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DESIGN TURKEY ENDÜSTRİYEL TASARIM ÖDÜLLERİ
Ülkemizdeki güçlü üretim altyapısı, iç ve dış pazarlara yeni ürünler sunma potansiyelini sağlamaktadır. Bugün küresel pazarda
rekabet eden çok sayıda üründe ülkemizdeki kaliteli üretimin damgası bulunmaktadır. Şirketlerin, Ar-Ge yatırımları sonucunda
üründe gerçekleştirdikleri teknolojik yenilik ve iyileştirmelerin somut sonuçları izlenmektedir. Öte yandan kaliteli üretim ve
teknolojik yenilikler, sonuç ürüne ancak endüstriyel tasarımın sağladığı artı değer ile yansıtılabilmektedir. Endüstriyel tasarımı
etkin bir araç olarak kullanmak şirketlere rekabette en büyük avantajlardan birini sağlar.
Tasarım, teknolojinin ve üretimin olanaklarının yanı sıra toplumun, insanın ve çevrenin ihtiyaçlarını iyi analiz etmeyi gerektirir.
Endüstriyel tasarımcı, yeni bir ürün fikrini üretime uygun şekilde projelendirirken, ürünün işlevsel, kullanılabilir ve dürüst olmasını,
insan sağlığına, güvenliğine ve çevreye zarar vermemesini, kullanıcının ihtiyacına ve beğenisine en uygun şekilde cevap vermesini,
kullanıcıya sunduğu fayda ile maliyetinin orantılı olmasını ve kaliteli bir üretim için uygun tasarım detaylarını geliştirmeyi hedefler.
Bir tasarımın iyi olup olmadığını değerlendirirken tüm bu unsurları gözönüne almak gerekir.
Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma
değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirmek amacıyla TURQUALITY® Programı dahilinde, T.C. Ekonomi
Bakanlığı (EB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle düzenlenen bir
tasarım değerlendirme sistemidir.
Design Turkey ödülleri ilk kez 2008 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen ödüllere 406 başvuru alınmıştır.
Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödüllerinin amacı,
• Kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirerek, Türkiye’de iyi
tasarımın topluma ve endüstriye sağladığı faydalarını görünür kılmak;
• Üretim ve tasarım hizmeti sektörlerini ve iyi tasarımı tanıtmak amacıyla, ödül alan tasarımları ödül töreni, sergi, yayınlar ve
medya aracılığıyla tanıtarak endüstride ve toplumda tasarım farkındalığını yükseltmek;
• İyi tasarımın kullanıcı ve üreticiler tarafından daha fazla talep edilmesine katkı sağlayarak tasarımın değerini yükseltmek;
• Tasarımcıları sektör bünyesindeki üreticilerle buluşturmak;
• Yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerle tasarım dünyasında Türkiye’nin yerini vurgulamak;
• Türkiye’de endüstrinin, ihracatın, uluslararası markalaşmanın ve endüstriyel tasarımın gelişimine ve toplumun yaşam
kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır.

DESIGN TURKEY INDUSTRIAL DESIGN AWARDS
The strong production infrastructure is bringing the potential for offering new products to both local and foreign markets.
Nowadays many products in the competitive global markets reflect high quality manufacturing features of Turkey. As a result of the
investments made in companies’ research and development departments, technological innovation and improvements realized on
the end products can be observed. On the other hand qualified manufacturing and technological innovation can only be reflected
on the end-product with the added value that industrial design can provide. To use industrial design as an effective tool grants the
companies one of the biggest advantages in competition.
Besides the opportunities of technology and production, design requires to analyze the needs of the society, human beings and the
environment. While developing a new product idea, the industrial designer aims to maintain that the product is functional, usable
and honest, to foresee that the product does not harm human health and safety and the environment, appeals to the user and
responds to his/her needs in the most appropriate way, balances its cost with its benefits, and to develop appropriate design details
for a qualified manufacturing. Before evaluating a design as good or not, all these aspects need to be considered.
Design Turkey Industrial Design Awards is a design evaluation system organized with the collaboration of the Republic of Turkey
Ministry of Economics, the Turkish Exporters Assembly (TIM) and the Industrial Designers Society of Turkey (ETMK), within the
framework of the TURQUALITY® programme. The award system is intended to make visible the benefits that good design brings to
society and industry in Turkey, by rewarding good product design that is respectful to user needs and which provides added value
and competitive advantage. Design Turkey Industrial Design Awards was first organised in 2008. This year 406 entries were received
for the fourth organisation of the award scheme.
Aims of Design Turkey Industrial Design Awards are,
• To make visible the benefits that good design brings to the society and industry in Turkey, by rewarding good design which
respects user needs, provides added value and competitive advantage to the product,
• To increase design awareness in the industry and society by promoting award winning designs through award ceremony,
exhibitions, publications and press;
• To increase the value of design by raising the demand for good design from users and manufacturers;
• To biring designers and manufacturers together;
• To emphasize the place of Turkey in design world by organising national and international activities;
• To contribute to development of industry, export, international branding and industrial design, and to improve the quality of life.
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MealBox
Marka/Brand: MealBox
Marka sahibi/Brand owner: MealBox
Üretici/Producer: Kadıköy Matbaa
Tasarımcı/Designer: Musa Çelik
Satış sonrası tatmini arttırmaya yönelik tasarlanan kutuda
fonksiyonellik ve görsel cazibe bir araya getirildi. İçteki
parçanın tepsi işlevi görmesi ve ön kapağın Amerikan
servis olarak kullanılabilmesi tüketiciye kullanım kolaylığı
sağlamış oldu.

Functionality and visual appeal are combined to increase
after sales customer satisfaction. To provide ease of use, the
part which contains food is designed as a tray and the front
cover can be used as a table mat.

9

14-U-10-13006

Bingo Cam
Marka/Brand: BİNGO
Marka sahibi/Brand owner: Hayat Kimya A.Ş.
Üretici/Producer: Plastkom
Tasarımcı/Designer: Musa Çelik
Elmas formundan esinlenilerek tasarlanan şişe, alışılmamış
görüntüsüyle farklılaşıyor. Ambalaj; hazır kapak altına,
hiçbir ek yatırım maliyeti gerektirmeden ve daha az
malzeme kullanılarak daha mukavemetli üretilebilecek
şekilde tasarlandı.
10

Inspired from diamond form, an extraordinary and
differentiating bottle is prepared. With this design, packaging
material used is decreased and strength of the bottle
is increased. Readymade cap is preferred to avoid any
additional investment costs.

14-U-10-13025
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Bingo Krem
Marka/Brand: BİNGO
Marka sahibi/Brand owner: Hayat Kimya A.Ş.
Üretici/Producer: Özler Plastik
Tasarımcı/Designer: Musa Çelik
Güçlü performans algısı için maskülen hatlarda tasarlanan
şişeye verilen bel kavisiyle hem estetik görünüm
desteklendi hem de kullanılan ambalaj malzemesi
azaltıldı. Şişe formu, tutuş ergonomisi sağlayan detaylarla
rakiplerinden farklılaştırıldı.

To emphasize performance, a bottle with masculine lines is
designed. Curvy shape of the bottle provides both aesthetics
look and packaging material reduction. The design is
differentiated with details which also support ergonomics.

11

14-U-10-13036

Hayat Şampuan
Marka/Brand: HAYAT
Marka sahibi/Brand owner: Hayat Kimya A.Ş.
Üretici/Producer: Plastkom
Tasarımcı/Designer: Musa Çelik
Yumuşak hatlara sahip feminen şişe tasarımları
hazırlandı. Yan tarafta kullanılan saç teli kıvrımı, ambalajı
farklılaştırmak ve ürünün işlevine atıfta bulunmak için
tasarlandı. Natürel görsellerle süslenmiş sade etiketlerle
tasarım tamamlandı.
12

Curvy bottle designs which have a feminine look are
prepared. A strand form is applied to the left side of bottle
to differentiate product on the shelf and refer to its function.
Design process is completed with colorful and plain labels.

14-U-10-13185
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DESTO Bulaşık Deterjanı
Marka/Brand: DESTO
Marka sahibi/Brand owner: BİM
Üretici/Producer: EVYAP
Tasarımcı/Designer: designVENA
Feminen yüzeyleri ve cazip renkleriyle kullanıcıyla duygusal
bağ kurarak, akılda kalıcı ve keyifli bir kullanım deneyimi
sunmanın yanısıra kolay tutuş, kullanım ve dengeli
duruş gibi ergonomik ihtiyaçları çözümleyen tasarım
hedeflenmiştir.

The goal is to offer a memorable and joyful experience by
establishing an emotional connection with the consumer
through the feminine surfaces and colors as well as offering
a design with ergonomic solutions such as easy grip,easy-touse packaging.

13

14-U-10-13201

Güneş Bakım Transparan Koruyucu Sprey
Marka/Brand: ARKO NEM
Marka sahibi/Brand owner: EVYAP
Üretici/Producer: EVYAP
Tasarımcı/Designer: designVENA
Transparan içeriği vurgulamak üzere ürünün genelinde
gümüş renk kullanılarak, sleeve etikette bırakılan dinamik
şeffaf alanlarla güneş bakım kategorisine ait modern, farklı
ve yenilikçi bir ürün olması amaçlandı.

14

Silver is used as the dominating color of the product to
highlight the transparent contents of the bottle and dynamic,
clear spaces on the sleeve label try to offer a modern,
different and innovative product to the sun care products
category.

14-U-10-13203
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Duş Jeli
Marka/Brand: DUSHY
Marka sahibi/Brand owner: BİM
Üretici/Producer: EVYAP
Tasarımcı/Designer: designVENA
Ambalaj tasarımıyla markanın ekonomik duruşunu daha
modern ve çekici hale getirmek amaçlandı. Yalın ve dinamik
tasarım diliyle dinamik ve pozitif bir algı yaratılması
hedeflendi.

The package design intends to modernize this affordable
brand and make it more attractive. The simple and dynamic
design language hopes to create dynamic and positive
perception.

15

14-U-10-13492

Privacy
Marka/Brand: AROMEL
Marka sahibi/Brand owner: EVYAP
Üretici/Producer: EVYAP
Tasarımcı/Designer: designVENA
Marka doğrultusunda iddalı, şık,modern ve lüks tasarım
anlayışı hedeflendi. Markanın sembolü olan “altın”a
gönderme yaparak külçeye öykünen temel biçim kullanıldı.
Formlu PVC’yle ürünlerin algısı arttırılarak tasarıma
derinlik katması hedeflendi.
16

An ambitious, chic, modern and luxurious design concept
is used for this brand. A form resembling a bar gold is used
as a reference to “gold” which is the brand’s symbol. The
formed PVC enhances the product’s perception and creates
a depth of design.

14-U-10-13536
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EMOTION Roll-on Deodorant Serisi
Marka/Brand: AROMEL
Marka sahibi/Brand owner: EVYAP
Üretici/Producer: EVYAP
Tasarımcı/Designer: designVENA
Tasarımın kadınsı, romantik ve parfümümsü güzel
kokusunu kullanıcıya ifade edebilmek için şişede cam
malzeme seçilirken kullanılan kıvrımlı yüzeylerle bu
ifadenin güçlendirilmesi hedeflendi.

Glass material is used for the bottle design in order to
highlight feminine, romantic and fragrance like smell of the
product and the curved surfaces are used to enhance this
impact.

17

14-U-10-13564

Laviva Dolgulu ve Bisküvili Çikolata
Marka/Brand: ÜLKER LAVİVA
Marka sahibi/Brand owner: Ülker Çikolata A.Ş.
Üretici/Producer: Ülker Çikolata A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Gökhan Karasu

18

Ülker’in yeni Laviva çikolatası, pazarda fark yaratarak
yenilik getirmesi için tasarlandı. Oluşturulan lezzeti
yemeden önce de zihninizde olumlu sinyaller uyandırması
amaçlandı. Premium algısı yanında tüketiciye ergonomik
yeme deneyimi yaşatır.

Ulker’s Laviva chocolate was designed to bring innovation
into market by creating difference. Design was intended
to evoke a positive signal in the mind before tasting the
product. Besides premium perception ergonomic eating
experience is supplied.

14-U-10-13590

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

Antibakteriyel Sabun
Marka/Brand: ACTİVEX
Marka sahibi/Brand owner: EVYAP
Üretici/Producer: EVYAP
Tasarımcı/Designer: designVENA
ActiveX sıvı sabun serisi, antibakteriyel ürün kategorisi için
koruyuculuk ve güven duygusu algısı yaratması amacıyla
şekillendirilerek markanın rakiplerinden farklı, akılda kalıcı
ve ikon bir ürün olması için tasarlanmıştır.

ActiveX liquid soap was designed to create a perception of
protectiveness and thrust for antibacterial products and to
become a catchy and icon product different from its rivals.
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14-U-10-15546

Ahşap Temizleyici
Marka/Brand: ARMELİT
Marka sahibi/Brand owner: Sınai Kimya A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Kilit Taşı Tasarım Ltd. Şti., Orhan Irmak Tasarım ETİKET TASARIMI /
Kunter Şekercioğlu, Özüm Özkan
Tasarım, kullanım şartları ve kullanıcı göz önüne alınarak
gerekli hacim korunacak şekilde, ince ve zarif, kullanıcının
en rahat olduğu ve farklı şekillerde tutabileceği, ergonomik
ve konforlu bir formda tasarlanmış sıvı deterjan ambalajıdır.
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Its a liquid detergentpackaging with an ergonomic
curvilinearform,enabling various comfortable grip options.
Recognizing the usergroup and different needs of use and
preserving the required volume,a sleek and elegant form
was reached with easyhandling

14-U-10-17557

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

Şampuan
Marka/Brand: A PLUS
Marka sahibi/Brand owner: BİM
Üretici/Producer: L’Oréal Türkiye Kozmetik Sanayi Tic. A.Ş
Tasarımcı/Designer: designVENA
Kapakta yaratılmaya başlanan ve tasarımı sarmalayarak
şişenin dip noktasında kaybolan kıvrımlı biçim saç formuna
gönderme yaparak ambalajın saç bakım ürünü olduğunu
kullanıcıya ifade etmesi hedeflenmiştir.

The curled form starting on the bottle cap and surrounding
the design until it ends at the bottom of the bottle resembles
hair and the goal is to hint that it is a hair care product.
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14-U-10-18519

Riviera Zeytinyağı
Marka/Brand: KRİSTAL
Marka sahibi/Brand owner: Ticaret Sanayi Kontuvarı T. A.Ş.
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Eda Yılmaz
Kristal Yağ Şişesi köşeli formu ile ürünün olduğundan
daha parlak görünmesini sağlamaktadır. Zeytin yaprağı ve
tanesinin zarif birlikteliğinden oluşan kabartma, doluyken
camda kırılmalar ve ışık oyunları yaratarak, şişeye canlılık
katar.
22

Crystal Bottle seems brighter with its angular form. The
embossment which consists by elegant togetherness of olive
and its leaf, gives vitality to the bottle by creating refractions
and lighting tricks on glass.

14-U-10-18535

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

PREMIUM
Marka/Brand: DİMES
Marka sahibi/Brand owner: Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Eda Yılmaz
Tasarımda,yaprağın ağaç dalındaki tazeliği,şişe
üzerinde yaprak gravürü ile stilize edilmiş,vitaminlerin
kişiye sağladığı enerji,küresel omuz yapısıyla ön plana
çıkarılmıştır.Hafif olma özelliği ile karbon ayak izinin
azaltılmasına da katkıda bulunur.

Freshness of the leaf is stylized as leaf engraving on the
bottle.Vitamins provide strength to people;the global
structure of the shoulder brings this to fore.By virtue of
being lightweight design,also contributes to the reduction of
carbon footprint
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14-U-10-18765

Doğal Zengin Mineralli Su
Marka/Brand: LAÇİN
Marka sahibi/Brand owner: Karacan Maden İçecek Gıda Tur. San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Eda Yılmaz
Laçin Maden Suyu Şişesinin bir ağaç stilizasyonu şeklindeki
konik gövdesi, doğaya vurgudur. Kullanılan geometrik
çizgiler alışılagelmiş maden suyu şişesine modern bir
dokunuş sağlamaktadır. Tasarım ince uzun formu ile hayli
zariftir.
24

The conical body of Laçin Mineral Water Bottle is designed
as tree stylization which is emphasis on nature. The
geometrical lines which are used provide a modern touch to
common mineral water bottles.

14-U-10-18778

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

Yaş Üzüm Rakısı
Marka/Brand: HÜNKAR RAKI
Marka sahibi/Brand owner: Neva Alkollü İçkiler San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Anadolu Can Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Eda Yılmaz
Geniş omuzlu bir erkeği anımsatan tasarımın,sürdürülebilir
olması hedeflenmiştir. Aynı tasarımın,alt markalarla uzun
yıllar kullanılmasına yarayacak ürün çeşitlendirmeleri,hem
etiket hem de baskı uygulamalarına olanak tanıyan gövde
formu ile sağlanır.

The design, looks like a broad-shouldered man, is targeted
to be sustainable. The body design of the bottle is suitable
for labelling and screen printing application. So by the same
form, diversification of product can be done for sub-brands.

25

14-U-10-18786

SOS ŞİŞESİ
Marka/Brand: KEMAL KÜKRER
Marka sahibi/Brand owner: Kemal Kükrer
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Eda Yılmaz
Kırmızı, ince uzun acı biber stilizasyonu, tasarımın ince
yapısı ve keskin hatlarıyla vurgulanıp, ambalajın içindeki
ürün ile dil birliği sağlar. Acı sos içerdiğinden, kontrollü
döküş için dar bir kafa yapısı ve uzun ince boyun yapısı
oluşturulmuştur.
26

Red chilies stylization is emphasized with the thin form and
sharp lines of design and provides harmony with the product
inside packaging.The product is hot sauce;so cast control is
important and provided by narrow finish part and a thin long
neck.

14-U-10-18800

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

Kavanoz
Marka/Brand: GESAŞ
Marka sahibi/Brand owner: GESAŞ Genel Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Gökhan Toroman
Ürünün genel formu, alt yarıda silindirik bir iletişim alanı ile
üst yarıda da kapağın kapanma hareketinin gövde üzerindeki
fiziksel etkisini temsil edecek şekilde ritmik kesmelerden
oluşan bir gravür hareketinden oluşmaktadır.

The general form of the product comes from symbolizing
the reaction of the upper body against the closing movement
of the jar cover. This form brings the packaging a visual
allurement and easy handling advantage.
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14-U-10-18809

Gazoz
Marka/Brand: GAZOZ
Marka sahibi/Brand owner: Ohbe Gıda Ve İçecek Mamülleri Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Oya Akman
%100 sağlık,doğallık,kalite,geri dönüşüm gibi bir çok
özelliği taşıyan, yüksek hızda ve hedeflenen yüksek
randımanda üretilen tasarım;taşıma,sergileme,depolama
,yüksek denge,boyut mükemmelliği ile elde,çantada,rafta
maksimum fayda sağlar.
28

This fast and efficiently produced; 100% healthy, natural,
qualitative and recyclable design, provides maximum benefit
in hands, bags and on shelf with its highly balanced, ease on
carrying, displaying, storing and perfectly scaled form.

14-U-10-18817

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

Meşrubat
Marka/Brand: STANDART
Marka sahibi/Brand owner: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Gökhan Toroman
200 ve 250ml hacimde hafifletilmiş olarak tasarlanan Retro
bir ambalajdır. Geçmişi günümüze bağlayan bu özel form,
yerel gazoz piyasasına canlılık katmıştır. Kısa sürede, her
firmanın özelleştirmek istediği bir tasarım olarak başarıya
ulaşmıştır.

It is a Retro packaging designed lightly at 200 and 250ml
volumes. This special form that connects past days to
present, refreshes the local soda pop market. It becomes a
successful design that every company want to make private.
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14-U-10-18822

Sade ve Aromalı
Marka/Brand: FREŞA
Marka sahibi/Brand owner: Çakırmelikoğlu Madensuyu İşl. San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Filiz Cömert
Tasarımın yalın formundaki çap değişimleri ile yakalanan
hareketlilik maden suyunun dinamizmini vurgular.Formdaki
sadelik kullanışlılığı da beraberinde getirir.Silindirik
gövdeyle, şişeye kavrama kolaylığı ve geniş bir iletişim alanı
kazandırılmıştır.
30

This packaging reflects a visual vibrancy with diameter
changes along its simple body. This cylindrical body carries
a wide and useful area for easy gripping and effective
communication are for labelling.

14-U-10-18841

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

Doğal Mineralli Su
Marka/Brand: ASR-I HAMİDİYE
Marka sahibi/Brand owner: Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Filiz Cömert
İstanbul’un zarafetine gönderme yapan tasarım, kolay
kavranan boyun yapısıyla suyun akıcılığını anlatır.Yumuşak
hatlı modern çizgilerle tasarlanmıştır.Tabanındaki 3 boyutlu
lale motifi, markanın Osmanlıdan günümüze gelen köklü
firma logosunu vurgular.

The design refers the elegance of Istanbul; tells about
fluency of water with easily gripped neck part. It has soft,
curvy modern lines. 3D Tulip motifs at bottom of the bottle,
emphasizes the historical logo of the brand from Ottoman to
present time
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14-U-10-18931

Gazlı ve Gazsız Doğal Mineralli Su
Marka/Brand: SİRAB
Marka sahibi/Brand owner: SİRAB
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Filiz Cömert
Kaynağında şişelenen, tedavi edici özelliği olan, az
asitli ve gaz ilave edilmemiş Sirab, kelime olarak “su
ile doymuş, suya kanmış” anlamı taşımaktadır. Şişenin
doygun hatlarıyla, şifa, sağlık, saflık yalın ve şık bir formla
sembolize edilmiştir.
32

Bottled in source, medical featured, low acidic and gas free
Sirab, has a name means “filled with water”. With saturated
lines of the bottle; cure, health, pureness symbolized with a
simple and classy shape.

14-U-10-18939

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

Aromalı ve Sade
Marka/Brand: AKMİNA
Marka sahibi/Brand owner: Dadone Hayat İçecek ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Filiz Cömert
Sürpriz cümleler kısa bir molayı keyif ve heyecan verici
kılmıştır.“MUTLU OL :), AŞIK OL, KENDİN OL, FERAHLA,
DANS ET,Bİ MOLA, DURMA İÇ ,HAYAL ET, ŞAŞIR!!!,TADINA
VAR”mesajları içeren şişeler aynı makinada tek seferde 10
farklı kalıpla üretilmiştir.

With surprise sentences,this design changes a short
break to a joyful, excited moment.“BE HAPPY:) ;GET IN
LOVE;BE YOURSELF;GET FRESH;DANCE;A’BREAK;COME
ON, DRINK;DREAM;BE SURPRIZED!!!;TASTE IT”embossed
bottles produced by different molds in 1 machine
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ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

14-K-10-18966

kavramsal projeler
conceptual projects

Akış Kontrollü Zeytinyağı Şişe Kafası
Marka sahibi/Brand owner: T.C. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Orman Çiftliği Müd.
Tasarımcı/Designer: Tamer Öztürk
Tasarımın en belirgin özelliği, şişenin kafa bölgesinde, ağız
içi boşluğu tabir edilen alanın, ikinci bir boşluk ile birleşen
bir akış yoluna sahip olmasıdır. Bu şekilde,iç ağzın dışına
düşen damlalar, akış yolu ile şişe içine geri döner.
34

Most significant feature of the design is;at the head region
of the bottle, the area called the oral cavity has a flow path
where merged with a 2. opening. As result, drops which falls
oustside of the inner mouth, turn back in to the bottle from
here

14-U-10-20119

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

NO ON
Marka/Brand: TEKİRDAĞ
Marka sahibi/Brand owner: MEY İçki San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: MEY İçki San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Tasarımüssü Ltd Şti
Bütüncül bir yaklaşımla tasarladığımız kristal kesme
efektli şişe, bakır boyunluk ve zarf, kabartma transfer baskı
grafikleri ile Tekirdağ No 10, bu çoğrafyaya özgü, geleneksel
ama modern, yeni bir ‘ultra lüks’ ifadeli, ‘zamansız’ bir
ambalaj oldu.

Tekirdağ No 10 is a unique to this geography, traditional
but modern, ‘ultra luxury’ and ‘timeless’ packaging with
its bottle with crystal cut effect, copper neck and holder
and embossed transfer printing graphics that we designed
integrally.
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14-U-10-20349

Isıya Dayanıklı Tatlı Kase
Marka/Brand: ÖZGE PLASTİK
Marka sahibi/Brand owner: ÖZGE Plastik Ambalaj San. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: ÖZGE Plastik Ambalaj San. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Şaban Yavuz
Sızdırmaz, sıcağa dayanıklı, yuvarlak tatlı kabı
Leak-proof, heat resistant, circular dessert food container
36

14-U-10-20823

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

Bingo Soft İmza Serisi Trade Kit
Marka/Brand: BİNGO
Marka sahibi/Brand owner: Hayat Kimya A.Ş.
Üretici/Producer: Fabrika Basım ve Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Musa Çelik
Serinin premium algısına uygun dekoratif bir kit hazırlandı.
Kısmi lak ile çiçek figürlerinin uygulandığı kutu, altın varak
dokunuşlar ve açma-kapama aparatıyla farklılaştırıldı.
Yukarıya açılan kapak ve içteki siyah saten ile ürüne dikkat
çekildi.

To be in line with premium positioning of the series, the box
is decorated with flower figures made by partial lac, gold leaf
details and a nostalgic attachment. An upward opening and a
satin inside cover are used to draw attention to product.
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14-U-10-21088

Yağlı Yoğurt
Marka/Brand: ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ
Marka sahibi/Brand owner: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Atatürk Orman Çiftliği Müd.
Üretici/Producer: Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Filiz Cömert
Ulu Önderimiz’in kurduğu Atatürk Orman Çiftliği’ne ait
yoğurt kavanozunu, “Geçmişten günümüze anılarınızdaki
gibi Taze ve Saf” sloganıyla yeniden tasarladık. Tamamen
katkısız, ev yapımı algısı veren, yalın formuyla geçmişin
esintilerini birleştirdik
38

We redesign the yoghurt jar of Ataturk Orman Çiftligi,
established by our Great Leader.The main header is “Fresh
& Pure like in our memories from past to present”. We
united simple shape that reflects completely pure and
homemade with breezes of past

14-U-10-21446

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

ÇEŞİTLİ
Marka/Brand: FAWORİ
Marka sahibi/Brand owner: Neteks Boya Teknolojileri A.Ş
Üretici/Producer: Neteks Boya Teknolojileri A.Ş
Tasarımcı/Designer: Tasarımüssü Ltd Şti
Fawori için markanın genç, dinamik karakteriyle uyumlu,
raflarda rakipleri arasından kolayca sıyrılıp kendi kimliğini
ortaya koyan, farklı ürünlerin bayiler ve tüketiciler
tarafından kolayca ayrıştırılmasını sağlayan bir tasarım
yaptık.

We designed a product for Fawori that fit the young,
dynamic identity of the brand; distinguished itself among
its competitors with its identity; and allowed retailers and
consumers to easily identify different products.
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14-U-10-21448

PETİTO Ayıcı Ailesi Üyeleri
Marka/Brand: ETİ PETİTO AYICIK
Marka sahibi/Brand owner: ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş
Üretici/Producer: ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş
Tasarımcı/Designer: Tasarımüssü Ltd Şti
Eti’nin Petito Ayıcık figürü kullanılarak 4 farklı konseptte
tasarlanan Petito Ailesi, çocuklara yönelik olarak
kurgulandı. Bu dekorlu çikolatalar ile Petito ürün ailesini
oluşturarak Petito kimliğini güçlendirdi, satışları artırdı.

40

The Petito Family which was designed in 4 different concepts
using Eti’s Petito Teddy figure, was targeted to children.
These decorated chocolates formed the Petito product family
and they increased the sales while empowering the Petito
identity.

14-U-10-21450

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

SÜTLÜ
Marka/Brand: ETİ
Marka sahibi/Brand owner: ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş
Üretici/Producer: ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş
Tasarımcı/Designer: Tasarımüssü Ltd Şti
‘Eti Sütlü Çikolata Ailesi’ne farklı boy ve gramajlarda, kitle
tüketimine yönelik, farklı, özgün kimlikli bir tasarım yapıldı.
Kırılımlı yüzeyleriyle ağızda hissedilen, 3 boyutlu ışık-gölge
oyunları yaratan formu ürün ailesini pazarda öncü yaptı.

For ‘Eti Milk Chocolate Family’, a different design in various
sizes with a unique identity was created. Its form that can be
felt in the mouth due to its fractured surface and created 3-D
light-shadow plays made the brand pioneer in the market .
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14-U-10-21452

Süzme Çam ve Çiçek Balı
Marka/Brand: BALKOVAN
Marka sahibi/Brand owner: Altıparmak Gıda San. Ve Tic. A.Ş
Üretici/Producer: Altıparmak Gıda San. Ve Tic. A.Ş
Tasarımcı/Designer: Tasarımüssü Ltd Şti
Balın tarihini, kültürünü yansıtan kavanozu etiketiyle
bütünleşik yapıda kurgulandı. Tasarımında doğallığı
yansıtan özgün illüstrasyonlar kullanıldı. Ekonomik
segmentte kitle tüketimi için kaliteli algısı ile satış arttıran
bir ambalaj yaratıldı.
42

The jar that reflected the history, culture of honey was
designed integrated with the label. Distinctive illustrations
that reflected naturalness were used in design. A packaging
that raised the sales with its quality perception was created.

14-U-10-21454

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

MALT
Marka/Brand: EFES
Marka sahibi/Brand owner: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş
Üretici/Producer: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş
Tasarımcı/Designer: Tasarımüssü Ltd Şti
Efes Maltın doğal lezzetli genç ifadesi kraft kağıdı dokusu ve
aykırı logosu ile cam ve teneke ambalajlardaki tasarımıyla
gerçekleştirildi. Bu kimlik sürdürülerek bütünleşik
tasarımla ‘Efes Malt Ailesi’ oluşturuldu ve büyük pazar
başarısı elde etti.

Efes Malt’s natural and young expression was realized on
bottle and can packaging with the texture of kraft paper and
marginal logo. Continuing this identity, ‘Efes Malt Family’
was created with integrated design and it gained a big
market success.
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14-U-10-21456

Lezzetli Peynir Topları
Marka/Brand: BAHÇIVAN
Marka sahibi/Brand owner: Bahçıvan Gıda San. Ve Tic. A.Ş
Üretici/Producer: Bahçıvan Gıda San. Ve Tic. A.Ş
Tasarımcı/Designer: Tasarımüssü Ltd Şti
Tasarladığımız ambalajda, tüketicinin yeni karşılaşacağı
atıştırmalık taze top peynirlerin suda yüzmesini anlatan
illüstrasyonun yanı sıra, suyunu süzme detayı ve
tasarladığımız özgün çatalıyla yeni bir kategori ve yenilikçi
bir ambalaj yaratıldı.
44

A new category and an innovative packaging was created
with an illustration that represents fresh cheese ball snacks
swimming in water, a water sieving detail and a unique fork
that we designed.

14-U-10-23475

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

Tereyağı
Marka/Brand: SÜTAŞ
Marka sahibi/Brand owner: Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.
Üretici/Producer: Teb Plast Plastik San ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Orhan Irmak Tasarım / Çağlar Yücealp, Orhan Irmak
Sütaş geleneksel tereyağı ambalaj tasarımında, geniş bir
alanda içindeki ürünü göstermek hedeflenmiştir. Enjeksiyon
kalıp ile üretilen ambalajda IML etiket kullanılmıştır.
Raflarda üst üste dizilebilmekte ve sevkiyat sırasında iç içe
geçebilmektedir.

Packaging design for Sütaş traditional butter aim at
providing a large visibility for the product inside. The
packages may be placed on top of each other on the
shelf and they may be stacked into each other during
transportation.
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14-U-10-24508

Energy
Marka/Brand: HOBBY
Marka sahibi/Brand owner: Hobi Kozmetik
Üretici/Producer: Polat Kalıp
Tasarımcı/Designer: Zlata Creative Etiket Tasarımı, Orhan Irmak Tasarım / Orhan Irmak
Erkek tüketici kitlesinin beğenisine hitap edecek maskülen
hatlar tercih edilmiştir. En önemli fonksiyonel fayda,
market raflarında üst üste dizilmesine olanak veren kapak
detayıdır. Yanlardaki içbükey kıvrımlar ıslak elle tutuşu
kolaylaştırmaktadır.
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The aim of the design is visually underlining being a product
for males with its masculine forms. The details on the
bottom and the top provide a safe storage on the shelves.
The concave curves on both sides provide a firm grip even
with wet hands.

14-U-10-24521

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

Shoe Deo - SD2006
Marka/Brand: SİLVER SHOE CARE PRODUCTS
Marka sahibi/Brand owner: ÇIĞIR Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: ÇIĞIR Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Mordag Design
Silver Shoe Deo, ayakkabılar için geliştirilmiş baş aşağı
kullanımlı bir sprey deodoranttır. Tam-hijyenik kapak
sistemi sektöründe bir ilktir. Çift yönlü spreyi, etkin formülü
ve dinamik tasarımı ile enerjiyi güvenle yaşamanızı sağlar.

Silver Shoe Deo is an upside-down spray deodorant for
shoes. Its full-hygiene cap system is a pioneer in its sector.
With its dual direction nozzles, effective formula and
dynamic design it allows you to live the energy in confidence.
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14-U-10-27044

Hediye Ambalajı
Marka/Brand: ARÇELİK
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Arçelik Endüstriyel Tasarım Bölümü, Orhan Irmak Tasarım
Arçelik hediye paketlerinde yılbaşı,sevgililer günü ve
anneler günü için özel pop-up kartlar,hediye kutusundan
ayrılabilir şekilde tasarlanmıştır.Böylece tek tip bir standart
kutu ile tematik kartlarla farklı dönemler için çözümler
oluşturulmuştur.
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Pop-up cards which are special for new year,valentine’s
day and mother’s day,in the Arçelik gift packs, have been
designed in a way that is separated from the gift box.
Although it is a monotype standard box, solutions are
created with thematic cards.

14-U-10-27550

ambalaj ve hızlı tüketim ürünleri
packaging and fast moving consumer goods

Katla Balla
Marka/Brand: BALPARMAK
Marka sahibi/Brand owner: Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İlhan Bilge, Christian Burattini
İnovasyon lideri Balparmak’ tan yepyeni bir ürün;
Balparmak KatlaBalla! KatlaBalla çaya, kahveye, süte,
müsliye, yoğurda, salataya… her zaman, her yerde doğal tat
vermeniz için. Ambalajı pratik, kullanımı kolay.

KatlaBalla is the new product from innovation leader
Balparmak! KatlaBalla adds delicious tastes to your tea,
coffee, milk, muesli, salads in a natural way anywhere, any
time of the day. KatlaBalla has practical packaging and it is
easy to use.
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14-U-10-29643

Bal Kavanozu
Marka/Brand: ANAVARZA
Marka sahibi/Brand owner: Sezen Gıda Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Anadolu Can Sanayii A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Oya Akman
Arının vücudunun kademeli ve yatay çizgisel yapısı ile balın
akışkanlığı ortak sembolik bir formda birleştirilmiştir.
Raflarda güçlü duruşu, boyu ve omuzlu yapısı , aşağıya
doğru daralan oval bir tasarım ile oluşturulmuştur.Arı figürü
arının imzası.
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Gradual and horizontal linear structure of the bee with honey
fluidity makes a common symbolic form. Strong in posture,
height and shoulder structure, downwardly tapering oval
design is constituted.

aydınlatma ürünleri

lighting
products

Sayfa sıralaması, ürün başvuru numarası baz alınarak düzenlenmiştir.
Page order is based on product codes.

14-U-20-13513

aydınlatma ürünleri
lighting products

1135
Marka/Brand: U-LINE
Marka sahibi/Brand owner: İkizler Aydınlatma Armatürleri San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: İkizler Aydınlatma Armatürleri San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Omletistanbul Design Office
U-line LED ışık kaynağı kullanılarak tasarlanan, zarif,
minimalist bir aydınlatma armatürüdür

U-line is a LED Pendant luminaire.U-Line succeeds to
use the advantages of LED light sourcing at its maximum
limits by creating a slim & stylish luminaire with minimalist
dimensions and high efficiency.
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14-U-20-13516

Eterna
Marka/Brand: ARLIGHT AYDINLATMA
Marka sahibi/Brand owner: Arlight Aydınlatma AŞ.
Üretici/Producer: Arlight Aydınlatma AŞ.
Tasarımcı/Designer: Altera Tasarım Stüdyosu
ETERNA, asma tavanlar ve duvarlar için tasarlanmış bir
modüler aydınlatma armatürüdür. Yenilikçi, konforlu
ve çevreye duyarlı bir armatür yaratmak hedefleri
doğrultusunda tasarlanan ETERNA, kullanıcısı için sınırsız
modüler yaratıcılık sunar.
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ETERNA is a modular recessed lighting fixture designed
for suspended ceilings and walls. The aim of the design is
to create an innovative, comfortable and environmentally
friendly lighting fixture that offers endless creativity for
users.

14-U-20-14289

aydınlatma ürünleri
lighting products

1134
Marka/Brand: BRİCK
Marka sahibi/Brand owner: İkizler Aydınlatma Armatürleri San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: İkizler Aydınlatma Armatürleri San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Omletistanbul Design Office
Brick, modüler özelliğe sahip inovatif bir LED armatürüdür.
Sıva üstü ve sarkıt uygulamaları yapılabilir.

Brick is an innovative modular LED luminaire suitable
for both ceiling surface mounting and pendant mounting
applications.

56

14-U-20-15561

Droop
Marka/Brand: ARLIGHT AYDINLATMA
Marka sahibi/Brand owner: Arlight Aydınlatma A.Ş.
Üretici/Producer: Arlight Aydınlatma A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Artful İç Mimarlık Tasarım Proje Ltd. Şti. /
Feride Toprak, Oğuz Yalım, Ece Yalım
Droop ‘çıplak’ tavanların yaygınlaştığı modern iç mimarinin
talebi haline gelen sarkıt aydınlatma armatürlerinde, LED
ampulün potansiyelini kullanacak şekilde tasarlanmıştır.
Değişken yapısı sayesinde farklı amaçlara cevap verebilecek
bir tasarımdır.
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Droop is designed to use and to search the high potential
of LED light in pendant light fixture design which is the
demands of exposed ceiling trends of contemporary interior
designs, serving for different purposes with its versatile
character.

aydınlatma ürünleri
lighting products

14-U-20-15600

Dynamo
Marka/Brand: ARLIGHT AYDINLATMA
Marka sahibi/Brand owner: Arlight Aydınlatma A.Ş.
Üretici/Producer: Arlight Aydınlatma A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Artful İç Mimarlık Tasarım Proje Ltd. Şti. /
Ece Yalım, Oğuz Yalım, Feride Toprak
Dynamo ‘çıplak’ tavanların yaygınlaştığı modern
iç mimarinin talebi haline gelen sarkıt aydınlatma
armatürlerinde LED ampulün potansiyelini kullanacak
şekilde tasarlanmıştır. Değişken yapısı sayesinde farklı
amaçlara cevap verebilecek bir tasarımdır.

Dynamo is designed to use and to search the high potential
of LED light in pendant light fixture design which is the
demands of exposed ceiling trends of contemporary interior
designs, serving for different purposes with its versatile
character.
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14-U-20-15610

Deep
Marka/Brand: ARLIGHT AYDINLATMA
Marka sahibi/Brand owner: Arlight Aydınlatma A.Ş.
Üretici/Producer: Arlight Aydınlatma A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Artful İç Mimarlık Tasarım Proje Ltd. Şti. /
Ece Yalım, Oğuz Yalım, Feride Toprak
Deep serisi, çağdaş mekan tasarımında sık uygulanan
çıplak ve yüksek tavan eğilimine cevap veren, taşıyıcı
iskelet ve farklı 2 şapkadan oluşan yapısıyla ve yeni şapka
formu eklenerek kalabalık bir aileye dönüşebilen bir sarkıt
aydınlatmadır.
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Deep is designed to answer the demands of exposed ceiling
trends of contemporary interior designs. It is a pendant
light fixture which has the potential of converting into large
family by changing the hat design, keeping the same support
skeleton.

aydınlatma ürünleri
lighting products

14-U-20-19143

Delight
Marka/Brand: HEPER
Marka sahibi/Brand owner: Moonlight Aydınlatma San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Moonlight Aydınlatma
Tasarımcı/Designer: Altera Tasarım Stüdyosu
Delight otoyollarda yüksek verimli aydınlatma sağlamak
amacıyla tasarlanmış modüler dış aydınlatma armatürüdür.
Enerji sarfiyatını azaltmak; toplam armatür sayısı ve bakım
maliyetlerini düşürmek için ML®LED modüller ürünle
birlikte geliştirilmiştir.

Delight is modular road lighting unit designed for effective
illumination of roads and highways. ML® LED modules of
the product decrease total number of lighting units, so that
service costs, energy consumption and facility expenses are
reduced.
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14-U-20-19156

L 852 T
Marka/Brand: UĞUR BİLGİ SİSTEMLERİ (UBS)
Marka sahibi/Brand owner: UBS Havaalanları Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: UBS Havaalanları Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Aydın Öztoprak
Modüler Havaalanı Pist Aydınlatma Çözümü, Özgün tasarımı
ve işlevselliği ile rakiplerinden ayrılmaktadır. Ürün inovatif
tasarımı ile üretim, montaj, bakım ve yenileme kolaylıkları
sağlamaktadır.
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Modular Airfield Runway Lighting Solutions are distinctive
with its design and functionality. Product facilitates ease of
manufacture, installation, maintenance and recycle by its
novel and innovative design.

14-U-20-20023

aydınlatma ürünleri
lighting products

Runway Edge Elevated
Marka/Brand: UĞUR BİLGİ SİSTEMLERİ (UBS)
Marka sahibi/Brand owner: UBS Havaalanları Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: UBS Havaalanları Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Aydın Öztoprak
Modüler Havaalanı Pist Kenarı Aydınlatma Çözümü, Özgün
tasarımı ve işlevselliği ile rakiplerinden ayrılmaktadır. Ürün
inovatif ve estetik tasarımı ile üretim, montaj, bakım ve
yenileme kolaylıkları sağlamaktadır.

Modular Airfield Runway Edge Lighting Solutions are
distinctive with its design, aesthetics and functionality.
Product facilitates ease of manufacture, installation,
maintenance and recycle by its novel and innovative design.
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14-U-20-21368

Meke
Marka/Brand: KARTON WORKS
Marka sahibi/Brand owner: Karton Proje Tasarım
Üretici/Producer: Karton Proje Tasarım
Tasarımcı/Designer: Mordag Design
Karton – Meke, 4mm kalınlığında 4 parça yüksek kalite
kartondan akılcı katlama yöntemleri ile oluşturulmuş ve
LED ile aydınlatmayı sağlayan bir lambader ünitesidir.
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Karton – Meke is a floor lamp that is made up of 4high
quality cardboard sheets of 4mm thickness through smart
folding techniques and achieves illumination through LEDs.

aydınlatma ürünleri
lighting products

14-U-20-24590

COMM-64-A170
Marka/Brand: COMM
Marka sahibi/Brand owner: Kromplas Makina Muh. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Ömer Aydınkal
GÜÇ:170W GİRİŞ VOLTAJI:100-240V AC 50 Hz
Lümen:17000 IŞIK RENGİ:3000-4000-5000-6500K ÇALIŞMA
ÖMRÜ:50.000saat AYDINLARMA AÇISI:130derece IP
KORUMA SINIFI:IP66 DIŞ ORTAM GÖVDE MALZEMESİ:DOLU
ALÜMİNYUM

POWER: 170W INPUT VOLTAGE:100-240V AC 50Hz
LUMEN:17000 COLOR TEMPRATURE:3000-4000-50006500K OPERATİNG LİFE:50000 HOURS IP CLASS IP 66 BODY
METARIAL: HANDLE THE FULL METARIALS
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14-U-20-24675

COMM-64-A180
Marka/Brand: COMM
Marka sahibi/Brand owner: Kromplas Makina Muh. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Kromplas Makina Muh. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Ömer Aydınkal
GÜÇ 180W GİRİŞ VOLTAJI:100-240V AC 50 Hz Lümen:18000
IŞIK RENGİ:3000-4000-5000-6500K ÇALIŞMA
ÖMRÜ:50.000saat AYDINLARMA AÇISI:60-130derece IP
KORUMA SINIFI:IP66 DIŞ ORTAM GÖVDE MALZEMESİ:DOLU
ALÜMİNYUM
65

POWER: 180W INPUT VOLTAGE:100-240V AC 50Hz
LUMEN:18000 COLOR TEMPRATURE:3000-4000-50006500K OPERATİNG LİFE:50000 HOURS IP CLASS IP 66 BODY
METARIAL: HANDLE THE FULL METARIALS

Ev Cihazları ve Kişisel Bakım Ürünleri

electrical
household
devices and
personal care
products

Sayfa sıralaması, ürün başvuru numarası baz alınarak düzenlenmiştir.
Page order is based on product codes.

14-K-40-13264

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products
kavramsal projeler
conceptual projects

Evsel Yağ Kapanı
Tasarımcı/Designer: Serkan Güneş, Çiğdem Güneş
Amaç bulaşık makine atık sularında emülsiyon halde
bulunan ekotoksik mutfak yağlarını, kanalizasyona
ulaşmadan, gravite ve elektromekanik yöntemle
ayrıştırmak, atık yağın 0,5 lt’lik PET şişelerde depolayarak
atık sistemine katılmasını sağlamaktır.

The aim of this dish washer attached design is to intercept
ecotoxic used kitchen oil by gravitation and electro mechanic
processes before entering water disposal system System
stores oil in pre-used PET bottles and makes ready to waste
management
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14-U-40-13715

Okka
Marka/Brand: Arzum
Marka sahibi/Brand owner: Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Stimulo Product Design
Arzum Okka, Türk kahvesini doğru lezzette pişirerek,
köpüğü ve telvesi ile birlikte fincana doğrudan servis eden
bir Türk Kahvesi Makinesidir.
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Arzum OKKA is a Turkish Coffee Machine, brewing Turkish
coffee with its traditional taste and serving Turkish coffee
with its foam and grounds directly into the cup.

14-U-40-18651

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

Semaver
Marka/Brand: Camino
Marka sahibi/Brand owner: Camino Serkan Metal San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Camino Serkan Metal San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: DesignUM / Ümit Altun
Camino Semaver, geleneksel semaverlerin günümüz
tasarım dili, teknoloji ve malzemelerine uygun olarak
tekrar yorumlanmasıyla kullanıcı ihtiyaçlarına göre
tasarlanmış,yüksek kapasiteli,cam su haznesi ile sınıfının ilk
örneği elektrikli bir semaverdir.

Camino Electric Samovar, as a reinterpretation of traditional
Turkish samovars with modern design language, production
technologies and materials, is a high capacity glass samovar
designed with regard to the needs of Turkish tea consumers.
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14-U-40-19211

K 5140
Marka/Brand: Arçelik
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Elma Ev Aletleri San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: DesignUM / Uğraş Akpınar, Ümit Altun
Arçelik K5140, kullanıcı ihtiyaçları ve kullanım ergonomisi
gözetilerek özellikle bireysel kullanımlar için tasarlanmış,
gövdeden ayrılmayan filtre kapağı tasarımı sayesinde
muadili ürünlerden ayrışan bir saç kurutma makinesidir.
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Arçelik K5140 is a blow dryer designed especially for
personal use with regard to user needs and ergonomics, and
is distinguished from equivalent products due to its hinged
filter cap design.

14-U-40-19232

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

BKK 1179 SM
Marka/Brand: Beko
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Hang Sun Hing Co. Ltd.
Tasarımcı/Designer: DesignUM / Uğraş Akpınar,Ümit Altun
Beko BKK 1179, kullanıcı ihtiyaçları ve kullanım ergonomisi
gözetilerek, özellikle bireysel kullanımlar için tasarlanmış
bir saç maşasıdır.

Considering best possible utilization ergonomics and
comfort, Beko BKK 1179 is a hair curler designed especially
for personal use.
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14-U-40-19277

BKK 1176 SD
Marka/Brand: Beko
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Hang Sun Hing Co. Ltd.
Tasarımcı/Designer: DesignUM / Ümit Altun,Uğraş Akpınar
Beko BKK 1176, kullanıcı ihtiyaçları ve kullanım ergonomisi
gözetilerek özellikle bireysel kullanımlar için tasarlanmış
bir saç düzleştiricidir.
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Considering best possible utilization ergonomics and
comfort, Beko BKK 1176 is a hair straightener designed
especially for personal use.

14-U-40-19601

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

River
Marka/Brand: Camino
Marka sahibi/Brand owner: Camino
Üretici/Producer: Serkan Metal A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Ayça Güven Koçer, Muzaffer Koçer
Türk Kültürünün vazgeçilmez içeceklerinden olan çay, River
Çay makinesi ile modern bir çizgiye ulaşıyor. Paslanmaz
çelik gövdesi daha kaliteli bir çay lezzeti sunuyor.
Özellikle geniş Türk ailelerinin çay ritüeline uygun olarak
tasarlanmıştır.

With River, Turkish tea which is an fundamental part of the
Turkish Culture, is reached to a modern line. Stainless steel
body, offers better quality taste.River is designed particularly
for the tea rituels at large Turkish families.
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14-U-40-19605

F110
Marka/Brand: FLORA
Marka sahibi/Brand owner: ÇETİN PLASTİK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ
Üretici/Producer: ÇETİN PLASTİK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ
Tasarımcı/Designer: YUNUS AYDIN, HAŞİM ÇETİN
Kırılmaya ve suya dayanıklı malzeme.Fantastik görünüm.
Uzun süre dayanıklı fırçası. Krom kaplama.

76

Chrome plated fantastic look, durable brush and resistant to
water and breakage.

14-K-40-20014

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products
kavramsal projeler
conceptual projects

Steam
Tasarımcı/Designer: Hakan Gürsu
Doğudaki çay kültüründen ilham alan Steam, alt ve üst
haznesiyle çay hazırlama ritüeline özel tasarlanmış ocak
üstü bir çaydanlıktır.

Reflecting upon tea culture in east, Steam has stacking
teapots specially designed for tea preparation ritual.
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14-U-40-20204

Cleanmax SPLUS/ Roboclean SPLUS
Marka/Brand: Aura
Marka sahibi/Brand owner: İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: DesignUM / Ümit Altun
Aura Cleanmax SPLUS, hava arıtma, parfümleme,
vakumlama ve süpürme özelliklerini bünyesinde barındıran
yüksek emiş gücüne sahip, su filtrasyonu sistemi ile çalışan
bir temizlik robotudur.
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Aura Cleanmax SPLUS is a water filtered cleaning robot
which has a very high absorption power and combines
ionizing, cleaning, vacuuming, air-purifying and aromatizing
functions in a single product.

14-U-40-20285

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

Cebilon
Marka/Brand: Aura
Marka sahibi/Brand owner: İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: DesignUM / Gözde Elbeyli, Fuat Arı, Barışcan İstemi, Ümit Altun
Aura Cebilon, günümüz yaşam alanları, koşulları ve
kullanıcı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış,
bir çok yönüyle rakiplerinden ayrışan tezgah altı bir su
arıtma cihazıdır.

Aura Cebilon is an under counter compact Reverse Osmosis
System designed considering user’s lifestyles, living spaces
and needs. It is distinguished from equivalent products in the
market due to many features it has.
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14-U-40-21044

River
Marka/Brand: Camino
Marka sahibi/Brand owner: Camino
Üretici/Producer: Serkan Metal A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Muca Studio / Muzaffer Koçer,Ayça Güven Koçer
Türk kültürünün önemli bir parçası olan Türk kahve
makinesi, River ile hakkettiği modern ve yenilikçi tasarıma
kavuşuyor. Katlanabilen kulp tasarımı ile emsallerinin yer
kaplama sorununa çözüm getirmeyi amaçlıyor.
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Turkish coffee machine which is an important part of
Turkish culture; is got modern and innovative design with
River. Folding handle design aims to bring the space-saving
solution to the problem of similar products on the market.

14-U-40-21345

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

Tost The Best
Marka/Brand: Karaca
Marka sahibi/Brand owner: Karaca
Üretici/Producer: Gümüşdağ Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Ahmet Toplu
Tost The Best kullanıcı ihtiyaçlarının göz önün
bulundurularak tasarlandığı bir tost makinesidir.
Handleında kullanılan pbt malzeme ile kullanıcıya rahat
ve pürüzsüz bir tutuş sağlar. dik durabilme özelliği ile
mutfaklarda alan ekonomisi yaratır.

Tost the best designed considering customer’s necessity. It
gives to user comfortable and smooth hold with pbt material
on the handle. By vertical storage property,it provides less
area in the kitchen.
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14-U-40-22171

pop-out
Marka/Brand: silverline
Marka sahibi/Brand owner: SILVERLINE Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: SILVERLINE Merzifon A
Tasarımcı/Designer: Beyza Dogan
Pop-out kullanıcıyla form aracılığı ile etkileşime geçer.
Seviye artışı ile kademeli açılan filtre, kullanıcıya sezgisel
geribildirim sağlar ve yüksek dumanlı pişirme sırasında
çekiş alanını ve yağ tutma kapasitesini artırarak maksimum
verim sağlar.
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Pop-out provides intuitive interaction through form. When
user increases the speed of range hood, the extendable
filter pops out more to visualize the speed providing intuitive
feedback and to expand the extraction zone, increasing fume
capture.

14-U-40-22548

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

to the point
Marka/Brand: silverline
Marka sahibi/Brand owner: SILVERLINE Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Silverline MERZIFON B
Tasarımcı/Designer: Beyza Dogan
Tothepoint basit fiziksel etkileşime dayanan,kontrol
panelsiz,kolaylaştırılmış bir ürün deneyimi sunarken,iki
açılı ön ve arka ocak gözlerine özelleşen formu ve pişirme
alanına odaklanabilen çekiş sistemiyle”performans
odaklama”kavramını yaratmakta.

To the point provides the innovative zone-focused extraction
with intuitive interaction. The range hood can focus the
extraction performance on active cooking zone through one
simple intuitive touch on corresponding panel.
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14-U-40-22555

slide-down
Marka/Brand: SILVERLINE
Marka sahibi/Brand owner: SILVERLINE Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: SILVERLINE Merzifon A
Tasarımcı/Designer: Beyza Doğan
Slide down yenilikçi entegre hava yönlendirme sistemi ile
yüksek performansı hedefler. İç bükey kayar cam panel
yemek dumanını, duvara sıçrayan yağ vb damlacıklarını
engeller. Davlumbaz kullanılmadığında kapanan cam panel
minimal bir form yaratır.

84

High performance is ensured by the innovative integrated
guided full surface extraction system that guides the cooking
fume and prevents oil drops form spattering the wall.
Concave sliding panel creates minimal appearance when the
hood is off.

14-U-40-22559

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

on-draft
Marka/Brand: SILVERLINE
Marka sahibi/Brand owner: SILVERLINE Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Silverline MERZIFON B
Tasarımcı/Designer: Beyza Doğan
On-draft pratik tezgahüstü kurulumu, modern bar
aydınlatması ile yeni bir davlumbaz kategorisi yaratır.

On-draft provides ease of installation; unlike downdraft
models there is no need to cut countertop for installation.
On-draft has modern bar lighting, which is accessible always
unlike downdraft hoods and provides secondary lighting for
kitchen.
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14-U-40-22572

lift-up
Marka/Brand: SILVERLINE
Marka sahibi/Brand owner: SILVERLINE Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: SILVERLINE MERZIFON C
Tasarımcı/Designer: Beyza Doğan
Pişirme alanından yükselen yemek dumanını dağılmadan,
hareketli dış gövdesi ile çekiş alanına yönlendirir. Dış gövde
indiğinde ortaya çıkan içgövde, modern renk seçenekleri ile
kullanım sırasında ortaya çıkan dinamik,şaşırtıcı bir form
yaratır.
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Maximum performance by the revolutionary focused
extraction system:Liftup focuses on the cooking zone by
moving external body, guiding the cooking fume from
cooking zone to extraction surface and thus preventing the
fume from dispersing into kitchen.

14-U-40-22898

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

Themis
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vestel Beyaz Endüstriyel Tasarım Grubu / Nuray Işık Kapucu
İnce görünümlü kontrol paneli tasarımına sahip Themis
, teknolojisini basit ve anlaşılır bir şekilde kullanıcıya
sunmaktadır.Temel gemoetrik şekilllere sahip tasarımı
ve kontrol grubu, temiz ve minimalistik bir form dilinden
oluşmaktadır.

With Slimline control panel, Themis offers complex
technological improvements in a simple manner; the
basic geometric shapes in both form and control elements
comprises a clear and minimalistic form language.
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14-U-40-22901

Amaranth
Marka/Brand: Vestel Beyaz Eşya
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vestel Beyaz Endüstriyel Tasarım Grubu / S. Sedef Erdem
Amaranth yarı ankastre bulaşık makinesi, bugün Dünya
pazarındaki en etkin bulaşık makinesi tasarımıdır.
Kullanıcısına konforu sunan ve enerji tasarrufu sağlayan, 60
cm genişliğinde 12 kişilk bir makinedir.
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Amaranth is the most efficient semi-integrated dishwasher
on the world market today. It offers the luxury and energy
saving potential of a dishwasher within 60 cm width for 12
people.

14-U-40-22918

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

AOX-6014
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vestel Beyaz Endüstriyel Tasarım Grubu / Halil Göksal
Vestel AOX-6014, 4 gözlü gazlı yapısı, paslanmaz çelik
gövdesi, ürünün üst yüzeyini öne kadar kaplayan siyah
döküm ızgarası ve benzersiz yerleşimiyle en ergonomik
çözümü sunan kontrol düğmeleri ile mutfağınıza şıklık ve
pratiklik katar

Vestel AOX-6014, adds style and practicality to the kitchens
with its 4 burners, stainless steel body, black cast iron pan
supports that covers the body to the front, and kontrol knobs
that serves the best ergonomic solution with a distinctive
layout
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14-U-40-22924

Raindrop
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vestel Beyaz Endüstriyel Tasarım Grubu / Nuray Işık Kapucu
İnce görünümlü şık Raindrop klima, teknolojiyle estetiği
biraraya getirerek kullanıcıya sunulmaktadır.
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Raindrop air conditioner with its slimline sleek look, is
offered to its customers embracing both technology and
design.

14-U-40-22927

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

Bellis
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vestel Beyaz Endüstriyel Tasarım Grubu / S. Sedef Erdem
İnce görünümlü kontrol paneli tasarımına sahip Bellis
, teknolojisini basit ve anlaşılır bir şekilde kullanıcıya
sunmaktadır.Temel gemoetrik şekilllere sahip tasarımı
ve kontrol grubu, temiz ve minimalistik bir form dilinden
oluşmaktadır.

With Slimline control panel, Bellis offers complex
technological improvements in a simple manner; the
basic geometric shapes in both form and control elements
comprises a clear and minimalistic form language.
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14-U-40-23004

E 6D
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vestel Beyaz Araştırma Grubu
E6D, paslanmaz sactan üretilmiş iç ve dış gövdesiyle şık
görünüm ve hijyeni birleştirmekte ve hassas sıcaklık
kontrolü ile gıda maddelerini muhafaza etmekte kullanıcıya
eşsiz bir deneyim yaşatmaktadır.
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E6D combines elegant view and hygiene with its stainless
steel interior and exterior and also provides to users an
unique experience in food storage by its precise temperature
control.

14-U-40-23163

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

Minimalistik
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vestel Beyaz Endüstriyel Tasarım Grubu
Vestel Minimalistik TFT LCD ekrana sahip, wifi bağlantısı ile
tablet ve akıllı telefonlar ile aplikasyon üzerinden kontrol
edilebilen akıllı klimadır.

Vestel Minimalistic is a smart air conditioner with TFT LCD
display that connects with tablets and smart phones via wifi.
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14-U-40-23167

Flusso
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vestel Beyaz Endüstriyel Tasarım Grubu / Burak Erbab
Flusso mutfağınıza şık bir ambiyans katan aluminyum
ve cam yüzey bitişleri ile minimalistik yaklaşımla
tasarlanmıştır. Ürünün açılı formu ve ön cam yüzey üzerinde
bulunan dokunmatik düğmeler sayesinde kullanıcıya kolay
kullanım olanağı sağlar.
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Flusso is designed with a minimalistic approach, comprising
an elegant ambient with glass and aluminium finishes.
The angled form offers users an easy way of controlling
the product with touch control buttons placed on the glass
surface.

14-U-40-23191

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

Ready Cook
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vestel Beyaz Endüstriyel Tasarım Grubu / Ekin Sakin, Murat Hondu
Vestel Ready Cook , TFT ekranı ve kullanıcı arayüzü
ile yaygın olarak kullanılmaya başlayan akıllı ürünler
kategorisinde sunulan bir fırındır.

Vestel Ready Cook is a last generation smart oven that has
advanced cooking and remote connection features.
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14-U-40-23321

Lusso
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vestel Beyaz Endüstriyel Tasarım Grubu / Burak Erbab
Lusso şık tasarım ve yüksek teknolojiyi tek bir üründe
harmanlar. Bir yandan ön yüzeydeki siyah cam, paslanmaz
çelik gövdeyle zarif ve ahenkli bir uyum oluştururken, LCD
kullanıcı arayüzü yenilikçi ve basit bir kullanıcı etkileşimi
sunmaktadır.
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Lusso Hood integrates sleek design and high technology
in one product. While the black glass front surface builds
a classy and harmonious look with the polished stainless
steel, LCD UI offers an innovative and simple approach of
user interaction.

14-U-40-23743

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

9510
Marka/Brand: Vinola
Marka sahibi/Brand owner: Vinola
Üretici/Producer: Vinola
Tasarımcı/Designer: Ahmet Yalçınkaya
Sadelik, kullanım kolaylığı ve sürdürülebilirlik amaçlanarak
tasarlanmıştır.Dökme demir ile kalıplama yöntemi
kullanılarak üretilmiştir. Doğa dostu malzemeler
kullanılmıştır.

Simplicity, ease of usage and sustainability is the focal point
of the design. Manufactured with cast iron molding process.
Eco- friendly materials are preferred.
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14-U-40-24159

Puzzle II
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vestel Beyaz Endüstriyel Tasarım Grubu
Vestel Puzzle II, gardırop tipi soğutucular platformuna
ait buzdolabının ana amaçları kullanımda esneklik
kazandırmak ve özgün tasarım detayları sayesinde
kullanıldığı alanın estetik ve şık görünümüne katkıda
bulunmaktır.
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The main objectives of the Vestel Puzzle II which is a type
of French-Type Refrigerators, are to give flexibility of use
and to contribute unique design details to the aesthetic and
elegant appearance of the place.

14-U-40-26466

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

K3284 In Love Gurme
Marka/Brand: ARÇELİK
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Arçelik Endüstriyel Tasarım Bölümü
Arçelik In Love Gurme, özel demleme tekniği ve yenilikçi
teknolojisiyle geleneksel çay keyfini günümüz modern
mutfaklarına taşımak için tasarlandı.

Arçelik In Love Gurme is designed to bring the pleasures of
traditional tea to today’s modern kitchens with its special
brewing technique and innovative technology.
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14-U-40-26660

Beko 9625 NEX No-Frost Buzdolabı
Marka/Brand: BEKO
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Arçelik Endüstriyel Tasarım Bölümü
Rekabette olmayan dondurma makinesi, sebze ve meyveleri
daha uzun süre taze tutmayı sağlayan everfresh bölmesiyle
marka değerini arttırmış ve markanın yenilikçi gücünü
yükseltmiştir.
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Non-competitive ice cream machine has increased its brand
value and improved the innovative power of the brand with
“everfresh” compartments allowing to keep vegetables and
fruits fresh for longer times.

14-U-40-26858

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

Rangecooker
Marka/Brand: Leisure
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Arçelik Endüstriyel Tasarım Bölümü
Rangecooker fırın; estetik ve fonksiyonel özelliklerinin yanı
sıra, kullanıcı odaklı ekstra fonksiyon ve pişirme bölmeleri
ile kullanım kolaylığı sağlayan dört bölmeli bir fırındır.

In addition to its aesthetically-refined functionality, the range
cooker is a special cooker with four compartments which
provides ease of use and comfort with its user centered
extra functions and cooking zones.
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14-U-40-26875

Superia
Marka/Brand: BEKO
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Arçelik Endüstriyel Tasarım Bölümü
Yeni Beko Superia çamaşır makinesi tasarımında; hem
estetik hem fonksiyonel anlamda sadelik ve kullanım
kolaylığı ön plandadır.
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In design of the new Beko Superia washing machine,
simplicity and user-friendliness are at the focal point in
terms of both aesthetics and functionality.

14-U-40-26928

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

Feonor
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: MG Design
Vestel çamaşır makinesi serisinin son üyesi Feanor;
sensörleri sayesinde çamaşırlarınız için gerekli deterjan
miktarını hesaplama özelliği, 22 ayrı leke seçimi, anti
alerjik yıkama programı ve 8 kg. kapasitesi ile üstün bir
performans sunuyor.

Feanor -The last member of washing machine series
Vestel;weights your laundry and calculates the amount of
detergent; offers a superior performance with a choice of
22 different stain type, anti-allergic washing program and 8
kg.washing capacity.
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14-U-40-27003

Tornado
Marka/Brand: ARÇELİK
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Arçelik Endüstriyel Tasarım Bölümü
Arçelik Tornado Elektrik Süpürgesi ile teknoloji ve
tasarımın mükemmel uyumu sayesinde üst düzeyde
müşteri memnuniyeti yaratılması amaçlanmıştır.Teknolojik
ve fonksiyonel detaylar,estetik ve ergonomik bir tasarım
anlayışı ile kullanıcıya sunulmuştur.
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Arçelik Tornado Vacuum Cleaner aims a high level of
customer satisfaction with its perfect combination of
technology and design. An aesthetic and ergonomic
design with high-tech and functional details is offered to
consumers.

14-U-40-27028

ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri
electrical household devices and
personal care products

Side By Side
Marka/Brand: GRUNDIG
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Arçelik Endüstriyel Tasarım Bölümü
Grundig side by side buzdolabı; estetik ve fonksiyonel
özellikleri yanı sıra, kullanıcı odaklı ekstra fonksiyon ve
bölmeleri ile kullanım kolaylığı sağlayan bir çift kapılı
buzdolabıdır.

Grundig side by side refrigerator is a two-door refrigerator
which provides ease of use with its user centered extra
functions and compartments as well as aesthetical and
functional features.
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14-U-40-29559

Salsa
Marka/Brand: Hammam Design Radiator
Marka sahibi/Brand owner: Radim Radyatör Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Radim Radyatör Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Server KONRAT
Elektrikli,portatif bir ısıtıcı olan SALSA’nın, 360 derecede
ısı yayma gücüyle yeni bir ürün algısı yaratılması
hedeflenmiştir.
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Salsa, an electrical and mobile heater, is targeted to create
an innovative product perception with its 360 degrees heat
distribution.

elektronik ürünler

electronic
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Sayfa sıralaması, ürün başvuru numarası baz alınarak düzenlenmiştir.
Page order is based on product codes.

14-U-30-13175

SN32DKA
Marka/Brand: Sunny
Marka sahibi/Brand owner: Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Üretici/Producer: Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Tasarımcı/Designer: Ayşegül Korkmaz
SN32DKA TV çerçeve tasarımı minimize edilmiştir, ince
ve yalın bir görünüme sahiptir. Stand tasarımındaki akıcı
form, görsel dil olarak arka kapak ve modül tasarımı ile
örtüşmektedir.
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Frame design of the TV is minimized and it has a slim
and simple appearance. The stand is designed as two
symmetrical feet. Fluid forms of the stand design and
distinct surfaces match up with the rear cover and module
design visually.

14-U-30-19022

elektronik ürünler
electronic products

Veacon
Marka/Brand: Valensas
Marka sahibi/Brand owner: Valensas Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
Üretici/Producer: Valensas Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Mordag Design
Veacon, Bluetooth Düşük Enerji teknolojisi üzerinden mobil
cihazlarla haberleşmeyi sağlayan Apple MFI programına
dahil bir iBeacon vericisidir. Mobil ödeme sistemleri, iç
mekan navigasyonu, reklamcılık, ürünün değer kattığı
konulardan birkaçıdır.

Veacon, being part of the Apple MFI program, is an iBeacon
transmitter that allows communication with mobile devices
through Bluetooth Low Energy technology. Mobile payment
systems, indoor navigation, advertising are some of the
value-added subjects.
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14-U-30-19287

T40
Marka/Brand: Turkcell
Marka sahibi/Brand owner: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Üretici/Producer: ZTE Corporation
Tasarımcı/Designer: DesignUM / Gözde Elbeyli, Barışcan İstemi, Ümit Altun, Fuat Arı
Turkcell T40, Türkiye pazarındaki kullanıcıların beğeni
ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan, Turkcell
firmasının uygun fiyata teknik açıdan yüksek performanslı
bir ürünü hedefleyerek geliştirdiği bir akıllı telefondur.
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Turkcell T40 is an Android smart phone designed
considering needs, habits and taste of Turkish users with the
goal of achieving a technically high performance phone for
relatively low price.

14-U-30-19325

elektronik ürünler
electronic products

BAT60
Marka/Brand: Weatronic
Marka sahibi/Brand owner: Weatronic GmbH
Üretici/Producer: Navtec Remote GmbH ve Tekkan Plastik Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: DesignUM / Ümit Altun, Uğraş Akpınar, Gözde Elbeyli, Emre Ergene
BAT60, Almanya menşeili bir radyo frekans sistemleri
üreticisi olan Weatronic markasına, kullanıcı istek
ve ihtiyaçları gözetilerek özellikle model uçak ve
helikopterlerde kullanılmak üzere tasarlanmış el tipi bir
radyo kontrol (RC) kumandasıdır.

BAT60 is an hand-held type Radio Control (RC) Transmitter
developed for German based producer of superior Radio
Frequency Systems, Weatronic. It is designed especially for
model planes and helicopters considering user needs and
wants.
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14-U-30-20818

LeapVox
Marka/Brand: LeapVox
Marka sahibi/Brand owner: Voxporta
Üretici/Producer: Voxporta
Tasarımcı/Designer: Hakan Gürsu
LeapVox, KOBİ’ler ve ev ofsi kullanıcılarının iletişim
ihtiyaçlarının tamamını kapsayan, profesyonel ve ekonomik
bir cihaz. Bu cihaz, tüm internet ve diğer iletişim ihtiyaçlarını
ufak bir kutuda toplayan akıllı bir çözüm.
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LeapVox is a professional and affordable all-in-one
communication device for SMBs and home office users.
Combining many functions in a small box, it is a single device
which brings a smart solution to all your internet and other
communication needs.

14-U-30-21530

elektronik ürünler
electronic products

FocusFlite
Marka/Brand: STM
Marka sahibi/Brand owner: STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş
Üretici/Producer: Tekpan Endüstriyel Pano ve Kabin AŞ
Tasarımcı/Designer: Aydın Öztoprak
Helikopter pilotlarının uçuş planlaması için tasarlanan
konsol pilotların fiziksel olarak seyahat edecekleri rotayı
karada hesaplamasını sağlamaktadır. Ergonomi standartları
ve kullanım özellikleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır.

The workstation which is designed for the mission planning
of helicopter pilots enables them to plan their route
before flight . The workstation is designed based on strict
ergonomics standarts and complex use scenarios.
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14-U-30-22759

DVB 700
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Esra Günlü Kılıç,Burak Emre Altınordu
DVB700 Vestel’in en yeni High-End DVB set üstü
kutularından biridir. Televizyonlar için uydu yayını sağlaması
yanında, media oynatma özelliğiyle herhangi bir televizyonu
bir ev içi eğlence sistemine dönüştürebilmektedir.
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DVB 700 is one of the newest High-End– DVB (DVBT/DVBS/
DVBS2) boxes of Vestel providing digital broadcasting and
home entertainment system for TV users. As a high-end
product, DVB 700 ensures high-quality in technological
experience for user.

14-U-30-23134

elektronik ürünler
electronic products

SN23LVN
Marka/Brand: Sunny
Marka sahibi/Brand owner: Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Üretici/Producer: Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Tasarımcı/Designer: Ayşegül Korkmaz
SN23LVN LED TV tasarımı, standın yeni bir kullanım biçimi
önermesiyle, piyasada yenilikçi ve dikkat çekici bir ürün
olarak yer almaktadır ve standı ile, en iyi izleme deneyimini
sağlamak üzere açılı bir şekilde durmaktadır.

SN23LVN is an innovative and eye-catching product in the
market with a different approach in design, since its stand
offers a new usage style. With its photo frame stand, the
television stands in an angular way to ensure the best
watching experience.
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14-U-30-23236

mag 14
Marka/Brand: Şarjet
Marka sahibi/Brand owner: Ana Violeta Hırlea
Tasarımcı/Designer: Feyza Uğurlu,Gülbin Yılmaz
Şarjet restorant ve kafe gibi sosyal alanlar için tasarlanmış,
mekan estetiğinin bir parçası olarak markaların kurumsal
kimliklerini yansıtabilecekleri portatif çoklu şarj cihazıdır.
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Şarjet is a portable wireless charging device for
smartphones which provides a visible area for branding.
Şarjet suits perfectly to the existing decorations of the
establishments such as restaurants, cafes etc. to solve low
or dead battery dilemma.

14-U-30-23829

elektronik ürünler
electronic products

MAKRO POINTER
Marka/Brand: MAKRO DEDEKTÖR
Marka sahibi/Brand owner: Makro Dedektör Teknolojileri Elektronik
Dış Tic. ve Sanayi Limited Şirketi
Tasarımcı/Designer: MUSTAFA DUMAN
Makro Pointer zor doğa koşullarında kullanılabilecek IP67
standartlarındaki ergonomik tasarımı, ürün ömrünü uzatan
değiştirilebilir başlıklarıyla kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına
cevap veren, kolay kullanımlı, taşınabilir el tipi metal
dedektörüdür.

Makro Pinpointer is a portable metal detector that satisfies
all the needs of users with its ease of use, durability for
tough environments, ergonomic design meeting IP67
standards, and replaceable hard-shell cases that prolong
the product’s life.
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14-U-30-24272

SN32DAS
Marka/Brand: Sunny
Marka sahibi/Brand owner: Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Üretici/Producer: Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Tasarımcı/Designer: Ayşegül Korkmaz
TV çerçeve tasarımı minimize edilmiştir, ince ve yalın bir
görünüme sahiptir. Stand tasarımı, televizyon ile bir bütün
ve ahenk içerisinde çerçevenin bir uzantısı ve parçası olarak
düşünülmüştür ve ürünün temel görsel karakteristiğini
oluşturmaktadır
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Frame design of the TV is minimized and it has a slim
appearance. Stand design is regarded as an extension and
part of the frame in an integration and harmony with the
television and it makes up the basic visual characteristics of
the product.

14-U-30-24279

elektronik ürünler
electronic products

DT 5103
Marka/Brand: Digiturk
Marka sahibi/Brand owner: Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş
Üretici/Producer: Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Tasarımcı/Designer: Ayşegül Korkmaz
DT 5103 uydu alıcısı, kompakt görünümü ile modern
çizgilere sahip ve yeni nesil televizyonlar ile uyumlu bir
görünümdedir. Üst kapaktaki havalandırma deliklerinin
tasarımı ile marka vurgusu yapılmıştır.

With its compact view, DT 5103 has a distinctive and modern
design so its view is harmonious with the next-generation
televisions. The design of the vent holes on upper side
reflects the graph of the brand Digituk and the brand is
emphasized.
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14-U-30-24313

SN42DAS
Marka/Brand: Sunny
Marka sahibi/Brand owner: Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Üretici/Producer: Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Tasarımcı/Designer: Ayşegül Korkmaz
SN42DAS TV tasarımı ince ve zarif bir görünümdedir,
modüler olarak tasarlanan ve ürün karakteristiğini
oluşturan led ışıklı alan ile standın ön parçası için alternatif
tasarımlar geliştirilip farklı modeller oluşturulabilmektedir.
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SN42DAS has a slim and elegant appearance. For led
lighting area which is designed as modular and forms the
characteristics of the product, and front side of the stand,
alternative designs are developed and different design
versions can be formed.

14-U-30-24712

elektronik ürünler
electronic products

DVB 245
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Esra Günlü Kılıç,Burak Emre Altınordu
DVB245 Vestel’in en yeni HD DVB set üstü kutularından
biridir. Televizyonlar için uydu yayını sağlaması yanında,
media oynatma özelliğiyle herhangi bir televizyonu bir ev içi
eğlence sistemine dönüştürebilmektedir.

DVB 245 is one of the newest HD – DVB (DVBT/DVBS/DVBS2)
boxes of Vestel providing digital broadcasting and home
entertainment system for TV users.
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14-U-30-24850

DVB 1500
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Burak Emre Altınordu,Esra Günlü Kılıç
DVB 1500 Vestel’in en yeni HD DVB set üstü kutularından
biridir. Televizyonlar için uydu yayını sağlaması yanında,
media oynatma özelliğiyle herhangi bir televizyonu bir ev içi
eğlence sistemine dönüştürebilmektedir.
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DVB 1500 is one of the newest HD – DVB (DVBT/DVBS/
DVBS2) boxes of Vestel providing digital broadcasting and
home entertainment system for TV users.

14-U-30-24873

elektronik ürünler
electronic products

DVB 1525
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Burak Emre Altınordu,Esra Günlü Kılıç,Elif Altay
DVB 1525 Vestel’in en yeni HD DVB set üstü kutularından
biridir. Televizyonlar için uydu yayını sağlaması yanında,
media oynatma özelliğiyle herhangi bir televizyonu bir ev içi
eğlence sistemine dönüştürebilmektedir.

DVB 1525 is one of the newest HD – DVB (DVBT/DVBS/
DVBS2) boxes of Vestel providing digital broadcasting and
home entertainment system for TV users.

125

14-U-30-24876

DVB 2015
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Esra Günlü Kılıç,Elif Altay,Burak Emre Altınordu
DVB2015 Vestel’in en yeni Smart Set Top Box
ürünlerindendir. DVB2015’in en önemli özelliği gizli
havalandırmaya sahip olmasıdır. Gizli havalandırma
sayesinde daha sade, özgün ve akılda kalıcı bir form
kullanılabildi.
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DVB2015 is one of the newest Smart Set Top Box of Vestel
providing digital broadcasting technology for TV users. It’s
the most important character is “hidden ventilation”.Hidden
ventilation makes possible to create unique,simple and
catchy design.

14-U-30-24879

elektronik ürünler
electronic products

DVB 2025
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Burak Emre Altınordu,Esra Günlü Kılıç,Elif Altay
DVB2025 Vestel’in en yeni Smart Set Top Box
ürünlerindendir. DVB2025’in en önemli özelliği gizli
havalandırmaya sahip olmasıdır. Gizli havalandırma
sayesinde daha sade, özgün ve akılda kalıcı bir form
kullanılabildi.

DVB2025 is one of the newest Smart Set Top Box of Vestel
providing digital broadcasting technology for TV users. It’s
the most important character is “hidden ventilation”.Hidden
ventilation makes possible to create unique,simple and
catchy design.
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14-U-30-24884

DVB 3000
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Burak Emre Altınordu,Esra Günlü Kılıç
DVB3000 Vestel’in en yeni 4K ultra HD DVB set üstü
kutularından biridir. 4K görüntü özelliği sayesinde standart
HD’den 4 kat daha net görüntü sağlamaktadır.
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DVB3000 is one of the newest set?top?box designs of Vestel
that provides the highest media playing technology. 4K or
Ultra HD is a new technology in visual devices, which means
four times more qualified image than standard HD quality.

14-U-30-24887

elektronik ürünler
electronic products

55310 LED TV
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Burak Emre Altınordu,Başak Öksel
55310 LED TV, BMS (backlight module system) teknolojisini
kullanan bir LED televizyondur. BMS teknolojisi farklı
üretim yöntemleri ve tasarım anlayışı gerektiren yenilikçi bir
çözüm getirmekte ve tasarımcıya ürün tasarımı konusunda
esneklik sağlamakta.

55310 LED TV model is a BMS (backlight module system)
TV. BMS brings innovative solutions not only that effect final
product but also define a different production methodology
and design approach. It high flexibility to industrial
designers.
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14-U-30-24899

65240 LED TV
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Burak Emre Altınordu
65” ekran büyüklüğüne sahip full HD bir televizyondur.
Entegre dijital uydu alıcısı ve akıllı televizyon özelliklerini
taşımaktadır.
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It is a 65” large screen sized full HD TV. It provides
integrated digital video broadcasting and smart TV
specifications.

elektronik ürünler
electronic products

14-U-30-24904

Shadow
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Engin Akbaba,Elif Altay,
Ramazan Murat Erkan,Burak Emre Altınordu
Venus 5,5”X, markasının %100 yerli tasarıma sahip
Premium segment telefonudur. Akıllı telefon tasarımında,
Vestel markasının tüketici elektroniği sektöründe kazandığı
ulusal ve uluslararası başarısının mobil cihaz felsefesini
yansımasını görme

Venus 5,5”X is the premium segment smart phone of Vestel,
designed and manufactured in Turkey. It represents mobile
devices ideology of the Vestel that has years of experience on
consumer electronics in domestic and international market.
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14-U-30-24921

GLASSON
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Engin Akbaba,Elif Altay,
Ramazan Murat Erkan,Burak Emre Altınordu
Venus 5”V, Vestel markasının %100 yerli tasarıma sahip
high segment telefonudur. Akıllı telefon tasarımında,
Vestel markasının tüketici elektroniği sektöründe kazandığı
ulusal ve uluslararası başarısının mobil cihaz felsefesini
yansımasını görmekteyi
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Venus 5”V is the hi-end level 5” smart phone of Vestel,
designed and manufactured in Turkey. It represents mobile
devices ideology of the Vestel that has years of experience on
consumer electronics in domestic and international market.

elektronik ürünler
electronic products

14-U-30-24928

DAPHNE
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Ramazan Murat Erkan,
Elif Altay,Engin Akbaba,Burak Emre Altınordu
Venus Daphne 4,5”, Vestel markasının %100 yerli tasarıma
sahip giriş telefonudur. Akıllı telefon tasarımında, Vestel
markasının tüketici elektroniği sektöründe kazandığı
ulusal ve uluslararası başarısının mobil cihaz felsefesini
yansımasını görmektey

Venus Daphne is the entry level 4,5” smart phone of Vestel,
designed and manufactured in Turkey. It represents mobile
devices ideology of the Vestel that has years of experience on
consumer electronics in domestic and international market.
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14-U-30-24931

VENUS 7
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Burak Emre Altınordu,Elif Altay,Engin Akbaba
Venus 7” Tablet, Vestel markasının %100 yerli tasarıma
sahip ilk tablet bilgisayardır. Tablet tasarımında, Vestel
markasının tüketici elektroniği sektöründe kazandığı
ulusal ve uluslararası başarısının mobil cihaz felsefesini
yansımasını görmekteyiz.
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Venus 7” is the first Tablet PC of Vestel designed and
manufactured in Turkey. It represents mobile devices
ideology of the Vestel that has years of experience on
consumer electronics in domestic and international market.

14-U-30-24934

elektronik ürünler
electronic products

VENUS 10” Tablet
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Engin Akbaba,Burak Emre Altınordu,Elif Altay
Venus 10” Tablet, markanın %100 yerli tasarıma sahip ilk
tablet bilgisayardır. Tablet tasarımında, markanın tüketici
elektroniği sektöründe kazandığı ulusal ve uluslararası
başarısının mobil cihaz felsefesini yansımasını görmekteyiz

Venus 10” is the first Tablet PC of the company designed
and manufactured in Turkey. It represents mobile devices
ideology of the company that has years of experience on
consumer electronics in domestic and international market.
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14-U-30-24937

RC 4860
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Burak Emre Altınordu,Can Uçkan Yüksel
Toppo uzaktan kumanda üç temel parçadan oluşmaktadır:
üst kapak, alt kapak ve tuş takımı. Alt kapak, İtalyan çizgi
film karakteri Toppolino’ya - dünya çapında bilinen ismiyle
Mickey Mouse- benzeyen formuyla kumandaya ismini
vermektedir.
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“Toppo” remote control has three main parts top cover,
keypad and bottom cover. The bottom cover gives the name
to the remote with its original form reminding the back
form of famous Italian comic character “ Toppolino “ –with
worldwide name Mickey

14-U-30-24940

elektronik ürünler
electronic products

RC 1500
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Burak Emre Altınordu,Öykü Gülerçe Kader
15 tuslu bir air mouse uzaktan kumanda olan RC 1600
Vestel’in akıllı televizyonlarının kontrolünde kullanılan bir
aksesuar olarak tasarlanmıştır. RC 1600 üzerinde kontrol
aracı olarak air mouse özelliği kullanılmaktadır.

Rc 1500 is a 15 button smart remote control which has the
ability to control the smart tv menu of Vestel Smart Tvs, and
it uses the air mouse control.
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14-U-30-24943

RC 1600
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Burak Emre Altınordu,Öykü Gülerçe Kader
16 tuslu bu uzaktan kumanda akıllı televizyonların
kontrolünde kullanılan bir aksesuar olarak tasarlanmıştır.
Rc 1600 üzerinde kontrol aracı olarak touchpad alanı
kullanılmaktadır.
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RC 1600 is a 16 button smart remote control which has the
ability to control the Smart TVs. Touchpad area is used for
control function.

14-U-30-24947

elektronik ürünler
electronic products

RC 4876
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Elif Altay,Burak Emre Altınordu
RC 4876 uzaktan kumanda, TV uzaktan kumandası olarak
kullanım için tasarlanmıştır. Avrupa’da yaşlanan nüfusun
ihtiyaçlarına göre büyük tuş ve büyük serigrafiler gözeterek
tasarlanmıştır.

RC 4876 remote control is designed for TV use. According to
needs of aged population, especially in Europe, the control
buttons and serigraphy of remote control are designed in
bigger sizes.
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14-U-30-24950

RC 4880
Marka/Brand: VESTEL
Marka sahibi/Brand owner: Vestel Elektronik
Üretici/Producer: Vestel Elektronik
Tasarımcı/Designer: Vestel ID Team / Burak Emre Altınordu,Elif Altay
RC 4880 uzaktan kumanda, TV uzaktan kumandası olarak
kullanım için tasarlanmıştır. Avrupa’da yaşlanan nüfusun
ihtiyaçlarına göre büyük tuş ve büyük serigrafiler gözeterek
tasarlanmıştır.
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RC 4880 remote control is designed for TV use. According to
needs of aged population, especially in Europe, the control
buttons and serigraphy of remote control are designed in
bigger sizes.

elektronik ürünler
electronic products

14-U-30-26766

TR 1200 Wooden Radio
Marka/Brand: Grundig
Marka sahibi/Brand owner: Arçelik A.Ş.
Üretici/Producer: Arçelik A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Arçelik Endüstriyel Tasarım Bölümü
Geçmişteki radyo dinleme alışkanlığını yeniden yaşatan,
sadece radyo üzerine odaklanıp bu işi en iyi şekilde
gerçekleştiren ve dekoratif bir ürün olma niteliği ile göze
hitap eden Masa Radyosu, retro tasarım stili ile modernizimi
bir araya getiriyor.

Appealing to the eye as a decorative product, while reviving
the listening to radio habit in past and performing this
action pretty well with the focus on the radio only, Wooden
Table Radio simply combines retro design style with the
modernism.
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14-U-60-12136

ev mobilyası
home furniture

Fly Chair
Marka/Brand: Krafta
Marka sahibi/Brand owner: Krafta
Tasarımcı/Designer: Ümit Çağlar
Fly chair Ceviz ağacından imal edilmiş kemik yapılı bir
sandalyedir.

Fly Chair is a bone-structured chair which is produced from
walnut wood.
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ev mobilyası
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14-K-60-12180

kavramsal projeler
conceptual projects

Görme Engelliler İçin Akıllı Gardrop
Tasarımcı/Designer: Mehmet Lütfi Hidayetoğlu
Görme engellilerin ortama uygun ve uyumlu kıyafet tercihi
yapmalarını ve bir başkasına bağımlı kalmadan kıyafet
seçebilmelerini ve kusursuz giyinebilmelerini mümkün
kılmaktadır. Konsept tasarım, RFID tanımlayabilen akıllı bir
yazılımla çalışır.
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This wardrobe enables the visually impaired people to select
their clothes according to the environments in a stylish
way without being dependent on others to get dressed up
perfectly. This concept design works on a smart software
that detects RFID.

14-K-60-13231

ev mobilyası
home furniture
kavramsal projeler
conceptual projects

Home Furniture
Tasarımcı/Designer: Yusufhan Doğan
TASARIMIN KONSEPTİ VE İLKELERİ:DOMESTİK ALANLAR
İÇİN TASARLANMIŞTIR.ESTETİK VE PRATİK FORMUYLA İLK
TERCİH EDİLİCEK JOİN.GERGİ SİSTEMİNİ KULLANARAK
KİTAPLIK ALANI OLUSTURMUŞTUR.MODULER YAPISI
PAKETLEMEDE KOLAYLIK SAĞLAMAKTADIR.

DESIGN CONCEPT AND PRINCIPLES: IS DESIGNED FOR
DOMESTIC AREA. JOIN FORM WILL BE PREFERRED WITH
AESTHETIC AND PRACTICAL, HAS BEEN AN AREA TENSION
SYSTEM USING THE LIBRARY. MODULAR STRUCTURE TO
FACILITATE THE PACKAGING İS İN.
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14-U-60-13839

Teps
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: DERİN DESIGN
Tasarımcı/Designer: Aziz Sarıyer
Kare ve daire olarak iki farklı tipi olan Teps sehpaların
ortasındaki yuvarlak çukur bölüm hem fonksiyon bakımında
hem de malzeme açısından tasarımı zenginleştiren bir
unsur olarak etkisini gösteriyor.
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The round hole in the middle of Teps coffee tables, which are
in square or rounds shapes, enriches the degisn not only in
terms of function but also in terms of meterials.

14-U-60-13916

ev mobilyası
home furniture

Play
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: DERİN DESIGN
Tasarımcı/Designer: Aziz Sarıyer
Eğlenceli, oyunlu ve gülümseten bir ürün Play. Yerdeyken
hareketli bir oturum sağlayan formuyla, kendi başına
dengeli duruşuyla neşeyi çağrıştıran yeni bir Derin Design
ürünü.

Play, a product rich in fun, playful, which makes one smile.
Thanks to its form which ensures a movable seating while on
the floor, and to a well-balanced standing while alone, it’s a
new Derin Design product which recalls joy.
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14-U-60-18565

casa E crib
Marka/Brand: Lilgaea
Marka sahibi/Brand owner: GAEA MOBİLYA AYDINLATMA
TASARIM DEKORASYON VE SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
Tasarımcı/Designer: Pınar Yar Gövsa
Casa E çocuk odası için tasarlanmış bir urundur. Az yer
kaplamasi ve fonksiyonel kullanımı ile modern ailelerin
yaşamını kolaylaştırır.Ev şekli verilmiş olan ürün,
çekmeceler için bir alan içermektedir.
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Casa E is designed for a nursery, to take up minimum space
and to make the lives of modern parents easier with its
functional use. Shaped as a house, it includes a space for a
set of drawers.

ev mobilyası
home furniture

14-U-60-18571

pyramid
Marka/Brand: Lilgaea
Marka sahibi/Brand owner: GAEA MOBİLYA AYDINLATMA
TASARIM DEKORASYON VE SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
Tasarımcı/Designer: Pınar Yar Gövsa
PYRAMID Üst üste çekmecelerden esinlenerek tasarlanan
Piramit, görünümüyleve eşyaları düzenleme şekilleriyle ,
alışıla gelmiş çekmecelerden farklıdır.Piramit, birbirleri
üzerine konulmuş tek tek, farklı ölçü, renklerde
çekmecelerden oluşur.

Inspired by a stack of boxes pyramid has different
possibilities in organizing things and creating a space with
an unconventional look from a regular chest of drawers. It is
an individual, multi-coloured and different size drawers.
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14-U-60-18867

likena
Marka/Brand: Kelebek Mobilya
Marka sahibi/Brand owner: Kelebek Mobilya
Üretici/Producer: Kelebek Mobilya
Tasarımcı/Designer: Dante Donegani Giovanni Lauda
Farklı alternatifler sunarak kişiselleşmeye yönelik farklı bir
tasarım sunar.
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With different alternatives it offers customization and
different design.

14-U-60-19591

ev mobilyası
home furniture

foxy
Marka/Brand: Lilgaea
Marka sahibi/Brand owner: GAEA MOBİLYA AYDINLATMA
TASARIM DEKORASYON VE SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
Üretici/Producer: Gaea Mobilya Aydınlatma Tasarım Dekorasyon ve Sanayi Tic.LTD.ŞTİ
Tasarımcı/Designer: Pınar Yar Gövsa
Foxy, sahibinin çok seveceği güvenilir bir bebek karyolasıdır.
Uçuk renkleri ve kenarında koruma olarak kullanılan hayvan
figürleriyle cezbedicidir.Çevre dostu ve aynı zamanda,
bebeklikten çocukluk dönemine kadar uyarlanabilen bu
yatağı kullanabilir.

Foxy is a cot sure where one is sure to fall in love. It is
appealing with it’s soft colors and the choice of animal
designs. It is environmentally friendly and above all the cot is
evolutive, which a baby can grow up into a preschooler.

153

14-U-60-21214

Babil Serdiyar
Marka/Brand: KOLEKSİYON
Marka sahibi/Brand owner: Koleksiyon
Üretici/Producer: Koleksiyon
Tasarımcı/Designer: Faruk Malhan
Faruk Malhan tasarımı Babil Ailesi, antik Babil
medeniyetlerinde ‘buluşma’ kavramını simgeleyen
desenlerden ilham alıyor ve şekilleniyor.
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Babil (Babylon) product family, designed by Faruk Malhan, is
inspired by icons and patterns that are representing the idea
of ‘engagement’ in ancient Babylon communities.

14-U-60-21560

ev mobilyası
home furniture

Sihirlikare
Marka/Brand: Koleksiyon
Marka sahibi/Brand owner: Koleksiyon
Üretici/Producer: Koleksiyon
Tasarımcı/Designer: Faruk Malhan
Faruk Malhan tasarımı Sihirlikare sehpa, geometride
dengeyi temsil eden ‘kare’den ilham alınarak tasarlanmıştır.
Bu sehpalar bir araya geldiklerinde farklı kombinasyonlar
oluşturur, alternatif kullanım imkanı sunar.

Sihirlikare coffee table, designed by Faruk Malhan, is
inspired by ‘square’ form that represents the balance in
geometry. Their smart form give them the opportunity to
compose a vast diversity of arrangements and use in living
environments.
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14-U-60-21573

Savur
Marka/Brand: Koleksiyon
Marka sahibi/Brand owner: Koleksiyon
Üretici/Producer: Koleksiyon
Tasarımcı/Designer: Faruk Malhan
Faruk Malhan tasarımı Savur sandalye Babil ailesinin
çizgi detaylarını ayaklarında taşıyor. Bataklık meşesi
malzemesiyle de Babil ailesi ve diğer ailelerle uyum içinde
kullanılabiliyor.
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Savur chair, designed by Faruk Malhan, sustains the
characteristic style of Babil product family on his legs. It is
specially made of BOG oak and compatible to match with
other Babil and other product families of the brand.

ev mobilyası
home furniture

14-U-60-21659

Attractive Ayna
Marka/Brand: Umut Demirel
Marka sahibi/Brand owner: Umut Demirel Design Studio
Tasarımcı/Designer: Umut Demirel Design Studio
Organik tasarım ve fonksiyonu bir arada sunan Attractive,
ön ve arka yüzeyi estetik bir bütünlüğe sahiptir. İç kısmına
gizlenmiş mıknatıs sistemi ile küçük metal nesneleri ayna
yüzeyinde tutar.

A combination of organic design and functionality, Attractive
looks beautiful from the front and back. The magnets hidden
inside hold onto small metal objects such as pins, necklaces
and keys.
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14-U-60-22887

Walker Chair
Marka/Brand: Transformist Design
Marka sahibi/Brand owner: TRANSFORMIST LTD. STİ.
Üretici/Producer: TRANSFORMIST LTD. STİ.
Tasarımcı/Designer: Hakan N. Türkmen
Walker Chair, endüstriyel üretim yöntemleriyle üretilmiş,
kullanıcıya dik oturma pozisyonu sağlayan heykelimsi
formda bir alüminyum sandalyedir. Dinamik görünüşü ile
modern ortamlar yaratılmasına yardımcı olur. İç ve dış
mekan kullanımına uygundur.
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Walker Chair, produced by industrial manufacturing
methods, is an aluminium chair which gives an upright
sitting position to user with sculptural form. Its dynamic
appearence helps to create modern ambiences. It’s suitable
for indoor and outdoor use.

14-U-60-23326

ev mobilyası
home furniture

Tetris
Marka/Brand: KYS
Marka sahibi/Brand owner: KYS
Üretici/Producer: Yeni Mobilya Melek Özaydemir
Tasarımcı/Designer: Mete Erdem
Tetris, güçlü çizgisi ve yalın formuyla,duvar askısı olmanın
ötesinde, bulunduğu mekana değer katan bir tasarımdır.

With its strong and simple form, Tetris is not only a hanger
but also is a design that gives an artistic value to wherever
it is.
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14-U-60-23446

Flexi
Marka/Brand: KYS
Marka sahibi/Brand owner: KYS
Üretici/Producer: Yeni Mobilya Melek Özaydemir
Tasarımcı/Designer: Aylin Karatay
Flexi yıllar geçse de taşıyıcı özelliğini kaybetmeyecek
nitelikte olan ayaklarının tasarımı dışındaki renk ve tabla
parça boyutlarını tamamen tüketici profiline bırakıyor. Bu
sayede kurulan duygusal bağı kuvvetlendirerek markaya
değer katmış oluyor.
160

Except its legs will not lose lifting quality even after many
years, Flexi provides color and surface module dimension
option to consumer completely. By this way it strengthens
the emotional connection and add value to the brand.

14-U-60-23958

ev mobilyası
home furniture

Cloud Table Ahsap
Marka/Brand: Autoban
Marka sahibi/Brand owner: Autoban
Üretici/Producer: Autoban
Tasarımcı/Designer: Autoban
Bulutların organik formundan esinlenilerek, endüstriyel
masif ahşaptan üretilen Cloud Table, geniş ve açık plan
mekanlarda odak noktası olmaya elverişli heykelsi bir forma
sahiptir.

Cloud is an oversized table inspired by the organic forms of
clouds. Made from engineered solid wood, this table is an
excellent focal point for a large, open room.
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14-U-60-24152

Happy
Marka/Brand: Tunaev
Marka sahibi/Brand owner: TUNAEV
Üretici/Producer: TUNAEV
Tasarımcı/Designer: Ebru Neval Dikmen
Ürünün özelliği formunda ve malzemenin kullanım
şeklindedir.Kolçakların dışında yekpare olarak kullanılan,
koza gibi kanepeyi sararak ayağa dönüşen ahşap yüzey
sayesinde kullanıcıya tanıdık bir malzeme ile farklı bir
deneyim sunmak hedeflenmiştir.
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Happy Sofa has a outer shell like structure made of wood
which covers the upholstered part and also forms the legs.

14-U-60-24336

ev mobilyası
home furniture

Antarktika
Marka/Brand: Karton Works
Marka sahibi/Brand owner: Karton Proje Tasarım
Üretici/Producer: Karton Proje Tasarım
Tasarımcı/Designer: Mordag Design
Karton - Antarktika, farklı kalınlık değerlerine sahip toplam
6 parça yüksek kalite kartondan akılcı montaj yöntemleri ile
oluşturulmuş modüler bir kitaplık ünitesidir.

Karton – Antarktica is a modular bookshelf unit that is made
up of 6 high quality cardboard sheets of different thickness
through smart assembly techniques.
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14-U-60-24493

Kalahari
Marka/Brand: Karton Works
Marka sahibi/Brand owner: Karton Proje Tasarım
Üretici/Producer: Karton Proje Tasarım
Tasarımcı/Designer: Mordag Design
Kalahari, yüksek kalite mukavvadan akılcı katlama ve
montaj yöntemleri ile oluşturulmuş bir tabure ve sehpa
ünitesidir. Akışkan dinamizmi, üstün dayanıklılığı ve su
geçirmez renkli üst tabla opsiyonları ile Karton serisinin üst
segment modelidir.
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Kalahari -stool & coffee table- is composed of high quality
cardboards through clever folding and assembly techniques.
With its fluid dynamism, superior durability and waterproof
colored-top option it is the A+ model of Karton collection.

14-U-60-24543

ev mobilyası
home furniture

Sahara
Marka/Brand: Karton Works
Marka sahibi/Brand owner: Karton Proje Tasarım
Üretici/Producer: Karton Proje Tasarım
Tasarımcı/Designer: Karton Design
Konforu ve pratikliği bir arada sunan ve 6 parça kartondan
oluşan Sahara tabure/sehpa, 2dak.’dan kısa bir sürede
kurulabilmektedir. Yüksek?mukavemetli bu ürün incecik,
şık çantasından herhangi bir noktaya her an kurulmak için
hazırdır.

Sahara Senior, made up from 6 cardboard pieces, is a stool/
coffee table that can be set up in less than 2 min. With its
great strength, it is ready to be set up from its thin, stylish
case to anywhere any moment.
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14-U-60-26714

Mammella
Marka/Brand: KYS
Marka sahibi/Brand owner: KYS
Üretici/Producer: KYS
Tasarımcı/Designer: Çağatay Afşar
Mammella, taburenin hafifliği ve ahşabın tok hissini
birleştirmeyi hedefleyerek oluşturulmuş bir taburedir.
Farklı ahşap malzemelerin bir araya gelerek işlenmesinden
oluşturulmuştur.
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Mammella is a stool which combines lightness of stool and
solid feeling of wood. It has manufactured from different
type of wood.

14-U-60-27382

ev mobilyası
home furniture

20.13.1310.00
Marka/Brand: Çilek
Marka sahibi/Brand owner: Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Çiğdem Esra Kanberoğlu
Korsan temasını en iyi şekilde yansıtan; çocuğa bu atmosferi
yaşatan ve aynı zamanda oyunla gelişimine fayda sağlayan
bir üründür.

It is a product that reflects the pirate theme the best gets the
child into the atmosphere and helps the child develop while
playing.
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14-U-60-27384

20.13.1103.00
Marka/Brand: Çilek
Marka sahibi/Brand owner: Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Egemen İlbeyli
Yenilikçi formu ve tasarımı ile klasik çalışma masası
anlayışına farklı bir yorum katılmıştır.Çocukların hayal
gücünü destekleyecek, odalarında çalışma masası olarak
kullanabilecekleri ve oyunlarına rahatça dahil edebilecekleri
bir ortam sunmaktadır.
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New interpretation has been added to the classic work table
concept with its innovative form and design The shark work
table will support the imagination of the children and offers
playground for the children where they can both work and
play at time

14-U-60-27991

ev mobilyası
home furniture

Minder
Marka/Brand: Eskimo Mobilya
Marka sahibi/Brand owner: Eskimo Mobilya Makina Tarım Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.
Üretici/Producer: Eskimo Mobilya Makina Tarım Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.
Tasarımcı/Designer: Cansu Dokur, Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Füsun Curaoğlu
Mobilya içinden beslendiği kültürün kodları ile doğrudan
ilişkilidir.Göçebe yaşam biçiminin ayrılmaz parçası olan
yer yastıkları da Anadolu kültürünün ortak paydasını
oluşturmaktadır. Bu amaçla MİNDER bir kültür taşıyıcısı
olarak tasarlanmıştır.

Furniture is directly related to the codes of the culture it
feeds. Ground cushions, unseparable part of unsettled life
style, have been established the common sense of Anatolian
culture. Therefore, MINDER is designed as a transmitter of
culture.
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ev ve ofis gereçleri aksesuarları

home and office
equipments
accessories
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14-U-50-12182

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

Neptün
Marka/Brand: Hisar
Marka sahibi/Brand owner: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İsmail Erdoğan
Neptün Düdüklü Tencere, güçlü ve sağlam kilit yapısına
sahip bir ürün olarak öne çıkmaktadır. Isıdan ve zamandan
tasarruf sağlar. Tencere sapları ile sapları birleştiren köprü
gövde özel olarak tasarlanmıştır. Buharın yüze gelmesini
engeller.

Neptune comes into prominence as a product with a durable
and robust lock structure.It provides saving of heat and
time.The handles of the cooker and the part that connects
the handles are specially designed.It also prevents steam
coming to your face
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14-U-50-12198

Bahama
Marka/Brand: Hisar
Marka sahibi/Brand owner: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İsmail Erdoğan
Bahama Kendinden süzgeçli Çaydanlık, özel tasarım süzgeci
sayesinde bulanık ve yapraklı çay içme sorununu ortadan
kaldırır. Çay severlerin çay demlendikten sonra ekstra
süzgeç kullanımına son veren ürün, çay keyfine kolaylık ve
pratiklik sağlamaktır.

174

Bahama Strainer Teapot, specially designed strainer,
eliminates the problem of drinking blurry and leafy tea. The
product prevents a need for an extra strainer after the tea
is brewed which provides convenience and practicality while
drinking tea

14-U-50-12958

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

BOLD
Marka/Brand: Serve
Marka sahibi/Brand owner: Kemerburgaz Ofis ve Okul Gereçleri San.Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Arman Tasarım
Serve Bold Mekanik Okul kalemi özellikle çocuk kullanımı
düşünülerek tasarlanmıştır. Soft dokunuşlu üç kesimli
tutma yüzeyi tutuş yönlendirmesi sağlayarak kalem
kullanımında tecrübesiz olan öğrenciler için doğru tutuş
deneyimini artırmaktadır.

Server Bold Mechanical School pen is especially designed
for children’s use. Soft-touch enhances the experience for
students who are inexperienced in the use of the correct
grip by providing guidance holding pen holding three cut
surfaces.
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14-U-50-13141

TapiVolan
Marka/Brand: Edvar Design
Marka sahibi/Brand owner: Emel Şahin
Tasarımcı/Designer: Emel Şahin, Emrah Son, Muhammet Münir Keleşoğlu
‘TapiVolan’; uçan halı anlamına gelir. Ürün; “Saklama
Vurgula Çünkü Boşluk Doludur” sloganından yola çıkarak
kısmi boşluklu, bu sayede zemini de gösterip onu da
tasarıma katan bir halı olarak tasarlanmıştır.
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‘TapiVolan’ means flying carpet. The product derives from
the slogan of “Do not hide, emphasize because ‘emptiness’
is occupied”

14-U-50-13210

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

gala çatal kaşık bıçak
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Kerim Korkmaz
Sofralarda bugünün minimal yaklaşımı ve çağdaş çizgileri
bir araya getiren ergonomik ve fonksiyonel bir tasarım.
Günümüz mutfaklarının çizgileriyle barışık minimal
tasarımıyla kimlik yaratır.

An ergonomic and functional design that combines the
today’s minimal approach and the contemporary lines on the
table. Minimal which is in peace with the today’s kitchens. In
addition to being a functional ergonomic fork spoon series, it
creates iden
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14-U-50-13212

formula tost
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Adlıhan Tartan
Formula klasik tost makinalarından farklı olarak, üst ve alt
plakalarının farklı ısı seviyelerine ayarlanabilmesi sayesinde
ürün ızgara konumuna getirildiğinde farklı yiyecekleri farklı
ısılarda pişirme özelliğine sahipbir üründür.
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As being different from the classical toast machines, A 310
is a product which has the feature of cooking the different
foods at the different temperatures when the product is
turned to the grill condition due to the adjustment of the
upper and lower

14-U-50-13217

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

esta
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Kerim Korkmaz
Günümüz mutfağının temel ihtiyaçlarını yerine getiren, her
yönüyle tüketici dostu estetik kimliği ile yenilikçi bir tencere
serisi.

An innovative pot series fulfilling the basic needs of the
today’s kitchen and having consumer friendly aesthetic
identity in all of its views
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14-U-30-13218

Demiks

Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları
Tasarımcı/Designer: Adlıhan Tartan
Ürün çay yapma işlevini hızlandırmanın yanında çay
kalitesini yükseltmeyi de hedefleyerek ortaya çıkmış bir
üründür
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The product is a product which appears by aiming to
increase the quality of tea in addition to making faster the
tea production function.

14-U-50-13847

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

Orlando
Marka/Brand: HİSAR
Marka sahibi/Brand owner: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İsmail Erdoğan
Orlando ÇKB, 24 K altın kaplama, Swarovski taşlı olmak
üzere, iki özel tasarımla kullanıcısına ayrıcalıklı bir ürün
sunmaktadır. Swarovski işbirliği ile dünyada bir ilke imza
atılmış, sofra sanatına özel bir eser kazandırılmıştır

Orlando Cutlery presents two special designs by occuring
24 carat gold plated and enhanced with Swarovski gems.
By being the first in the world with the collaboration of
Swarovski, a special artwork has been introduced to the art
of the dining table
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14-U-50-14250

eBot
Marka/Brand: Serve
Marka sahibi/Brand owner: Kemerburgaz Ofis Ve Okul Gereçleri San.Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Arman Tasarım
e-BOT Silgi ve kalemtıraş gibi birbiri için tamamlayıcı olan
fonksiyonların bir arada sunulduğu bir üründür. Fonksiyon
ve biçim dengesi yitirilmeden eğlenceli bir tasarım ürün
ortaya çıkmıştır.
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e-BOT speaks a clear and amusing design language while
providing a balance between multifunctionality and a
remarkable form. Eraser-sharpener ensures two functions
which are complementary for each other.

14-U-50-17562

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

Kök Vazo
Marka/Brand: İstanbul Modern Mağaza
Marka sahibi/Brand owner: İstanbul Modern Mağaza
Üretici/Producer: Canan Bayrak
Tasarımcı/Designer: Kunter Şekercioğlu
Tasarımcı, 10. yıl koleksiyonu için tasarladığı Kök vazoda,
İstanbul Modern’in paylaştığı ve koruduğu değerleri 8000
senelik geçmişe sahip Anadolu malzemesi seramikle
gösteriyor.

For the 10th anniversary collection, the designer has
designed a vase using ceramics –an Anatolian material
which has a past of 8000 years– to bring forth the values
shared and preserved by Istanbul Modern.
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14-U-50-18717

Double
Marka/Brand: Serve
Marka sahibi/Brand owner: Kemerburgaz Ofis Ve Okul Gereçleri San.Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Arman Tasarım
Mekanik kurşun kalem uçları ile highligter kalemi bir
araya getirmektedir. Minler oldukça hassas ürünlerdir ve
kullanıcıya rijit ambalajlar ile ulaştırılır. Ambalajın maliyeti
içindeki minlerden daha yüksek kaldığı için, ikincil bir görev
tanımlandı.
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With its compact design, Serve Double is a multifunctional
product ensures mechanical pencil leads storage and
highlighter. Mechanical pencil leads have to be sold in rigid
packages because of the fragility.

14-U-50-18795

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

F340
Marka/Brand: FLORA
Marka sahibi/Brand owner: Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Vedat Günay, Kürşat Alev
KAĞIT HAVLUNUN FANTASTİK GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR.
ISLAK ELLERİN HAVLU RULOSUNA DEĞMEDEN
KOPARILMASINI SAĞLAYAN TEPE ADAM MEKANİZMASI
VARDIR.

DECORATİVE PAPER TOWEL HOLDER. THE HUMAN
FIGURE ON THE TOP ALLOWS THE USER TO TEAR TOWELS
WITHOUT TOUCHING THE TOWEL WITH WET HANDS.
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14-U-50-18811

F333
Marka/Brand: FLORA
Marka sahibi/Brand owner: Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Kürşat Alev
ERGONOMİK EL KAVRAMALI SAP. ÇOK AMAÇLI KULLANIM
SAĞLAYAN YUMUŞAK DAYANIKLI KILLAR.(EV HAYVANLARI
BAKIMI,HALI YIKAMA,AHŞAP TEMİZLİĞİ)
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ERGONOMIC HANDLE BRUSH ALLOWS MULTI PURPOSE
USE (PET CARE, CARPET CLEANING AND WOODEN
SURFACE CLEANING ETC…) THANKS TO THE SOFT AND
DURABLE HAIR.

14-U-50-19057

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

Mozaik Beyaz
Marka/Brand: Atlas Halı
Marka sahibi/Brand owner: Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret A.S.
Üretici/Producer: Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret A.S.
Tasarımcı/Designer: Eda Güreli Şen
Renk karmaşasına, aynı rengin tonlarının kabartma ve
çukur kullanımı ile alternatif sunan bir tasarımdır. Günümüz
dekorasyon anlayışına cevap veren doku çalışması,
seri üretime uygundur. Aynı desenin sekiz değişik renk
alternatifi hazırlanmıştır.

With the usage of engravings and embossments of the
different shades of a single color, it is an alternative to color
complexity. It responds to today’s decoration understanding,
and is suitable for mass production. The same pattern was
prepared in e
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14-U-50-19076

Rengim Sensin
Marka/Brand: Atlas Halı
Marka sahibi/Brand owner: Atlas Halı
Üretici/Producer: Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret A.S.
Tasarımcı/Designer: Okan Özgür Uşaklıgil
Göremeyenlere hediye olarak tasarlanmış bir ürün serisidir.
Braille alfabesi ile “rengim sensin” mesajı işlenmiştir.
Görme sorunu olmayanlar için desen, beneklerden ibarettir.
Görmeyenler için ise kısa şiirler gibi kişisel mesajlar
iletilecektir.
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This collection is a gift to people who cannot see. “You’re my
color” is sewn using “Braille alphabet” on the carpet. For
people who can see, it consists of dots. For the blind, the
carpet will have personal messages like short poems.

14-U-50-19316

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

FX Defter
Marka/Brand: İstanbul Modern Mağaza
Marka sahibi/Brand owner: İstanbul Modern Mağaza
Tasarımcı/Designer: Meriç Kara
Tasarımcı İstanbul Modern’in 10. yıl koleksiyonu için lastikle
kilitlenen defterleri sade bir yaklaşımla yeniden yorumluyor.

For Istanbul Modern’s 10th anniversary collection, the
designer uses a plain approach to reinterpret her notebooks
fastened with rubber bands.

189

14-U-50-19382

İmkansız Kare Vazo
Marka/Brand: İstanbul Modern Mağaza
Marka sahibi/Brand owner: İstanbul Modern Mağaza
Tasarımcı/Designer: Erdem Akan
Tasarımcı, 10. yıl koleksiyonuna müzenin kare logosuna
gönderme yapan vazo tasarımı İmkansız Kare ile katılıyor.
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The designer’s contribution to the 10th anniversary collection
is Impossible Square; a vase which makes reference to
Istanbul Modern’s square-shaped logo.

14-U-50-19427

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

Kullanılabilir Heykeller
Marka/Brand: İstanbul Modern Mağaza
Marka sahibi/Brand owner: İstanbul Modern Mağaza
Tasarımcı/Designer: Seçkin Pirim
Tasarımcının 10. Yıl koleksiyonu için tasarladığı objeler
sanat çalışmalarıyla organik bir bağ kuruyor.

The objects he designed for Istanbul Modern’s 10th
anniversary collection establish an organic link with his
artistic output.
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14-U-50-19800

F346
Marka/Brand: FLORA
Marka sahibi/Brand owner: Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Kürşat Alev, Vedat Günay
BEZ VE KAĞIT PEÇETELİKLERİN MUHAFAZASINDA
FANTASTİK GÖRÜNTÜLER VERİR.PEÇETELERİ TUTAN
ADAMLAR DAYANIŞMAYI SİMGELER.
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DECORATİVE NAPKIN HOLDER FOR FABRIC AND PAPER
NAPKINS. THE HUMAN FIGURE HOLDING THE NAPKINS
SYMBOLIZES THE SOLIDARITY.

14-U-50-19809

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

F187
Marka/Brand: FLORA
Marka sahibi/Brand owner: Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Haşim Çetin, Yunus Aydın
MİKROFİBER TEMİZLİK İPİ İLE YÜKSEK EMİŞLİ TEMİZLİK
.YORMAYAN SIKMA SİSTEMİ.SUYA DAYANIKLI PASLANMAZ
METARYELLER İLE %100 YERLİ ÜRETİM.

ALLOWS CLEANING WITH HIGHLY ABSORBENT
MICROFIBER MOP. ERGONOMIC SPINNING MECHANISM
REQUIRES MINIMUM POWER TO PREVENT FATIGUE. 100%
MADE IN TURKEY, WİTH STAINLESS MATERIALS.
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14-U-50-19816

F336
Marka/Brand: FLORA
Marka sahibi/Brand owner: Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Vedat Günay, Kürşat Alev
FANTEZİ AHŞAP GÖRÜNÜM KOLAY TEMİZLENEBİLME
ÖZELLİĞİ. KIRILMAYA KARŞI YÜKSEK DAYANIM UZUN SÜRE
DAYANIKLI FIRÇA KILLARI. YER KAPLAMAYAN EBATLAR .
DECORATIVE WOODEN LOOK AND EASY CLEANING
BRUSH SET IS RESISTANT TO BREAKAGE. DURABLE HAIR
INCREASES PRODUCT’S LIFE. REQUIRES MINIMUM SPACE
THANKS TO ITS DESIGN AND DIMENSIONS.
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14-U-50-19822

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

F338
Marka/Brand: FLORA
Marka sahibi/Brand owner: Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Kürşat Alev, Hakan Avcu
POMPALI DETERJAN HAZNESİ İLE EKONOMİ
SAĞLAMASI, GENİŞ HAZNELERİ İLE MUTFAK
TEMİZLİK EKİPMANLARININ BİR YERDE TOPLANMASI,
HANIMLARIN EN BÜYÜK PROBLEMİ YÜZÜKLERİN ARTIK
KAYBOLMAMASI, GÖRNÜMÜYLE MUTFAĞA MUTLULUK
VERMESİ.

“HUGE STORAGE CAPABILITY THANKS TO ITS LARGE
COMPARTMENTS FOR BRUSHES AND SPONGES. THE
DETERGENT CONTAINER WITH PUMP ECONOMIZES THE
SOAP CONSUMPTION.
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14-U-50-20553

GİZEM ŞAMDAN
Marka/Brand: ANATOLI
Marka sahibi/Brand owner: ANATOLI
Üretici/Producer: ANATOLI
Tasarımcı/Designer: Abluka Endüstriyel Tasarım
Anatoli Gizem Şamdan seti, Anadolu’nun ortak belleğini
oluşturan estetik değerleri güncelleyerek, geleneksel ve
modern üretim yöntemlerinin bir arada kullanılması ile
hayata geçirilmiştir.
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Anatoli Gizem candelholder set that is inspired by the
aesthetic values that form the collective memory of the
Anatolian lands, is designed using both traditional and
contemporary production techniques together.

14-U-50-20734

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

luna çatal kaşık bıçak
Marka/Brand: Korkmaz Mutfak Eşyaları
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları
Tasarımcı/Designer: Kerim Korkmaz
Doğadaki formların oluşturduğu estetik ve ergonominin
harmonisi olarak tanımlaya bileceğimiz luna çatal kaşık
serisi aynı zamanda çağdaş insanın endüstriyel formlardan
doğadaki formlara özlemi felsefesinde çıkmıştır.

The luna fork spoon series which we can define harmony
of aesthetics&ergonomy formed by forms in nature&luna
series arising from philosophy of missing of contemporary
people to forms in nature from industrial forms are aimed to
exhibit natural stance
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14-U-50-20922

Derun
Marka/Brand: Atlas Halı
Marka sahibi/Brand owner: Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret A.S.
Üretici/Producer: Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret A.S.
Tasarımcı/Designer: Eda Güreli Şen
Üsküdar’dan Avrupa yakasını izleyen bir açıdan çizilmiş
stilize bir kent manzarası desenidir. Makine halısı tekniği
için yeni olan kabartma tekniği ile desen vurgulanmıştır.
Parlak-mat elyaflar desene dekoratif bir zenginlik
katmaktadır.
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It is a design based on the city view of European side from
Üsküdar. Design is highlighted with embossments, which
are new for Machine-carpets. Glossy-matte fiber lead to a
decorative richness.

14-U-50-21010

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

serapi
Marka/Brand: Atlas Halı
Marka sahibi/Brand owner: Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret A.S.
Üretici/Producer: Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret A.S.
Tasarımcı/Designer: Okan Özgür Uşaklıgil
Onbeşinci yüzyıl Uşak halı deseni olan Madalyon’un arşiv
çalışması sonrası modern üretim tekniklerine ve günümüz
dekorasyon anlayışına uygun yeniden tasarımıdır. Tek rengin
tonları ile yalın, yeni bir kompozisyon oluşturulmuştur.

Madalyon is a redesign of a fifteenth century Usak pattern
with modern production techniques and modern decoration
style. It is a new and simple composition with shades of a
single color.
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14-U-50-21032

A346 mega tea
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Adlıhan Tartan
Ürün otel, kafe, konferans salonları gibi yoğun çay tüketilen
yerlerde, çay yapma işlevini hızlandırmanın yanında çay
kalitesini yükseltmeyi de hedefleyerek ortaya çıkmış bir
üründür.
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The product is a product which appears by aiming to
increase the quality of tea in addition to making faster the
tea production function at the places where tea is consumed
densely such as the hotel, cafe and conference halls.

14-U-50-21355

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

A099 rita çaydanlık
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Kerim Korkmaz
Ürün tasarımının temel hedefi çay kullanımının çok yoğun
olduğu ülkemizde hızlı ve dikkatsiz kullanımlara karsı
üründe güvenliği maksimum oranda ön plana alarak,sıklıkla
karşılaşılan kaynar su dökülmesi sonucu oluşan yanma
olaylarının önüne geçmektir

One of the main objectives of the product design is to
eliminate the burning events formed as a result of pouring
of hot water which is frequently encountered by putting the
security to the forefront in the product against the fast and
non-careful
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14-U-50-21370

A084 Tomtom Çaydanlık
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Kerim Korkmaz
Bütünleşik yalın formunun ötesinde çaydanlığın sıcak
oluşundan kaynaklanan güvenlik sorunlarına ve kullanım
kolaylıklarına çözüm bir tasarım.
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A design which is a solution to the security problems arising
from the fact that the kettle is hot and usage easiness
beyond its integrated simple form.

14-U-50-21377

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

a316 Tostella
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Esra Keskin
Tostella, kullanıcı istek ve ihtiyaçlarından yola çıkılarak,
kullanıcıyla duygusal bir bağ kurmayı amaçlayan tost ve
ızgara yapma özelliğine sahip bir tost makinesidir.

Tostella is a toast machine having the characteristics of
making toast and grill and aiming to establish an emotional
connection with the user by setting off from the user
requests and needs.
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14-U-50-21936

A445 vertex blender
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Adlıhan Tartan
Setin içinde yeralan belirleyici ürün olan hand blender ana
gövdesi karakteristik vertex ürün ailesini diğer ürünlerinde
de görülen görsel öğeleri içerir.Setin tüm birimlerinde aynı
karakteristik formların görsel olarak bir bütünlük sağladığı
görülür.
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The hand blender main body which is the determinative
product taking place in the set includes the visual elements
that are also observed on the other products of the
characteristics vertex product family.

14-U-50-22072

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

A366 kafein
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Adlıhan Tartan
Ürün hızlıca ve kolay kahve yapmayı hedefleyerek ortaya
çıkmış bir üründür.

This is a product aiming at quickly and easily making coffee.
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14-U-50-22477

Florida
Marka/Brand: HİSAR
Marka sahibi/Brand owner: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İsmail Erdoğan
Modern sofralara şıklığı ve eğlenceli bir tarzı yansıtmak
amacıyla tasarlanan Florida ÇKB, düz, saten ve altın
serilerinde olmak üzere üç farklı seçenekte üretilmiştir.
Ürün, keskin geometrik hatları ve oval yapısıyla farklı bir
estetik sunmaktadır.
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Florida Cutlery, designed to reflect a chic and fun style
to modern dining tables, is produced in three choices:
plain, satin and gold. The product offers a different kind
of aesthetics with its angular geometrical lines and oval
structure

14-U-50-22687
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Aqua
Marka/Brand: HİSAR
Marka sahibi/Brand owner: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İsmail Erdoğan
Aqua Yapışmaz Tabak, tüketicilerin genel bir şikayetini
gözeterek tasarlandı. Ürün, çay bardağının yapışması
sonucu çay tabağının yere düşmesi ve çayın dökülmesi
nedeniyle el yanması gibi istenmeyen kazaları tümüyle
ortadan kaldırmaktadır

Aqua completely eliminates undesired accidents such as the
tea saucer falling to the floor and burn during spilling of the
tea,due to the tea saucer stisticking on the bottom of the tea
glass.
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14-U-50-23073

d600 Düdüklü Tencere
Marka/Brand: HİSAR
Marka sahibi/Brand owner: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İsmail Erdoğan
Kullanım kolaylığı sunan D 600 Düdüklü Tencere, basit,
hızlı ve sağlıklı yemek yapma imkanı sunar. Kuvvetli ve
sağlam bir kilit mekanizmasına sahiptir. Üç ayrı güvenlik
mekanizması ve iki ayrı pişirme özelliği vardır. Tamamen
ergonomik bir üründür
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D600 Pressure Cooker provides for fast, easy and healthy
cooking. It possesses an enduring and robust lock
mechanism. It has three separate safety mechanisms and
two cooking modes. It is a completely ergonomic product

14-U-50-23077
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Bahama
Marka/Brand: HİSAR
Marka sahibi/Brand owner: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İsmail Erdoğan
Sunumda göz dolduran bir ürün olması için tasarlanan
Bahama Tepsi, çeliği ve deriyi özel bir tasarım anlayışıyla
bütünleştirmektedir. Sunum kadar dekorasyonda da fark
yaratmayı amaçlayan ürün, estetiği öne çıkarmaktadır

Bahama Tray, which was designed to be a product that
pleases the eye while serving, integrates steel and leather
with a special design approach. The product highlights
aesthetic, which aims to create a difference in decoration
and presentation
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14-U-50-23109

Orlando
Marka/Brand: Hisar
Marka sahibi/Brand owner: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İsmail Erdoğan
Orlando Yapışmaz Çay Tabak, tüketicilerin genel bir
şikayetini gözeterek tasarlandı. Ürün, çay bardağının
yapışması sonucu çay tabağının yere düşmesi ve çayın
dökülmesi nedeniyle el yanması gibi istenmeyen kazaları
tümüyle ortadan kaldırmaktadır
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Orlando Nonstick Tea Saucer completely eliminates
undesired accidents such as the tea saucer falling to the
floor and burn during spilling of the tea,due to the tea saucer
sticking on the bottom of the tea glass.

14-U-50-23120
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home and office equipments accessories

Mangal
Marka/Brand: ANİVA
Marka sahibi/Brand owner: Aniva Ev Ürünleri Metal San. ve Tic. Ltd.Şti.
Üretici/Producer: Aniva Ev Ürünleri Metal San. ve Tic. Ltd.Şti.
Tasarımcı/Designer: Aniva Ev Ürünleri
Pratik Elde Taşınabilir Kömürlü Mangal
Portable Barbecue with Charcoal

211

14-U-50-23625

iPhone Şarjlı Organizer
Marka/Brand: TechnoMAS
Marka sahibi/Brand owner: MAS Masaüstü ve Ofis Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Kilit Taşı Tasarım Ltd. Şti. / Kunter Şekercioğlu, Özüm Özkan
iPhone şarjlı organizer telefonunuzun konseptine uygun
üretilmiş notbloğu, mıknatıslı ataçlığı ve kullanışlı
tasarımıyla masaüstünüzü düzenlerken, akıllı telefonunuzun
şarj ve PC bağlantısını sağlar. iPhone 3, 4 ve 5 serilerinin
kullanımına uygundur.
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Manufactured in harmony with the iPhone design
concept,this desktop organizer tidies up your desktop thanks
to its various spaces for pens,cards,notes and paperclips.
The organizer supports charger and/or PC connection wiring
for all models of iPhone.

14-U-50-23655
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Galaxy Şarjlı Organizer
Marka/Brand: TechnoMAS
Marka sahibi/Brand owner: MAS Masaüstü ve Ofis Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Kilit Taşı Tasarım Ltd. Şti. / Kunter Şekercioğlu, Özüm Özkan
Bu ürün, telefonunuzun konseptine uygun üretilmiş
not bloğu, mıknatıslı ataçlığı ve kullanışlı tasarımıyla
masaüstünüzü düzenlerken, akıllı telefonunuzun şarj ve/
veya PC bağlantısını sağlar. Galaxy S3,S4,S3M ve S4M
modellerinin kullanımına uygundur.

Manufactured in harmony with the Galaxy designconcept,
this desktop organizer tidies up your desktop thanks to its
various spaces for pens,cards,notes and paperclips.The
organizer supports charger and/or PC connection wiring for
all models of Galaxy.
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14-U-50-23871

Ayran Bardağım
Marka/Brand: LAV
Marka sahibi/Brand owner: LAV
Üretici/Producer: LAV
Tasarımcı/Designer: Yaprak Hatunoğlu
Ayran Bardağım, Türk damak zevkinin vazgeçilmezi olan
ayrana ait’çay bardağı’gibi jenerik bir ürün elde etmek için
tasarlandı.İlhamını klasik maşrapalardan alan bu özgün
bardak, ayranın sunumuna estetik katmakla beraber bu
geleneği cama taşımaktadır.
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Ayran Bardağım was designed to provide a product as
generic as the thin-waisted tea glasses for the Turkish
traditional drink, ayran. Inspired by the tankard, this unique
design introduces aesthetics to the tradition of Ayran with
the use of glass.

14-U-50-23972
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Moon
Marka/Brand: LAV
Marka sahibi/Brand owner: LAV
Üretici/Producer: LAV
Tasarımcı/Designer: Yaprak Hatunoğlu
Moon Çorba Kasesi, Türk sofrasının olmazsa olmazı çorba
ritüelini camla zenginleştirmektedir. Gündelik kullanıma
ve şık sunumlara uygun olan kase, çorba içimine camla
yeni bir boyut kazandırmakta, kulpları ile kullanım kolaylığı
sağlamaktadır.

Suitable for both daily use and special occasions, Moon Soup
Dish enriches Turkish meals, and adds a new perspective to
the soup tradition with its choice of material, and provides
practicality with its handles.
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14-U-50-24012

SEMA ALEM
Marka/Brand: ANATOLI
Marka sahibi/Brand owner: ANATOLI
Üretici/Producer: ANATOLI
Tasarımcı/Designer: Abluka Endüstriyel Tasarım
Alem seti, Anadolu topraklarının ortak belleğini oluşturan
estetik değerleri güncelleyerek, geleneksel ve modern
üretim yöntemlerinin bir arada kullanılması ile hayata
geçirilmiştir.
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Alem set that is inspired by the aesthetic values that form
the collective memory of the Anatolian lands, is designed
using both traditional and contemporary production
techniques together.

14-U-50-24120
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Duolift & Monolift
Marka/Brand: SAMET
Marka sahibi/Brand owner: Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: KozSusani
Defne Koz & Marco Susani’nin minimal bakış açıları ve
SAMET’in teknolojisi ile hayat bulan MonoLift &DuoLift
Kalkar Kapak Sistemleri, dolap içerisinde en az yer
kaplayacak şekilde tasarlanmıştır.

Duolift, lifting door system, was designed by Defne Koz &
Marco Susani to take minimum space in cabinets.
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14-U-50-24504

Décolleté
Marka/Brand: DAYCO
Marka sahibi/Brand owner: DAYCO Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: DAYCO Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Mordag Design
Décolleté, masa-üstü kullanım için tasarlanmış çift yönlü
bir peçeteliktir. Farklı doku-renk-malzeme seçeneklerinde
üretilen üst parçası, 3 yüzeyde de grafik ve görsel
giydirmelere uygun olup, ürünün ismini aldığı dekolte
detayını öne çıkarmaktadır.
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Décolleté is a bidirectional napkin dispenser for tabletop
use. Her top part is not only suitable for graphical and visual
displays, also highlights her décolletage by different texturecolor-material usage, whence the design receives her name.

14-U-50-24917

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

Neptün
Marka/Brand: HİSAR
Marka sahibi/Brand owner: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İsmail Erdoğan
Neptün Çelik Tencere, çelik gövde ve kapak tasarımında
oval hatların kombinasyonundan oluşan, ısıdan ve zamandan
kazanç sağlayan bir üründür. Farklı renk seçeneklerine
sahip olan ürün, fonksiyonelliği estetik tasarım anlayışıyla
bütünleştirmektedir

Neptune is a product that features the combination of oval
lines on its steel body part and lid design which provides
heat and time saving. Being available in various color
options, the product combines functionality with aesthetic
design concept
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14-U-50-25007

Milano
Marka/Brand: HİSAR
Marka sahibi/Brand owner: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Hisar Çatal Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İsmail Erdoğan
Gelişen ve yenilenen mutfak teknolojileri doğrultusunda
tasarlanan Milano Cast Seramik Tencere, nanoteknoloji
ile üretilmiş bir üründür. Çelik ve seramik malzemeyi
bütünleştiren ürün, indüksiyon ocaklarda ve tüm ocak
tiplerinde kullanılmaktadır
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Designed in terms of developed and renewed kitchen
technologies, Milan Cast Ceramic Pot is a product made
with nanotechnology. The product which combines steel and
ceramic material can be used on induction ranges and all
other range types

14-U-50-25091

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

04A+P011889
Marka/Brand: Porland Porselen
Marka sahibi/Brand owner: Porland Porselen
Tasarımcı/Designer: Semiha Kan
“Cube” fonksiyonellik ve şıklığı birleştiren bir tasarımdır.
Klasik bir havan tasarımından öte üründe dekoratif bir
objenin estetiğini görebilirsiniz.

“Cube” is a modern style product that contains the
functionality. You can see the aesthetics of a decorative
object in the product beyond a classic mortar.
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14-U-50-25448

ES-26-NFGL
Marka/Brand: ESSENSO
Marka sahibi/Brand owner: Essenso Ev Ürünleri A.Ş.
Üretici/Producer: Ata Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Efe Erinç Erdoğdu, Ali Çağatay Afşar
Ürün; bombe tavanıyla geleneksel pişirme kaplarından
farklıdır. Bombe taban pişen besinlerin yağlarını tavanın
kenarlarına toplar, ayrıca ısı alan yüzey alanın artması
dolayısıyla enerji tasarrufu sağlar.
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The product is different in terms of its round bottom shape
from the conventional products. Round bottom makes the
fat, which comes out of the food, to be gathered in the edge
of the pan. Additionally, it is energy saving because of its
round bottom.

14-U-50-25491

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

Smyrna, Mysia
Marka/Brand: ASİA MİNOR
Marka sahibi/Brand owner: ESSE Ev Ürünleri Paz. San ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Paşabahçe Cam San. ve Tic. A. Ş.
Tasarımcı/Designer: Esin Ataman
Her bir çay seti, Asia Minor’un bir bölgesini (Smyrna, Mysia)
belirtir. Anadolu’nun ince belli kadınlarından esinlenerek
tasarlanmıştır, Türkiye’de üretilmiştir.

Both tea sets indicate a province (Smyrna, Mysia) of Asia
Minor. It’s designed inspiring the slim belly of Anatolian
women and made in Turkey.
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14-U-50-26947

kazancı fincan serisi
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları
Tasarımcı/Designer: Sevil Acar
Kazancı kahve fincanı geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan
Anadolu bakır sanatından ilham alınarak tasarlanmıştır.
Arkeolojik kazılardan elde edilen bilimsel veriler, bakır
işlemeciliğinin milattan önceki dönemlerde ilk kez
Anadolu’da görüldüğü
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Kazancı coffee cups were designed by inspiring from
Anatolian copper handiwork art of thousand years. The
scientific data obtained from archaeological studies proves
us that the copper handiwork can be seen in Anatolia before
common

14-U-50-27000

ev ve ofis gereçleri aksesuarları
home and office equipments accessories

heybeli
Marka/Brand: KORKMAZ
Marka sahibi/Brand owner: Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Korkmaz Mutfak Eşyaları
Tasarımcı/Designer: Sevil Acar
Heybeli kahve fincanı geçmişi binlerce yıl öncesine
dayanan Anadolu dokumacılık sanatından ilham alınarak
tasarlanmıştır. Çatalhöyük kazılarında elde edilen Neolitik
devre ait dokuma parçaları, Anadolu’da dokumacılık
tarihinin çok eski olduğunu

Heybeli coffee cups were designed by inspiring from
Anatolian fabric handiwork art of thousand years. The fabric
parts of Neolithic age obtained in Çatalhöyük archaeological
studies showed us that the history of fabric is way too old in
Anatolia.
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14-U-80-13297

kamu alanı ürünleri
urban products

Volo Bekleme
Marka/Brand: Beşgen Mobilya
Marka sahibi/Brand owner: Beşgen Mobilya
Üretici/Producer: Beşgen Mobilya
Tasarımcı/Designer: Murat Erciyas
Volo yeni jenerasyon havaalanlarının mimari ve iç mimari
tasarım dili ile uyumlu, malzeme çeşitliliği ile konfor,
bakım ve farklı mekanlarda kullanım için uygun, detay
kalabalığından uzak, sade ve zarif bir sistemdir.

Volo the new generation is in harmony with the architectural
and interior architecture design language of airports, and
in compliance with comfort, care, and usage in different
spaces. It is far away crowdness of details with its simplicity
and grace
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14-U-80-13326

Neu Öğrenci Sırası
Marka/Brand: Beşgen Mobilya
Marka sahibi/Brand owner: Beşgen Mobilya
Üretici/Producer: Beşgen Mobilya
Tasarımcı/Designer: Murat Zeytin
Yazı tablası özel bükümlü sağlığa zararı olmayan papel
malzemedir. Yükseklik ayarlı olması en büyük avantajıdır.
Metal kısımlarında elektrostatik toz boya veya kromaj
uygulaması mevcuttur.
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Text table without harm to health bucks special twisted
material. The biggest advantage that is height adjustable.
Electrostatic powder coating or chrome metal parts of the
application are available.

14-U-80-13392

kamu alanı ürünleri
urban products

USS 374 DTKLG
Marka/Brand: Uğur
Marka sahibi/Brand owner: Uğur Soğutma
Üretici/Producer: Uğur Soğutma
Tasarımcı/Designer: Nurgül Mete
Bombe kanopisi ve bombe panjuru ile 3 boyutlu bir etki
yaratan ve az enerji tüketen çevre dostu soğutucu, yan iç
aydınlatmasına ek olarak üstten aydınlatma sağlayan power
LED ile tüm dikkatleri sergilediği ürüne çekmektedir.

The eco-friendly cooler design takes attention of end-user
with its curved canopy and curved kick plate forming a 3D
effect. Vertical LEDs with horizontally located Power LED at
the top provide a perfect illumination and product visibility.
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14-U-80-13402

USS 690 DTKL LCD
Marka/Brand: Uğur
Marka sahibi/Brand owner: Uğur Soğutma
Üretici/Producer: Uğur Soğutma
Tasarımcı/Designer: Nurgül Mete
3G ve şeffaf LCD teknolojisi kullanılarak soğuk satış
noktalarına yepyeni bir bakış açısı getirmek hedeflenmiştir.
Tek merkezden yönetilebilen teknolojik soğutucular ticari
soğutucuları bir adım öteye taşımıştır.
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It’s aimed to create a new perspective to cool supply chain
with 3G and transparent LCD technology. This technological
cooler which can be managed from a head office remotely
has raised the bar for commercial refrigerators.

14-U-80-13408

kamu alanı ürünleri
urban products

USS1200DIKLMG
Marka/Brand: Uğur
Marka sahibi/Brand owner: Uğur Soğutma
Üretici/Producer: Uğur Soğutma
Tasarımcı/Designer: Nurgül Mete
Markayı öne çıkaran renk kodları, minimalist çizgileri ve
özel aydınlatma sistemiyle şık ve dikkat çekici bir satış
noktasıdır. Frameless cam kapıları ve panjurda krom logo
uygulaması ile pazarda farklılaşmaktadır.

The cooler is an elegant sales point with minimalist lines
and special internal lighting also highlight the brand’s
characteristic color codes. Frameless glass doors and kick
plate with chrome logo application create a difference in the
market.
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14-U-80-13411

USS 220 DTK CD
Marka/Brand: Uğur
Marka sahibi/Brand owner: Uğur Soğutma
Üretici/Producer: Uğur Soğutma
Tasarımcı/Designer: Nurgül Mete
Köklü bir geçmişe referans veren satış noktası, pastel
tonlarındaki sıcak renk kodları, boyutları ve yuvarlak
hatlarının yanı sıra metal dokuları ile içten ve samimi
algısıyla tüketiciyle ilk bakışta bağ kurmaktadır.
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This cool sales point is a reference to old-fashioned coolers,
re-designed in pastel tones with warm colors and curved
aesthetic building codes as well as drawing attention with
metal textures that reach customers at first glance.

14-U-80-13452

kamu alanı ürünleri
urban products

USS 95 DTKG
Marka/Brand: Uğur
Marka sahibi/Brand owner: Uğur Soğutma
Üretici/Producer: Uğur Soğutma
Tasarımcı/Designer: Nurgül Mete
Ürün ailesi olarak tasarlanan soğutucuların en küçük
elemanı olan tezgah üstü mini soğutucu camda aydınlatılmış
logosu, renk kodları ve bombe panjuru ile enerjik ve protest
marka algısını perçinlemektedir.

Being the smallest member of its product family, this
counter-top mini cooler is designed with a LED illuminated
logo on glass door, bright color codes and curved kick plate
to highlight brand’s energetic and protest motto.
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14-U-80-13635

Tuna Amfi
Marka/Brand: Beşgen Mobilya
Marka sahibi/Brand owner: Beşgen Mobilya
Üretici/Producer: Beşgen Mobilya
Tasarımcı/Designer: İhsan Yıldız
Klasik amfi çizgisinden tasarımı ve kullanıcı odaklı
çözümleri ile öne çıkan Tuna Amfi, günümüz ihtiyaçlarını da
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
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Tuna Amphi, which becomes prominent with its classical
amphi design and user-oriented solutions, is designed in a
way that it meets requirements of our days.

14-U-80-14053

kamu alanı ürünleri
urban products

Kiosk
Marka/Brand: Cold Stone Creamery
Marka sahibi/Brand owner: Cold Stone Creamery
Üretici/Producer: SGA İletişim
Tasarımcı/Designer: SGA İletişim / Serdar Şişman
Amerikan Lezzeti olan Cold Stone Creamery’nin Ülker
aracılığı ile Türkiye’ye gelmesinin ardından Pendik
Marina’da hem marka kimliğini yansıtacak hem de
marinanın ortamına uyum sağlayacak bir kiosk tasarımıdır.

Following the arrival of the US Delicacy, Cold Stone
Creamery through Ülker to Turkey, this is a kiosk design that
will reflect the brand image and will fit the marina setting in
Pendik Marina.
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kamusal ve ticari ürünler
urban products

14-K-80-17577

kavramsal projeler
conceptual projects

Harmony
Tasarımcı/Designer: Semiha Kan
Harmony modüler bir şehir mobilyası tasarımıdır.
Modüllerin farklı kombinasyonları ile farklı ihtiyaçlara
cevap verebilir. Farklı alanlar için değişik alternatifler
sunmaktadır.
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Harmony is a modular street furniture design. Differnt
combinations of the moduls can respond the different kind
of needs. We can form various alternatives for different kind
of places.

14-U-80-17583

kamu alanı ürünleri
urban products

Kadıköy Simit Arabası
Marka/Brand: Emart
Marka sahibi/Brand owner: Emart Makine Ve Servis Ekipmanları Ltd.Sti
Üretici/Producer: Emart Makine Ve Servis Ekipmanları Ltd.Sti
Tasarımcı/Designer: Can Güvenir Tasarım Stüdyosu / Can Güvenir
Genel tasarım kriteri, kent, gıda ve güvenlik dengesinin
olduğu kadar, Kadıköy Belediyesi’nin kimliğini
yansıtabilmesi hedefleniyor. Bu sayede, ulusal bir değer
olan simidin özgün bir şekilde sunulmasını sağlıyor.

General design criterias are not only based on the balance
of street food, security and city identification but also
based on the reflection of the official identity of the Kadikoy
municipality. Thus a new city symbol has been created.
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14-U-80-18917

Curve
Marka/Brand: Innova
Marka sahibi/Brand owner: INNOVA
Tasarımcı/Designer: ARMAN TASARIM
Taşınabilir, modüler ve estetiğin ön planda tutulduğu
projelerde, farklı ihtiyaçlara cevap veren Curve Serisi şıklığı
ile mekânın atmosferine uyum sağlıyor. Ergonomik ve yalın
tasarımıyla ön plana çıkan Curve Serisi 7 çeşit üründen
oluşuyor.
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Portable, modular and aesthetic Curve Kiosk Series,
responding to different needs. Combines the elegance
atmosphere with the place. Ergonomic design of the Curve
Series, Basic, Desk, Outdoor, Phone, Pro, Prime, Racket
consists 7 kinds of products.

14-U-80-19688

kamu alanı ürünleri
urban products

VBM
Marka/Brand: Tümsaş
Marka sahibi/Brand owner: Tümsaş A.Ş.
Tasarımcı/Designer: ARMAN TASARIM
Bankacılık işlemlerini yenilikçi yöntemlerle hızlı, konforlu ve
güvenilir şekilde sunabilen VBM İNSANSIZ BANKA ŞUBESİ,
maliyetleri de azaltarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Banking transactions faster with innovative methods, which
can provide comfortable and reliable VIRTUAL TELLER
MACHINE BANK BRANCH, reducing costs has achieved a
first in the world.
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14-U-80-20644

Black Box
Marka/Brand: Etisan
Marka sahibi/Brand owner: Etisan Kiosk
Tasarımcı/Designer: ARMAN TASARIM
Black Box self servis bilet satışı ve elektronik ödeme
platformudur. Etkinlikler konser ve organizasyon bilgilerinin
sunulduğu ve satışının gerçekleştirildiği ürün keskin
yüzeylerden oluşan dinamik bir tasarım diline sahiptir.
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Black Box is a self service ticket selling and electronic
payment platform. The product has a dynamic design,
composed of sharp surfaces. İn this product, the events,
concerts and organistaion information are presented and
sold.

14-K-80-21838

kamu alanı ürünleri
urban products
kavramsal projeler
conceptual projects

Afet Sonrası Acil Bakım Ünitesi
Tasarımcı/Designer: Tasarımüssü Ltd Şti
İlkyardım çadırlarında genellikle gözardı edilen bazı
temel ihtiyaçlar, konfor, dayanıklılık, pratik kurulum ve
sürdürülebilirlik dikkate alınarak tasarlandı. Malzemesi
ve tasarımı ile zor koşullardaki afetzedenin hayatının
kolaylaşması hedeflendi.

Some basic needs that are usually ignored in first aid tents
were designed in consideration of comfort, durability, ease
of set up and sustainability. Easing the hard life of disaster
victims with its materials and design were targeted.
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14-U-80-23404

Bağlantı ve Su Tahliye Parçası
Marka/Brand: Vefa Prefabrik
Marka sahibi/Brand owner: Vefa Prefabrike Yapılar San Tic A.Ş.
Üretici/Producer: Vefa Prefabrike Yapılar San Tic A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vefa Tasarım Ofisi
Sistemimiz; metal konstrüksiyondan oluşturulan modüler
yaşam ünitelerinde aynı anda hem modül içi ve modüller
arası birleşim ve bağlantıları, hem de yağmur suyu
tahliyesini sağlayan sistemle ilgilidir.
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Our system; metal structures formed from modular living
units at the same time a combination of modules and
connections within and between modules, as well as storm
water drain which is related to the system.

kamu alanı ürünleri
urban products

14-U-80-23684

iContact
Marka/Brand: Mobilport
Marka sahibi/Brand owner: Mobilport Bilişim Sistemleri A.Ş.
Üretici/Producer: Mert Reklam
Tasarımcı/Designer: Begüm Tomruk
Bankacılık, telekomunikasyon, bilgilendirme gibi
işlemleri, üç boyutlu sanal müşteri temsilcisi aracılığıyla
gerçekleştiren iContact hizmet platformu, banka, hastane,
havaalanı, vb. kamusal alanlarda müşterilere kaliteli hizmet
sunmaktadır.

iContact is a service platform which realizes processes like
banking, telecommunication and information retrieving with
a virtual 3D service employee. The high quality service will be
available at public places like hospitals, airports, banks etc.
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14-U-80-24370

banner stand
Marka/Brand: rulostand
Marka sahibi/Brand owner: TÜNEL TASARIM AR-GE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Üretici/Producer: TÜNEL TASARIM AR-GE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Tasarımcı/Designer: RAHMAN KARAKAŞ
Bir tarafı düz diğer tarafı ondüla şekli verilmiş, bu sayede
taşınırken “rulo” olabilen, özel kat izlerinden katlandığında
panel halini alabilen geri-dönüşümlü kağıt ya da kraft
kağıttan mamül dijital baskıya uygun portatif tanıtım-fuar
standı.
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A portable promotional-exhibit stand, suitable for digital
printing, one side is corrugated and other side is flat
recycled paper or craft paper, when transporting in roll
shaped but if folded of traces becomes hard panels and
prisms.

14-U-80-24974

kamu alanı ürünleri
urban products

Motorlu Tepe Görseli
Marka/Brand: Eti Gıda Motto
Marka sahibi/Brand owner: Kuray Display
Tasarımcı/Designer: Kuray Display
Motorlu tepe görseli market içi ve diğer satış alanlarında
dikkat çekici, eğlenceli bir sunum sağlamak için
kullanılmaktadır.

Top visual with engine provides remarkable and entertaining
presentation in-store and in other selling spaces.
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14-U-80-27084

2014
Marka/Brand: INAP
Marka sahibi/Brand owner: prima reklam promosyon dijital baskı hiz.ith.ihr.ltd.şti.
Tasarımcı/Designer: prima reklam promosyon dijital baskı hiz.ith.ihr.ltd.şti.
Son teknolojideki tüm farklı marka ve modellere uyumlu
çoklu kablo özelliğine sahip mobil telefon sarj unitesi olarak
kullanılma imkanı sunan, portatif plastik peçetelik.
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A portable plastic napkin hodler that can also be used as
a mobile charger which is compatible with all the latest
technology brands and provides the choice of using multible
cable.

14-U-80-28887

kamu alanı ürünleri
urban products

ZIPLAMA TİLTİ
Marka/Brand:GLOBAL PARK
Marka sahibi/Brand owner: Global Park ve Çevre Tasarım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: NESLİHAN ÇOR
Kullanıcıların kendi ağırlığı ve yerçekimi etkisiyle kendi
önlerinde bulunan deliklere toplar aracılarıyla basket
atmaya çalıştıkları dış mekan için tasarlanmış en çok dört
kullanıcılı sallanma elemanıdır.

The aim of the product is to throw basket while rocking on
the bounce tilt, Users have four hole on it , with the help of
users weight and gravity, children try to throw ball in their
front hole . Bounce Tilti has maximum 4 users capacity.
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14-U-70-13289

ofis mobilyası
office furniture

Twist Masa
Marka/Brand: Beşgen Mobilya
Marka sahibi/Brand owner: Beşgen Mobilya
Üretici/Producer: Beşgen Mobilya
Tasarımcı/Designer: Murat Erciyas
Twist’in ayak yapısı akıcı bütünlük gösterir. Akılcı detay
çözümleri ile hareketli bir yapı ve görüntüye sahiptir. Twist
firmaların her düzeyde çalışanına uygulanabilecek özgün ve
cesur bir seridir.

The leg structure of the Twist shows a flowing completeness.
It owns a mobile structure and vision with rational detail
solutions. Twist is an original and brave design that can be
applied to every employees of the companies.
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14-U-70-13782

Az Table
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: DERİN DESIGN
Tasarımcı/Designer: Aziz Sarıyer
Oval forma sahip olan Az table’ın 3 ayağı tasarımı
tamamlıyor.
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Three legs of Az Table, which has an oval shape,
complements the design.

14-U-70-13784

ofis mobilyası
office furniture

Aliens
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: DERİN DESIGN
Tasarımcı/Designer: Aziz Sarıyer
Modüler ve zincirleme sıralanan ünitelerin esnek estetiğini
bugüne kadar birçok tasarımında ortaya koyan Aziz
Sarıyer’in bu anlamda yeni bir tasarımı Aliens.

Aziz Sarıyer, a designer who proved to be able to unveil in his
designs a flexible aesthetics of modular and chaining units,
now comes to the fore with a new design which tells us
something new in this sense.
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14-U-70-13810

Ally
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: DERİN DESIGN
Tasarımcı/Designer: Aziz Sarıyer
Hem tekerlekli hem de yıldız ayak seçenekleri olan,
ofislerde ve evdeki çalışma ortamlarında sofistike hatlarıyla
kendini gösterecek bir sandalye Ally.
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Ally is an ostentatious chair with its sophisticated form,
which may fit into working spaces at offices and homes and
to which both fixed roller and star legs might be applied.

14-U-70-13818

ofis mobilyası
office furniture

Balance
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: DERİN DESIGN
Tasarımcı/Designer: Aziz Sarıyer
Tamamen geometri ve yerçekimi ile kendini kitleyen bir
yöntemle oluşan Balance, iddialı, heykelsi ve sadeliğin
ekstrem bir aşamasını temsil ediyor.

Created by a method which locks itself entirely by geometry
and gravity, Balance represents an extreme phase of being
self-assertive, sculpture-like and plain.
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14-U-70-13885

Plump
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: DERİN DESIGN
Tasarımcı/Designer: Aziz Sarıyer
Dolgun hatları, yumuşak ve pür duruşuyla hem ciddiyeti
hem de neşeyi aynı anda ruhunda barındıran Plump
kanepeyi zeminden koparan paslanmaz metal ya da kromaj
ayakları arkaya doğru uzayarak kenepenin dengesini ideal
bir noktaya taşıyor.
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Play, a product rich in fun, playful, which makes one smile.
Thanks to its form which ensures a movable seating while on
the floor, and to a well-balanced standing while alone, it’s a
new Derin Design product which recalls joy.

14-U-70-13895
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Clean
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: DERİN DESIGN
Tasarımcı/Designer: Aziz Sarıyer
Temiz, net hatlara sahip metal konstrüksiyon üzerine oturan
ahşap ya da lake font ve sırtıyla bütünleşen üst üste de
geçebilen endüstriyel bir estetiği olan Clean, Aziz Sarıyer
tasarımı yeni bir Derin Design ürünü.

Clean is new Derin Design product designed by Aziz Sarıyer.
Clean has an industrial aesthetics with its wooden or lake
font and back which are placed on a metal construction with
a clean and clear structre; and it may be superposed as well.
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14-U-70-13933

Chamfer
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: DERİN DESIGN
Tasarımcı/Designer: Aziz Sarıyer
Derin Design koleksiyonu için Aziz Sarıyer tarafından
tasarlanan Chamfer koltuk dış hatlarındaki keskin
geometrik çizgileriyle sadeliği ve hareket duygusunu aynı
anda ifade ediyor.
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Chamfer armchair, which has been designed by Aziz Sarıyer
for Derin Design Collection, reflects simplicity and energy at
the same time, with the sharp geometrical lines on its outer
parts.

14-U-70-14256
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Nim
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: DERİN DESIGN
Tasarımcı/Designer: Derin Sarıyer
Kompakt boyutları ile özellikle çalışma masalarının önünde
ya da küçük alanlarda tamamlayıcı ürün kategorisine dahil
edilebilecek kanepe ve koltuktan oluşan bir çalışma Nim.

Nim is a workpiece consisting of a couch and a chair, which
may be categorized as a complementary product with its
compact size especially in front of working tables or in small
spaces.
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14-U-70-18521

Turn Yönetici Masası
Marka/Brand: Bürotime
Marka sahibi/Brand owner: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Utkan Kızıltuğ, Arif Akıllılar
Ofislere artı değer katma konseptinden yola çıkılarak
tasarlanan Turn Yönetici Masası, çalışanlara sunduğu görsel
yenilik ve işlevsel çözümlerle öne çıkar. Turn, ofislerin
monoton çizgisini kırarken, akıcı çizgileri ile mekanlara
dinamizm getirir.
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Turn Manager table, designed starting from the concept of
providing an added value to the offices, is distinguished with
visual innovation and functional solutions it provides to the
users. Turn, also breaks the monotonous line of offices.
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14-U-70-18523

Pure Yönetici Masası
Marka/Brand: Bürotime
Marka sahibi/Brand owner: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Arif Akıllılar, Utkan Kızıltuğ
Pure, görsel açıdan karmaşadan uzak olmayı amaçlayarak
tasarlandı. Bu anlayış, yöneticilerin gereksinimlerini
ön planda tutarak işlerini kolaylaştıracak fonksiyonları
kullanmaya odaklandı.

Pure is designed by a design concept visually without clutter.
This concept focuses to use the functions facilitating the
works of Executives while keeping the priority of their needs.
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14-U-70-18619

Hills Kanepe
Marka/Brand: Bürotime
Marka sahibi/Brand owner: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Cüneyt Ara
Zarif ve yalın hatlarıyla dikkat çeken Hills, konforlu
görünümünün hakkını veren bir kanepe grubudur. Gereksiz
detaylardan arınmış, minimalist ve işlevsel bir seçenek
arayanlar için Hills, biçilmiş kaftan.
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Hills sofa group is Eye-catching on the strength of its
elegant and plain contours. Freed of inappropriate details,
Hills is the very thing for people who are in search of a
minimalist and functional alternative.

ofis mobilyası
office furniture

14-U-70-18622

Connect Kanepe
Marka/Brand: Bürotime
Marka sahibi/Brand owner: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Özge Çağla Aktaş,Duygu Aslanel
Connect ürün ailesi; mola saatlerinde çalışanları bir araya
getirerek etkileşime geçmelerini sağlayan ortamları sunar.
Karşılıklı iletişimi destekleyen, esnek ve mobil özellikleriyle
öne çıkar.

Connect Product Family creates spaces that brings
employees to provide them interact. It is remarkable with
its features such as supported communication between
employees, flexibility and mobility.
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14-U-70-19055

GEO
Marka/Brand: ERSA
Marka sahibi/Brand owner: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Şule Koç
Geo, harptan esinlenerek tasarlanmış, bu özelliğiyle hem
mahremiyet duygumuzu tatmin eden, hem de açık ofislerde
iletişimi destekleyen, dekoratif bir mekan bölücü pano
çözümüdür.
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Geo is a decorative room divider that is built as an harp,
provides an aesthetic solution not only to meet our privacy
need, but also to support the communication in an open
office area.
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14-U-70-19145

Nest Koltuk
Marka/Brand: Bürotime
Marka sahibi/Brand owner: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Cüneyt Ara
Nest, organik yapısı sayesinde kullanıcının vücuduyla
kusursuz bir uyum sağlıyor. Tasarımının sağladığı seçkin
konforu, estetik uyumla bir arada sunan Nest, herkese hitap
eden kusursuz bir koltuk.

Thanks to its organic structure, Nest provides a perfect
harmony with user’s body. Offering a distinguished comfort
inspired by its design with an aesthetic harmony, Nest is a
perfect armchair which appeals everybody.
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14-U-70-19147

Fusion Koltuk
Marka/Brand: Bürotime
Marka sahibi/Brand owner: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Cüneyt Ara
Devinim ve durgunluğu aynı bedende taşıyan Fusion, dikkat
çekici ve özgün bir tasarıma sahip. Tasarımının sağladığı
sıra dışı estetik görünüm, benzeri olmayan bir konforu da
beraberinde getiriyor.
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Bearing both mobility and stillness in a body, Fusion enjoys
a remarkable and original design. A maverick aesthetic
appearance inspired by its design brings about an unrivalled
comfor

14-U-70-19167
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2014 Sacha
Marka/Brand: Nurus
Marka sahibi/Brand owner: Nurus
Üretici/Producer: Numaş A.Ş
Tasarımcı/Designer: Nurus D Lab
Çalışma koltuğu tasarımında ya biçimsel ya da fonksiyonel
yaklaşımların, genellikle komponentler özelinde tekil
çözümlerin hakim olduğu bir pazarda Sacha; bütünsel, ayırt
edici formu ve mükemmel konforu ile öne çıkar.

In a market where usually component specific solutions,
either functional or stylish designs hold sway, Sacha takes
the forefront with its integral, distinguishing form and
perfect comfort.
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14-U-70-19202

2014 Eon
Marka/Brand: Nurus
Marka sahibi/Brand owner: Nurus
Üretici/Producer: Numaş A.Ş
Tasarımcı/Designer: Nurus D Lab
Ergonomik biçim ile malzemenin şekil alabilirliği arasındaki
uyum üzerine kurgulanmıştır. Malzeme ve aksesuar
çeşitliliği ile modüler, uyumlu, fonksiyonel ve depolanabilir
ürün ailesi hedeflenmektedir.
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It is built on the harmony of ergonomical shape and
malleability of the material. A modular, harmonious,
functional and storable product family was targeted.

14-U-70-19228
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Inno
Marka/Brand: Nurus
Marka sahibi/Brand owner: Nurus
Üretici/Producer: Numaş A.Ş
Tasarımcı/Designer: Nurus D Lab
Fonksiyon odaklı bir anlayışla geliştirilen Inno,
kişiselleştirilebilir ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak
gizli bölmelere sahiptir.Malzeme tercihleri fonksiyonun ve
malzemenin doğasına uygun belirlenmiştir.

Inno which was developed with a focus on function is
customizable and has hidden compartments to meet
security needs. Its materials were chosen according to
function and the nature of the material.
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14-U-70-19248

Picnic
Marka/Brand: Nurus
Marka sahibi/Brand owner: Nurus
Üretici/Producer: Numaş A.Ş
Tasarımcı/Designer: Artful Interior and Product Design
Picnic, ofis hayatının yoğun temposundan sıyrılarak
yenilenmeye ve motivasyon kazanmaya yardımcı olur.
Toplantıları rastlantısal, eğlenceli anlara dönüştüren Picnic,
yenilikçi düşüncelerin ortaya çıkacağı canlı ve enerjik
ortamlar meydana getirir.
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Picnic lets you escape from the busy pace of office life and
helps you rejuvenate and get motivated. It turns meetings
into random, enjoyable moments and creates lively and
energetic environments where the innovative ideas can
flourish.
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14-U-70-19371

Bistrodern Toplantı Grubu
Marka/Brand: Bürotime
Marka sahibi/Brand owner: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Utkan Kızıltuğ, Arif Akıllılar
Bistrodern kararların beraber alınması gereken
durumlarda, özellikle üst düzey ve orta segmente hitap eden
ve bir toplantıda ihtiyaç duyulabilecek her ihtiyaca karşılık
verebilen bir toplantı grubu.

Bistrodern, cases of decisions that need to be together,
especially in senior and middle segment meetings, it is a
product family which able to answers every needs in every
case.
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14-U-70-19447

Runner Toplantı Grubu
Marka/Brand: Bürotime
Marka sahibi/Brand owner: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Utkan Kızıltuğ,Arif Akıllılar
Runner içe ve simetrik konumlandırmış iki ayağın yarattığı
görsel deneyim farklı kurgular ile bir araya gelerek
eğitim, konferans, sunum gibi farklı senaryolar içerisinde
şekillenen bir sistem oluşturmaktadır.
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The visual experience created by two legs located one
within the other and symmetrically comes together with
the different assemblies and forms a system formed
within different scenarios like training, conference and
presentation.

14-U-70-19553
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Pila
Marka/Brand: Nurus
Marka sahibi/Brand owner: Nurus
Üretici/Producer: Numaş A.Ş
Tasarımcı/Designer: Nurus D Lab
Zengin ürün ailesi ve aksesuarları ile değişen alışkanlıklara
ve iş kollarına göre uyarlanabilir.Toplantı masaları, çalışma
sistemleri ve tekil masa seçenekleri ile tüm gereksinimlere
çözüm üreten Pila, kayan tablası ile de kablo karmaşasını
engeller

Pila can be adopted to various habits and jobs with its
diverse product family and accessories. Pila presents
solutions for all needs with its meeting tables, work systems
and single table options and stops cable chaos with its
sliding tabletop.
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14-U-70-19558

Greta
Marka/Brand: Nurus
Marka sahibi/Brand owner: Nurus
Üretici/Producer: Numaş A.Ş
Tasarımcı/Designer: Nurus D Lab
Geçmişi gelecekle bütünleştiren Greta, Retro çizgileri ile
60’lar ruhunu günümüze taşıyor. Raf seçeneği ile kısıtlı
alanları etkin kurgulamanıza ve kişiselleştirmenize olanak
sağlarken zengin renk seçenekleri ile de kullanıldığı alana
uyum sağlıyor.
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Greta which integrates the past with the future, carries the
spirit of 60’s to today with its Retro lines. While its shelf
option allows you to customize and efficiently use limited
areas, it conforms to the area with its rich color options.

14-U-70-19798
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Aside
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: DERİN DESIGN
Tasarımcı/Designer: Pentagon Design
Aside oturma ünitesinin kolu geniş bir kanattan meydana
geliyor. Oturan kişi için çok kullanışlı bir yan sehpa görevini
de üstlenebiliyor bu kanat. Çoğalabilir bir karakterde
olan Aside, Finlandiya’dan Pentagon Design tarafından
tasarlanmıştır.

Aside seating unit’s arm is composed of a wide wing. This
wing serves as a highly serviceable small side table for the
seating person. Reproducible, designed by Pentagon Design.
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14-U-70-19871

Revolve
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: Derin Design
Tasarımcı/Designer: Pentagon Design
Revolve, kapalıyken tam bir silindir sehpa, gizli tablası
açıldığındaysa canlı renkleriyle kendini belli eden kademeli
bir sehpaya dönüşen sürprizli bir ürün.
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Revolve is a product full of surprises, being an entire
cylinder small table when closed in, yet convertible into a
gradual small table which gives itself out with vivid colours
when concealed tray rolled out.

14-U-70-20373
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Tara
Marka/Brand: Nurus
Marka sahibi/Brand owner: Nurus
Üretici/Producer: Numaş A.Ş
Tasarımcı/Designer: Koral Erat
Rafine hatları ile bulunduğu ortamda resmiyet ile rahatlığı
kesiştirmeye niyetli Tara’nın yumuşak oturma fontu,
hem kısa rahatlama molaları vermek hem de yaratıcılığı
güçlendiren toplantılar için yenilikçi bir yaklaşım önerir.

The soft seat of Tara which crosses formality and comfort
with its refined lines offers and innovative approach for both
short relaxing breaks and creativity boosting meetings
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14-U-70-20381

Have a Break
Marka/Brand: Nurus
Marka sahibi/Brand owner: Nurus
Üretici/Producer: Numaş A.Ş
Tasarımcı/Designer: Artful Interior and Product Design
Have a Break, geniş tezgahı ile bir sunum veya servis alanı
olurken, yüksek bir tabure ile birlikte bir toplantı masasına
dönüşebilen mutfaktan öte, çalışanların sosyalleşebileceği
bir alan kurgulanmasına yardımcı, yenilikçi bir üründür.
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Have a Break is not only a kitchen but an innovative product
that helps designing a socializing area for the employees
that can change between a presentation or service place
with its large counter, or transform into a meeting desk with
a high chair.
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14-U-70-20449

WALL
Marka/Brand: ERSA
Marka sahibi/Brand owner: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Aykut Erol
Yan yana gelebilen ünitelleriyle devamlılık sağlayarak hem
soyunma dolabı, hem bölme duvar özelliğine sahip olan
WALL, dolabın tanımını değiştirdi.

Definition of locker has changed, with units side by side it
provides both continuity and seperation.
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14-U-70-20479

So
Marka/Brand: ERSA
Marka sahibi/Brand owner: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Claudio Bellini
So, çalışanların uzun mesai saatleri süresince kendilerini
rahat ve hoş hissettikleri, tamamen yeni bir mekan ve
yaşam ortamı.
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So is a whole new space and living environment where the
workers feel comfortable and happy during long office hours.
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14-U-70-20868

Mute
Marka/Brand: Bürotime
Marka sahibi/Brand owner: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Seda Kilimcigöldelioğlu
Sürekli artan çağrı merkezi ihtiyacına yenilikçi çözüm
sunan Mute; sektördeki ihtiyaçları özümseyerek tasarlandı.
V formu ile, yüzlerce farklı dizilim yapılmasına olanak
sağlarken, ergonomik ve eğlenceli görüntüsü ile çalışanları
rahat hissettiriyor

Offering innovative solutions for the ever-increasing need
for callcenters,Mute was designed according to the sector’s
needs.While it enables different arrangements to be done
through its V form,its ergonomic appearance makes workers
feel comfortable
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14-U-70-20989

Green Line-Big Binder
Marka/Brand: ERSA
Marka sahibi/Brand owner: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: BOxER Design
“Çantamı nereye koymalıyım?” sorunsalı karşısında herkes
kendince bir çözüm üretir. Big Binder kişisel eşyalarınızı
yanınızda bulundurmanız için optimize bir çözümdür.
Sadece taşıyın, etiketleyin ve kullanın!
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“Where should I bring my bag?” is one of the most common
questions. Everyone has an alternative solution. Big Binder
is an optimized solution that you can keep your personal
belongings next to you. Just pull it, label it and use it!
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14-U-70-21008

Green Line-Corner Table
Marka/Brand: ERSA
Marka sahibi/Brand owner: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: BOxER Design
Corner Table, temelde köşelere uymak için tasarlanmıştır.
Basit bir yükseklik ayrı ile Masanızın veya kanepenizin bir
parçası haline gelir. Onunla çalışırken kablolar yer işgal
etmez ve yollarına giderler.

Corner table is designed to simply fit the corner. With a
simple height adjustment, it becomes a part of your sofa or
your desk. While working with Corner table, cables will not
occupy the table top and go to their way.
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14-U-70-21466

Float
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: DERİN DESIGN
Tasarımcı/Designer: Pentagon Design
Katmanlı ince yüzeyleri ve hafif görünümlü
konstrüksiyonuyla Pentagon Design tasarımlarından bir
tanesi Float. Tablaların alt yüzeylerinin renkli olması ve bu
rengin bir alt tablanın üstüne renkli gölge olarak yansıması
ayrıcalıklı bir ruh katıyor.
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Float is one of the designs of Pentagon Design with its
layered thin surfaces and light-looking construction.
Coloured sub surfaces of the tables which create a colourful
shadow on the lower surface give Float a unique character.

14-U-70-21514
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Full Three
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: Derin Design
Tasarımcı/Designer: Derin Sarıyer
Yumuşatılmış hatları ve hareketli flanşı ile taptaze bir
tasarım Full Three. İnce kolları ve oturanın konforunu
yükselten kulakları ile çalışma alanları için etkileyici bir
koltuk tasarımı alternatifi Full Three.

Full Three is a brand-new design with softer lines and
movable flange. Thanks to thin arms and flaps designed
to enhance comfort of the seating person, Full Three is an
impressive seating design ideal for working areas.
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14-U-70-21535

Ramp
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: Derin Design
Tasarımcı/Designer: Aziz Sarıyer
Biri dışa dönük diğeri de içe dönük formlarıyla birbirini
tamamlayan iki kardeş gibi Ramp kanepeler. Sırt sırta
verdiklerinde iç içe geçiyorlar. İki yan kenardaki metal
ayaklar yere değerken, kanepe ortasına doğru yükselerek
bir yay oluşturuyor.
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Ramp sofas are complementary of each other just like two
siblings. They intertwined into each other when placed back
to back. Metal bases available on both side edges touching
the floor, a spring happens with a rise towards the middle of
the sofa.

14-U-70-21577
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Kardinal
Marka/Brand: Koleksiyon
Marka sahibi/Brand owner: Koleksiyon
Üretici/Producer: Koleksiyon
Tasarımcı/Designer: Faruk Malhan
Ortak kullanım alanları, bekleme salonları, kafeterya,
yönetici odaları gibi çalışma ve dinlenme alanları
düşünülerek tasarlanan Kardinal geniş hacmi ve sırt
yüksekliğiyle oturma ünitelerine yeni bir yorum getirir.

Kardinal is designed for workplaces and recreational spaces
such as communal areas, waiting rooms, cafeterias, and
manager rooms. Kardinal offers alternative low and high
backrests and comes with a separate seating cushion.
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14-U-70-21583

Parts
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: Derin Design
Tasarımcı/Designer: Arif Özden
Mimari bir tasarım yöntemini içinde barındıran Parts masa,
5 ayrı parçanın bir araya gelmesiyle meydana geliyor.
Tamamen ahşap kaplama ve lake alternatifleri bulunan
Parts’ın her bir parçasını farklı bir renkten oluşturmak da
mümkün.
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A table hosting an architectural designing method, Parts is
a collection of of 5 different pieces in a body. Available as
entirely wooden coating and lacquered alternatives, Parts
also allows users to make each piece in a different color, as
well.

14-U-70-21591
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Prop Table
Marka/Brand: Derin Design
Marka sahibi/Brand owner: Derin Design
Tasarımcı/Designer: Arif Özden
Prop sandalyenin masaya evrilmiş halini temsil ediyor Prop
table. Ahşap ayakları ve ince tablasıyla minimal, zarif ve
sıcak ruhu olan bir Arif Özden tasarımı.

Prop Table represents the table version of Prop chair. With
its wooden legs and thin table, this design by Arif Özden has
a minimal, elegant and a warm character.
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14-U-70-21594

Cantata
Marka/Brand: Koleksiyon
Marka sahibi/Brand owner: Koleksiyon
Üretici/Producer: Koleksiyon
Tasarımcı/Designer: Faruk Malhan
Cantata; eğitim salonları, ortak çalışma alanları,
derslikler, kafe ve bekleme salonlarında kullanılmak üzere
tasarlanmış masa ve sandalye ailesidir. Bu ailenin masa
serisi kafe masaları, bistro masalarından oluşmaktadır.
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Cantata is a table and chair family designed for training
rooms, shared workplaces, classrooms, cafes, and waiting
areas. Table series in this family consist of cafe and bistro
tables.

14-U-70-21612
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Asanda
Marka/Brand: Koleksiyon
Marka sahibi/Brand owner: Koleksiyon
Üretici/Producer: Koleksiyon
Tasarımcı/Designer: Faruk Malhan
Asanda; havaalanı, hastane, bekleme ve konferans salonları
gibi çoklu kullanım alanları için tasarlanmış, özel patentli
ayak yapısına sahip bir ortak alan sandalye grubudur.

Asanda chairs specially designed for communal areas such
as airports, hospitals, and waiting lounges can be ganged to
each other thanks to their special leg structure patented by
Koleksiyon.
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14-U-70-21868

Green Line - Lectern
Marka/Brand: ERSA
Marka sahibi/Brand owner: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: BOxER Design
Ön panolu bir masa mı, yoksa bir kürsü mü? Lectern
yükseklik ayarı sayesinde hangisine ihtiyacınız varsa o.
Lectern modern çalışma ortamları için dinamik ve çevre
dostu bir çözüm.
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A desk with front screen or a lectern? Lectern is both
of them with only one height adjustment. Lectern is a
dynamical eco-friendly solution for modern work space
needs.

ofis mobilyası
office furniture

14-U-70-21903

Green Line - Station
Marka/Brand: ERSA
Marka sahibi/Brand owner: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: BOxER Design
Station ofisin merkezi olmak için tasarlandı. Tamamen
metal gövdesi ve sade çizgileriyle Station, kitaplık ve
gardrobun en yalın kombinasyonudur. Aynı zamanda kahve
servis alanine da dönüştürülebilir.

Station is designed to be the hub of the office. Station is a
combination of wardrobe and file cabinet with complete
metal body and simple lines. It also can become coffee
service area.
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14-U-70-21911

Hi
Marka/Brand: ERSA
Marka sahibi/Brand owner: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: ERSA Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Şule Koç
Hi, yassı paketlenebilecek, dergi askılığına sahip bir
sehpadır.
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Hi is a cool coffee table that is inspired by clotheshorse, Hi
welcomes newspapers, magazines and catalogues either in
a waiting lounge or in your room.

ofis mobilyası
office furniture

14-U-70-23478

Bürosit bekleme koltuğu
Marka/Brand: Bürosit Aero
Marka sahibi/Brand owner: Bürosit Büro Donanımları San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Bürosit Büro Donanımları San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Murat Can
Misyonu oturma ihtiyacını konfor sunarak güvenle
karşılamak. Konforlu çünkü tasarlanırken ergonomik
kriterler yönlendirici oldu. Güvenli çünkü proses ve
malzeme detayları fonksiyonel performansa göre şekillendi;
GS belgesi ile tescillendi.

Mission is to satisfy need of seating securely by providing
comfort. Comfortable because ergonomic criteria served as
guide while designed. Safe because process and material
details were shaped according to functional performance;
registered with GS.
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14-U-70-24050

EMotion
Marka/Brand: TunaOfis
Marka sahibi/Brand owner: TUNAOFİS
Üretici/Producer: Tunaofis
Tasarımcı/Designer: Ozan Sinan Tığlıoğlu
Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade
biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik,
uygulanabilir olması ise onu değerli bir ürün haline getirir.
e-motion, bu değerlere sahip bir iş istasyonu.
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Emotions inspire us. Design is a genuine way of expression.
Design being industrial, economical, practical and applicable
makes it a valuable object. e-motion is a work station that
has those values.

ofis mobilyası
office furniture

14-U-70-24062

FORme IP
Marka/Brand: TAVILO
Marka sahibi/Brand owner: Genpaz Orman Ürünleri Tic. ve Paz. A.Ş.
Üretici/Producer: Genpaz Orman Ürünleri Tic. ve Paz. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Caner Özgökmen,Şebnem Özgökmen
Eğitimdeki teknolojik araç-gereçlerle entegre edilmiş
fonksiyonel, şık, dekoratif, güvenilir, hijyenik ve kullanışlı
bir okul sırası tasarımı hedeflendi. Form verilebilir compact
laminat sıra tablasıyla tablet bilgisayar kullanımı bütünleşti.

The main target is to produce functional, decorative, secure,
hygienic, and suitable for student’s ergonomy school
desks, which are integrated with technological equipment
commonly used during education process.
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14-U-70-24085

SUKA
Marka/Brand: Tunaofis
Marka sahibi/Brand owner: TUNAOFİS
Üretici/Producer: Tunaofis
Tasarımcı/Designer: Sezgin Aksu
Geometrik yapısı ile çizgisel yalınlığın bir araya gelmesi
ile oluşan bu tasarım,cam ve ahşap alternatifleri ile
farklı materyalleri bir bütünde endüstriyel bir çözümle
sunmaktadır.
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Geometric structure consisting of a combination of linear
and with straight forward with this design, glass and wood
alternatives with different materials in a whole industrial
offers a solution

14-U-70-24111

ofis mobilyası
office furniture

MEG KANEPE
Marka/Brand: Tunaofis
Marka sahibi/Brand owner: TUNAOFİS
Üretici/Producer: Tunaofis
Tasarımcı/Designer: David Fox
Meg kanepe, oturumda,sırtta ve kollarda tercih edilen
yumuşak ve organic formun, sert ve net çizgiler taşıyan
bıçaksı ayaklarla yerden yükselmektedir.

Meg is a corporate sofa that balances a combination of
organic soft shaping for the seat, back and arms, whilst
blade like legs elevate the sofa from the grounds horizon.
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14-U-70-24131

Dama
Marka/Brand: Tunaofis
Marka sahibi/Brand owner: TUNAOFİS
Üretici/Producer: Tunaofis
Tasarımcı/Designer: Ozan Sinan Tığlıoğlu
Dama;Çoklu bekleme alanları için tasarlanmış, ikonik bir
dokunuştur.Tüketicinin farklı beklentilerine cevap verecek
renk alternatif seçenekleri ile projelerde ilgili alanlara uyum
sağlanması hedeflenmiştir.
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Dama;Multiple waiting areas there is an iconic, designed
for touch.The consumer will respond to the expectations of
different color in projects related with alternative options
fields to aim in the provision.

14-U-70-24140

ofis mobilyası
office furniture

Dohan
Marka/Brand: Tunaofis
Marka sahibi/Brand owner: TUNAOFİS
Üretici/Producer: Tunaofis
Tasarımcı/Designer: Ozan Sinan Tığlıoğlu
Dohan;Yada diğer adı ile beyaz piramid,Çinde
bulunmaktadır,bilinen en eski piramid ‘dir.Türkler
tarafından yapıldığına dair izler taşımaktadır.Tasarıma hayat
veren çizgiler bu eşsiz,eski zamanlardan kalan bir esinti
ilham kaynağıdır

Dohan;Or are the white pyramid, with other name in China,
is the oldest known pyramid.Traces that was committed by
the Turks.This unique, life-giving the design lines remaining
from the old times is the source of inspiration for a breeze
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14-U-70-27930

Bürosit bekleme ve dinlenme koltuğu
Marka/Brand: Bürosit Proma
Marka sahibi/Brand owner: Bürosit Büro Donanımları San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Bürosit Büro Donanımları San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Nazlı Aslan
Fizik Tedavi-Rehabilitasyon hastaneleri için beklemedinlenme alanlarında, çeşitli fiziksel rahatsızlıkları olan
hastaların, farklı oturma gereksinimlerine ergonomik form
ve ölçülerde çözüm getirirken mekanlarda konfor, güvenlik
ve estetik sağlamak.
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Providing solutions in ergonomic form and sizes for different
sitting needs of patients with various physical disorders at
lounge - resting areas of Physical Therapy-Rehabilitation
hospitals while creating comfort, safety and aesthetics at
locations.

ofis mobilyası
office furniture

14-U-70-27954

Keyboard
Marka/Brand: HASMETAL
Marka sahibi/Brand owner: Hasmetal Mob. Sis. Teks. Tic. LTD. ŞTİ.
Tasarımcı/Designer: Sabahattin Şiranlı
metal ayak yapısı üzerine ahşap gövde ve sünger kumaş
minderler

Metal leg, wooden trunk, sponch cloth cusion
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14-U-70-28308

Plena
Marka/Brand: Doxa
Marka sahibi/Brand owner: Çanakcılar Yapı Malzemeleri A.Ş.
Üretici/Producer: Çanakcılar Yapı Malzemeleri A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Celal Hakan Kağnıcıoğlu,Burçak İlter,Cansu Dokur,Füsun Curaoğlu
Ofisler genellikle saklamaya yönelik tavırları olan
mekanlardır.PLANA ile mobilya da saklamanın yanında
sergilemenin de önemli olduğunu vurgulamak ve yöneticinin
başarılarını paylaşmasına olanak sağlayacak yüzeylerin
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
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Offices generally are places that have the attitude of storing.
By PLANA it is emphasized that exhibiting is also important
other than storing and it is aimed to give opportunity of
creating surfaces that share the success of manager.

ofis mobilyası
office furniture

14-U-70-28462

Veo
Marka/Brand: Offi
Marka sahibi/Brand owner: Tunç Endüstriyel Sistemler A.Ş.
Üretici/Producer: Tunç Endüstriyel Sistemler A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İsmet Yüksel
VEO, ofis ortamlarının oluşturduğu birçok farklı ihtiyaçlara
cevap verebilen fonksiyonel ve esnek bir operasyonel
çalışma grubudur. Farklı renk ve malzeme yelpazesi
sayesinde tüm ofis alanlarında kullanılabilir.

VEO is a functional and flexible operational work group which
a chance to answer different needs in office environment. It
can be used in any office with different color and material
applications.
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14-U-70-28486

CGNARK10K
Marka/Brand: ARKE10
Marka sahibi/Brand owner: Çağın Büro Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Çağın Büro Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Burak Pirinccioğlu
Arke10, dinamik iş yaşamının getirdiği zamanda, mekan
içerisindeki farklılığınızı vurgulayan bir ofis mobilyası
takımıdır. Esnek tasarım anlayışıyla ofisiniz yada ev ofisiniz
için ideal kullanım olanakları ve detaylarını hayatınıza katar.
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Arke10 helps you overcome the daily stressful tasks of
office life. Resembling your unique nature and preferance
while doing so. With its flexible design, it will change the
atmosphere of your office or even home. Adding value to
simplest of places.

ofis mobilyası
office furniture

14-U-70-28521

Dal
Marka/Brand: Offi
Marka sahibi/Brand owner: Tunç Endüstriyel Sistemler A.Ş.
Üretici/Producer: Tunç Endüstriyel Sistemler A.Ş.
Tasarımcı/Designer: İsmet Yüksel
DAL, heykelsi estetiği ve ergonomik doğrularıyla yaratıcı
ve yenilikçi bir makam masasıdır.Sade ve şık tasarımının
yanı sıra, üretim teknikleri açısından farklı malzemelerin
ustalıkla kullanılması ürünün hızla üretilip kopyalanmasını
zorlaştırır.

DAL is a creative and innovative executive desk with
statuesque, esthetic and specific ergonomic approach.DAL is
not a product which can be easily copied since it is produced
with great expertise and workmanship.
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14-U-70-29452

Cart
Marka/Brand: HASMETAL
Marka sahibi/Brand owner: Hasmetal Mob. Sis. Teks. Tic. LTD. ŞTİ.
Tasarımcı/Designer: Hasan Mahir Şiranlı
Ürün metal ahşap ve kumaş metaryellerden tekli ve ikili
oturma birimleri olarak üretilmektedir.

310

Of the material used in metal wood and fabric are produced
in single and dual seat unit

spor, hobi, oyuncak ve çocuk ürünleri

sports, hobby,
game, toy
and children
products
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14-U-90-13068

spor, hobi, oyuncak ve çocuk ürünleri
sports, hobby, game, toy and children products

çocuk koltuğu ve sonrası...
Marka/Brand: m design
Marka sahibi/Brand owner: m design
Üretici/Producer: m design
Tasarımcı/Designer: Murat Akçay
Çocuk koltuğu ve sonrası: çocukların oturma eylemine
başladığı dönemden itibaren kullanılır. Güvenilir ve sağlıklı
bir oturma elemanı tasarımıdır. Çocukların fiziksel gelişim
süresi boyunca kolayca farklı şekillere dönüşerek uzun
yıllar kullanılır.

Child seats and more: Can be used in three different ways
depending children’s physical development. This feature
separates the product from other armchairs in the market. It
can be easily stored.
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14-U-90-19262

10.Yıl Özel Koleksiyonu
Marka/Brand: İstanbul Modern Mağaza
Marka sahibi/Brand owner: İstanbul Modern Mağaza
Tasarımcı/Designer: Ümit Altun
Tasarımcı, İstanbul Modern’in 10. yılı için tasarladığı
kalemde insanlığın yazılı tarihinin başlangıcında kullanılan
yazı aletlerinden esinlendi.
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For the Stylus Pen the designer has designed for Istanbul
Modern’s 10th anniversary, he drew inspiration from the
writing tools used at the beginning of written history.

14-K-90-20765

spor, hobi, oyuncak ve çocuk ürünleri
sports, hobby, game, toy and children products
kavramsal projeler
conceptual projects

Solar Rap
Tasarımcı/Designer: Hakan Gürsu
SolarRap, güneş enerjisiyle çalışan bir balık yemidir.
Alışılagelmiş yemler ile aynı şekilde kullanılan SolarRap,
güneş ışığıyla şarj olup, derin suda LED ışıkları aracılığıyla
parlama avantajına sahip.

SolarRap is a solar-powered fishing bait. Used just as the
conventional baits, it has the advantage of shining in deep
water with its LED lights, charged by sun.
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14-U-90-21712

Divephone
Marka/Brand: Innovasub
Marka sahibi/Brand owner: Boğaziçi Uluslararası Eğitim Danışmanlık Merkezi
Üretici/Producer: Boğaziçi Uluslararası Eğitim Danışmanlık Merkezi
Tasarımcı/Designer: Mordag Design
DivePhone, mobil cihazların dalış bilgisayarı olarak
kullanılmasını sağlayan bir hazne ve yazılım sistemidir.
Basınca dayanıklı sızdırmaz bir gövde, sualtı ortam verilerini
cihaza ileten elektronik bir modül ve özel bir aplikasyondan
oluşmaktadır.
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Divephone is a housing and software system that turns
mobile devices into dive computers. It consists of a rugged
housing for mobile devices, an external module collecting
the ambient dive-related data and an exclusive application.

tıbbi cihazlar ve gereçler

medical
devices and
equipment

Sayfa sıralaması, ürün başvuru numarası baz alınarak düzenlenmiştir.
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14-U-100-10867

tıbbi cihazlar ve gereçler
medical devices and equipment

Roller
Marka/Brand: Nassetti
Marka sahibi/Brand owner: Nassetti Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Nassetti Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Can Güven
Doktorların, hemşirelerin hızlı bir hareketle; bağlı çekmece,
raf, serum askısı vb. aksesuarların yer değiştirmesini
sağlayan Roller, isteğe bağlı olarak tek veya çift, uzun veya
kısa borulu olarak kullanılabilen bir hasta başı aksesuarıdır.

As a bed head unit accessory, Roller, is providing a
displacement with a fast movement to integrated drawer,
shelf, IV holder. It could be used with single or double and
short or long tubes by doctors and nurses
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14-U-100-13287

Eliptik Çalışma Ünitesi
Marka/Brand: Laborty
Marka sahibi/Brand owner: Beşgen Mobilya
Üretici/Producer: Beşgen Mobilya
Tasarımcı/Designer: İhsan Yıldız
Üst tablası özel kimyasal compact tabladır. Metal
kısımlarında elektrostatik toz boya veya uygulaması
mevcuttur.
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Specialty chemicals is compact table top tray. Electrostatic
powder paint or metal parts of the application are available.

14-U-100-13887

tıbbi cihazlar ve gereçler
medical devices and equipment

NTS X5
Marka/Brand: NITROCARE
Marka sahibi/Brand owner: GÖKLER A.Ş.
Üretici/Producer: NITROCARE
Tasarımcı/Designer: NITROCARE DESIGN TEAM
İki veya daha çok ürünün art arda sıralanması ve iç içe
girebilme özelliği sayesinde bulunduğu mekanda yer
kaplamama özelliği sağlayan ergonomik, rahat ve kolay
kullanım sağlayan tekerlekli sandalyedir.

Wıth space-saving property that allows two or more products
to be nested under a deposit station, the product is a wheel
chair that supplies ergonomic, easy and comfortable
transfer of patients.
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14-U-100-18556

VAV
Marka/Brand: Tende
Marka sahibi/Brand owner: Tende Elektronik Yazilim Müh. İlet. Mak. San. Tic. Ltd. Şti
Tasarımcı/Designer: TANDEM Ürün Geliştirme Hizmetleri
Tende Vav, opsiyonel özellikleriyle orta segmentten, üst
segmente kadar müşterilere hitab eden, rakiplerinden
estetik ve kullanım kolaylığı açısından üstün bir yoğun
bakım kuvözüdür. Hemşire ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak tasarlanmıştır.
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Tende Vav thanks to its optional features, is a mid to upper
segment incubator, that is user friendly and aesthetic and
has superior features and a competitive cost. Caregiver
needs and the wellbeing of the infant have been the main
design drivers.

14-U-100-20474

tıbbi cihazlar ve gereçler
medical devices and equipment

OB3000
Marka/Brand: Boscarol
Marka sahibi/Brand owner: Oscar Boscarol Srl.
Tasarımcı/Designer: Fatih Ertekin
OB 3000 taşınabilir cerrahi aspiratör projesi, firmanın
hali hazırda ürettiği modelin estetik ve fonksiyonel olarak
geliştirilmesi projesidir. Ergonomik, estetik ve akıcı hatlara
sahip dayanıklı bir ürün olarak tasarlanmıştır.

OB 3000 portable medical suction unit project is a
development project for the company’s currently produced
model. It has been designed as an ergonomic, aesthetic and
dynamic looking durable product.
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14-U-100-21069

B-Fix
Marka/Brand: BTB
Marka sahibi/Brand owner: BTB MEDİKAL SAĞLIK İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Üretici/Producer: BTB MEDİKAL SAĞLIK İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Tasarımcı/Designer: Aydın Öztoprak
Vücut dışı kemik birleştiricisi doktorların kullandıkları
hastaların faydalandıkları medikal bir cihazdır. Ürün parçalı
kırıkların birleştirilmesi için modüler biçimde çoğalarak
hasta ve doktor ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.
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External bone fixator is used by medical doctors and
benefited by patients. The product is utilized to fix multiple
bone fractures with its modular structure. The system
answer physician needs on multiple bones with its multi-part
structure.

14-U-100-21426

tıbbi cihazlar ve gereçler
medical devices and equipment

Optima
Marka/Brand: NitroCare
Marka sahibi/Brand owner: NitroCare
Üretici/Producer: NitroCare
Tasarımcı/Designer: Aydın Öztoprak
Kenar korkulukları ve başlıkları ile görsel bir bütünlük
sağlayan hasta yatağı 2 farklı eksende kumanda ile
ayarlanabilmektedir. Tasarım birçok hasta ve hastahane
ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

The design of the patient bed forms a visual unity with
siderails and head units. The bed is adjustable in two axis
with remote control. The design answers various patient and
hospital needs.
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14-U-100-23469

Blue Angel
Marka/Brand: Ertunç ÖZCAN
Marka sahibi/Brand owner: Ertunç Özcan
Üretici/Producer: Ertunç Özcan Tıbbi Cihazlar
Tasarımcı/Designer: Metehan TOPRAK,Utku ÇAY
Yenidoğanların, biyolojik sarılık tedavilerinde kullanılan,
dalga boyu değiştirilmiş foto terapi cihazı.
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Phototherapy device used for biological jaundice therapy
with changed wavelength for Infants.

14-U-100-23982

tıbbi cihazlar ve gereçler
medical devices and equipment

NTS X6
Marka/Brand: NITROCARE
Marka sahibi/Brand owner: GÖKLER A.Ş.
Üretici/Producer: NITROCARE
Tasarımcı/Designer: NITROCARE DESIGN TEAM
NTS X6 Hasta Taşıma Sandalyesi kullanım kolaylığı,
ergonomik tasarımı ve hafif yapısı ile hasta nakli için
vazgeçilmez bir platformdur.

NTS X6 patient transfer chair is an indispensable platform
for patient transfer with its ease of use, ergonomic design
and light structure.
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14-U-100-23993

BY02
Marka/Brand: Lifetime
Marka sahibi/Brand owner: Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş.Taş.İth.İhr.San. ve Tic.A.Ş.
Üretici/Producer: Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş.Taş.İth.İhr.San. ve Tic.A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Sarp Şener
Boyunluk nakil, hasta bakımı veya hareket sırasında
boyun omurgasının nötr konumda kalmasında, yanlara
sallanmasının, ileriye ve geriye bükülmesinin ve
esnemesinin önlenmesinde kurtarıcıya yardımcı olmak
üzere tasarlanmış tek parça boyun atelidir.
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Collar is designed as one piece neck splint to assist savior
during the transport, patient care or remain in the neutral
position of the cervical spine during movement in swaying
from side to side, forward-backward bending and stretching.

14-U-100-24566

tıbbi cihazlar ve gereçler
medical devices and equipment

SA-HT
Marka/Brand: Lifetime
Marka sahibi/Brand owner: Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş.Taş.İth.İhr.San. ve Tic.A.Ş.
Üretici/Producer: Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş.Taş.İth.İhr.San. ve Tic.A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Ömer Aydınkal
LifeTime Cerrahi Aspiratör, ameliyathanelerde cerrahi
operasyonlar sırasında, hastalarda operasyon yapılan
alanlarda biriken sıvıyı tahliye etmek ve jinekoloji /
dermatoloji (liposuction) uygulamalarında kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.

Surgical Aspirator LifeTime is designed to be used in the
operating rooms during surgery, to drain accumulated
liquid at the patients in areas of operations and gynecology /
dermatological (liposuction) applications.
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14-U-100-24853

Avicenna
Marka/Brand: RoboFlex
Marka sahibi/Brand owner: Elmed Elektronik ve Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Robust Elektronik Yazılım Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.
RoboFlex Avicenna, Dünya’da ilk kez geliştirilmiş özel
endoskopi robotudur. Hastayı delmeden ve kesmeden
böbreğe ulaşıp, böbrek içerisinde hareket etmeyi ve tespit
edilen taşı, büyüklüğü ne olursa olun kırmayı sağlayan bir
medikal robot sistemidir.
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RoboFlex Avicenna is the first flexible endoscopy robot in the
World. That medical Robot treats all size of stones in kidney
without cutting or puncture operation of patient body by
moving the flexible endoscope with robot.

14-U-100-24881

tıbbi cihazlar ve gereçler
medical devices and equipment

NT Q7
Marka/Brand: NITROCARE
Marka sahibi/Brand owner: GÖKLER A.Ş.
Tasarımcı/Designer: NITROCARE DESIGN TEAM
NT Q7 Acil Müdahale Sedyesi hastaların ve hastaya
müdahale eden kişilerin karşılaşabilecekleri tüm senaryolar
göz önünde bulundurularak tasarlanmış çok fonksiyonel,
tasarımı ve malzeme seçimi itibariyle uzun ömürlü ve
estetik bir üründür.

NT Q7 Patient Immediate Treatment Stretcher is a multifunctional and durable product that is designed considering
all of the needs that can be faced by the patients and
treaters in emergency situations.
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14-U-100-27326

SURGILINE 3000
Marka/Brand: BIÇAKCILAR
Marka sahibi/Brand owner: BIÇAKCILAR TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici/Producer: BIÇAKCILAR TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tasarımcı/Designer: KİLİT TAŞI TASARIM,BIÇAKCILAR ARGE BÖLÜMÜ /
Kunter Şekercioğlu,Özüm Özkan,Murat Kayalık
SURGILINE 3000; cerrahi operasyonlarda hastaya pozisyon
verilmesini sağlayan ameliyat masasıdır. Yumuşak yatma
yüzeyi, geniş radyolojik görüntüleme alanı, gelişmiş
elektronik ve güvenlik sistemi, zengin aksesuarları ile
birlikte detaylı bir üründür.
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Surgiline 3000 is a surgical table used to position a patient
suring surgeries. It is a detailed product with its soft surface,
wide radiological monitorization section, advanced electronic
and security system and well established accessories.

14-U-100-27328

tıbbi cihazlar ve gereçler
medical devices and equipment

URIMETRE 500 PLUS
Marka/Brand: BIÇAKCILAR
Marka sahibi/Brand owner: BIÇAKCILAR TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici/Producer: BIÇAKCILAR TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Ethem Öztürk,Berrin Şimşek
Bu ürün, yoğun bakım ünitelerinde idrar debisini hassas
takip etmeye yarayan bir cihazdır.500 ml ilk hazne ve 2 lt
kapasiteli toplama torbasından oluşur. Kullanıcıya 2 farklı
asma yöntemi sunar. Tek el ile kullanılan açma vanasına
sahiptir.

This product is used to monitor the urine flow rate precisely
in ICUs. It is composed of a 500ml chamber and a urine
bag with 2L capacity. It provides 2 different hanging
opportunities. It has a valve that can be used with a single
hand.
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14-U-100-28671

VACULINE MAXI
Marka/Brand: BIÇAKCILAR
Marka sahibi/Brand owner: BIÇAKCILAR TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici/Producer: BIÇAKCILAR TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tasarımcı/Designer: BIÇAKCILAR ARGE BÖLÜMÜ,KİLİT TAŞI TASARIM /
Bülent Özdemir,Kunter Şekercioğlu,Özüm Özkan
Vaculine Maxi, vücut sıvılarını ve partikülleri gövde dışına
alıp emilen atıkları toplamak amacıyla kullanılan, çift
toplama kavanozu imkanı sağlayan, ameliyathane, yoğun
bakım, acil servis kullanımına yönelik mobil aspiratör
cihazıdır.
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Vaculine maxi is a mobile medical equipment to be used in
operating theatres, intensive care units, emergency services
to suction body liquids and particles out of body and collect
body wastes, providing double bottle use.

ulaşım araçları ve aksesuarları

transportation
vehicles and
accessories
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14-U-110-14170

ulaşım araçları ve aksesuarları
transportation vehicles and accessories

36 HT
Marka/Brand: Momenta
Marka sahibi/Brand owner: İntekmar İnşaat ve Tekstil Ürünleri Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Sedat Öztürk Endüstriyel Tasarım Ticaret Ltd. Şti.
Türkiye’nin ilk seri üretim teknelerinden biri olan Momenta
36 HT modeli 11 metre boyuna karşın sağladığı geniş iç
hacmi ve ideal tasarımıyla kendinden daha büyük teknelerin
sağladığı rahatlığı ve konforu kullanıcılarına sunuyor.

As one of Turkey’s first series production boats of 11 meters
length Momenta 36 HT model provides Despite the large
internal volume and the ideal self with the design provided
by the larger boat offers convenience and comfort to users.
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14-U-110-15542

Flare
Marka/Brand: Armas Elektronik
Marka sahibi/Brand owner: ARMAS Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti.
Tasarımcı/Designer: ARMAN TASARIM
Polis, kurtarma ve kamu güvenlik araçlarında kullanılmak
üzere ışıklı ve sesli uyarı sistemli tavan sinyal cihazıdır.
Ürün farklı ölçü ve fonksiyonlara uyarlanabilmesi amacıyla
modüler yapıya uygun üretim yöntemleri seçilerek
tasarlanmıştır.
341

Flare is a visual and audible warning system on vehicles
used by public institutions like securities,maintenances
and polices etc. Thanks to its user-friendly modularity,
Flare ensures various types of functional usage in different
lenghts.

14-U-110-18944

ulaşım araçları ve aksesuarları
transportation vehicles and accessories

Takograf
Marka/Brand: PARS
Marka sahibi/Brand owner: PARS ArGe
Tasarımcı/Designer: ARMAN TASARIM
Ticari taşımacılık yapan araçlarda zorunlu olarak
bulundurulan, seyir anında yolculuk süresi, mesafe gibi tüm
faaliyet kaydederek, sürücü hatalarında, aşırı hız gibi yanlış
kullanımı engelleyen güvenli dijital Takograf cihazıdır.

PARS is a Digital Tachograph fitted to all regulated
commercial vehicles, that records the vehicle’s speed and
distance, together with the driver’s activity selected from a
choice of modes.
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ulaşım araçları ve aksesuarları
transportation vehicles and accessories

14-K-110-20784

kavramsal projeler
conceptual projects

Snow
Tasarımcı/Designer: Hakan Gürsu
Sıradışı, 66-metre bir süperyat olarak tasarlanan Snow,
radikal bir yelkenli araçtır. Akıcı dokunuşlara sahip zarif
çizgileri, modern tasarım ile klasik zevki harmanlar.

343

Designed as an extraordinary 66-meter superyacht, Snow
is a new sailing vessel with a radical approach. Her elegant
lines with streamlined touches, combines modern design
with classical taste.

14-K-110-22785

ulaşım araçları ve aksesuarları
transportation vehicles and accessories
kavramsal projeler
conceptual projects

Çift Körüklü ve Çift Yöne Gidebilen Hibrit Metrobüs hBRT
Tasarımcı/Designer: Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. / Kasım Kunter Aytekin
hBRT; kent içi ana transit hatlarda çalışabilecek, çok yüksek
kapasiteli, çift körüklü, çift yöne gidebilen, hibrit elektrikli
güç sistemi ile çevreye duyarlı, hafifleştirilmiş, yüksek
güvenlikli, engelli erişimine uygun ve yenilikçi bir metrobüs.

hBRT is a metrobus for main transit lines and has a ultra
high passenger capacity. It is double-articulated, bidirectionally operable, environmentally friendly with hybrid
electric power system, lightweight, highly safe, accessible
and innovative.
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14-U-110-22787

Jest
Marka/Brand: KARSAN
Marka sahibi/Brand owner: Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. /
Ahmet Çağrı Selçuklu,Özkan Yılmaz,Gökay Karacabey
Karsan Jest; panoramik ve dinamik tasarımı, alçak
taban özelliği, elektrikli engelli rampası, geniş iç hacmi,
ergonomik ve esnek iç yerleşimi, düşük gürültü seviyeleri,
yakıt ekonomisi ve performansıyla modern kentler için ideal
bir minibüs.
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Karsan Jest has a panoramic and dynamic design, low-floor
platform, electrical access ramp, low noise levels, roomy
space, ergonomic and flexible layout, high performance
&fuel economy, which makes it an ideal minibus for modern
cities.

14-K-110-22949

ulaşım araçları ve aksesuarları
transportation vehicles and accessories
kavramsal projeler
conceptual projects

Bell Pipes
Tasarımcı/Designer: Chang Yu Pan
Bellpipies is an innovation of bicycle bell. It has two modes,
one is whistle mode, the other is bell mode. By the wind
tunnel effect it can make sound with no electric power.
Users can choose different sounds as alarms according to
road conditions.
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14-U-110-23089

ATAK ve STAR
Marka/Brand: Karsan
Marka sahibi/Brand owner: Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. / Emre Hüsmen,Kasım Kunter Aytekin
ATAK ve STAR tek bir araç platformunun Sınıf 1 ve Sınıf
3 uygulamaları olarak geliştirildi. Alçak tabanlı ATAK
şehir içi toplu taşımacılıkta, geniş bagaj bölmesine sahip
STAR da şehirler arası, turizm ve personel taşımacılığında
kullanılabiliyor.
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ATAK and STAR were designed as the Class I and Class III
application of a single vehicle platform. ATAK is a low-floor
midibus for urban mobility and STAR has a large luggage
area and used for intercity transport, tourism and staff
service.

14-K-110-23226

ulaşım araçları ve aksesuarları
transportation vehicles and accessories
kavramsal projeler
conceptual projects

Wheel Mate
Tasarımcı/Designer: Chang Yu Pan
The Wheelmate is an electric power wheel system . This
design is to improve the quality of transportation or even
for the caregivers. There are two ways of combinations for
connecting with wheelchair.
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14-U-110-23287

Azuree 46
Marka/Brand: Azuree
Marka sahibi/Brand owner: Sirena Marine Denizcilik San.Tic.A.Ş.
Üretici/Producer: Sirena Marine Denizcilik San.Tic.A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Sirena Marine Tasarım Ofisi, Humphreys Yacht Design
Etkileyici performansı ve estetik çizgileriyle Azuree 46,
rahat, şık ve hızlı yatları sevenler için tasarlandı. Azuree
serisinin yeni amiral gemisi, geleneksel malzemeyle ileri
teknolojinin göz alıcı bir buluşmasıdır.
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Azuree 46 is an elegant, sea worthy , comfortable and fast
sailboat, which is designed for performance and design
lovers. The new admiral boat of Azuree brand brings
tohether traditional material and cutting edge technology .

14-U-110-24570

ulaşım araçları ve aksesuarları
transportation vehicles and accessories

CITIPORT
Marka/Brand: ANADOLU ISUZU
Marka sahibi/Brand owner: ANADOLU ISUZU Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretici/Producer: ANADOLU ISUZU Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi A.Ş.
“ideal araç tasarımı” çerçevesinde tasarlanan 12 metre
segmentindeki toplu ulaşım aracı CITIPORT özgün tasarımı,
ferah iç hacmi ve geniş koridorlarıyla yolcularına konfor ile
güveni bir arada sunuyor.

Thanks to its unique design, public transportation vehicle
CITIPORT, which has been designed within the concept of
“ideal vehicle design”, offers comfortable and safe journeys
to its passengers with its spacious internal volume and wide
corridors
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ulaşım araçları ve aksesuarları
transportation vehicles and accessories

14-K-110-25159

kavramsal projeler
conceptual projects

Citi Airport
Tasarımcı/Designer: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi A.Ş. /
Görkem Erdoğan, Sadık Gelirli, Aslı Yorulmazel
Citi-airport, apronların kısa mesafe taşımacılık koşulları göz
önüne alınarak “hijyen ve şeffaflık” kavramları ile yeniden
tasarlandı.
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Citi-airport is designed with the concept of “hyjen and
opacity” for the conditions of short distance transportation
at airports.

14-U-110-28091

ulaşım araçları ve aksesuarları
transportation vehicles and accessories

Sapphire
Marka/Brand: CAN Auto-Style
Marka sahibi/Brand owner: CAN Auto-Style
Üretici/Producer: CAN Auto-Style
Tasarımcı/Designer: M.Semih Özdemir
Sapphire, sektörde yıllardır aşılamayan montaj ve kalite
problemlerine çözüm olabilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
Ürünün en büyük özelliği universal olması, yani hemen
hemen tüm marka ve model araçlara kolayca uygulanabilir
olmasıdır.

This product is designed as a solution for the installation and
quality problems that has been a problem in the industry for
years. The most important feature of this product is that it is
universal, this product can be applied nearly on every model.
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14-U-110-28236

E54 Kapı Tutucu
Marka/Brand: Sirena Marine
Marka sahibi/Brand owner: Sirena Marine Denizcilik San.Tic.A.Ş.
Üretici/Producer: Sirena Marine Denizcilik San.Tic.A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret
A.Ş.,Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. / Göktürk Topuz,Burak Bayram
Teknelerin deniz şartlarında dalga ve benzeri faktörlerden
dolayı salınması, kabin kapılarında güvenlik ve günlük
kullanım sorunları oluşturmaktadır. Kabin kapılarının
sabitlenmesi ve kolayca açılabilmesi için geliştirilmiş
yenilikçi bir üründür.
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The lurch movement of vessels causes safety and daily use
problems on cabin doors. This innovative product is designed
for easy application to open and fasten the cabin doors of a
vessel.

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri

sanitary ware
and building
components
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14-U-120-12201

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Anadolu Mirası Koleksiyonu
Marka/Brand: Anadolu Mirası Koleksiyonu
Marka sahibi/Brand owner: Viko by Panasonic ...VİKO Elektrik ve
Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Eda Sahan, Özlem Devrim
Anadolu Mirası Koleksiyonu, Anadolu topraklarında hüküm
süren medeniyetlerin izlerini günümüz elektrik anahtarları
üzerinde yaşatmak üzere tasarlanmıştır.

Anatolian Heritage Collection is designed to carry the marks
of the civilizations reigned over Anatolian territories on
today’s electrical switches.
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vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

14-K-120-13228

kavramsal projeler
conceptual projects

Yusufhan
Tasarımcı/Designer: Yusufhan Doğan
Seramik kaplamanın mekan içerisinde rolünü öne
çıkartarak daha aktif bir oyuncu olmASI amaçlanmıştır.
kullanılan fosforik yuzey ürünün mekan içerisinde gece ve
gündüz aktif olmasını sağlar.düzenlemesinde kullanıcının
da etkısi olan bir üründür.
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highlighting the role of the product in space is intended to be
a more active player. Phosphoric surfaces used in place of
the product ensures that the active day and night.

14-U-120-13376

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Lots
Marka/Brand: Tonk
Marka sahibi/Brand owner: Tonk
Tasarımcı/Designer: Fatih Can Sarıöz
Beton duvar karosu. Lots, 3 boyutlu geometrik formuyla ve
varyasyonlu yapısıyla, mekanlara yepyeni bir deneyim ve
sıradışı bir kimlik katmayı amaçlamaktadır. Tek bir birimin
farklı diziliş şekilleriyle bir çok farklı duvar tasarımı elde
etmek mümkünd

Concrete wall tiles. Lots has a flexible and variable selection.
One unit has a modular structure which can be personalized
with additional arrays.
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14-U-120-13799

Dizzy
Marka/Brand: Tonk
Marka sahibi/Brand owner: Tonk
Tasarımcı/Designer: Fatih Can Sarıöz, Cansu Zorlu
Dizzy, tasarımcıları Cansu Zorlu ve Fatih Can Sarıöz
tarafından Tonk markası için tasarlanmış beton duvar
karosudur. Varyasyonlu bir yapısı ve esnek bir uygulama
şekli vardır.
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Dizzy is a concrete wall tiles design created by Cansu Zorlu
and Fatih Can Sarıöz for Tonk brand (www.tonkproject.com).
It has a flexible and variable selection.

14-U-120-17564

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

ELİF
Marka/Brand: DOĞANLAR
Marka sahibi/Brand owner: DOĞANLAR KAPI KOLLARI LTD.ŞTİ
Üretici/Producer: DOĞANLAR KAPI KOLLARI LTD.ŞTİ
Tasarımcı/Designer: Tasarımüssü Ltd Şti
Ekonomik segmentte zamak enjeksiyon ile üretilen, modern
ve zamansız bir tasarım yaratmaya çalıştık. Dinamik
çizgilerden oluşan ergonomik tutuş ve estetik görüntüsü,
görsel ve haptik gripalgıda uyumlu bir bütünsellik sağladı.

We tried to create a modern and timeless design produced
by zinc injection mouldig for the economical segment. Its
ergonomic handle formed by dynamic lines and esthetical
image created a harmonized integrity in visual and haptic
perception.
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14-U-120-18624

ZİRVE
Marka/Brand: DOĞANLAR
Marka sahibi/Brand owner: DOĞANLAR KAPI KOLLARI LTD.ŞTİ
Üretici/Producer: DOĞANLAR KAPI KOLLARI LTD.ŞTİ
Tasarımcı/Designer: Tasarımüssü Ltd Şti
Zirve kapı kolu, keskin ve yumuşak hatları bünyesinde
barındıran sofistike ve şaşırtıcı bir forma sahip. Kesitindeki
eğim ile bileği zorlamadan, rahat bir açma hareketi yaptıran
Zirve, pazardaki rakiplerinden tasarımıyla ayrışan bir ürün
olmuştur.
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Zirve door handle has a sophisticated and surprising form
which combines sharp and soft lines. Zirve which allows a
comfortable, no strain opening move with its section indent,
differs from its competitors with its design.

14-U-120-21767

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Taurus
Marka/Brand: Hammam Design Radiator
Marka sahibi/Brand owner: Radim Radyatör Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Radim Radyatör Ltd. Şti.
Tasarımcı/Designer: Server Konrat
Taurus’un tasarımında form ve malzemesi ile doğa
ve kullanıcı dostu olması öncelikle tercih edilmiştir.
Arttırılan yüzey /genişlikleri, ısı yayma performansını
çoğaltırken,yüzey ilişkileri,ışık-gölge oyunları ile mekanda
yeni atmasforler yaratmaktadır

While the design is being created the first priority is given to
being environmental and user friendly. With Taurus’ unique
design,/ not only higher performance of heat distribution is
gained but also the light and shadow effects created new
auras.
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14-U-120-21823

NATUREL
Marka/Brand: DOĞANLAR
Marka sahibi/Brand owner: DOĞANLAR KAPI KOLLARI LTD.ŞTİ
Üretici/Producer: DOĞANLAR KAPI KOLLARI LTD.ŞTİ
Tasarımcı/Designer: Tasarımüssü Ltd Şti
Modern ve sade kimlikli, zamak enjeksiyonla üretilen,
kitlelerce tercih edilebilecek, ekonomik segment için
bir üründür. Ergonomik tutuş ve yalın formuyla Naturel,
piyasada herkesçe kabul gören modern-klasik ürünlerden
oldu.
364

It’s a modern, simple and economical product that is
produced with zinc injection moulding and can be chosen
by the populace. With its ergonomic grap and simple form,
Naturel became one of the modern-classic products that is
accepted by everyone.

14-U-120-22446

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Novita
Marka/Brand: E.C.A.
Marka sahibi/Brand owner: E.C.A. Pres Döküm Sanayii A.Ş.
Üretici/Producer: Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: E.C.A. Valfsel Tasarım Ekibi / Seda Kilimcigöldelioğlu
Tek bir rozet üzerine farklı modüllerin sıralanması ile banyo
bataryası kavramını değiştiren yeni nesil ürün trendlerinin
armatür sektörüne yansıtılması fikriyle tasarlanan ürün;
suyu 3 farklı şekilde kullanıcıya ulaştırır.

Novita is designed with the reflection of new generation
product trends to the faucet industry.It brings a new
approach to bathroom faucets by combining the different
modules on a single rosetta thus it is able to transfer the
water through 3 ways.

365

14-U-120-22448

4Life Çift Hazneli Lavabo
Marka/Brand: SEREL SERAMİK
Marka sahibi/Brand owner: Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş
Üretici/Producer: Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş
Tasarımcı/Designer: Serel Tasarım Ekibi
Farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik tasarlanan 4Life,
kullanıcısına tek hazneli ve çift hazneli kullanma imkânını
bir arada sunuyor. Tek hazneli kullanımda geniş bir etajer
alanı sunarken lavaboyu iki kişinin aynı anda kullanması
hedefleniyor.
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4Life is designed for meeting different needs and provides its
user the opportunity to use the product as single and double
basin together.In single use, it provides a large shelf area; in
double use, the basin can be used by two people together.

14-U-120-22451

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Novita
Marka/Brand: E.C.A.
Marka sahibi/Brand owner: E.C.A. Pres Döküm Sanayii A.Ş.
Üretici/Producer: Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: E.C.A. Valfsel Tasarım Ekibi
Yeni nesil ürün trendlerinin armatür sektörüne yansıtılması
fikriyle tasarlanan yüksek tip lavabo bataryası,tasarımda
sağlamlığı ifade eden köşeleri ile estetiği yansıtan yuvarlak
hatların birlikte kullanıldığı,detaylardan arınmış formu ile
çarpıcı.

This product is developed with the reflection of new
generation product trends to the faucet industry. It draws
attention due to combination of circular lines reflecting
aesthetic with rectangular shapes expressing sturdiness in
design.
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14-U-120-22454

4life Klozet
Marka/Brand: SEREL SERAMİK
Marka sahibi/Brand owner: Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş
Üretici/Producer: Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş
Tasarımcı/Designer: Serel Tasarım Ekibi
Maximum temizlik konsepti ile yola çıkılan 4life klozet,
“Clean+” ve “Hygiene+”, kolay sökülür-takılır klozet kapağı
seti, anti-bakteriyel özellikte hammadde özellikleriyle, ürün
genel kullanım alanlarında maksimum hijyen beklentisini
karşılamaktadır
368

The design of 4Life Wc Pan which started out with the
concept of “Maximum cleanliness” is “Clean+” and
“Hygiene+”, with its easy dismountable, anti-bacterial
material used in its production aspects, the product meets
the maximum hygiene expectation.

14-U-120-22468

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Purity Lavabo
Marka/Brand: SEREL SERAMİK
Marka sahibi/Brand owner: Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş
Üretici/Producer: Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş
Tasarımcı/Designer: Serel Tasarım Ekibi
Serel Purity, hazne yapısı ile benzerlerinden ayrışırken,
fonksiyonelliği ve masumiyeti ile kullanıcısını etkiliyor.

Purity; while it changes the current double washbasin
perception with its unique bowl form, it also impress its user
with functionality and innocence.
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14-U-120-22470

Purity Klozet
Marka/Brand: SEREL SERAMİK
Marka sahibi/Brand owner: Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş
Üretici/Producer: Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş
Tasarımcı/Designer: Serel Tasarım Ekibi
Maximum temizlik konspti ile yola çıkılan Purity klozet,
“Clean+” ve “Hygiene+”, kolay sökülür-takılır klozet kapağı
seti, anti-bakteriyel özellikte hammadde özellikleriyle, ürün
genel kullanım alanlarında maksimum hijyen beklentisini
karşılamaktadır

370

The design of Purity WC Pan which started out with
the concept of “Maximum cleanliness” is “Clean+” and
“Hygiene+”, with its easy dismountable, anti-bacterial
material used in its production aspects, the product meets
the maximum hygiene expectation

14-U-120-22472

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Wave Multifonksiyonel Lavabo
Marka/Brand: SEREL SERAMİK
Marka sahibi/Brand owner: Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş
Üretici/Producer: Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş
Tasarımcı/Designer: Serel Tasarım Ekibi
Çok fonksiyonlu lavabo kullanımını farklı bir perspektif
ile geliştiren Serel Wave Lavabo hem çocuk hem yetişkin
kullanımına olanak sağlarken, estetikle buluşuyor ve
fonksiyonelliğiyle kullanıcısını büyülüyor.

Wave Washbasin improves the usage of multifunctional
washbasin with other perpective. While Wave provides not
only usage of child but also usage of adult, meets aestetic
and functionality.
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14-U-120-22762

Squa
Marka/Brand: Carisa
Marka sahibi/Brand owner: Radiart Isı Sis. Tur. Yat. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Radiart Isi Sistemleri Turizm Yatcilik Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Tasarımcı/Designer: Radiart Isi Sistemleri Turizm Yatcilik Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Paslanmaz çelik profillerin estetik şekilde birleşmesinden
oluşan Squa, banyolarda havlu asma ve ısıtma amacıyla
kullanılmaktadır.
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Squa is an aesthetic composition of stainless steel profiles,
used for the purpose of hanging and heating your bath
towels.

14-U-120-23356

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Grandeur
Marka/Brand: AEON
Marka sahibi/Brand owner: AEON MODERN ISI LTD.ŞTİ.
Üretici/Producer: AEON MODERN ISI LTD.ŞTİ.
Tasarımcı/Designer: SAFET KALENDER
Grandeur dünyada modern tasarımların önlenemez
yükselişine cevap verirken klasiğin değerlerini içinde
barındırabilen,mekânı ısıtmak için kullanılan radyatör ile
havluları kurutmak için kullanılan havlupanı ayni zamanda
beraber taşıyan bir tasarımdır.

Grandeur is the answer to the rise of modern interiors
with its straight and modern lines,but also offers some of
the values of classic lines,successfully fusing together the
radiator that heats spaces and towel rail that warms towels
in one product.
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14-U-120-23366

Otomasyon Anahtarı
Marka/Brand: Karre
Marka sahibi/Brand owner: Viko by Panasonic ...VİKO Elektrik ve
Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.
Üretici/Producer: Viko by Panasonic ...VİKO Elektrik ve
Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Halim Tufan,Fulya Turgut,Semavi Akın
Karre Otomasyon anahtarlarımız keskin hatlara ve soylu
renklere sahip, minimalist Karre serisiyle uyumlu aynı
zamanda teknolojiyi hayatımızın bir parçası haline getiren
otomasyon sistemleri için tasarlanmış yenilikçi bir üründür.
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Karre Automation switch is an innovative product that has
clear cuts and noble colors in compliance with minimalist
Karre series and that is designed also for automation
systems making the technology a part of our lives.

14-U-120-23399

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Maze 1850
Marka/Brand: AEON
Marka sahibi/Brand owner: AEON MODERN ISI LTD.ŞTİ.
Üretici/Producer: AEON MODERN ISI LTD.ŞTİ.
Tasarımcı/Designer: SAFET KALENDER
Maze, banyo, mutfak, çamaşırhane gibi yüksek nem ihtiva
eden iç mekânlarda kullanılmak üzere kullanımı havlupan
olarak düşünülmüş modern, keskin ve kalın çizgilere sahip
bir tasarımdır. Ürün paslanmaz çelikten ve tamamen el
emeği ile imal edilir.

Maze has been designed as heated towel rail for
contemporary domestic and commercial interiors, 100%
hand made from stainless steel taking conventional towel
rail design to new level with its bold, sharp and asymmetric
lines.
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14-U-120-23580

Vekpare
Marka/Brand: Vefa
Marka sahibi/Brand owner: Vefa Prefabrike Yapılar San Tic A.Ş.
Üretici/Producer: Vefa Prefabrike Yapılar San Tic A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Vefa Tasarım Ofisi
Ürün, her türlü yapı içerisindeki ıslak hacimlerde
kullanılacak,alaturka veya alafranga tuvalet, duş teknesi ve
zemini tek parça halinde çözen, su sızdırma problemlerini
tamamen ortadan kaldıran, uygulaması ve temizliği kolay
yapı ürünüdür.
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The product will be used in wet areas within all kinds of
buildings, toilets, shower stalls, and that solves the ground
in one piece and thus completely eliminates the problems of
water leakage, application and is easy to clean construction
products.

14-U-120-23598

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Pearl
Marka/Brand: Kale Banyo
Marka sahibi/Brand owner: Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.
Üretici/Producer: Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Kale Banyo Tasarım Ofisi
Kale Banyo Tasarım Ofisi tarafından tasarlanan Pearl
Banyo Serisi estetik ve modern tasarım dili ve kullanılan
malzemeden kaynaklı yüksek dayanıklılığı ile fark yaratan
bir ürün grubudur.

Pearl Bathroom Serie has an aestthetic and modern design
language which has designed by Kale Bathroom Design
Office. Because of matterial that used inside makes it very
durable in a wet and dump area.
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14-U-120-23669

Luna
Marka/Brand: E.C.A.
Marka sahibi/Brand owner: E.C.A. Pres Döküm Sanayii A.Ş.
Üretici/Producer: Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: E.C.A. Valfsel Tasarım Ekibi
Orta segment kullanıcı için tasarlanan ürün; spiralli evye
bataryası olmamasına rağmen 2 farklı akış sunuyor.360
derece hareket edebilen çıkış ucu ile mutfaklara ergonomik
bir çözüm getiriyor. Bunun yanında rakiplerine göre su
tasarrufu sağlıyor.
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The product, which is designed for mid-segment users offers
two different flows even if it is not manufactured as sink
mixer with spiral.In addition, it brings ergonomic solution in
the kitchens due to its 360 degree rotatable spout.

14-U-120-23675

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Mina
Marka/Brand: E.C.A.
Marka sahibi/Brand owner: E.C.A. Pres Döküm Sanayii A.Ş.
Üretici/Producer: Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: E.C.A. Valfsel Tasarım Ekibi
E.C.A. Mina, yalın formlardan yola çıkarak, modern, dinamik
çözümleri arayanlar için, tasarım değeri yüksek, enerji
kaynaklarını verimli ve etkin biçimde değerlendiren bir
üründür.Enerji tasarrufu sağlayan, uyumlu ve kullanışlı bir
tasarımdır.

E.C.A. Mina provides efficient use of energy sources while
offering modern, dynamic solutions having high value of
design on based of simple lines. It is a consistent and useful
design ensuring energy saving.
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14-U-120-23681

Luna
Marka/Brand: E.C.A.
Marka sahibi/Brand owner: E.C.A. Pres Döküm Sanayii A.Ş.
Üretici/Producer: Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: E.C.A. Valfsel Tasarım Ekibi / Seda Kilimcigöldelioğlu
Özenle tasarlanan ince detaylar ile armatür devamlılık ve
bütünlük fikrini yansıtan bir çizgiye sahiptir. Birbirini kesen
yaylarala biçimlenen form, armatürün olduğundan daha
ince algınlanmasını sağlar. Tasarruf özelliği ile çevrecidir.

380

Its characteristic is to have a reflection of
continuity&integration idea due to its fastidiously and fine
designed details.It perceived slimmer with its form which
shaped by intersecting arcs.It is environmentally friendly
with water-saving feature.

14-U-120-23693

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Mina
Marka/Brand: E.C.A.
Marka sahibi/Brand owner: E.C.A. Pres Döküm Sanayii A.Ş.
Üretici/Producer: Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: E.C.A. Valfsel Tasarım Ekibi
Köşeli ve silindirik formların birleştirildiği ürün, minimalist
çözümleri sevenler için tasarlandı. Sıcak suyun geçtiği
yolları gövdeden izole eden iç yapısı cildin yanmasını
engeller. Kapanabilen çıkış ucu ile dar alanlarda konforu
arttırır.

Product designed by combining cornered and cylindrical
forms is addressed to minimalist solutions.Internal
structure which keeps heat away from outer body prevents
skin burning.It increases comfort in small places due to its
closing spout.
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14-U-120-24014

Mina
Marka/Brand: E.C.A.
Marka sahibi/Brand owner: E.C.A. Pres Döküm Sanayii A.Ş.
Üretici/Producer: Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: E.C.A. Valfsel Tasarım Ekibi
Mina evye bataryası yüksek gövdesi ve her yöne dönebilen
çıkış ucu ile ergonomiyi konfora dönüştürüyor. Tek
parça tasarlanan ürün, minimalist, dinamik çözümleri
arayanlar için, enerji kaynaklarını verimli ve etkin biçimde
değerlendiren bir üründür.
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Mina sink mixer turns ergonomics into comfort due to its
tall body and spout that is rotatable to any direction. The
product designed in one piece provides efficient use of
energy sources fort he people who seek minimalist, dynamic
solutions.

14-U-120-24223

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Novita
Marka/Brand: E.C.A.
Marka sahibi/Brand owner: E.C.A. Pres Döküm Sanayii A.Ş.
Üretici/Producer: Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: E.C.A. Valfsel Tasarım Ekibi
Yeni nesil ürün trendlerinin armatür sektörüne yansıtılması
fikriyle tasarlanan lavabo bataryası, tasarımda sağlamlığı
ifade eden dikdörgenlik ile estetiği yansıtan yuvarlak
hatların birlikte kullanıldığı, detaylardan arınmış formu ile
çarpıcı.

This product is developed with the reflection of new
generation product trends to the faucet industry. It draws
attention due to combination of circular lines reflecting
aesthetic with rectangular shapes expressing sturdiness in
design.
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14-U-120-24366

Platinum
Marka/Brand: Regatta
Marka sahibi/Brand owner: SKAN İç ve Dış Ticaret
Üretici/Producer: SKAN İç ve Dış Ticaret
Tasarımcı/Designer: Mordag Design
Platinum, alüminyum ve çelik malzemelerden
yapılandırılmış kasetli bir tentedir. Motor kontrollü sistemi
kapandığında kollar ve tente kasetin içerisine toplanır. Tam
otomatik mekanik sistemi ve fütüristik detayları ile serisinin
üst modelidir.
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With its aluminum and steel structure, Platinum is a
cassette awning. Its motorized system retracts the arms
and awning fully into the cassette. With its fully automatic
mechanical system and futuristic details it is the top model
of its series.

14-U-120-24383

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Liberty
Marka/Brand: Regatta
Marka sahibi/Brand owner: SKAN İç ve Dış Ticaret
Üretici/Producer: SKAN İç ve Dış Ticaret
Tasarımcı/Designer: Mordag Design
Liberty, alüminyum ve çelik malzemelerden yapılandırılmış
mafsallı açık bir tentedir. Kollu sistemi standart olarak
manuel veya opsiyonel olarak motorla kontrol edilebilir.
Ayarlanabilir eğim açısı ile serisinin ekonomik modelidir.

Liberty, with its aluminum and steel structure, is an open
arm-awning. Its arm-opening system can be operated
manually or by motor. With its adjustable inclination angle it
is the economic model of its series.
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14-U-120-24427

Zigzag
Marka/Brand: Carisa
Marka sahibi/Brand owner: Radiart Isı Sis. Tur. Yat. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Radiart Isi Sisstemleri Turizm Yatcilik Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Tasarımcı/Designer: Radiart Isi Sisstemleri Turizm Yatcilik Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Paslanmaz çelik profillerin estetik şekilde birleşmesinden
oluşan Zigzag, banyolarda havlu asma ve ısıtma amacıyla
kullanılmaktadır.
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Zigzag is an aesthetic composition of stainless steel profiles,
used for the purpose of hanging and heating your bath
towels.

14-U-120-24437

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Elvino Double
Marka/Brand: Carisa
Marka sahibi/Brand owner: Radiart Isı Sis. Tur. Yat. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Radiart Isi Sisstemleri Turizm Yatcilik Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Tasarımcı/Designer: Radiart Isi Sisstemleri Turizm Yatcilik Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Elvino Double Aluminyum Radyatör, farkli tasarımı ve
yüksek isi verimi ile, günümüzün sıradan radyatörlerini
geride bırakmaktadır.Elvino Double Alüminyum radyatör,
üretim teknikleri ve insan sağlığı açısında da çevre
dostudur.

The Elvino Double Aluminum Radiator, with its unique
design and high thermal efficiency, leaves today’s traditional
radiators far behind.The Elvino Double Aluminum Radiator
is also friendly in terms of production technology and human
health.
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14-U-120-24449

Viking
Marka/Brand: Carisa
Marka sahibi/Brand owner: Radiart Isı Sis. Tur. Yat. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Radiart Isi Sisstemleri Turizm Yatcilik Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Tasarımcı/Designer: Radiart Isi Sisstemleri Turizm Yatcilik Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Mekanlarda hacimsel olarak az yer kaplayan Viking serisi,
işlevselliği ile hibrit sistem olarak çok az su dolaşımını
gerçekleştiren ısı eşanjörü ile hem soğutma hem ısıtma
çözümü sağlamaktadır.
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Viking series is a solution for both heating and cooling
which takes up little space while providing a high degree of
functionality and very low water flow rates. This is due to its
hybrid system design, which is based on a very efficient heat
exchanger.

14-U-120-24470

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Storexy
Marka/Brand: Regatta
Marka sahibi/Brand owner: SKAN İç ve Dış Ticaret
Üretici/Producer: SKAN İç ve Dış Ticaret
Tasarımcı/Designer: Mordag Design
Storexy, alüminyum ve çelik malzemelerden yapılandırılmış,
dikey olarak hareket eden tam kasetli bir gölge ürünü olup
dış mekân için tasarlanmıştır. Motor kontrollü sistemi ile
tente tamamen kaset içerisine toplanabilmektedir.

With its aluminum and steel structure, Storexy is a vertical
cassette awning, which is designed for outdoor applications.
Its motorized system retracts the awning fully into the
cassette.
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14-U-120-24484

Pente
Marka/Brand: Regatta
Marka sahibi/Brand owner: SKAN İç ve Dış Ticaret
Üretici/Producer: SKAN İç ve Dış Ticaret
Tasarımcı/Designer: Mordag Design
Pente, alüminyum ve çelik malzemelerden yapılandırılmış,
dış mekânlar için tasarlanmış tam kasetli bir pencere
tentesidir. Motor kontrollü sistemi ve 175 derece hareket
kabiliyetli kol sistemi ile tenteyi tamamen kaseti içerisine
toplayabilmektedir.
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With its aluminum and steel structure, Pente is a drop arm
cassette awning, which is designed for outdoor applications.
Its motorized system and 175 degrees drop arm system
retracts the awning fully into the cassette.

14-U-120-24548

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Majesty
Marka/Brand: Carisa
Marka sahibi/Brand owner: Radiart Isı Sis. Tur. Yat. Ltd. Şti.
Üretici/Producer: Radiart Isi Sisstemleri Turizm Yatcilik Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Tasarımcı/Designer: Radiart Isı Sistemleri Tur. Yat. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Majesty Alüminyum Radyatör, farklı tasarımı ve yüksek
ısı verimi ile, günümüzün sıradan radyatörlerini geride
bırakmaktadır. Majesty Alüminyum Radyatör, cam ile
alüminyumun muhteşem uyumunu gözler önüne serer.

The Majesty Aluminum Radiator, with its unique design
and high thermal efficiency, leaves today’s traditional
radiators far behind. Majesty Aluminium Radiator reveals the
magnificient harmony of glass and aluminium.
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vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

14-K-120-25011

kavramsal projeler
conceptual projects

FLOW
Tasarımcı/Designer: Koray Benli
Sürdürülebilirliğin şart olduğu günümüzde, umuma açık
alanlardaki lavabo ve pisuvarı akılcı şekilde birleştiren
Flow, %100 su tasarrufu sağlarken; akıcı formu ve multifonksiyonel oluşuyla sektördeki rakip ürünlerin bir adım
ötesine geçiyor.
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Flow aims to save enormous amount of water by smartly
combining the sink and urinal that are being used in public
areas. The design moves ahead of the rival products that are
available on the market with its contribution to sustainability.

14-U-120-26349

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Pera
Marka/Brand: VitrA
Marka sahibi/Brand owner: VitrA Karo
Üretici/Producer: VitrA Karo
Tasarımcı/Designer: Selma Gülkan
Ahşabın damarlarının düzeni ve kalıcı cazibesi. Siyah ve
beyaz. Her biri için geçmişin tasarımlarını hatırlatan rölyef
üç farklı desen.Gücün ve hassaslığın karışımı.Adını aldığı
şehir gibi,başka hiçbir yerde olmayan karşıt kutupları
birleştiriyor.

The enduring attraction of wood grain. Three different
patterns,each features relief designs reminiscent of ancient
motifs. A combination of strength and sensitivity like Pera
combines opposite poles to create an unique atmosphere .
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14-U-120-26352

Vintage
Marka/Brand: VitrA
Marka sahibi/Brand owner: VitrA Karo
Üretici/Producer: VitrA Karo
Tasarımcı/Designer: Tekin Özkurt
Marakeşin ecclectic gelenekseil desenlerinden esinlenmiş
duvar kaplaması.
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It inspired from Marakesh’s ecclectic traditional styles.

14-U-120-26399

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Spirit
Marka/Brand: Kale Banyo
Marka sahibi/Brand owner: Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Kale Banyo Tasarım Ofisi
Yalın bir tasarım dili olan seri toplamda 3 farklı boy lavabo, 1
klozet ve 8 farklı boy mobilya modüllerinden oluşmaktadır.

Spirit serie has a simple design language which exists 3
different size of washbasins, 1 peace of wallhang Wc and 8
different size of furniture modules.
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14-U-120-27364

Samba
Marka/Brand: VitrA
Marka sahibi/Brand owner: VitrA Karo
Üretici/Producer: VitrA Karo
Tasarımcı/Designer: Selma Gülkan
Ahşap dokuların zengin estetiğini taşıyan seri döşendiği her
ortama şıklı ve uyum getiriyor.
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The warm aesthetic of wood blends with any enviroment and
it’s Rio de Janerio inspired.

14-U-120-27370

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Provence
Marka/Brand: VitrA
Marka sahibi/Brand owner: VitrA Karo
Üretici/Producer: VitrA Karo
Tasarımcı/Designer: Alexandra Erdogan
Ilhamını Fransa’nın Provence bölgesinden almaktadır.Ahşap
dokuların doğal ve lüx yansıması.
It inspires from Provence area of France. It reflects natural
luxury with wood textures.
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14-U-120-28086

HEXAGON
Marka/Brand: Kaleseramik A.Ş.- Kalebodur
Marka sahibi/Brand owner: Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
Üretici/Producer: Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Kaleseramik Kaplama Malzemeleri Ürün Tasarım Müdürlüğü ve
Tecnografica Design and Technology işbirliği
HEXAGON seramik karo koleksiyonu, ayıredici ebat ve
formları ile, kullanıcısına özgürlük ve yaratıcılık vaad eder.
Bünyesinde bulunan iki ayrı seri “Bold” ve “Heritage”
dekorları ile; hem mimari alanlara hem de tarihi esintileri
olanak tanır.
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The HEXAGON ceramic tiles collection, enables freedom
and creativity with its unique size and forms. It offers two
different design paths as architectual and historical inspiring
with its “Bold” and “Heritage” series within one collection.

14-U-120-28198

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components

Konstrüksiyon
Marka/Brand: Creavit
Marka sahibi/Brand owner: Çanakcılar Yapı Malzemeleri A.Ş.
Üretici/Producer: Çanakcılar Yapı Malzemeleri A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Cansu Dokur,Celal Hakan Kağnıcıoğlu,Füsun Curaoğlu
21.yüzyıl her şeyin hızla şekil değiştirdiği, Öz’den
uzaklaştırıldığı dönem olarak değerlendirilebilinir.
KONSTRÜKSİYON,kendini inşa eden taşıyıcı iskeletini
saklamadan,bu karmaşaya bir karşı duruş olarak
tasarlanmış bir banyo ünitesidir.

21st century can be evaluated as a period that everything is
reshaping fast and diversified from core. KONSTRÜKSİYON
is a designed bathroom unit that is constructed on its
exposed structure and a stand for this complexity.
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14-U-120-28360

BİRARTIBİR
Marka/Brand: Creavit
Marka sahibi/Brand owner: Çanakcılar Yapı Malzemeleri A.Ş.
Üretici/Producer: Çanakcılar Yapı Malzemeleri A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Füsun Curaoğlu,Cansu Dokur,Burçak İlter,Celal Hakan Kağnıcıoğlu
Bir modülün açık/kapalı hacimlerinin işlevsel olarak
tasarlanması ile üretilen BIRARTIBIR ile işlevsel, estetik,
ekonomik çözümler üretilmesi amaçlanmıştır. Farklı tezgah
uzunluklarıyla banyolar için aynı modüllerle alternatifler
üretilebilmektedir.
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By the manufacturing of BİRARTIBİR for the functional
design of a module with open/closed spaces, it is aimed to
find functional, aesthetic, economic solutions. Alternatives
can be produced with same modules in various counter sizes
for bathrooms.

14-K-120-28875

vitrifiye ürünler ve yapı bileşenleri
sanitary ware and building components
kavramsal projeler
conceptual projects

MOBILE SHOWER
Tasarımcı/Designer: Kerem Erdem Göç
Doğal afet durumlarında temizlik afetzedelerin çözülmesi
gereken en büyük problemlerinden biridir. Mobil duş
özellikle afet durumlarından sonra suyu depolamaya,
taşımaya, ısıtmaya ve kullanmaya yarayan kompakt ve
taşınabilen bir üründür.

Relief operations after a natural calamity should provide
victims with adequate sanitation facilities. Mobile shower is
a compact and portable device has a water storage facility
and you can easily carry, heat, use its sprinkler in any place
desired.
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yatırım ürünleri ve iş makinaları

capital goods
and
machinery
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14-U-130-11177

yatırım ürünleri ve iş makinaları
capital goods and machinery

9115
Marka/Brand: Tümosan
Marka sahibi/Brand owner: Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Onur Eryiğit
Yeni Tümosan 9115 serisi traktörleri; güçlü görünümü,
üstün performansı ve dinamizmi yansıtan keskin tasarım
çizgileri ile Tümosan’ ın geçmişten gelen tecrübelerinden ve
gelecekteki teknolojik yapısından kesitler sunmaktadır.

The new Tümosan 9115 series tractors render the powerful
structure and performance with its sharp design surfaces
which is coming from the Tumosan’ s past and the near
technological future.
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14-U-130-18731

EVO II
Marka/Brand: Ermaksan
Marka sahibi/Brand owner: ERMAKSAN Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: ARMAN TASARIM
EVO-2 yüksek performanslı büküm ve metal levha
şekillendirme makineleridir. Tasarım dilini oluşturan net
geometrik yüzeyler makinenin işlevi ile örtüşecek ve kolay
algılanabilir nitelikte planlanmıştır.
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EVO2 is a high performance press brake machine. It uses
high pressure power to bend metals. In order to prevent
operator from the eventual accidents, the moving parts of
the machine are covered by a compact body design.

14-U-130-21066

yatırım ürünleri ve iş makinaları
capital goods and machinery

2014
Marka/Brand: ELKON
Marka sahibi/Brand owner: ELKON ELEVATÖR KONVEYÖR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici/Producer: ELKON ELEVATÖR KONVEYÖR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tasarımcı/Designer: BÜLENT GENÇ
Yüksek Hızlı Beton Taşıma Kovası, prefabrik beton eleman
üreten tesislerde betonun kalitesi bozulmadan en hızlı
şekilde üretim noktasına ulaştırılması için tasarlanmıştır.

High-Speed Concrete Travelling Bucket was designed to
transport the concrete to the production point in quickest
way with keeping concrete quality sameon the way in precast
factories.
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14-U-130-21436

2014
Marka/Brand: ELKON
Marka sahibi/Brand owner: ELKON ELEVATÖR KONVEYÖR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici/Producer: ELKON ELEVATÖR KONVEYÖR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tasarımcı/Designer: BÜLENT GENÇ
Agrega Hassas Tartım Sistemi, beton santrallerinde daha
hassas agrega tartımı için geliştirilmiş olup sağlanan
yüksek hassasiyet ile betondan üretilen son ürünün kalitesi
de arttırılmaktadır. Modüler yapısı ile yüksek bir esneklik
sağlamaktadır.
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Precise Weighing System for aggregate was improved to get
more accurate aggregate weighing. Accurate weighing of
aggregate enhances the quality of concrete. It also provides
flexibility by its modular design.

14-U-130-23711

yatırım ürünleri ve iş makinaları
capital goods and machinery

Dropbox Solar
Marka/Brand: Miranda
Marka sahibi/Brand owner: Miranda Çevre ve Su Arıtma Tekno.Enerji ve
TabiiKayn.Müh.İnş.İma.ve Tic.A.Ş.
Üretici/Producer: Miranda Çevre ve Su Arıtma Tekno.Enerji ve
TabiiKayn.Müh.İnş.İma.ve Tic.A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Bülent Hatay
Dropbox Solar fonksiyonelliği, yer altı ve yer üstü
kullanılabilme imkanı, düşün enerji maliyeti, şebeke
enerjisine bağlı kalmadan güneş enerjisi ile çalışabilme...vb
özellikleri sayesinde atıksu arıtma sektörüne yeni bir anlayış
getirmektedir.

The solar functionality of the Dropbox can be used
underground and above ground low energy costs has
brought a new concept to the wastewater treatment
industry thru features allowing it to work with solar energy
independant from grid connection.
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14-U-130-25391

Patrol
Marka/Brand: Ekin
Marka sahibi/Brand owner: Ekin Technology
Üretici/Producer: Ekin Technology
Tasarımcı/Designer: Ekin Technology
Trafikte birçok denetim ve güvenliği bir çatı altında
birleştirerek, seyir ya da park halinde uygulayabilen, bu
sayede maliyet tasarrufu sağlayan ekin Patrol, kompakt bir
tasarıma sahip olarak geliştirilmiştir.
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ekin Patrol has a compact design and provides cost savings
by detecting the traffic and ensuring traffic safety while
stationary or mobile and gathering these functions under
one platform.

14-U-130-26821

yatırım ürünleri ve iş makinaları
capital goods and machinery

SUPRA ve ALPHA Serisi
Marka/Brand: Hidromek
Marka sahibi/Brand owner: Hidromek Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasarımcı/Designer: Hidromek Design Studio
Operatör tavsiyeleri ile geliştirilmiş olan SUPRA ve
ALPHA Serisi müşteri beklentilerine en üst seviye tutarak
tasarlanmıştır. Bu beklentileri Kazıcı/Yükleyici üretimdeki
tecrübeleriyle ve sağlamlık, ekonomik ve güven ile
birleştirerek sağlamıştır

SUPRA and ALPHA Series developed by advices of operators
mean valuable consideration of customers’ expectations
with the strength in the production of backhoe loader and
the understanding of durability, economic and safety.
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14-U-130-29334

Zeytek
Marka/Brand: Zeytek
Marka sahibi/Brand owner: Nesne Emt
Üretici/Producer: Nesne Emt
Tasarımcı/Designer: Nesne Endüstriyel ve Mekanik Tasarım /
Özlem Perşembe, Deniz Özgür Gönç
Elektronik kontrollü zeytin hasat makinesi, seyyar bir
çırpma makinesidir.Giyilebilir modüler batarya sistemi ile
tek kişi tarafından kullanılabilmekte,zeytin ağacına zarar
vermeden,maksimum hasat elde ederken,ithal ürünlere
muadil düşünülmektedir.
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Electronically controlled, portable shaker type olive harvest
machine can be used by single user through its wearable
modular battery system enabling a harvest with min.
damage. It aims to be an affordable equivalent for imported
harvest machines.

