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Albatros Oturma Grubu 
Farklı tarz, farklı dizayn... 

Albatros Oturma Grubu bir kanepe, iki 

adet tekli koltuktan oluşmaktadır, 

Müsaitilik durumuna, ihtiyaca ve 

kulanım alnına göre farklı yükseklikteki 

sehpa ve bank ile kombin 

yapılabilmektedir. 

Ölçüler; 

Kanepe: 202cm x 87cm x 76 cm 

Koltuk: 90cm x 87cm x 76 cm 

Orta Sehpa: 80cm x 140cm x 45 cm 

Yüksek Sehpa: 80cm x 140cm x 65 cm 

Bank: 40cm x 140cm x 45 cm 

40cm x 170cm x 45 cm 





Artemis Masa Takımı 
İster balkona, ister bahçeye.. 

Yatay çizgilere sahip sandalye alternatifi ile kombin 

yapılan takımımız üç farklı ölçüde tasarlanmıştır. 

Katlanabilir ve tamamı kolçaklı sandalye ve bank 
seçeneği ile birlikte mekanınıza işlevsellik katar. 

Ölçüler; 

Sandalye    :  45cm  x  55cm  x  94 cm 

59cm  x  55cm  x  94 cm 

Masa    :    80cm  x  140 (+50)  x  75 cm 

90cm  x  160 (+50)  x  75 cm 

100cm  x  200 (+50)  x  75 cm 

Bank    :    40cm  x  140cm  x  45 cm 

40cm  x  170cm  x  45 





Cross Masa Takımı 
Tarz mekanlar yaratın.. 

Alüminyum sandalye ve masa takımınız, masa 

üzerinde uyguladığımız ahşap ile birleşerek sekiz 

kişilik olarak tasarlanmıştır. 

Ölçüler: 

Sandalye    : 54cm  x  58cm  x  89 cm 

Masa    :   100cm x  220cm  x  75 cm 





.

Eco Soft Set 
Küçük mekanlar, şık çözümler.. 

Alüminyum sandalye ve masa takımınız, 

masa üzerinde uyguladığımız ahşap ile 

birleşerek sekiz kişilik olarak tasarlanmıştır. 

Ölçüler; 

Kanepe      :    132cm  x  75cm  x  70 cm 

Tekli Koltuk  :    74cm  x  75cm  x  70 cm 

Orta Sehpa    :    55cm  x  80cm  x  42 cm 





Flat Masa Takımı 
Dışardaki yaşamın keyfini çıkartın... 

Alüminyum sandalye ve masa takımınız, masa üzerinde 
uyguladığımız ahşap ile birleşerek sekiz kişilik olarak  

tasarlanmıştır. 

Ölçüler: 

Sandalye :    54cm  x  58cm  x  89 cm 
Masa       :    90cm  x  160cm  x  75 cm 





Hector Corner 
Bahçeler renklensin... 

Daha oturmadan rahatlığını hissedebileceğiniz takımımız, 
alüminyum ve ahşabın mükemmel uyumu ile tasarlanmıştır. 

Asimetrik ayaklı orta sehpa ve kanepe ayakları bütünlüğü 
sağlamaktadır. 

Ahşap sıcaklığı ve alüminyumun hafifliğini birleştiren Hector 

Corner takımımız renkli minderi ile mekanımıza tam bir yaz 
sıcağı vermektedir. 

Ölçüler: 

Sol Kanepe    :    85cmx  154cm  x 69 cm 

Sağ Kanepe    :    85cm  x  154cm  x  69  cm 

Köşe Modül    :   85cm  x  85cm  x  69 cm 

Orta Sehpa   :    80cm  x  120cm  32 cm 





Leon Corner 
Rahatlık baş köşede... 

Bahçenizde ya da terasınızda salon konforunu yaratın. 

Standart ölçüdeki orta sehpa her mekâna uyum sağlar. 
Opsiyonel olarak tercih edebileceğiniz C sehpa ile işlevsellik 

tamamlanmış olacaktır. 

Ölçüler: 

Üçlü Kanepe: 240cm x 80cm x 72 cm 

Sağ / Sol İkili Kanepe: 160cm x 80cm x 72 cm 
Orta Sehpa: 90cm x 90cm x 45 cm 

C Yan Sehpa: 35cm x 55cm x 55 cm 
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Parma Oturma Grubu 
Rahatlık baş köşede... 

Bahçenizde ya da terasınızda salon konforunu yaratın. 
Standart ölçüdeki orta sehpa her mekâna uyum sağlar. 

Opsiyonel olarak tercih edebileceğiniz C sehpa ile işlevsellik 
tamamlanmış olacaktır. 

Ölçüler: 

Kanepe    :    155cm  x  87cm  x  75 cm 

Koltuk  :    74cm  x  87cm  x  75 cm 

Orta Sehpa    :    130cm  x  80cm  x  46 cm 





Hera Masa Takımı 
Kalabalık sofralarda pratik çözüm 

Tamamen işlevsellik, konfor ve mekana uygunluk 

olarak tasarladığımız masa takımımız  
üç farklı ölçüde sunulmaktadır.  

Masanızı dilerseniz katlanabilir sandalye ile  

dilerseniz bank ile kombinleyebilirsiniz. 

Ölçüler: 

Sandalye    :  45cm  x  55cm  x  94 cm 

59cm  x  55cm  x  94 cm 

Masa    :    80cm  x  140cm  +  50  x  75 cm 

90cm  x  160cm  +  50  x  75 cm 

100cm  x  200cm  +  50  x  75 cm 

Bank    :    40  x  140  x  45 cm 

40  x  170  x  45 cm 
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Pasha Oturma Grubu 
Ahşabın rahatlığını bahçelere taşıyoruz. 

İnce ve asimetrik çizgiler ile tasarlanmış Pasha oturma grubumuz, 

şıklığın yanı sıra rahatlığı ile de en iddialı ürünlerimizden biridir. 

Ölçüler: 

Üçlü Kanepe  :    197cm  x  84cm  x  76 cm 
İkili Kanepe    :  137cm  x  84cm  x  76 cm 

Tekli Koltuk    :    77cm  x  84cm  x  76 cm 
Orta Sehpa    :    70cm  x  110cm  x  45 cm 





Marco Oturma Grubu 
Bahçeye çıkıyoruz. 

İster bahçenizden ister havuz kenarlarında dilediğiniz gibi 

kullanabileceğiniz konforlu ve rahat bir takım. 
İki adet koltuk, bir adet kanepe ve orta sehpa ile sunulmuştur. 

Alüminyum gövde hafiflik ve dayanıklılık sağlamaktadır.  

Asimetrik ve açılı arka ayaklar Marco masa takımı ile uyum 
sağlamaktadır. 

Ölçüler: 

Kanepe:   77cm  x  210cm  x  76cm 

Tekli Koltuk:   77cm  x  77cm  x  76cm 
Orta Sehpa:    70cm  x  120cm  x  38cm 
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Skyline Corner 
Size huzur veriyoruz... 

Tıpkı oturma grubundaki gibi oval hatlara sahip kolçakları ve  
simetrik çizgisi ile Skyline Corner köşelerinize değer katmak için 

tasarlandı. 

Ölçüler: 

Sol Kanepe    :    79cm  x  174cm  x  68 cm 

Sağ Kanepe   :    79cm  x  174cm  x  68 cm 

Köşe Modül   :   79cm  x  79cm  x  68 cm 

Orta Sehpa    :    80cm  x  120cm  x  41 cm 



Skyline Masa Takımı 
Bahçenizin gözdesi olmaya aday. 

Ölçüler: 

Sandalye    :    58cm  x  6cm  x  73 cm 

Masa   :   100cm  x  200cm  x  76 cm 







Skyline Oturma Grubu 
Zarif ve şık... 

Alüminyumun hafifliğini, zarafet ve tasarım ile birleştirdik.  
Her türlü doğa koşullarına dayanıklı ve hafif oturma grubumuz,  

iki adet koltuk, bir adet kanepe ve orta sehpa ile kombinlenmiştir. 

Ölçüler: 

Kanepe    :    79cm  x  180cm  x  68 cm 

Tekli Koltuk    :    79cm  x  80cm  x  68 cm 

Orta Sehpa    :    80cm  x  120cm  x  41 cm 
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DIŞ MEKAN SANDALYELERİ

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun kullanılan mekanlara 

uygun üretilmektedir. Stok durumu, termin süresi, ambalaj, 

nakliye, garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için lütfen 

bizimle iletişime geçiniz. 



Breve File Sandalye 

• Alüminyumun hafifliği

• Alüminyum gövde

• İroko kol üstü

• Sergei ferrari tex

• Kimyasal işlemden sonra elektrostatik toz boya

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

En  :   55 cm 

Boy : 84 cm 

Oturum Yüksekliği :    44 cm 

Derinlik  :    45 cm 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun  

kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir.  
Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, 

garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için  
lütfen bizimle iletişime geçiniz. 



Breve Pedli Sandalye 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun  

kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir.  
Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, 

garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için  

lütfen bizimle iletişime geçiniz. 



Bella Plus Minderli 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun  

kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir.  
Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, 

garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için  
lütfen bizimle iletişime geçiniz. 



Chef Sandalye 

En: 56cm 

Derinlik: 42cm 

Yükseklik: 82cm 

Oturum Yüksekliği: 44.50cm 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun  
kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir.  

Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, 
garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için  

lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Roy cocoon & Rozy table S 47 



Canada Sandalye 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun  

kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir.  

Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, 
garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için  

lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Leaf Sandalye 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun  
kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir.  

Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, 
garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için  

lütfen bizimle iletişime geçiniz. 



Look Sandalye 

LOOK RENKLER Beyaz Beyaz, Beyaz Cappucino, Beyaz Fıstık Yeşili, Beyaz 
Lacivert, Cappucino Cappucino, Cappucino Fuşya, Cappucino Gri, Cappucino 

Siyah, Kumlu Cappucino, Kumlu Siyah, Siyah Açık Mavi, Siyah Sarı, Siyah 
Siyah 

En :  58 cm 

Boy :  88 cm 

Oturum Yüksekliği : 46 cm 

Derinlik : 69 cm 

Tür : Alüminyum 

Oturum Genişliği : 45 cm 

Ağırlık : 3,986 Kg. 

Koli Ölçüsü :  (cm) 118 x 58 x 78En: 56cm 

Derinlik: 42cm 

Yükseklik: 82cm 

Oturum Yüksekliği: 44.50cm 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun kullanılan mekanlara uygun 

üretilmektedir. Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, garanti koşulları 
ve süresi gibi sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 



Most Sandalye 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir. Stok durumu, termin süresi, 

ambalaj, nakliye, garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Most Sandalye 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir. Stok durumu, termin süresi, 
ambalaj, nakliye, garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 



Nova Iroko

RENKLER Beyaz, Siyah 



Napoli Sandalye 

En: 60cm 

Derinlik: 55cm 

Yükseklik: 75cm 

Oturum Yüksekliği: 58cm 

Ağırlık : 9.900kg 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun  
kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir.  

Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, 
garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için  

lütfen bizimle iletişime geçiniz. 
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Olca Sandalye 
RENKLER Siyah 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir.  

Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız 
için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 



Paris File 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir. Stok durumu, 
termin süresi,  ambalaj, nakliye, garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için lütfen bizimle iletişime 

geçiniz. 
57 

Paris S 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir. Stok durumu, termin süresi,  ambalaj, nakliye, garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için lütfen 

bizimle iletişime geçiniz. 



Paris Tekli Örgü 

RENKLER Beyaz, Siyah, Kapuçino, Antrasit 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

En : 60 cm  

Boy : 72 cm 

Oturum Yüksekliği : 39 cm 

Derinlik : 53 cm 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun  

kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir.  
Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, 

garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için  
lütfen bizimle iletişime geçiniz. 



Paris Örgü 

RENKLER Beyaz, Siyah, Kapuçino, Antrasit 

TEKNİK ÖZELLİKLER : 

En : 60 cm 

Boy :  72 cm 

Oturum Yüksekliği :  39 cm 

Derinlik :  53 cm 

Tür :  Alüminyum 

MİNDERLİ AĞIRLIK 7,952 Kg. 

KOLİ ÖLÇÜSÜ (cm) 65 x 65 x 75 

PARİS SANDALYE “ALÜMİNYUM PROFİL ” DETAYLARI 

ALM.BORU 32X2mm 

ALM.BORU 25X2mm 

ALM.LAMA 25X5mmRENKLER 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun  
kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir.  

Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, 
garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için  

lütfen bizimle iletişime geçiniz. 



Roma 

TEKNİK ÖZELLİKLER : 

En : 58cm 

Derinlik : 45cm 

Yükseklik  : 74cm 

Oturum Yüksekliği : 44cm 

Ağırlık:  5.850kg 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun kullanılan mekanlara uygun 
üretilmektedir. Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, garanti koşulları 

ve süresi gibi sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Lucy modular corner, modular center, coffee table & lounge 59 



Rose Salior Iroko 

RENKLER Beyaz, Siyah, Kapuçino, Kumlu 

• Alüminyum gövde

• İroko kol üstü

• Sergei ferrari tex

• Kimyasal işlemden sonra elektrostatik toz boya

• Ral renkler

TEKNİK ÖZELLİKLER:  

En :  56 cm 

Boy : 82 cm 
Oturum  Yüksekliği : 44 cm 

Derinlik :  44 cm 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun kullanılan mekanlara uygun 

üretilmektedir. Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, garanti koşulları 
ve süresi gibi sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 



Vegas Bar Taburesi

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

En : 52cm 

Derinlik :  43cm 

Yükseklik :  103cm 

Oturum Yüksekliği : 78cm 

Ağırlık :  5.000kg 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun  

kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir.  
Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, 

garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için  
lütfen bizimle iletişime geçiniz. 



Venedik File 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir. Stok durumu, 

termin süresi,  ambalaj, nakliye, garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için lütfen bizimle iletişime 

geçiniz. 

Venedik LUX 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir. Stok durumu,  
termin süresi,  ambalaj, nakliye, garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için lütfen bizimle iletişime 

geçiniz. 



Venedik Örgü

RENKLER Beyaz, Siyah, Kapuçino, Antrasit 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

En :  65 cm 

Boy :  69 cm 

Oturum Yüksekliği :  42 cm 

Oturum Yüksekliği : 44 cm 

Minderli Ağırlık :   6,800  

Koli Ölçüsü  (cm) 118 x 58 x 78 

VENEDİK TEKLİ SANDALYE “ALÜMİNYUM PROFİL ” DETAYLARI 

ALM.BORU 28X2mm 

ALM.LAMA 25X5mm 

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun  

kullanılan mekanlara uygun üretilmektedir.  
Stok durumu, termin süresi, ambalaj, nakliye, 

garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için  

lütfen bizimle iletişime geçiniz. 



 SALINCAKLAR
  Huzura açılan kapı... 



Huzurun en saf hali Rahatlığın adı... 

SALINCAK 1 

Ölçüler; 

Salıncak   :   110cm  x  196 cm 

Ölçüler; 

Salıncak  :    110cm  x  196 cm 
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Şimdi Salıncak zamanı.. 

SALINCAK 2 

Ölçüler; 

Salıncak  :   175cm  x  230 cm 



Huzurun en saf hali 

SALINCAK 3 

Güzel bir müzik eşliğinde dinlenirken bile estetiğe önem veririm diyorsanız 
sizlerİ bekliyor. 

Ölçüler; 

Salıncak   :   110cm  x  196 cm 



Zamanı durdurmak 

isteyeceksiniz.. 

SALINCAK 4 

El yapımı salıncaklarımız  ile her mevsim keyifle vakit geçirebilirsiniz. 

İster balkonunuzda isterseniz bahçenizde büyük bir zevkle kullanabilirsiniz. 

Ölçüler; 

Salıncak   :   175cm  x  230 cm 



Kendinizi bize bırakın. 

SALINCAK 5 

Ürün Ölçü (tek kişilik ) genişlik 100 Yükseklik 196cm 



Müziğin sesini dinleyin. 

SALINCAK 6 

Ürün Ölçü Genişlik 130, yükseklik 230cm 

68 Safi dining table, dining chair & sunlounger no arms 69 



Siesta zamanı... 

SALINCAK 7 

ÜRÜN ÖLÇÜ: Genişlik 100cm, Yükseklik 196cm 
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Bu yaz sizin... 

SALINCAK 8 

Ürün ölçü ( çift kişilik )  

Genişlik 168, derinlik 150, yükseklik 215cm 



Bahçeler sizin... 

SALINCAK 9 

Ürün Ölçüsü ( Çift Kişilik )  
Genişlik 168cm Derinlik 150cm, Yükseklik 215cm 



Evinizdeki konfor... 

SALINCAK 10 

Ürün ölçüsü: (Tek kişilik) Genişlik 110 Yükseklik 196cm 

72 Monte Carlo dining chair & Avignon side table 73 



SAPANCA SALINCAK 
Ölçüler; 

Salıncak  :  210  x  130  x  190 cm 
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METAL SANDALYELER

Ürünlerimiz cafe, bar, restoran gibi yoğun kullanılan mekanlara 

uygun üretilmektedir. Stok durumu, termin süresi, ambalaj, 

nakliye, garanti koşulları ve süresi gibi sorularınız için lütfen 

bizimle iletişime geçiniz. 

































THONET SANDALYELER

19.yüzyılın ortalarında bugünün beklentilerine cevap
veren sandalye ve askılıkları Michael Thonet üretmiştir.
O iyi bir tasarımcı, uygulayıcı, sanatçı ve başarılı bir iş
adamıdır.

Ağacı buharla yumuşattı, kalıplara koydu, fırınladı 
dünyaya kendi adıyla anılan sandalye ve mobilyaları 
armağan etti. Güzellik, sadelik, işlevsellik, seri üretime 
uygunluk sağlamlık ve ucuzluk bu sandalyesitilinin en 
önemli vasıflarındandır. 

Michael Thonet 1796 da prusyada ren bölgesinde 
bulunan bobpard’da doğdu duyarlı bir bilinçlilikle bir 
ömürboyu yılmadan uzun ve zahmetli bir çaba gösterdi. 
Önce lamine sonra masif kayın ağaç çubuklarını kullandı 
ve cafe sandalyeleri , bar sandalyeleri , restaurant 
sandalyeleri, ahşap sandalyekategorisinde ün yapmış 
birçok sergi ve fuarda sayısız madalya kazanmıştır. 

ST-23 koduyla ürettiğimiz sandalye 2 milyon ST-6 thonet 
askılık 1 milyon sallanan sandalye 100 bin adet üretilmiş 
sanat, ucuzluk ve lüks birlikte hedeflenmiştir. 1976 da 
4500 işçi çalışıyor günde 2000 adetsandalye üretiliyordu. 
20. yüzyılda 4.181,799 adet sandalye üretimi yapılmış ve
bütün dünyaya satılmıştır. Michael thonet 1871 yılında
öldü ve oğulları firmayı devam ettirdiler.

I. ve II. dünya savaşlarında büyük darbe gören tesisler
günümüzde Gebrüder Thonet Viyana adı altında
faaliyetini sürdürmektedir. Thonet stil sandalye 180 yıldır
değişen siyasal ve toplumsal koşulların sık sık birbirinin
yerini alan sanat üslüpları ile modaların ve insanların,
bunların doğrultusunda durmadan yer değiştiren
zevklerin karşısında direnerek her dönemde beğenilmiş
bir sandalye markası olmuştur.
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ŞEZLONG 

COLLECTİON 

Şezlong mu arıyorsunuz?  

Yazın keyfini istediğiniz model  
şezlong ile çıkartmak artık çok kolay 





SHINE ŞEZLONG 
Harika bir yaza 
merhaba...  

Shine şezlong ile havuz başında keyifle 

vakit geçirin. 

Ölçüler; 

Şezlong    :  200  x  60  x  33 cm  

Yan Sehpa    :    45  x  45  55 cm 





RELAX ŞEZLONG 
Relax ile yaz başlasın.. 

Güneşe ve suya dayanıklı dış mekan  

ürünlerimizde güneşin keyfini çıkartın.  
Hem bakımı kolay hemde uzun ömürlü. 

Ölçüler; 

Şezlong    :  190  x  56  x  30 cm 
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