld of decorative furniture handles which is an important need of the furniture sector.
In this process ,we would like to thank to MİS PLASTİK family who are continuously contributed to develop/invest
themselves in to today's success&institutionalize and as well as our esteemed customers whose honor us by
choosing our brands.
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www.plasim.com.tr
MİS PLASTİK SAN. ve TİC: LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 35. CD. No: 22 KAYSERİ / TÜRKİYE
Tel: +90 352 322 19 06
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Firma Adı / Company Name

ORTAKÇI CAM TİCARET ve SANAYİ A. Ş.

Firma Adersi / Company Address

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 22 İNEGÖL / BURSA

Telefon / Telephone

+90 (224) 714 80 65 -66

E- posta / E-mail

ortakcicam@ortakcicam.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.ortakcicam.com.tr

Fax: +90 (224) 714 92 01

HAKKIMIZDA
Firmamız İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde 30.000 metrekarelik bir sahada 26.000 metrekarelik kapalı alan
üzerinde faaliyet göstermektedir.
Ortakçı Cam köklü bir cam işletme tesisi olup, 1977 yılından bu yana anonim şirket olarak hizmet vermektedir.
Firmamız; otomotiv, mobilya ve elektronik cihazlar sektöründe 300’den fazla çalışanı ile yurtiçinde ve yurtdışında
hizmet vermektedir.
Firmamız cam ve ayna işleme alanında, dünya kalitesinde hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktadır.
Firmamızın ana hedeﬁ;
Cam ve Aynayı, Ağaç ve Metal sanayi ve diğer sanayilerle birleştirerek yaşamın her biriminde kullanılır hale getirmektir.
ABOUT US
Our company is operating on a closed area of 26.000 square meters in a 30.000 square meter area in İnegöl Organized Industrial Zone.
Our company is serving automotive, furniture and home appliances sectors for domestic and international
market with more than 300 employees.
Our company is proud to provide world-class service in the ﬁeld of glass and mirror manufacturing.
Main target of our company
by combining glass and mirror with Wood & Metal industry and other industries It, making them used in every unit
of life
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Firma Adı / Company Name

OSENA MOBİLYA AKSESUARLARI ve BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Firma Adersi / Company Address

Akçaburgaz Mah. 3087 Sokak No: 3 Esenyurt / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 609 33 22

E- posta / E-mail

info@osena.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.osena.com.tr

Fax: +90 (212) 609 33 27

HAKKIMIZDA
Osman ve Orhan Coştur kardeşler tarafından 1996 yılında kurulmuş olan OSENA, mobilya aksesuarı ve Dekorasyon sektöründe kendine özgü tasarım ve kaliteye verdiği önem ile, kısa zaman içerisinde istikrarlı ve hızlı bir
büyüme göstermiş, sektöründe sağlam bir yer edinmiştir.
30 yılı aşkın tecrübesi, Son teknoloji enjeksiyon ve kalıp üretim tesisi, Zamak üretimindeki uzmanlığı, Profesyonel
yönetici ekibi ve teknik kadrosu ile İç ve Dış piyasada mobilya aksesuarları sektörünün önde gelen markasıdır.
OSENA 2017 den itibaren 11.000 m2 kapalı alana sahip Esenyurt taki yeni fabrikasına taşınmış, 100’ü aşkın
personeli ile üretim teknolojisini ve kapasitesini her geçen gün arttırarak kaliteli ürün anlayışı ile emin adımlarla
büyümeye devam etmektedir.
Kaliteyi bir yaşam tarzı haline getiren, Teknolojinin getirdiği tüm imkanları uygulayan, Güvenilir, Müşteri memnuniyetine ve çalışanlarının haklarına saygılı, nitelikli ve motivasyonu yüksek çalışanlar yetiştiren, yenilikçi ve sürekli
kendini geliştiren bir kuruluş olarak yoluna devam etmektir.
Amatör bir ruh ile profesyonelliği birleştirerek, çalıştığımız sektörün her alanında, Yurtiçinde yada Yurtdışında,
Güvenilir ve Kaliteli hizmet veren, Tanınmış bir kuruluş olmaktır.
ABOUT US
Founded in 1996 by Osman and Orhan Costur brothers, OSENA has achieved a steady and rapid growth in a short
period of time with its importance given to its unique design and quality in the furniture accessories and decoration sector and has established a solid place in the sector.
With over 30 years of experience, state-of-the-art injection and mold production facility, expertise in Zamak production, professional executive team and technical staff, it is the leading brand of furniture accessories sector in the
interior and exterior market.
OSENA was moved to new factory in Esenyurt with a covered area of 11.000 m2 in 2017 den, and continues to
grow with sure steps with quality product understanding by increasing production technology and capacity every
day with more than 100 staff.
It is continuing its path as an innovative and constantly improving organization that makes quality a lifestyle,
enforces all the possibilities provided by Technology, respects the rights of its employees, trains qualiﬁed and
motivated employees.
Our mission is becoming a well-known company that combines an amateur spirit with professionalism, gives the
Reliable and Quality service domesticly and overseas in every ﬁeld of the sector we are working in.
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Firma Adı / Company Name

ÖZ METAL İŞ SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ

Firma Adersi / Company Address

İ.O.S.B. PİK Dökümcüler San. Sit. A3 Blok No:8-10-12 Başakşehir / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 485 28 61/62/63

E- posta / E-mail

metax@metax.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.metax.com.tr

Fax: +90 (212) 485 28 65

HAKKIMIZDA
1978 yılında İstanbul’da, üretime başlayan ÖZMETAL-METAX geride bıraktığımız 41 sene içerisinde sektöründe
dünyanın en tanınmış sayılı markalarından biri olmayı başarmıştır. 41 yıllık tecrübesi ve bilgisi ile ﬁrmamız bugün
ülkemizde ve ihracat yaptığı ülkelerde aranan bir marka haline gelmiştir. Bu marka bilincinin oluşmasında istikrarlı
ﬁyat politikası, ürün kalitesi ve satış sonrası müşteri ilişkileri büyük etken olmuştur. Firmamız, her yıl yenilediği
teknolojisi ile, ürünlerimizi pazarın beğenisine sunmak için verimli bir şekilde çalışmaktadır. Temel ilkemiz kaliteli
yerli malı üreterek çalışanlarımızın emeğini müşterilerimize sunmaktır.
ABOUT US
US On 1978, ÖZMETAL-METAX started production before 41 years ago in Istanbul and has become one of the
worldís most recognized brand name in the sector. Today our company become a preferred brand with 41 years
experience and knowledge in exporting countries and in our country too, this well known brand formation has
been a large factor to support stable price policy, product quality and after sales customer relations. Our company is presenting goods to the appreciation of the market every year with renewed technology support. Our
basic principle is to provide our customers with qualitfy domestic goods via employees works.
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Firma Adı / Company Name

ÖZCANLAR PRES DÖKÜM SAN. TiC. LTD.ŞTİ

Firma Adersi / Company Address

Koçman Cad. Gamze Sok. No:12 Güneşli / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 651 68 90

E- posta / E-mail

info@ozcanlar.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.ozcanlar.com.tr

Fax: +90 (212) 655 00 58

HAKKIMIZDA
Milyonlarca detayın bulunduğu yaşamın içinden "Kapı Kolu Sistemleri" üzerine uzmanlaşmaya devam eden ÖZCANLAR; 32
yıllık tecrübesi ve teknolojik tüm imkanlara sahip 200’ün üzerinde personeli ile hizmet vermektedir. Yüksek teknoloji ile
üretilen ürünleri daha da geliştirerek, dünya çapında bir marka haline gelmeyi hedefleyen ÖZCANLAR; sürekli olarak teknolojik
yatırımlar yapmakta, üretim kapasitesini arttırmakta ve MS-58 Prinç olan hammaddeyi en kaliteli işçilikle işlemektedir. Aynı
zamanda Zamak, Alüminyum ve Paslanmaz hammaddeleri ile yeni modellerini siz değerli müşterilerine en iyi şekilde
sunmaktadır.
Amacımız; yeni tasarımlarla ürün yelpazesini sürekli geliştirmek, farklı kültürlerden insanların zevklerine cevap verebilecek,
modern ve klasik çizgileri yansıtan ürünleri üretmektir. Temel felsefemiz; yüksek kalite ile 16 farklı renkte üretilen 850 çeşidin
bulunduğu ürün yelpazemizi daha da genişletmektir.
Firmamız, yüksek kaliteyle üretilen ürünlerimizi uygun ﬁyatlarla siz değerli müşterilerimize sunarak bu temel felsefemizi
sürekli kılacaktır. Kurmuş olduğumuz uluslararası ilişkilerle 35 farklı ülkeye ihracat yaparak gücümüze güç katmaktayız.
ÖZCANLAR’ı rakiplerinden ayıran en önemli özelliği dinamik yapısı, değişime ve gelişime açık yönetim anlayışı inovatif düşünme becerisidir.
Kullandığımız ileri teknoloji ile çalışmalarımızın verimi, sektörde örnek alınabilecek bir ﬁrma konumuna gelmemizi sağlamıştır. Bundan sonraki hedeflerimizi, her model, ölçü ve renklerde üretim yaptığımız gibi, başarılarımızı ve ihracatımızı dahada
geniş alanlara yaymaktır.
ABOUT US
Within the millions of details in life, Ozcanlar has been professionalizing and providing services in 'Door Handle Systems’ with
its 32years old experience and more than 200 hundred employees that can reach all technological capabilities. Ozcanlar
aims to be a world-wide known brand by improving its products that are produced by high technology.
In pursuit of its aim, Ozcanlar constantly invests in technology, increases its production capacity and forges MS-58 Brass
raw material with high quality labor. Furthermore, Ozcanlar provides and offers new models made by new raw materials
such as zinc, aluminum and stainless raw materials, to our customers.
Our mission: constantly enhancing the product range with new designs, meeting the wishes and needs of people from
different cultural backgrounds, manufacturing products that reflect modern and classic perspectives. Our perspective
(philosophy): Enhancing the product range that consists of 850 different types from 16 different colors.
Ozcanlar sustains its philosophy functional by offering products based on high technology and appropriate prices. We are
improving our strength with the connections that we made in 35 different countries. The essential distinction of Ozcanlar
from its rivals is its dynamic structure and innovative decision-making capability of its management that is open to transformations and improvements.
The high technology that we have been using provides us production efﬁciency by which we became one of the ideal ﬁrms
in the sector. Moreover, we aim to spread our achievements and exports to broad ﬁelds as we produce in various models,
sizes and colors.
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Firma Adı / Company Name

ÖZDEMİR MALZEMECİLİK LTD. ŞTİ

Firma Adersi / Company Address

OSB 18. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ

Telefon / Telephone

+90 (352) 321 15 51

E- posta / E-mail

ozdemir@ozdemirmalzeme.com

Web Sitesi / Web Site

www.ozdemirmalzeme.com

Fax: +90 (352) 321 31 62

HAKKIMIZDA
Çeyrek asır önce Özdemir Grup mobilya boyası ve kimyasallarının satışıyla ticari hayatına başladı. 90’lı yıllarda ahşap ve orman
endüstri ürünlerinin satışını ürün yelpazesine eklemiştir. 2000’li yıllardaki Kayserideki Mobilya sektöründeki paralel gelişmelere
çok hızlı ayak uydurarak Kayseri Organize Sanayinde yaptığı yatırımlarla büyüyerek ürün gamına keçe, tela, elyaf, sünger, zımba
ve bunun gibi yatak ve mobilya sektöründe kullanılan binlerce ham ve yan maddeleri kendi bünyesinde toplayarak Özdemir Grup
kalitesini müşterileriyle buluşturmuştur.
Özdemir Grup, bugün 75,000 metrekarelik kapalı alan toplamda 120.000 metrekarelik toplam alanda aktif olmaya devam ediyor.
Üretici kimliğimizin yanında iç ve dış pazarlarda parlayan yüzümüz, pazarlama ﬁrmamız olan Özdemir Malzemecilik en iyi koşullarda üretici ﬁrmalara en hızlı şekilde ürün tedariği konusunda lider bir ﬁrmadır.
2004 yılına geldiğimizde Özdemir Grup yılların vermiş olduğu teknik bilgi ve tecrübesiyle beraber Flexlift markasıyla anılacak
otomobil, mobilya, makina ve bunun gibi çeşitli sektörlerde kullanılan dünya standartlarında TSE,TUV, ISO 9001:2000 gibi çeşitli
sertiﬁkalarla genel kabul görmüş sertiﬁkalarla da gücünü ve kalitesini ispatlamış amortisör fabrikasını kurmuştur.
Özdemir Grup 2006 yılında karton, ambalaj naylonu, balonlu ve özel sandviç naylonları, mukavva gibi mobilya ve gıda sektörüne
yönelik ÖZKA markasıyla bir üretim tesisi yanı sıra yine 2006 yılında mobilya, yatak, kanepe sektörüne hizmet vermek için Özyay
markası altında üretim tesisini grup bünyesine eklemiştir.
2007 yılına geldiğimizde 25 yıllık teknik bilgi ve tecrübemizi alanında uzman iş arkadaşlarımızla birleştirerek Elastik kolon, kanepe
ve yatak ﬁtili tesisi olarak Özde Tekstil ﬁrması kurulmuştur.
ABOUT US
A quarter century ago Özdemir Group, starting its commercial life with paint used in the furniture industry and chemical products, expanded range of products by adding forest products in 90's .In parallel with the industry growth rate with an investment
in Kayseri Organized Industrial in 2000 in addition to paint and forest products from felt to bonnel spring units , from ﬁber to
spunbonded nonwoven, from foam to staples and hundreds products like them are offered to customers with Özdemir Group's
quality .
Özdemir Group today continues to be active in a total area of 120,000 square meters including 75,000 square-meter indoor area.
As our marketing company, our face in the market is Özdemir Malzemecilik aiming to serve to our customer in domestic and
international market with the best conditions by supplying products the sector needs besides the goods manufactured in our
manufacturing companies.
In 2004, we founded the production facility of gas springs production with the flexlift brand in order to supply the lack of quality
gas spring of sectors such as furniture and mattress machinery,by giving value to the research and development activities,
caught the standards of the world with its quality and this success was conﬁrmed with the quality documents ,TSE and TUV EN
ISO 9001:2000 and made the quality of sector success higher.
Ozdemir Group is producing gray and spiral since 2006 with Özka and Karmusan brand names, It has also started to produce
Packaging nylon in 2011. Our ﬁrm, producing printed and unprinted shrink,straight, balloon, and sandwich nylon As roll and as
bag.
With the Özyay Brand founded in 2006, Özdemir Group, in addition to producing of bonnel spring units, bonnel coils used in the
production of sofa, sofabed.
We combined our experiences in sales for over 25 years with the staff devoting themselves to narrow webbing in 2007 under
the name of Özde Textile.
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Firma Adı / Company Name

ÖZEMEK PLASTİK PROFİL ve KALIP SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Ali Paşa Mah. Uluğbey Cad. No.4 Silivri / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 672 33 33

E- posta / E-mail

ozemek@ozemekplastik.com

Web Sitesi / Web Site

www.ozemekplastik.com

Fax: +90 (212) 672 22 99

HAKKIMIZDA
Özemek iş hayatına 1975 yılında mobilya, otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi çeşitli sektörlere kalıp üretimi yaparak başlamıştır. 1996 yılında plastik proﬁl, 2000 yılında da PVC kenar bant üretimine başlayarak sektördeki yerini
almıştır.
Özemek, kalite ve hizmet anlayışını ‘mükemmele ulaşma’ tutkusuyla özetlemektedir. Yenilikçi çözümlerin önde
gelen markası A1, sektörünün ülkemizdeki lideridir.. Firmamız günümüzteknolojisini kullanarak tasarladığı kalıpları kendi bünyesinde üretmektedir. Farklı sektörlere yapılan üretimi aynı çatı altında toplayan ve bunun sağladığı
sinerjinin etkisiyle yönetilen ﬁrmamız, plastik proﬁl üretiminde emsalsizdir. 15 adet gelişmiş extruder hattı, tüm
ülkede 100’ün üzerinde çalışanı olan Özemek 10.000 m2 kapalı alanda aylık 1000 ton PNC işleme kapasitesi ile
yurt içi ve yurt dışındaki farklı sektörlere hizmet vermektedir.
A1 bünyesindeki tasarım uzmanlığı ile çözüm sağladığı üretici ﬁrmaların ARGE bölümlerine sınırsız hizmet
vermektedir.
Bir dünya markası olma yolunda ilerlerken, destek veren siz müşterilerimize ve tedarikçilerimize minnettarız.
ABOUT US
Özemek started its business life in 1975 by manufacturing molds fordifferent sectors such as furniture, automotive, household appliances and construction. The company holds a strong position in the market by producing
plastic proﬁles since 1996 and PVC edge banding strips since 2000.
Özemek summarizes its concept for quality and service as “aspiration to reach perfection”. A1 brand, with its
innovative solutions, is a leader in its sector throughout Turkey. The molds designed using up-to-date technology
are produced in its own facilities. This factor ensures both high rates of productivity and quality. Our company,
which consolidates various production lines under one roof, is providing its customers with various tailor-made
goods and, operated by teamwork, thus making A1unprecedented in the production of plastic proﬁles. With its
15 modern extruder lines and more than 100 personnel all over the country, Özemek, which operates in 10.000
m2 enclosed area with the working capacity of 1000 tons PVC per month, is providing various sectors with plastic proﬁlesin our country and abroad.
A1, with its expertise in design, provides the R & D department of various ﬁrms with its unlimited service. .
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Firma Adı / Company Name

ÖZEN METAL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Yenidoğan Mh. Edebali Cd. No 25 Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 430 86 30

Fax: +90 (216) 430 86 35

E- posta / E-mail

info@ozenhandles.com

Web Sitesi / Web Site

www.ozenhandles.com

HAKKIMIZDA
1989 yılından bu yana aynı heyecan, aynı azim ve aynı kararlıkla kapı kolları ve kapı aksesuarları , mobilya kulpları
ve mobilya aksesuarları üretiyoruz. Üretimin her aşamasında; tasarımdan hammadde seçimine, üretim bandından paketlemeye kadar tüm detaylarda kalite değişmez standartımızdır. Tasarımlarımızda kişisel beklentilere ve
özgün yaşam tarzının yansıtılmasına her zaman öncelik veririz Ürünlerimizin yaşam sürelerinin uzun olmasının
en önemli nedeni budur. 2,000,0000 adet kapasitemiz , 42 ülkeye ulaşan ürünlerimiz ile Türk tasarımcılarının
özgün çizimlerini taşıyarak, evinize zevk katan ürünler sunuyoruz. Üstün kalite ile birleşen, eskimeyen, her an
yaşayan ve yaşam tarzını ifade eden kalıcı tasarımlar.
ABOUT US
Ozen has been producing handles, hinges and accessories since 1989, 30 years of time; Ozen increased the
capacity, the market share and modernized technology.
Quality always starts in the mind, wanting to choose the highest quality materials available and to combine with
the best handcrafting.
Every step of production; from design to selection of raw materials; from production to packing line Quality constant standard in every details
Personal expections and reflection of a life style is always primary in our desings. Most important reason for our
products being used for a long years that they have long lives is this. Ozen breaks common sense of aesthetcs,
we are exporting more than 42 countries in-house designed products.
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Firma Adı / Company Name

ÖZER ÇELİK BÜRO MOBİLYALARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

İkitelli Keresteciler Sitesi 27. Blok No: 15 Başakşehir / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 549 54 24 -25 Fax: +90 (212) 549 54 26

E- posta / E-mail

info@ozercelik.com

Web Sitesi / Web Site

www.ozercelik.com

HAKKIMIZDA
İstanbul-İkitelli’de 1998 yılında 210 m2 lik bir atölyede üretim hayatına başlayan ÖZER ÇELİK BÜRO MOBİLYA , büro mobilyalarının metal aksamlarını üretmektedir.Üretimin her alanında mobilya masa ve koltuk baza ayakları ile oﬁs donanımlarında 35
yıllık bilgi birikimiyle hizmet veriyoruz.Ürün gamımızın önemli bir bölümünü METAL MASA AYAKLARI oluşturuyor.
Standart üretim devam ederken, KİŞİYE ÖZEL üretimimiz de artarak sürmektedir. Ürettiğimiz ürünler Türkiye ve Dünya’nın
saygın tasarımcı ve mobilya üreticileri tarafından kullanılmaktadır. Butik üretimde sektörün ilk akla gelen ﬁrması olan ÖZER
ÇELİK BÜRO MOBİLYA ürünleri Türkiye ve Yurtdışında pek çok projede çözüm ortağı ve butik üretimin buluşma noktası
olmaktadır
.2012 yılında Silivri’de 10.000m2 kapalı alana sahip fabrikamıza taşınarak üretim kapasitemizi arttırdık.Kendi kalıplarını kendisi
yapan ÖZERÇELİK BÜRO MOBİLYA üretim hattında sac ve proﬁl girişinden başlayarak her aşaması titizlikle kontrol edilen
kesim,büküm, polisaj,kaynak,boya aşamalarından geçen ürünlerimiz son kalite kontrolleri yapılarak paketlenmekte ve müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.
ÖZER ÇELİK BÜRO MOBİLYA olarak insan hayatının değerini bilen ﬁrmamız işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda taviz vermeyerek bu konuda da öncü olmuştur.
Tüm Dünya’da 40 ülkeye ihracatı bulunan ÖZER ÇELİK BÜRO MOBİLYA üretiminin %75 ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı
sunmaktadır.İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği(İDDMİB) tarafından açıklanan 2016 ihracat sıralamasında ilk 1000 ﬁrma arasında yer alan ﬁrmamız, çalışanlarına duyduğu güvenin haklı gururunu yaşamaktadır.
ÖZER ÇELİK BÜRO MOBİLYA , tüm çalışanları olarak biz bir aileyiz.
ABOUT US
-‘’ÖZER ÇELİK OFFICE FURNITURE’’ , which started to produce a workshop of 210 m2 in Istanbul-İkitelli in 1998, produces
metal parts of ofﬁce furniture. In every ﬁeld of production we provide service with 35 years of experience in furniture table
and arm chair base and ofﬁce equipment. METAL TABLE LEGS constitute a signiﬁcant part of our product range.In 2012 we
increased our production capacity by moving our factory to Silivri with 10.000m2 closed area. In our Center in İkitelli we have
300m2 showroom and 150m2 storage area where daily shipments are carried out
While standard production is on going, our Custom production production continues to increaseThe products we produce
are used by reputable designers and furniture manufacturers in Turkey and in the world. ‘’ÖZER ÇELİK OFFICE FURNITURE’’
, which is the ﬁrst company that comes to mind in the boutique production sector, is the meeting point of solution partners
and boutique productions in many projects in Turkey and abroad
Our company which attaches importance to research-development work continues to be the pioneer of innovations without
losing) the excitement of the ﬁrst day with our expert team developing new models every year
‘’ÖZER ÇELİK OFFICE FURNITURE’’ , which makes its own molds, is packed and ﬁnished with ﬁnal quality controls, which are
passed through cut, bend, polish, welding, dye phases that are controlled carefully every stage starting from sheet and proﬁle
entrance in production line
‘’ÖZER ÇELİK OFFICE FURNITURE’’, Our company, which knows the value of human life as a furniture, is a pioneer in this
issue by not giving concessions about worker health and work safety
‘’ÖZER ÇELİK OFFICE FURNITURE’’, exporting to 40 countries all over the world contributes to the economy of the country by
its 75% of exports.The company, which is among the top 1000 companies in the export list of 2016 announced by Istanbul
Iron and Non-Ferrous Metals Exporters Association (IDDMİB) knows that owes to these employees of honor (Experiences
the pride of trust in the emplpoyees and being a family altogether)
ÖZER ÇELİK OFFICE FURNITURE, we are a family as all employees. Our goal is to be a bigger and stronger family.
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Firma Adı / Company Name

ÖZGEN PLASTİK SAN. ve TİC.

Firma Adersi / Company Address

Gümüşsuyu Cad. Gümüşsuyu San. Sit. No: 48/37-C Topkapı - Maltepe / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 544 40 67 Fax: +90 (212) 544 40 61

E- posta / E-mail

bilgi@ozgenteker.com

Web Sitesi / Web Site

www.ozgenteker.com

HAKKIMIZDA
1962 yılında ÖZ PLASTİK "Hasan ÜZGEN" adi altında proﬁl boru tapaları ve sandalye pabuçlar üretimine başlayan
ﬁrmamız 1997 yılında ÖZGEN PLASTİK adını alarak ve üretim alanları genişleterek çalışmasına devam etmektedir
Firmamız; metal ve plastik mobilya tekerlekleri, mobilya, oturma grubu metal ve plastik ayakları, muhtelif bağlantı
elemanları, mağaza dekorasyon ve teşhir standları plastik ve metal aksesuarları, proﬁl boru tapaları ve masa, okul
sırası tapaları, endüstriyel makine ekipmanları ve daha bir çok alanda özel imalatlar yapmaktadır. Ayrıca yenilenmekte olan makine parkuruyla kapasitesini daha yüksek adetlere çıkarmak için çalışmalarına devam etmektedir.
Bugün kendi bünyesinde kurmuş olduğu kalıp atölyesiyle özel imalatlar yapmakta ve modellerini yenilemektedir.
Aylık olarak 1.000.000 adet metal mobilya tekerleği, 2.000.000 adet plastik mobilya tekerleği, 1.000.000 adet plastik mobilya ayakları, 3.500.000 adet plastik tapa, 500.000 adet endüstriyel makine ekipmanı üretebilme kapasitesine sahiptir ÖZGEN PLASTİK; 7000 m2 toplam alan üzerine kurulu 4.000 m2 kapalı modern tesislerinde eğitimli
teknik kadrosu ile gerçekleştirdiği üretimde, 700 m2 showroomuyla şirketin kalite politikasının da bir parçası haline
gelen mutlak müşteri memnuniyetini hedefleyerek çalışmaktadır.
ABOUT US
Our Firm that started is manufacturing of the proﬁle tube caps and chair shoes under the name of ÖZ PLASTİK
"Hasan ÜZGEN"in 1962, continued its activites by taking the name ÖZGEN PLASTİK and broadening its manufacturing ﬁelds in 1997. Our ﬁrm keeps on manufacturing furniture wheels made of metal and plastic, furnitures, feet
of the sitting groups made of metal and plastic, various connecting elements, store decorations and plastic and
metal accessories of exhibition stands, proﬁle tube caps and caps for tables, school desks, industrial machinery
equipments and special productions in various other ﬁelds as well. On the other hand, it has been going on its
activities in order to increase its capacity up to the higher quantities along with its machinery line that is being
renewed. Today thanks to the moulding workshop taht it has built within its own structure, it has been making
special productions and keep on renewing the designs. It has got the monthly production capacity of 1.000.000
pieces of metal furniture wheels, 2.000.000 pieces of plastic furniture wheels, 1.000.000 pieces of plastic furniture
wheels, 3.500.000 pieces of plastic caps, 500.000 pieces of industrial machinery equipments. ÖZGEN PLASTİK;
has been operating thanks to its qualiﬁed technical team in the production work that it realizes in its covered
modern facilities of 4.000 sqm that is built on area of totaly 7.000 sqm, along with its showroom of 700 sqm, by
aiming the absolute customer satisfaction that has become a part of the quality policy of the company.
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Firma Adı / Company Name

ÖZKARDEŞLER METAL MOB. AKS. PRES. DÖKÜM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

OSB Tormak San. Sit. F Blok No: 2/4 Başakşehir / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 485 41 66 - 67 Fax: +90 (212) 485 10 56

E- posta / E-mail

info@ozkardeslermetal.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.ozkardeslermetal.com.tr

HAKKIMIZDA
Mobilya bağlantı elemanlarının üretimini gerçekleştirmek adına 1975 yılında ufak bir atölyede başladığımız maratonumuza
2003 yılında taşındığımız 3000 m2 kapalı alana sahip Çatalca’da ki fabrikamızda devam etmekteyiz. Firmamızı kurduğumuz
günden beri teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek pazardaki ihtiyaçları kullanıcıya en iyi kalitede kullanım ve montaj
kolaylığı sağlayarak sunmaktayız. Tüm süreçlerde sürekli iyileşme sağlayarak müşteri memnuniyeti kazanmak
hedeﬁmizdir.
Üretimini gerçekleştirdiğimiz;
•

Bağlantı Elemanları

•

Dolap ve Askı Elemanları

•

Cam ve Raf Tutucular

•

Karyola Bağlantı Elemanları

•

Modüler Bağlantı Elemanları

•

Menteşeler ve Kulplar

Olmak üzere Volkan Mobilya Bağlantı Elemanları 275 den fazla ürün çeşidiyle güçlü üretim ve hızlı stok tedariği sayesinde 44
yıldır sektöründe hizmet vermektedir.
ABOUT US
In order to realize the production of furniture ﬁttings, we started production in a small workshop in 1975. In 2003, we moved
to our production factory located in İstanbul / Çatalca with an area of 3000 m2. Our company closely follows the developments in technology and offers solutions according to the needs of the market. It produces products that provide consumers
with high quality, ease of Use and assembly. It is our goal to gain customer satisfaction by providing continuous improvement in all processes.
The products we produce;
• Furniture Fasteners
* Cabinet and Hanger elements
* Glass and rack holders
• Cot Fasteners
* Modular Fasteners
* Hinges and handles
Volkan Furniture Fasteners, 275 and more product types; provides strong production and fast stock supply. Volkan Furniture
Fasteners have been serving in the industry for 44 years.
roduct range.
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Firma Adı / Company Name

PORTAKAL PLASTİK ÜRT. PAZ. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Akse Mah. Nazım Hikmet Cad. No: 22 Çağdaşkent - Çayırova / KOCAELİ

Telefon / Telephone

+90 (262) 742 38-21-22-23 Fax: +90 (262) 742 38 27

E- posta / E-mail

satis@portakalpvc.com

Web Sitesi / Web Site

www.portakalpvc.com

HAKKIMIZDA
PORTAKAL KENAR BANTLARI
Portakal kenar bantları, İstanbul’da bulunan ve Türkiye’nin önemli kenar kenar bandı üretici ﬁrmalarından birisidir.
1994 yılında kurulan Portakal, ticari yaşamına oﬁs mobilyaları satarak başlamış 1998 den bu yana kenar bandı
satışı devam etmektedir.. 2003 yılında kenar bandı satışına paralel olarak kenar bandı üretmeye de başlamıştır.
Bugün itibariyle 120 çalışanı olan Portakal kenar bantları, 12000 metre açık ve 10000 metre kapalı alanda aylık
1200 ton üretim kapasitesi, 25 yüzey 1500 renk çeşidi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Abs, Pvc, Pmma ve
Aliminyumkenar bandı üreticisi Portakal Türkiye’deki kenar bandı pazarının önemli bir bölümünü elinde bulundurmaktadır ve düzenli olarak 5 kıtada 35 ülkeye ihracat yapmaktadır. İç piyasa aktivitelerinin yanında yurtdışı pazarında da aktif olan Portakal uzun bir süredir yurtdışı pazarında da ilerleme kaydetmiştir ve her gün pazarını gitgide
attırmaktadır.
Yeni üretim teknolojilerini dinamik ve profesyonel çalışanlarıyla takip etmeyi kendine felsefe edinmiş Portakal
Kenar Bantları, pazarı ve müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi kendisine misyon edinerek pazar lideri olmayı; güvenilir olmak, kaliteli ürün servisi ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle amaçlamaktadır.
ABOUT US
PORTAKAL EDGE BANDS
Portakal Edge Band Company is located in İstanbul, and it is Turkey’s one of the edging manufacturer company.
Portakal Company established in 1994 to sell ofﬁce furniture tools, and began to sell Pvc Edge bands. In 2003, the
company started to produce Pvc Edge Bands as well as selling. Today; the company has 120 employees, and
operates in 12000 m2 open and 10000 m2 close area with 1200 tons monthly capacity. Portakal, which manufactures Abs, Pvc, Pmma and Aliminium Edge, holds huge percentage of market share in Turkey and exports more
than 35 countries in ﬁve continents with the help of more than 1500 colours and 20 different textures. In addition
to local market activities, Portakal has been conducting international market for many years. Moreover, Portakal
accelerates its international activities day by day.
The company’s philosophy is to follow up new production technologies with its dynamic and professional team
and become a market leader in PVC, ABS, PMMA and Aliminium edging industry with market oriented production
philosophy, which is based on being reliable, effective quality, sustainable, and long lasting supplier on edging
solutions for its partner.
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Firma Adı / Company Name

SAMET KALIP ve MADENİ EŞYA SAN. ve TİC. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No:8 Kıraç Esenyurt / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 886 75 23 Fax: +90 (212) 886 51 61

E- posta / E-mail

info@samet.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.samet.com.tr

HAKKIMIZDA
Türkiye’nin lider mobilya aksesuar markası SAMET A.Ş., 1973 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Çağın ihtiyaçlarına
uygun teknolojik donanımla hayata geçirdiği 2000’i aşkın ürün çeşidi ve 46 yıllık deneyimi ile mobilya aksesuar
sektöründe öncülüğünü korumaktadır. SAMET A.Ş., 32.000 m²’si kapalı olmak üzere toplam 80.500 m²’lik bir
alanda en son teknolojiyle donatılmış modern ve yüksek kapasiteli üretim tesislerinde 800 çalışana sahiptir.
SAMET AR-GE Enstitüsü 130 kişilik mühendis kadrosu ile inovasyon ve tasarım odaklı üretim yöntemleri geliştirerek sektöre yön vermektedir. İç pazarda 500’ü aşkın aktif bayi, A.B.D., Rusya, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya,
Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Slovenya ve Çin ağırlıklı olmak
üzere beş kıtada 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla SAMET A.Ş., Türkiye’de ve dünyada mobilya aksesuarları sektörünün önde gelen markasıdır. Müşteri memnuniyetini esas alan ve teknolojik gelişmeleri yakından
takip ederek pazarı yönlendiren SAMET, sürekli daha iyiye ulaşma hedeﬁ ve çevre bilinciyle, global pazarda sektörün en büyük oyuncuları arasında yer almaktadır.
ABOUT US
SAMET A.Ş., the leading brand of Turkey in furniture accessories, was founded in 1973 in İstanbul. The company
maintains its leading position in the furniture accessory market with its product range over 2000 manufactured
with the technological equipment appropriate for the needs of the era and thanks to the experience of 46 years.
SAMET A.Ş. employs 800 employees in its modern and high capacity manufacturing plants equipped at the
cutting edge over an area of 80,500 m², 32,000 m² of which is closed. SAMET A.Ş., attaching considerable importance to innovation and design, has 130 employees working in the R&D institute. With its active points of sale
more than 500 in the domestic market and export operations to more than 80 countries on ﬁve continents, mainly
consisting of USA, Russia, Germany, United Kingdom, Italy, Spain, Ukraine, Azerbaijan, Georgia, Iran, Poland,
Romania, Bulgaria, Kazakhstan, Slovenia and China, SAMET A.Ş. is the leading brand of furniture accessories
industry both in Turkey and world. Based on customer satisfaction and dominating the market by following the
technological developments closely, SAMET is one of the biggest players of the industry in the global market with
the target of outperforming and environmental consciousness.
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Firma Adı / Company Name

SEVDEHAN PLASTİK ve METAL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

ORG. San. Böl. Mavi Cad. 6. Sok. No:23 Nilüfer / BURSA

Telefon / Telephone

+90 (224) 482 44 45 Fax: +90 (224) 482 44 60

E- posta / E-mail

info@sevdehan.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.sevdehan.com.tr

HAKKIMIZDA
1993 yılında kurulan Sevdehan Plastik Kalıp ve Metal Sanayi hizmeti hayatına başlamasından bu yana sektördeki
güvenini, öncü karakterini ; kalite ve standardını yükseltmenin, teknolojik yenilikleri izlemenin yanı sıra piyasa
hizmet ağını sürekli geliştirip hızlandırarak korumayı başardı. Hedeﬁni umut dolu yarınlara çeviren Sevdehan Plastik ve Metal Sanayi gün geçtikçe yatırım alanlarını genişleterek ve üretim çeşitlerini artırarak müşteri ilişkilerinde
her türlü ihtiyacı karşılama doğrultusunda çalışmaktadır.
Sevdehan Plastik Kalıp ve Metal Sanayi üretim bilinci kadar sonrasında garantiyi de sağlayarak müşteriyle kurduğu içten ve gerçekçi ilişkilerde sorumluluk bilincini önemsemekte ve hizmet anlayışını bu anlamda yürütmektedir.
Ürün yelpazesi ; çeşitli modellerde metal ayaklar, metal tablalar, mekanizmalar ve iskeletlerden oluşmaktadır.
Firmalara özel imalatlar yapılması da tercih sebeplerinden biridir. Ürünlerinin %95’ini Avrupa ülkelerine ihraç eden
Sevdehan Plastik Kalıp ve Metal Sanayi, kalan %5’i ile yurtiçi piyasasında liderliğini göstermektedir.
Başarılı Yarınlar Dileğiyle...
ABOUT US
Sevdehan Plastic Template and Metal Industry, which was found in 1993, has succeeded in pre serving its
trustable place in this sector and its leading character by developing and speeding its market seving net continually besides following the technologial changes and improving its quality and standard since the day it began to its
serving life.
By expanding the range of products and broadenning the investment areas day by day, Sevdehan Platsic Template and Metal Industry, which turns its face to the hopeful future, is working on the direction of meeting every kind
of demand in customer relations.
Sevdehan Plastic Template and Metal Industry gives importance to the conscious of responsibility with its friendly and relationship and it provides post production guaranty as much as production conscious and its thought of
service in these points of views.
Product range is consist of ; different kinds of metal legs, metal bases, mechanisms and skeletons. One of its
preferred is to produce special desing for its customer. Sevdehan Plastic Template and Metal Industry exports
95% of its products to European countries and it shows its leadership with the rest of 5% in domestic market.
Wishing a successful future...
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Firma Adı / Company Name

SİMİTEKS TEKSTİL SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Yeşilbayır Mah. Yapı Cad. No:46 Hadımköy - Arnavutköy / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 771 49 89 Fax: +90 (212) 771 49 85

E- posta / E-mail

simiteks@simiteks.com

Web Sitesi / Web Site

www.simiteks.com

HAKKIMIZDA
SİMİTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 1983 yılında dar dokuma alanında faaliyet göstermeye başlamıştır.
Teknolojik gelişmeleri takip ederek yapılan atılımlar sonucunda faaliyet göstermiş olduğu alanda dünya piyasasındaki haklı yerine ulaşmıştır. Simiteks halen İstanbul Hadımköy’ deki tesislerinde üretimini sürdürmektedir. Ürün
yelpazesi olarak mobilya sektörü için elastik kolon, yatak şeridi; diğer sektörler içinde panjur kordonu, çanta sapı,
poliproplen veya rafya ipi, bigbag sapı ve emniyet kemeri ile çeşitli dar dokuma ürünler üretmektedir. iç piyasadaki
satışlarının yanı sıra, 50 den fazla ülkeye ihracatı bulunan Simiteks yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini arttırarak
iç piyasa ve ihracattaki hedeflerini her geçen gün daha ileri götürmektedir.
ABOUT US
SIMITEKS TEKSTIL SAN. ve TIC. LTD. STI started its business activities in tight weaving ﬁeld in 1983. As a result
of closely following the technological developments, it reached to its deserved position in its ﬁeld of activity in the
global market. Currently, it makes production in its facilities in Istanbul, Hadimköy. It produces various tight woven
products including elastic webbingbed cords for furniture sectorsun blind cord, bag handles, polypropylene, rafﬁa
strings, bigbag handlessafety belts for other sectors. With its exportation to more then 50 countries in addition to
its sales in the domestic market, Simiteks gradually expands its objectives in the domestic marketexportation by
increasing its production capacity with its investments. Giving high importance to product quality, Simiteks has
proved that quality is vitally importantcompletely under control by giving 10 years guarantee for the elastic webbing types in its product portfolioas an indicator for this, it was entitled to have the 2005 trade leader club international qualityglobal quality management awards.

119

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği | www.maksder.org.tr

120

Firma Adı / Company Name

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

İkitelli OSB Mah. ENKOP 2. Sok. No: 6 Başakşehir / İSTANBUL

Telefon / Telephone

444 4 959 Fax: +90 (212) 224 20 05

E- posta / E-mail

info@utkan-star.com

Web Sitesi / Web Site

www.utkan-star.com

HAKKIMIZDA
Star Alüminyum Paz. San Ve Tic. Ltd. $ti,16 yıldır uzun soluklu, kaliteli hizmet anlayışıyla sektördeki diğer ﬁrmalar arasında ön plana olmayı
başarmıştır. Günden güne Pazar ağını genişleten ﬁrmamız Çağlayan, ikitelli ve Dudulla'daki mağazalarda müşterilerin ihtiyaçlarını geniş
ürün yelpazesiyle cevap vermektedir. Star Alüminyum, Çağlayan'daki satış mağazasını büyüterek, 5 katlı oﬁs showroomun yer aldığı 2 bin
metrekarelik merkez binası haline getirmiştir (Şubelerle beraber toplam 4250 metrekarelik kapalı alan) Burada 2000 çeşit ününün sergilendiği showroomda müşteriye seçenek konusunda büyük kolaylık sağlanmaktadır. Alüminyum sektörü ile ilgili ve yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuarlarda yerini alan ﬁrmamız müşteri portföyünü 9000'e çıkarmayı başarsa da daha çok müşteriye ulaşmayı hedeflemektedir. Kaliteye önem veren anlayışı ISO 9001:2008 Kalite Sistem Standardı’nı rehber olarak kabul eden Star Alüminyum üretimden sevkiyata kadar tüm
birimlerinde kalite kontrolünü büyük bir titizlikle denetleyerek 70 kişilik eğitimli ve tecrübeli ekibiyle satış öncesi ve sonrası eksiksiz kaliteli
hizmet vermeyi şirket vizyonu olarak benimsemiştir. Kendine özgü 1300 adet kalıbıyla yurtiçi ve yurtdışına proﬁl satan ﬁrmamız, gelişen
teknolojiyi yakından takip ederek gelen her türlü talebi müşteri memnuniyetini de göz önüne alarak karşılamaktadır. Müşteriye taahhüt
edilen zamanda eksiksiz ürün teslimat konusundaki duyarlığıyla sektördeki farkını ortaya koymuştur Firmamız aynı zamanda mobilya
kapak proﬁlleri, bölücü paneller, kapı kasaları, bankolar, fuar standları, yönlendiri tabelalar ve merdiven korkuluğu gibi birçok imalatların
dışında, müşteri istekleri doğrultusunda, proje bazında her türlü özel ürün taleplerini de eğitimli ve tecrübeli ekibiyle yerine getirmektedir.
Yurt içinde ve yurt dışında yapılandırılmış pazarlama ağını büyük bir titizlikle takip eden ﬁrmamız 32 ülkeye (Doğu Avrupa, Bati Avrupa, Kuzey
Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri) yaptığı ihracat neticesinde de sektördeki Pazar payını korumayı başarmıştır. Alüminyum yüzey
işleminde istenilen kaliteyi en üst seviyesinde tutmayı başaran ﬁrmamız sektördeki üretici ﬁrmalarla yakın takipte olmak suretiyle kalite
sınırını da zorlamaktadır. Star Alüminyum, ﬁyat ve satış politikasında da gerektiği kadar esnek davranarak bu konudaki müşteri sıkıntılarını
çözebilmeyi başarmıştır. (Firmamız çok kısa bir zaman içinde E-Ticaret kanalıyla satış yapmayı hedeflemektedir.)
Saygıdeğer Müşterilerimiz, Köklü bir ilişki süreklilik getiren bir çözüm, kaliteli hizmet istiyorsanız mutlaka Star Alüminyum Ltd. Şti' ni ziyaret
ediniz. Marketimizde zengin çeşitlerimizle sizlerin bulunduğu her noktada sinirsiz hizmet anlayışımızla buradayız.
ABOUT US
Since 1991, Star Aluminum ﬁrm always been at the foreground against ﬁrms operating in aluminum proﬁle sector, thanks to guality servis
understanding Star Aluminum which served its customers only at its sales store at Istanbul Caglayan until 1999 has expanded its market
share in time and increased the number of its stores to 6 being at Caglayan Ikitell and Dudullu; hence it started to serve beter as it increased
its customer portfolio. Star Aluminum expanding its sales store at Caglayan and serving customers visually by building it to a 5 floor-2000
sg. mt-off ofﬁce and Ofﬁce and showroom totally 4250 sg.mt closed area with its branch stores, continues its efforts to increase its customer portfolio, whic is near 9000 by participating in domestic and foreign exhibitions related with its ﬁeld of work Under the guidance of the
ISO 9001:2000 guality system standards Star Aluminum checks guality control in all units from produstion to transportation and aims at
customer satisfaction and contitunity with its experienced team. Our ﬁrm sells domestic and foreing proﬁle with its 1300 unigue molds and
it has been able to catch up with developments by following technology closely and it has proven itself to be a sensitive ﬁrm about timely
delivery of ordlers with customer satisfaction Besiders its many pruducts such as kitchen door dividing panels, door cases banks, fair stalls
direction signs and stair rails our ﬁrm can provide special products upon our customers' reguest on the basis of project with its experienced team of 70 employees Following demestic and foreing marketing network closely, our ﬁrm has been able to secure its market share,
thank to the enportation from its head sales Ofﬁce at Iistanbul-Caglayan to 30 different countries. We do business in Eastern& Western
Europe, North Africa, Middle East Asia. Our ﬁrm succeeding in keeping the gualty at aluminum surface process at the highest level strains
gualiyt borders by closely following menufacturer ﬁrms operating at this ﬁeld. Star Aluminum has always been flexible about price sales
policy and it has been able to sove its customers problems regarding this issue Dear customers We do not recommend thinking with
biases before contacting our ﬁrm and comparing with other ﬁrms if you desire a deep-seated relation, solution bringind continuity and a
high guality service visit STAR ALUMİNUM LTD.S We are waiting fo you with our nch vaer tes and boundless sen es at any point With respect Proﬁles and accessories of Manufacturing Sectors,of which Star Aluminum Firm sales and marketing. Proﬁles and accessories for
cooler and market type refrigerator manufacturers Proﬁles for furniture and kitchen cupboard manufacturers. Proﬁles for sraight cuboard
hangeg bolt manufacturers Cool room panel doors Air conditioner central cases proﬁles Furnitures-f, berboard seam covering proﬁles
Furniture side, hanger proﬁles and accessories Proﬁles for rail cupboard manufacturers Top covering proﬁles for winter garden manufacturers Laminated door cases Wooden window dropper proﬁles. Composite panel addition proﬁles and cable channels. Aluminum baseboard and step proﬁles Proﬁles for Carpet and Laminated parguet ﬁrms PVC baseboard Faience laths decoration proﬁles and accessories
Dilatation proﬁles Proﬁles for fair stall and bank ﬁrms Sigma and conveyor proﬁles Special boxes and pipes Granite front and sunvay
breaking proﬁles Stair rail proﬁles and accessories Sigma accessoies Rivets and screws
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Firma Adı / Company Name

STAR MUTFAK ve MOB. AKS. ve TİC. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Adnan Kahveci Mah. Harbiye Cad. No: 34 Beylikdüzü / İSTANBUL

Telefon / Telephone

444 53 54

E- posta / E-mail

info@starax.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.starax.com.tr

Fax: +90 (212) 855 65 70

HAKKIMIZDA
STARAX 1996 yılında mutfak ve mobilya aksesuarları sektöründe hizmet vermek amacı ile kurulmuştur. Kurulduğumuz günden bu yana her yıl artan ürün çeşitliliği, büyüyen iş gücü ve kapasitemizle, doğaya, çevreye ve çalışanlarımıza saygı bilinciyle 22. yılımızda Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesindeki 32.500m2 kapalı, 10.000m2
açık alana sahip fabrika binamızda genç dinamik çalışanımız ile kaliteden ödün vermeden üretime devam etmekteyiz.
AR-GE’ye verdiğimiz önem ile her geçen yıl ürün yelpazemizi geliştirerek sektöre yeni bir renk katmaktayız. Artan
kapasitemiz, güçlenen deneyimli kadromuz ve yeni ileri teknoloji tesis ve makinelerimizle siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
Yurtiçinde aranılan marka olma özelliğimizi 80 ülkeye yaptığımız düzenli ihracatlarla yurtdışına taşımı olmanın yanı
sıra, yeniliklere açık ve kendisiyle rekabet içinde olan bir ﬁrma olarak her geçen yıl vizyonumuzu genişletmekteyiz.
Ürün gruplarımız; fonksiyonel kiler sistemleri, ergonomik tezgah altı ve köşe dolabı üniteleri, mutfaklarınıza yeni bir
estetik anlayışı getiren set arası aksesuarlar, dolap içi ideal kullanım alanları açan raf grupları, hayatımızı kolaylaştıran gardırop aksesuarları, çok amaçlı kolon grupları ve modern banyo aksesuarlarından oluşmaktadır.
Siz değerli müşterilerimizin güveni ve desteği ile her zaman daha çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz…
ABOUT US
STARAX brand has been established in 1996 to serve in the kitchen and furniture accessories sector. Till today,
every year we improved our product range, workpower and capacity, with respect to nature, environment and
employees, we continue our production in our 22nd year in our factory at Tekirdag Velimese Organized Industrial
Zone with 32.500m2 closed, 10.000m2 open area and with young dynamic sta without compensation from
product quality.
We are adding every year color to the sector by developing our product range and with importance we give to
R&D. We are also proud of providing a better service to our valued customers with our increaseing capacity, stronger experienced sta and new advanced technology facilities and machines.
Our brandname is well known in domestic market and we also export to around 80 di erent countries regularly.
We are following changing trends, innovations and competiting itself hereby every our vision is growing up.
Our product groups are functional larder systems, ergonomic underworkbrench and corner units, midway accessories that bring new minds into our kitchens, shelf groups opening new useful areas inside of cupboards, wardrobe accessories that makes our live easier, multifunctional column groups and modern bathroom accessories.
We’ll continue our way with the support and trust of our customers and always work more...
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Firma Adı / Company Name

SUKASİ METAL PLASTİK AKSESUAR SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Çamlıtepe Cad. No: 35 Siteler / ANKARA

Telefon / Telephone

+90 (312) 350 69 69 Fax: +90 (312) 350 37 67

E- posta / E-mail

karasu@systemkarasu.com

Web Sitesi / Web Site

www.systemkarasu.com

HAKKIMIZDA
Firmamız 1978 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. Yıllar boyunca mobilya aksesuar sistemlerini SYSTEM ve
KARASU markası adı altında gerek iç gerekse dış pazarlarda başarılı bir şekilde sunan Sukasi Metal; üretmiş
olduğu plastik ve metal ürün gruplarını teknoloji ile birleştirerek yoğun yatırımlarla sürekli olarak geliştirmekte ve
müşteri memnuniyetini temel alan ürün kalitesini her geçen gün yükseltmektedir. Sukasi Metal olarak müşteri
portföyümüzün temel zincirini mobilya üreticileri oluşturmakla birlikte; her geçen gün 60’a yakın çalışanıyla malzeme satıcılarından makro marketlere, mobilya mağazalarından bireysel tüketicilere kadar birçok noktada SYSTEM
kalite ve güvencesini siz değerli müşterilerimize ulaştırabilmek için çaba sarf etmektedir SYSTEM ürün yelpazesi
olarak çok geniş sürgü kapak mekanizma çeşitleri, ray dolap sistemleri, alüminyum kapak proﬁlleri, masa ray
mekanizmaları ve her türlü mobilya aksesuar çeşitlerini siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunmaktadır. Ürünlerimizi Ankara'daki merkez fabrikamızdan veya yurtiçi ve yurtdışı yetkili satıcılarımızdan tedarik edebilirsiniz.
ABOUT US
System is a Turkish company registered originally as "Sukasi Metal Plastik Aksesuar Co. Ltd."which was founded
in 1978. Last ten years, our company has widely regarded as one of the Turkey's pioneer Wardrobe Sliding Mechanism producers. SYSTEM is proud of its products; professional wardrobe sliding mechanisms, table extension
rail, tracks, soft closers, handles and frames, which are preferred by major furniture producers and in use more
than 20 countries. We built a reputation for excellence in sustainable quality, pre-sale and after-sale support, spectacular customer relations, complete trust and healthy business. For this reasons, the giant furniture brands
prefer us as their sliding mechanism supplier for the past 10 years.
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Firma Adı / Company Name

TARLASAN PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Org. San. Bölg. 26.Cadde No:14 Hacılar / KAYSERİ

Telefon / Telephone

+90 (352) 322 11 26 Fax: +90 (352) 322 11 29

E- posta / E-mail

tarlasan@tarlasan.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.tarlasan.com.tr

HAKKIMIZDA
TARLASAN PLASTİK, 1997 yılında faaliyete başlamıştır. Firmamız müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde ileri
teknoloji kullanarak, AR-GE çalışma ve kalıp tasarımı yaparak, kalıp üretimi, metalize kaplama ve plastik ürün üretimi hizmeti
vermektedir. TARLASAN PLASTİK, mobilya ve metal aksesuar ve bağlantı elemanları, metal karyola ve ranza elemanları, proﬁl
kapakları, ısıtıcılar için estetik ve dayanıklı ayaklardan medikal yatak parçalarına kadar genişürün yelpazesiyle birlikte özel
üretim ürünlerle de üretim sektörüne hizmet vermektedir. Sizlerle birlikte ileriye ulaşabilmek için kendimizi sürekli yenileyerek,
daha iyi hizmet verebilmek için müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
ABOUT US
TARLASAN – TEPAKS PLASTIC, Has started its production activities in 1997. Our company presents the service of mold
production, metal covering and plastic prodcution by using advanced technology which responses to the needs and the
expectation of the customer with its R&D and design operations.
TARLASAN – TEPAKS PLASTIC, services to the production sector with its extensive product range: furniture and metal
accessories and connector elements, plastic parts of metal bunkbeds, knobs of young and baby rooms,swing cradlle
elements, materials for the ﬁeld of park playground, sport and Ofﬁce furniture, lids of metal tubes, from aesthetic nd durable
legs for heaters to medical bed parts.
We continue our work to get better future by putting the customer satisfaction in the foreground and renewing ourselves
permanently.
PRODUCT GROUP
SEPERATOR SYSTEMS
YOUNG AND BABY ROOM FURNITURE ACCESSORIES
AESTHETIC FURNITURE ACCESSORIES AND DECORATIONS
SCHOOL DESK ELEMENTS
PIPI AND PROFILE INTERCONNECTION AND LID ELEMENTS
PARK AND GARDEN PLAYGROUND GROUP ELEMENTS
TELESCOPIC BASE GROUP
SPECIAL PRODUCTION
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Firma Adı / Company Name

TEM MOBİLYA AKSESUAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Osmangazi Mah. Sevil Cad. No:4 P.K. 34887 Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 466 33 40 (pbx) Fax: +90 (216) 420 27 28

E- posta / E-mail

support@systemhandle.com

Web Sitesi / Web Site

www.systemhandle.com

HAKKIMIZDA
Firmamız; TEM MOBİLYA olarak 45 yılı aşkın tecrübesini “System Furniture Accessories” markası ile taçlandırılmış
ve alanında kısa zamanda sektörün liderleri arasına girmiştir. Özgün tasarımlı mobilya kulpları, kapı kollan, mobilya
ayakları ve çeşitli proﬁllerden oluşan ürün gamımızla faaliyete geçtiğimiz günden itibaren her yıl, hem iç hem de
dış pazarda artan müşteri sayımız ve üretim kapasitemiz ile yükselen bir başarı graﬁği sergilemekteyiz. Faaliyete
başladığımız ilk günden beri yaratıcılık, tasarım, model geliştirme ve Ar-Ge’ye çok önem vermekteyiz. Bünyemizde
bulunan profesyonel tasarım ekiplerimizin geliştirdiği özgün ürünlerimizi, sürekli yeni yatırımlar ile desteklediğimiz
modern makine parkurumuz ve tesislerimizde üretmekteyiz. İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı üretim faaliyetlerimizi, 10.000 metrekareyi aşan kapalı alana sahip entegre tesislerimizde ve alanlarında uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte yürütmekteyiz. Yüksek kalite ve müşteri memnuniyetinin ancak üretim süreçlerinin her aşamasında
sağlanan yüksek standartlar ile sağlanabileceğinin bilinci ile hareket etmekte ve son derece hassas kalite kontrol
uygulamaları tatbik etmekteyiz. Firmamız her zaman olduğu gibi bundan sonrada sektörü takip eden değil sektöre
yön veren olma gayretini siz değerli müşterilerimiz ile birlikte yürütmeye devam edecektir.
ABOUT US
Our company TEM MOBILYA has crowned its expertise of more than 45 years by establishing the brand System
Furniture Accessories’and became rapidly one of the market leaders in its sector. With our uniquely designed
product range extending from furniture handles,door handles,furniture legs and hooks to various aluminum proﬁles, we are experiencing a constant growth with increasing numbers of valuable customers both in the domestic
and international markets. From the ﬁrst day of our foundation we give utmost importance to creativity, desing
and R&D.The items uniquely designed by our own professional design team are being produced in our modern
facilities by state of the art machinery. We continue our production activities,together with our specialized team
members, in our human and environment friendly facilities with a covered area of more than 10.000 m2. We believe that, besides implementing strict quality and uncompromising customer satisfaction can only be achieved by
reaching high standards at all levels of production. As it has always been, together with our costomers, we will
continue our efforts to lead the market instead of following it.
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Firma Adı / Company Name

TEMPO AKSESUAR SAN. ve TİC. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Yeşilce Mah. Göktürk Cad. No: 16/A Kağıthane / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 280 30 00 Fax: +90 (212) 268 59 13

E- posta / E-mail

info@tempotr.com

Web Sitesi / Web Site

www.tempotr.com.tr

HAKKIMIZDA
Tempo Aksesuar, 1980 yılında yerel mobilya endüstrimize kaliteli ve geniş kapsamlı aksesuar ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Kuruluşundan itibaren, yenilikçi ve orijinal ürün
yelpazesi sayesinde sektöründe kendine önemli bir yer edinen Tempo, günümüzde Türkiye’nin lider mobilya aksesuarları
üreten ﬁrması konumundadır. Mobilya üreticilerine,
yapı marketlere, hırdavatçılara, mimarlar ve dekorasyon şirketlerine ülke çapında güvenilir hizmet vermektedir. Tartışmasız
ürün kalitesi ve müşteri odaklı teknik yardım ve
çözüm üreten AR-GE yapısı ile Tempo, uluslararası konumda adını aranılan bir marka haline getirmiştir.
Tempo Aksesuar son on senedir üretimini İstanbul Hadımköy’deki 4000m² fabrikasında, showroom, satış ve idari işlerini ise
İstanbul 4. Levent’teki genel merkezinden
yürütmektedir. İngiltere, Almanya, Rusya, Ukrayna ve çeşitli Ortadoğu ülkeleri gibi yirmiyi aşkın ülkeye yapılmakta olan ihracat,
genel satışın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Tempo Aksesuar TRB sertiﬁkalı ISO 9001-2008 kalite standartlarında üretim yapmaktadir.
ABOUT US
Tempo Aksesuar is an Istanbul based furniture hardware & accessories manufacturer. Tempo was founded in 1980 to supply
the needs of its local community for high quality and
simple furniture hardware. Since then, by its innovative and original products, with more than 30 years of experience in the
ﬁeld, Tempo has gained a good reputation in Turkey
as well as in many other countries. Today, Tempo is the leading furniture accessories manufacturing company in Turkey.
The company mainly serves furniture manufacturers, DIY chainstores, hardware stores and architectural companies throughout the country, as well as more than twenty other countries
such as UK, Germany, Russia, Ukraine and many Middle Eastern countries. Tempo Aksesuar applies with the TRB certiﬁed
ISO 9001-2008 quality system
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Firma Adı / Company Name

TOMURCUK PORSELEN İNŞ. MAD. İML. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Seyrantepe Mah. Altınay Cad. No: 73 Kağıthane / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 324 61 83 Fax: +90 (212) 324 61 90

E- posta / E-mail

info@tomurcukporselen.com

Web Sitesi / Web Site

www.tomurcukporselen.com

HAKKIMIZDA
Porselen'in inceliği,
Porselen ince bir işçilik, büyük bir emekle hazırlanan yüzyılların kültürüyle oluşmuş bir üründür. Onun için ayrıcalıklıdır. Binlerce yıldır
Takı, mutfak, dekorasyon vb hemen her alanda kullandığımız bu efsanevi doğal ürünü sizler için Mobilya'da önemli bir aksesuar
ürününe dönüştürdük. Porselen kulplar bu emeğin ürünüdür, onu benzerlerinden ayıran o kadar çok özellik var ki, dokunduğunuz her
anda onun naifliğini ve sıcaklığını, usta ellerde şekillenişini ve el işçiliği dekorları hissediyorsunuz. Porselen sadece bir kulp olmaktan
öte değerli bir sanat eseridir. Her bir üründe binlerce elin farklı dokunuşu ve insan emeğinin hünerli hikayesi vardır. Onların bu hikayesi
evlerinizde mutfak dolaplarında, yatak odanızın komodinlerinde, makyaj masanızın çekmecesinde sizlere gülümsüyor. Biz porselen
üretiyoruz ve bunun için farklıyız.
2000 yılında kurulan fabrikamızda aynı enerji ve istekle ürünlerimizi sizler için üretiyoruz. Her yıl yenilenen birbirinden şık tasarımlan ile
koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinerek hizmet sunmaktayız.
16 yılı aşkın bir süredir hizmet veren fabrikamızda üretim kalitesi standartlarını ve müşteri memnuniyetini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak için gerek imalat gerekse yönetim kadromuz üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektedir.
İhracat
Tomurcuk porselen olarak gerek yurt içi gerekse yurtdışında her yıl düzenlenen uluslararası yurtdışı fuarlarına katılarak ürünlerin
tanıtımı yapılmaktadır. Yerli ve yabancı iş ortaklarımızın Tomurcuk Porselen Kalitesine olan güvenleri her geçen yıl artarak devam
etmektedir.
Üretim
Profesyonel kadromuz, geniş makine parkurumuzla tasarımdan sevkiyata kadar yüksek kalite anlayışından ödün vermeden, zengin
ürün çeşitliliği ve müşteri taleplerine dayanan özel üretim ürünleriyle Tomurcuk Porselen ürünlerini piyasanın aranılan ürünü haline
getirmiştir.
ABOUT US
Porcelain is a work of art.
What makes porcelain special is the fact that it is formed by the cultural accumulation that has lasted for centuries and has a ﬁne
craftsmanship.
We have transformed the porcelain, which we use in almost every area, especially in jewellery, kitchen and decoration into an important accessory on the furniture and porcelain mugs. You can see that each of our products is a valuable piece of art rather than just
a porcelain handle, feeling at the ﬁrst glance that it has been shaped with delicate hand-craftsmanship and effort in the hands of the
craftsmen.
These handles, each with a different story, smile at you in your kitchen cabinets, in the night table of the bedrooms, orn the drawer of
your make-up tables in your houses.
In our factory, which was established in 2000, we manufacture with the same energy and desire our products for you as in the ﬁrst
day with both production and the management staff in order to raise ourproduction quality standards and unconditional customer
satisfaction to the highest possible level with very stylish designs renewed every year. Our professional staff makes Tomurcuk Porcelain most wanted product in the market with our wide machine park and wide range of products and special production products that
are based on customer demands, without compromising high quality understanding from design to shipment. Tomurcuk porcelain
promotes its products by participating in international fairs organized every year at home and abroad. The conﬁdence of our domestic and foreign business partners in the quality of Tomurcuk Porcelain continues to increase every passing year.
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Firma Adı / Company Name

UFK KELEŞOĞLU MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. A.Ş.

Firma Adersi / Company Address

Nispetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak Uygun Apt. No: 4/7 Beşiktaş / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (212) 438 47 47 Fax: +90 (212) 438 54 00

E- posta / E-mail

info@vivahandle.com

Web Sitesi / Web Site

www.vivahandle.com

HAKKIMIZDA
2014 yılında kurulan VİVA HANDLE Mobilya aksesuarı imalatında kısa sürede vermiş olduğu kaliteli ve hesaplı
hizmetlerden dolayı aranılan bir marka haline gelmiştir.Biz VİVA HANDLE olarak sizlere sürekli yükselen bir kalite
ile hizmet sunmayı kendimize verdiğimiz ve asla vazgeçmeyeceğimiz bir söz olarak görüyoruz. VİVA HANDLE,
kısa sürede sağladığı başarının altında yatan prensipler aynı zamanda kalite politikamızın da temellerini teşkil
etmektedir.VİVA HANDLE, müşteri memnuniyeti odaklı anlayışı ile tüm bayilerinde kaliteli ürün hizmeti verme
zorunluluğu getirmektedir.Üretimini ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi güvencesinde gerçekleştirmektedir.
VİVA HANDLE, sahip olduğu tesisler, makine ve ekipmanları, eğitimli insan kaynağı, ileri teknoloji kullanımı ve pazar
payı ile başarı basamaklarını hızlıca çıkmaktadır.
• İnsana yatırım,
• Ekip çalışması,
• Dürüstlük ve güvenirlik,
• Tüm taahhütlerin zamanında ve müşteri isteklerine uygun yerine getirilmesi,
• Rekabet gücümüzü sürekli artıracak teknoloji ve bilgi birikimini sağlamak,
• Doğayla barışık, planlı yatırımlar yapmak ve en önemlisi ülke ekonomisine katkı sağlamak.
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de rehberimiz bu ilkeler olacaktır
ABOUT US
VİVA HANDLE furniture accessories which was founded in 2014, has became a prospering brand in a short time
thanks to its high quality and affordable services.We VİVA HANDLE promised ourselves to keep offering services
with higher quality.The principles that made us succesful in a short time also are the reason lies behind our quality
policy. Thanks to Its customer satisfaction oriented insight.
VİVA HANDLE provides high quality product services to its all dealers. VİVA HANDLE is growing consistently with
its facilities, machinery and equipments, educated human resources, advanced technology usage and market
share.
• Investment in people,
• Teamwork,
• Integrity and reliability,
• To ensure all commitments we made are carried out on time and in accordance with customer requirements,
• To provide technology and knowledge that will increase our competitive power constantly,
• To make peaceful, planned, nature-friendly investments and contribute to the economy of the country.
As in the past, these principles will be our guide in the future.
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Firma Adı / Company Name

UMUT KULP SAN. TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Yunus Emre Mah. Ulubey Cad. No: 10 Yenidoğan - Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 312 43 02

E- posta / E-mail

info@umutkulp.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.handstyle.net

Fax: +90 (216) 312 43 10

HAKKIMIZDA
1984 yılında, mobilya aksesuarları sektörünün ilklerinden biri olarak üretim faaliyetlerine başlayan Umut Kulp, bugün Hand
Style markasıyla faaliyetlerine devam etmektedir. 30 yıllık bilgi, birikim, tecrübesi ve Avrupa standartlarındaki üretim kalitesiyle,
hem Türkiye hem de uluslararası pazarda, sektöründe bilinen ve aranılan bir marka olmayı başarmıştır. Sahip olduğu üretim
gücü ve nitelikli insan kaynağıyla, müşterilerinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini en iyi şekilde karşılayan Umut Kulp,
küresel yenilikleri ve teknolojiyi takip ederek kendini sürekli yenilemekte ve çağdaş bir vizyonla gelişmektedir. Sektörün kalite
çıtasının yükseltilmesi ve ürün yelpazesinin geliştirilmesi, Umut Kulp’un kendine biçtiği en önemli görevlerden biridir. Deneyimli ve profesyonel ekibiyle dikkat çeken Umut Kulp, bugün yüzlerce çalışanı ve binlerce müşterisiyle, sürdürülebilir başarılara
imza atmaktadır. Tasarım, teknik bilgi ve organizasyonel kabiliyetlerini, büyümeye ve gelişmeye açık bir şekilde tamamlamış
olan Umut Kulp, tüm müşterilerine, ekonomi ve ihtiyaçlar anlamında en optimum çözümleri sunabilmektedir. Mobilya kulpları,
düğmeler, askılar, mobilya ayakları, bağlantı ekipmanları ve özel tasarım ürünler konusunda uzmanlaşan Umut Kulp, bugün
İstanbul Sancaktepe’de, 3 bin metrekare kapalı alanda kurulu olan fabrikasında üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yeni
yatırımlarıyla da büyüme yolunda emin adımlarda ilerleyerek, 10 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan yeni fabrikasını da önümüzdeki aylarda faaliyete geçirecektir. Profesyonel kadrosu ve geniş makine parkuru ile tasarım aşamasından
sevkiyata kadar yüksek kalite anlayışından taviz vermeden, zengin ürün yelpazesi ve müşterilerin talepleri doğrultusunda
gerçekleştirdiği özel imalatları ile hizmet vermektedir. Son yıllarda, yurt dışı faaliyetlerine hız vererek ihracat konusunda önemli
atılımlar yapan Umut Kulp, bugün 52’nin üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır. Umut Kulp, yurt dışında, her yıl katıldığı fuarlarla
müşteri portföyünü genişletmekte ve ihracat kapasitesini daha üst seviyelere çıkarmak için yenilikçi yaklaşımlar geliştirmektedir.
ABOUT US
Umut Kulp has been established in 1984 as one of the very ﬁrst manufacturer in furniture accessories ﬁeld. The company
has built a very strong and a long term brand as "Handstyle" and is in business both in domestic and international markets.
After these 3 successful decades with a marvelous knowledge and experience, Umut Kulp has been growing and improving
its vision by keeping its superior design capability and production quality with its brand "HandStyle" Umut Kulp has achieved
to be a very well known brand in this sector by focusing on its high efﬁciency production capability. As Umut Kulp, We exceed
our customer's current and future expectations by using the newest technology with our perception of innovation and highly
skilled labor force One of the major mission that we pursue is to increase the barriers of quality of our sector by enhancing
our product line day by day. We have been going from strength to strength sustainably with our hundreds of experienced
employees and thousands of satisﬁed customers. Umut Kulp has completed its organizational and technical capacities in
order to have the best design capability and is capable of providing optimum solutions to its clients taking into consideration
of their needs in most economical way. In our current production facility consisting of 3000 sqm closed area, We produce
cabinet handles, pulls, buttons, knobs, hangers, furniture legs, other connection equipments and custom design products .
As a new investment to the business, Umut Kulp will be opening up its new production facility which will be one of the largest
in this ﬁeld with 10,000 sqm closed area. Umut Kulp provides goods and services to its domestic and international customers by making no concession with understanding of unconditional customer satisfaction specially on timely delivery
approach. Umut Kulp currently exports to more than 52 different countries all over the world and committed to providing the
highest quality of a wide range of products. We strive to provide the most innovative products and also expand our customer
base by exhibiting in reputable trade shows and exhibitions year around.
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Firma Adı / Company Name

ÜNİVERSAL YAPIŞTIRICI ve KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Firma Adersi / Company Address

Tuzla Kimya Sanayicileri OSB. Aromatik Cad. No:47 Tuzla / İSTANBUL

Telefon / Telephone

+90 (216) 593 00 86 Fax: +90 (216) 593 00 87

E- posta / E-mail

info@universalyapistirici.com

Web Sitesi / Web Site

www.universalyapistirici.com

HAKKIMIZDA
45 yılı aşkın, yapıştırıcı sektörü tecrübesine sahip kurucuları tarafından 1999 yılında kurulmuştır.
Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan Üniversal, müşteri memnuniyetinde en önemli unsurun kalite olduğunun
bilinciyle, yıllardır dünyanın en önemli ﬁrmalarından hammadde ihtiyacını karşılamaktadır. Ürünlerde meydana
gelebilecek en ufak değişikliğin müşteri için büyük sorunlar yaratabileceğinin farkında olan ﬁrma, hammadde ve
mamül madde kalite kontrollerini diğer bölümlerden tamamen bağımsız bir Kalite Kontrol Ekibi ile yürütmektedir.
Tüketicilerin yoğun bulunduğu illerde mevcut bulunan Teknik Ekipleriyle müşteriye en kaliteli hizmeti, en kısa
zamanda sunmayı hedefleyen Üniversal, ürünün müşteri tarafından ilk uygulamalarında müşterilere nezaret edip,
en iyi yapışmayı gerçekleştirmek için gereken yöntemleri müşterilerine aktarmanın yanı sıra, yurtdışındaki yeni
uygulama biçimlerini de takip ederek bu konuda da mevcut ve yeni müşterilerilerine bilgi vermektedir.
Üniversal’in amacı dünyada gelişen yeni teknolojileri eş zamanlı olarak Türkiye’de uygulamak ve bu sayede müşterilerinin içte ve dışta tam rekabet koşullarında üretim yapmasına katkı sağlamaktır.
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertiﬁkalarına sahiptir.
ABOUT US
Universal Adhesives was established in 1999 by the founders having more than 45 years experience in adhesives.
Universal is a customer satisfaction oriented company and knowing that the quality is the most important factor
in customer satisfaction, the company is purchasing its raw materials from world’s most important suppliers for
years. Being aware of even very minimal changes in the products may cause serious problems to customers, the
company, carries out the raw material and end product controls by a quality control team which is functioning
absolutely independently of other departments.
Aiming to serve the best quality within the minimum period of time, in cities where the customers are concentrated, Universal, has its technical teams who are accompanying the customers in the ﬁrst applications of the products in order to obtain the optimal adhesion. Besides, the company follows closely the newest application forms
developed in foreign markets and keeps informed its present and potential customers about such developments.
Basic functions of Universal is to follow up and implement the updated new Technologies and support its customers for making productions in domestic and international competitive markets.
Universal is certiﬁed by Iso 9001:2015 Quality Control Manangement and Iso 14001:2015 Environmental Management Systems
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Firma Adı / Company Name

VOLKAN CİVATA ve MOBİLYA BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adersi / Company Address

Kaleiçi Mah. Şair Necmettin Halil Onan Bulv. Makbul Sok. No:56 Çatalca / İSTANBUL

Telefon / Telephone

Tel: +90 (212) 787 21 22 Fax: +90 (212) 787 20 58

E- posta / E-mail

info@volkancivata.com.tr

Web Sitesi / Web Site

www.volkancivata.com.tr

HAKKIMIZDA
Mobilya bağlantı elemanlarının üretimini gerçekleştirmek adına 1975 yılında ufak bir atölyede başladığımız maratonumuza 2003 yılında taşındığımız 3000 m2 kapalı alana sahip Çatalca’da ki fabrikamızda devam etmekteyiz.
Firmamızı kurduğumuz günden beri teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek pazardaki ihtiyaçları kullanıcıya en iyi kalitede kullanım ve montaj kolaylığı sağlayarak sunmaktayız. Tüm süreçlerde sürekli iyileşme sağlayarak
müşteri memnuniyeti kazanmak
hedeﬁmizdir.
Üretimini gerçekleştirdiğimiz;
•
Bağlantı Elemanları
•
Dolap ve Askı Elemanları
•
Cam ve Raf Tutucular
•
Karyola Bağlantı Elemanları
•
Modüler Bağlantı Elemanları
•
Menteşeler ve Kulplar
Olmak üzere Volkan Mobilya Bağlantı Elemanları 275 den fazla ürün çeşidiyle güçlü üretim ve hızlı stok tedariği
sayesinde 44 yıldır sektöründe hizmet vermektedir.
ABOUT US
In order to realize the production of furniture ﬁttings, we started production in a small workshop in 1975. In 2003,
we moved to our production factory located in İstanbul / Çatalca with an area of 3000 m2. Our company closely
follows the developments in technology and offers solutions according to the needs of the market. It produces
products that provide consumers with high quality, ease of Use and assembly. It is our goal to gain customer
satisfaction by providing continuous improvement in all processes.
The products we produce;
•
Furniture Fasteners
•
Cabinet and Hanger elements
•
Glass and rack holders
•
Cot Fasteners
•
Modular Fasteners
•
Hinges and handles
Volkan Furniture Fasteners, 275 and more product types; provides strong production and fast stock supply.
Volkan Furniture Fasteners have been serving in the industry for 44 years.
roduct range.
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3K PLASTİK VE KALIP
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ADALAR KİMYA
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

AFRA METAL MOBİLYA AKSESUAR
İTH.İHR.SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 (212) 284 22 23

+90 (212) 324 34 97

+90 (262) 724 89 07

+90 (262) 724 89 05

+90 (212) 675 21 90

+90 (212) 675 21 00

www.pelikan.ist

info@3kplastik.com

www.adalarkimya.com

info@adalarkimya.com

www.aframetal.com

info@aframetal.com

AKKOCA MAKİNE
SAN.ve TİC.A.Ş.

ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş.

+90 (224) 411 18 78 -77

+90 (224) 411 18 79

+90 (224) 482 46 75 /79

+90 (224) 482 46 77

www.akkocamakine.com.tr

bilgi@akkocamakine.com.tr

www.albaturas.com

info@albaturas.com

[[[EVVE]GSQXV

ASTS PROFİL

ARRAY MOBİLYA RAYLARI
SAN. VE TİC. A.Ş

MÜH.VE PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş.

ANTİK BRONZE

SARI MAMÜLLERİ VE HIRD. TİC. LTD. ŞTİ.

+90 (212) 594 13 41

+90 (212) 619 09 42

www.antikbronze.com

info@antikbronze.com

AYTUĞ PLASTİK MOBİLYA AKSESUARLARI
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

+90 (212) 690 21 87

+90 (212) 690 21 80-88

+90 (216) 593 38 92

+90 (216) 365 25 21

+90 (212) 613 89 22 -23

+90 (212) 577 36 46

www.array.com.tr

info@array.com.tr

www.mobelkant.com

info@mobelkant.com

www.aytugplastik.com

info@aytugplastik.com

BERFİNO MOBİLYA

BATU DİZAYN MOBİLYA VE AKSESUARLARI
NAKLİYE İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKS. İTH. İHR. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

BOĞAZİÇİ MALZEMECİLİK DÖŞEME TEKSTİL
SAN. VE LTD. ŞTİ.

+90 (224) 714 91 94 - 95

+90 (224) 714 91 96

+90 (212) 549 30 71

+90 (212) 549 97 04

+90 (216) 378 20 03

+90 (216) 378 20 09

www.batudesign.com

info@batudesign.com

www.berﬁno.com

info@berﬁno.com

www.bomeks.com

info@bomeks.com

CAN ALÜMİNYUM
SAN.VE TİC. A.Ş.

BURAK TEKER VE MOBİLYA AKSESUARLARI
SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇAĞ KABARA SAN. VE TİC. A.Ş.

+90 (216) 466 07 00

+90 (216) 420 04 50

+90 (224) 272 20 00

+90 (224) 272 20 10

+90 (212) 736 18 00

+90 (212) 736 18 08

www.burakteker.com

info@burakteker.com

www.canaluminyum.com.tr

canaluminyum@yesilova.com.tr

www.cagkabara.com

info@cagkabara.com

ÇAĞDAŞ MOBİLYA
AKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ÇAĞBERK CAM AYNA ALÜMİNYUM MOBİLYA
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ÇEBİ KİLİT VE MOB.AKSESUARLARI
SAN VE TİC.A.Ş.

+90 (216) 429 04 44

+90 (216) 429 33 33

+90 (212) 279 12 59

+90 (212) 279 51 58

+90 (216) 561 11 40

+90 (216) 311 36 03

www.cagberk.com.tr

info@cagberk.com.tr

www.cagdaskiler.com

cagdas@cagdasmobilya.org

www.cebidesign.com

cebi@cebidesign.com

ÇEMOBSAN METAL VE PLASTİK
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DELTA BÜRO GEREÇLERİ ENDÜSTRİ ZIMBA
TELLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.

DOĞANLAR KAPI KOLLARI
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

+90 (282) 725 06 11

+90 (282) 725 06 11

+90 (212) 655 47 32

+90 (212) 550 78 86

+90 (216) 312 80 53

+90 (216) 312 98 75

www.cemobsan.com

info@cemobsan.com

www.delta.com.tr

info@delta.com.tr

www.doganlar.com.tr

info@doganlar.com.tr

EKİN YAYIN GRUBU
EKİN TASARIM REKLAMCILIK
TİC. LTD. ŞTİ

EGGER DEKOR A.Ş.

+90 (262) 648 45 00
www.egger.com
www.romabant.com

EMAKS MOB.AKS.
SAN.TİC.İTH.İHR. LTD.ŞTİ.

+90 (262) 648 45 01

+90 (216) 486 29 40

+90 (216) 486 29 40

+90 (212) 671 30 77

+90 (212) 671 30 79

info-tr@egger.com

www.mobilyadergisi.com.tr

nesipuzun-4@hotmail.com

www.emaks.com

info@emaks.com.tr

ERKUL MUTFAK BANYO VE MOB.
AKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ESAL PORSELEN
İML. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GASAN GAZLI AMORTİSÖR
İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

+90 (262) 643 41 53

+90 (262) 643 53 41

+90 (216) 526 01 33

+90 (216) 526 01 34

+90 (224) 494 27 27

+90 (224) 494 27 29

www.erkulmetal.com

info@erkulmetal.com

www.es-al.com

esal@es-al.com

www.gasan.com.tr

info@gasan.com.tr

GÜZEL METAL İNŞAAT
MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD. ŞTİ.

İLKAY MOBİLYA
AKSESUARLARI LTD.ŞTİ.

İBRAHİM ORTAKÇI CAM AYNA
İŞLEME VE MOBİLYASAN.TİC.A.Ş

+90 (212) 692 70 00

+90 (212) 692 70 10

+90 (224) 714 81 58

+90 (224) 714 83 14

+90 (212) 649 00 38

+90 (212) 649 00 38

www.nobelgroup.com.tr

info@nobelgroup.com.tr

www.asortakci.com.tr

info@asortakci.com.tr

www.ilkayaksesuar.com

info@ilkayaksesuar.com

İLSA MOBİLYA MEKANİZMALARI VE AMORTİSÖR
SİSTEMLERİ TİC. Ve SAN. A.Ş.

İLKAY MOBİLYA
AKSESUARLARI LTD.ŞTİ.

KAP-SAN KAPLAMA VE BOYAMA
SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.

+90 (262) 502 04 21

+90 (262) 502 04 20

+90 (216) 593 21 84

+90 (216) 593 21 89

+90 (282) 676 46 22

+90 (282) 676 46 23

www.ilsamechanism.com

info@ilsamechanism.com

www.euroflex.com.tr

info@euroflex.com.tr

www.kapsantr.com

info@kapsantr.com

KEMERLİ METAL
SAN. VE TİC. A.Ş.

KMS MOBİLYA BAĞLANTI
SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

LALE ORMAN ÜRÜNLERİ
SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

+90 (352) 322 13 84

+90 (352) 322 13 90

+90 (212) 447 78 86

+90 (212) 447 28 87

+90 (352) 321 32 00

+90 (352) 321 32 01

www.kemerli.com.tr

kemerli@kemerli.com.tr

www.kmsturkey.com

kms@kmsturkey.com

www.sarproﬁl.com.tr

info@sarproﬁl.com.tr

MESAN PLASTİK ve METAL
SANAYİ A.Ş.

MEPA MOBİLYA GEREÇLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

+90 (212) 886 52 52

+90 (212) 886 52 56

+90 (212) 723 49 49

www.mepamobilya.com.tr

mepa@mepamobilya.com.tr

www.mesan.com.tr

+90 (212) 723 49 00

+90 (216) 314 14 44

+90 (216) 314 14 46

mesan@mesan.com.tr

www.cappor.com.tr

info@cappor.com.tr

MİSPLASTİK İTH. İHR. MOB. İML.
TEKS. TUR TAŞ. TARIM VE HAYV.
İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

MEYA ALÜMİNYUM CAM
İNŞAATMOB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

®

METPLASCAN METAL PLASTİK ELEKTRONİK
KALIP İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ORTAKÇI CAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

+90 (412) 257 68 78

+90 (412) 257 68 99

+90 (352) 322 19 06

+90 (352) 322 19 09

+90 (224) 714 80 65 -66

+90 (224) 714 92 01

www.disakulp.com

info@disakulp.com

www.misline.com.tr

misline@misplastik.com.tr

www.ortakcicam.com.tr

ortakcicam@ortakcicam.com.tr
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ÖZ METAL İŞ
SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

OSENA MOBİLYA AKSESUARLARI
VE BAĞLANTIELEMANLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ÖZCANLAR PRES DÖKÜM
SAN.TiC. LTD.ŞTİ.

+90 (212) 609 33 22

+90 (212) 609 33 27

+90 (212) 485 28 61/62/63

+90 (212) 485 28 65

+90 (212) 651 68 90

+90 (212) 655 00 58

www.osena.com.tr

info@osena.com.tr

www.metax.com.tr

metax@metax.com.tr

www.ozcanlar.com.tr

info@ozcanlar.com.tr

5

ÖZEMEK PLASTİK PROFİL VE KALIP
SAN. VE TİC LTD.ŞTİ.

ÖZDEMİR MALZEMECİLİK LTD. ŞTİ.

+90 (352) 321 15 51

+90 (352) 321 31 62

+90 (212) 672 33 33

+90 (212) 672 22 99

www.ozdemirmalzeme.com

ozdemir@dozdemirmalzeme.com

www.ozemekplastik.com

ozemek@ozemekplastik.com

ÖZEN METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

+90 (216) 430 86 30

+90 (216) 430 86 35

www.ozenhandles.com

info@ozenhandles.com

ÖZGEN PLASTİK
SAN. VE TİC.

ÖZER ÇELİK BÜRO MOBİLYALARI
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZKARDEŞLER METAL MOB.AKS.
PRES.DÖKÜM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

+90 (212) 549 54 24 -25

+90 (212) 549 54 26

+90 (212) 544 40 67

+90 (212) 544 40 61

+90 (212) 485 41 66 - 67

+90 (212) 485 10 56

www.ozercelik.com

info@ozercelik.com

www.ozgenteker.com

bilgi@ozgenteker.com

www.ozkardeslermetal.com.tr

info@ozkardeslermetal.com.tr

SAMET KALIP VE MADENİ
EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

PORTAKAL
PLASTİK ÜRT. PAZ. A.Ş.

SEVDEHAN PLASTİK VE METAL
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

+90 (262) 742 38 21

+90 (262) 742 38 27

+90 (212) 886 75 23

+90 (212) 886 51 61

+90 (224) 482 44 45

+90 (224) 482 44 60

www.portakalpvc.com

satis@portakalpvc.com

www.samet.com.tr

info@samet.com.tr

www.sevdehan.com.tr

info@sevdehan.com.tr

STAR ALÜMİNYUM
PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SİMİTEKS TEKSTİL
SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.

+90 (212) 771 49 89

+90 (212) 771 49 85

444 4 959

+90 (212) 224 20 05

www.simiteks.com

simiteks@simiteks.com

www.utkan-star.com

info@utkan-star.com

STAR MUTFAK
ve MOB. AKS. VE TİC. A.Ş.

444 53 54

+90 (212) 855 65 70

www.starax.com.tr

info@starax.com.tr

TARLASAN PLASTİK
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SUKASİ METAL PLASTİK
AKSESUAR SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

TEM MOBİLYA AKSESUAR
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

+90 (312) 350 69 69

+90 (312) 350 37 67

+90 (352) 322 11 26

+90 (352) 322 11 29

+90 (216) 420 27 28

+90 (216) 420 27 28

www.systemkarasu.com

karasu@systemkarasu.com

www.tarlasan.com.tr

tarlasan@tarlasan.com.tr

www.systemhandle.com

support@systemhandle.com

TEMPO AKSESUAR
SAN. ve TİC. A.Ş.

UFK KELEŞOĞLU MOBİLYA
AKSESUARLARI SAN. A.Ş.

TOMURCUK PORSELEN
İNŞ.MAD.İML.TİC.LTD.ŞTİ.

+90 (212) 280 30 00

+90 (212) 268 59 13

+90 (212) 324 61 83

+90 (212) 324 61 90

+90 (212) 438 47 47

+90 (212) 438 54 00

www.tempotr.com

info@tempotr.com

www.tomurcukporselen.com

info@tomurcukporselen.com

www.vivahandle.com

info@vivahandle.com

UMUT KULP SAN. TİC. PAZ.LTD.ŞTİ.

VOLKAN CİVATA VE MOBİLYA
BAĞLANTI ELEMANLARI
SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

ÜNİVERSAL YAPIŞTIRICI ve KİMYA
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

+90 (216) 312 43 02

+90 (216) 312 43 10

+90 (216) 288 55 63

www.handstyle.net

info@umutkulp.com.tr

www.universalyapistirici.com

+90 (216) 5288 56 08

+90 (212) 787 21 22

+90 (212) 787 20 58

info@universalyapistirici.com

www.volkancivata.com.tr

info@volkancivata.com.tr

Mobilya Aksesuarla Güzeldir.

www.maksder.org.tr

www.maksder.org.tr
MAKSDER / Mobilya Aksesuar Sanayicileri Dernegi
Cumhuriyet Mah. 1992 Sok. No: 16 Vetro City Kat: 6 Daire: 155 - 156 Beylikdüzü / İSTANBUL

+90 212 255 70 54 - 55

+90 212 255 70 57

www.maksder.org.tr

iletisim@maksder.org.tr

