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Firma Profili
Erbazlar, mobilya sektöründeki yatırımlarına 1969 yılında başlamıştır. 

Erbazlar, giderek yoğunlaşan talepleri karşılamak amacı ile kaliteli 
üretimden ödün vermeden, kapasitesini artırma yoluna gitmiştir. 

1991 yılında Sincan Organize Sanayi’nde kurduğu 6400 m² kapalı 
olmak üzere, toplam 10.000 m² açık fabrika alanında, deneyimli 
teknik ekibi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Ortalama 500.000 m²  suntalam gövde ile 200.000 m²  laminat panel 
ve kapak üretimi, tesisin yıllık üretim kapasitesini oluşturmaktadır.

Erbazlar; bugün sahip olduğu ISO 9001-2008 Kalite Güvence Sistemi, 
TSE ve Türk Standartları Enstitüsü’nün Hizmet Yeterlilik Belgesi 
ile birlikte Sanayi Bakanlığı onaylı Garanti Belgesi’ni, üretimlerinin 
vazgeçilmez sonuçları olarak sunmaktadır. 

Ahlaklı iş anlayışı ile modern tesislerindeki yüksek kaliteli üretimlerini, 
daima en ekonomik koşullarda sunan Erbazlar, koşulsuz müşteri 
mutluluğunu ilke edinmiştir.

PROFILE
Erbazlar started to invest in furniture sector in 1969. 

Since then the firm has chosen to improve its capacity in order to 
provide gradually increasing demands without compromising its 
good quality production. 

In 1991 the firm constructed a plant of 10.000 m² with a 6.400 m² 
indoor area and has been keeping on operating with its experienced 
technical team.       

Yearly production capacity of the plant consists of 500.000 m² cheap 
board carcass and 200.000 m² laminated layered board and door 
production. 

Erbazlar submits ISO 9001-2008 Certificate of Quality, TSE and 
Service Compliance Certificate of Turkish Standarts Institute and 
Certificate of Warranty approved by Ministry of Industry as an 
indispensable result of good quality production. 

Offering high quality products shaped in modern plants, Erbazlar 
has made  a point of  customer complacency in the most affordable 
conditions. 
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Modern Tesislerde

Yüksek Kalitede Üretim
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Tasarım

Müşterilerimizden gelen talepleri en doğru şekilde değerlendirmek 
için firmamız bünyesinde bulunan proje personeli, ürünlerin çizimle-
rinden başlayarak tüm konsepti, müşterilerimizin istekleri doğrultu-
sunda teknik bilgi ve tecrübesiyle sunar. Ekonomi ve Tasarım anla-
mında en doğru projeyi ulaştırır.

Teknoloji ve kaliteden ödün vermeyen firmamızın amacı müşterileri-
mizin rahatlıkla kullanabileceği mekanlar yaratıp, estetik çizgiler taşı-
yan, görsel açıdan rahatsız etmeyen kurgular oluşturmaktır. Evlerde, 
ofislerde, restoranlarda ve birçok mekanda hızlı ve ekonomik çözüm-
ler sunuyoruz. Ayrıca şıklığı, zarafeti ve teknolojiyi buluşturan sıra dışı 
mekanlar yaratıyor, ürettiğimiz, uyguladığımız mobilyalarda da birbi-
rinden bağımsız zevklere özel seçenekler sunuyoruz.

Our equipped staff prepare all the concept starting from designing 
the products through their technical experience in accordance with 
our customers’ demands in order to interpret their requests properly. 
As a result, they end up with the best project in economic and de-
signing. 

Our firm, which never compromises technology and quality,  aims 
not only to create residences that our customers can easily use but 
also set up places holding aesthetic beauty and visual harmony. In 
order to reach this aim we provide fast and economic solutions for 
flats and houses, offices, restaurants, and other places. Besides, 
we form extraordinary environments combining elegance, grace and 
technology. Likely, our furniture has various alternatives for people 
who have different taste of designs. 

Design
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Müşteri İlişkileri

Our main purpose is to establish consistent and warm relationships by 
offering products designed for you  through knowledge and experiences 
that we have gained for years.   

Yıllardır edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizle sizler için tasarladığımız ürün-
leri sunarken yalnızca siparişiniz ve ürünün teslimine kadar olan süreçle sı-
nırlı olmayan, kalıcı ve sıcak dostluklar kurmak temel hedefimizdir. 

Customer Relations



Kalite Kontrol

Quality Control

Bu birimin öncelikli görevi gelen hammaddenin üretim kriterlerine 
uygunluğunu kontrol etmektir. Birim elemanları ardından 
hammaddenin üretim süreci aşamasında standartlara uygun 
işlenip işlenmediğini tespit eder ve ürünün tüketiciye tesliminden 
önceki son kontrolleri yapar. 

The main task of this unit is to check whether the present raw 
material complies with the criteria of manufacturing. Then the 
staff of this unit oversees if the raw material is worked according 
to the standarts during manufacturing process. Finally, they make 
the last supervision before the product is delivered.   
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Lojistik

Logistic

Üretimi bitmiş malzemenin, sevkinden başlayarak en iyi şekilde 
yerine ulaştırılmasına, malzemenin sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde 
montajının yapılmasına kadar geçen süreci yönetim altında tutarız. 
Hizmetimizde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak bizim en 
önemli vazifemizdir.

Preparing transportation schedule of the products of which quality 
control has finished, their transportation, applying packaging and 
loading rules, mounting products properly according to the project 
and delivering them to the customer without any problem are 
practiced by this unit.    
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Havalimanları

Airports

Özel uygulamalar, detay çözümleri isteyen bu tür projelerde çözüm ortağı olmanın haklı 
gururunu yaşarken, mekandan ayrılan insanların zihninde kalıcı izler bırakabilmenin 
titizliği ile çalışıyoruz.

Detail solutions for special applications wanting this kind of pride in being a partner for 
projects in the solution space while working with the throughness of leave and indelible 
marks on the minds of people who leaves.
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Hastane ve  Laboratuvar

Laboratories and Health Institutions

Sağlık kuruluşlarında kullandığımız malzemelerimiz; hijyenik olması, toz ve kir barındırmama özellikleri 
nedeniyle bu tür yapıların vazgeçilmezidir.

Furnishing we use for health institutions are preferred by our clients since they are easy to cleaning and 
as hygienic.
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Oteller
Hotels

Evinizdeki şıklığı ve rahatlığı otel mobilyalarımızda bulacaksınız. Otellerinizdeki tüm ahşap işlerini kaliteli işçilikle ve farklı çözümlerle 
tasarlayıp üretmekteyiz.

You will find the elegance and comfort of your home with our hotel furniture we designed manufacture all wood works with 
high quality and varied solutions.
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Eğitim Kurumları

Educational Institutions
Okul projelerimizde; ergonomik tasarlanmış ürünlerde, sade ve yumuşak tonları tercih ederek, insan-
ların psikolojik olarak kendilerini daha rahat hissetmelerini ve daha verimli çalışmalarını amaçlıyoruz.

School projects ergonomically designed products, a simple and soft tones of the people themselves 
feel more comfortable phycholocally and intent to work more efficently.



Derslik ve Kütüphane

Classes And Libraries 
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Tasarıma başlarken mekan, renk ve mobilyanın konumu  üzerine yoğunlaşıyoruz çünkü mobilyanın işlevi ve estetiği mekanın  
kullanım oranını artırır. Doğadan gelen ürün, doğadan gelen renkler...

Designs for libraries must focus on color, shapes and space. Because functionality and aesthetic of furnuture increases the space.
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Anaokulu Projeleri

Nursery Projects
Çocuklarımızın güvenliği çok önemlidir. Tasarımlarda keskin hatlar yerine yuvarlak hatlar ve hijyenik malzemeler kullanılır.

Security of our children is the most important thing for us. We use rounded corners instead of sharp lines. Allthe materials 
must be hygenic.
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Nitelikli Proje ve Toplu Konut

Quality Project And Housing Estate

Site ve kooperatif projelerinde, mutfak, banyo dolapları, vestiyer, ray dolap sistemleri ve ahşap mobilyalarda 
kaliteli ve estetik ürünler tasarlıyoruz. Mekanınız için farklı imajlar ve kullanışlı çözümler sunuyoruz. 

For estate and cooperative projects, we design high quality and aesthetic products as kitchen, bathroom 
cabinets, railed closet systems, cloakroom and wood furnishings offer useful solutions and different images 
to your place.



Mutfak Modül Sistemleri

Kıtchen Modular Systems
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Mutfakları sadece ihtiyaçlarımızı karşılayan mekanlar olarak değerlendirmek haksızlık olur. Mutfağınızın her noktasını 
değerlendirmeye olanak tanıyan özel tasarımlarımızla düşlerinizi gerçekleştiriyoruz. 

It would be injustice to treat kitchens as places that are used only in need. We make your dreams come true with our designs 
that use every space of your kitchen. 
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“Hayallerinizdeki mutfağı yaratın, mutfağınızda konforun keyfini 
yaşayın” diye size özel tüm detayları sunuyoruz. Gerçek birer 
yaşam alanı haline gelen mutfakların birbirinden farklı, işlevsel, 
konforlu ve şık örneklerini tasarımlarımızda bulacaksınız.

We present all details special for you so that you can have the 
kitchen in your dreams and experience luxury of it. You will find 
the kitchens among our different, functional, luxurious, and 
elegant designs.
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Banyo Dolapları

Bathroom Cupboards
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Banyo dolaplarımız doğal şıklığı ve sahip oldukları tasarım çizgisiyle birlikte, özgün, dayanıklı ve hijyeniktir.

Our bathroom cupboards are not only natural and elegant but also original, enduring, and hygienical.
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Raylı Dolap Sistemleri
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Kapılar
Doors

Kendine has ve estetik tasarımı, farklı ölçü, renk ve model seçenekleri ile kapılarımız geniş bir müşteri 
kitlesine cevap verecek yelpazededir. İster standart Amerikan kapılarımız, isterse doğal ahşap kaplamalı 
kapı modellerimiz sizlerin projelerinde çözüm ortağı olmamızı sağlayacaktır.

It’s own unique aestetic design, color and pattern options with doors of different sizes to meet a wide 
ranging customer base.
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Amerikan Panel Kapılar American Panel Doors
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Amerikan Ceviz Kaplama

American Walnut Veneer

Amerikan Ceviz Kaplama

American Walnut Veneer

Bambu Bamboo

Bambu Bamboo

Plesenk Palisander

Plesenk Palisander

Sapelli Sapelli

Sapelli Sapelli

Frz Meşe Eng. Ong

Frz Meşe Eng. Ong

Abanoz Ebony

Abanoz Ebony
Lake Laquered

Lake Laquered

Doğal Ahşap Kaplamalı Kapı Yüzeyi Natural Wood Veneer Door Skin
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Lake

Lacquered

Bambu Bamboo Teak Teak Abanoz Ebony

Bambu Bamboo Teak Teak Abanoz Ebony

Fugalı Lake

Lacquered

Lake Laquered

Lake Laquered
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Lake

Lacquered

Fugalı Kiraz Kaplama

Cherry Veneer

Bambu Bamboo

Bambu Bamboo

Plesenk Palisander

Plesenk Palisander

Sapelli Sapelli

Sapelli Sapelli

Frz Meşe Eng. Ong

Frz Meşe Eng. Ong

Abanoz Ebony

Lake Laquered

Lake Laquered

Abanoz Ebony
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Lake

Lacquered

Bambu Kaplama

Bamboo Veneer

Bambu Bamboo Teak Teak Abanoz Ebony

Lake Laquered Teak Teak Abanoz Ebony

Lake Laquered
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Genel Uygulamalar ve Sosyal Tesisler
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MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ
OFİS MOBİLYALARI

AKRİLİK UYGULAMALARI 
COMPACT CUBICLE SYSTEM

BALO/CAFE BAR
kONFERANS SALONLARI

MODULAR PARTITION WALL SYSTEMS
OFFICE FURNITURE 

ACRILIC APPLICATION
COMPACT CUBICLE SYSTEM

BALL ROOM/CAFE BAR
CONFERENCE ROOM
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Modüler Bölme Duvar Sistemleri

Modular Wall Partition Systems
Modüler bölme duvar sistemleri her mekanda uygulanabilen, estetik çözümler 
sunan, hızlı bir şekilde montajı yapılan, ekonomik bir malzemelerdir. Alternatifli cam 
ve panel kombinasyonlarının birlikte kullanılmasını sağlayan sistem, gerek jaluzi 
kullanımında gerek gizli kanallı cam profiliyle şık, ekonomik, fonksiyonel, ferah ve 
estetik mekanların tasarlanmasına olanak sağlar.

Profiles that are used in the system look homogeneous and smooth. Window 
and door frames are produced just ready to be mounted. This stuff is not only 
economical but also mounted fast, applicable for every place and offers aesthetic 
solutions. This system implements using glass and paneling combinations with 
alternatives together. It is also used with jalousie usage. With invisible passaged 
glass profile it provides to design elegant, economical, functional, roomy and 
aesthetic environments.



Ofis Mobilyaları

Office Furniture 
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Ofis uygulamalarında, yönetici ve personel masa grupları, ekip çalışmasını ön planda 
tutan modüller ve sabit-hareketli mobilya grupları, ’’workstation’’ çalışma sistemleri, 
dolaplar, depolama ve arşiv üniteleri, bilgisayar masaları, bölücü panel ve duvar 
sistemleri, toplantı masalarından oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.

For office applications we have a big product range including manager and stuff 
tables,  modular and stationary-mobile furniture groups that regard team work, 
workstation working systems, cupboards, storage and archive units, computer 
tables, separating panel and wall systems and meeting tables. 
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Modüler Ofis Panel Sistemleri

Modular Office Pannel Systems

82 erbazlar

Camda ve panelde uygulanabilen alternatifler gibi ofis sistemlerinde de ara bölme olarak, farklı yüzey seçenekleri mevcuttur. 
Ofis mobilyalarıyla birlikte tasarlanarak mekanlarda bir bütünlük oluşturur.

There are different surface alternatives as partition in office systems like alternatives that can be applied to glass and panel. 
Design with office furnitures to find the unity.
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Akrilik Uygulamalar

Acrylic Applications 
- Akrilik malzemesi günümüzde özellikle mutfak tezgahlarında ve banyo tezgahlarında, teknelerde, fastfood, otel, hastane ve laboratuvar 
tezgahlarında, alışveriş merkezlerinin iç ve dış mekanlarında uygulanabilir. Homojen, esnek ve derz olmadan eklenebilme yapısı sayesinde 
istenilen formlar üretilebilir. Masif ve pürüzsüz yüzeyier hijyenik olduğu için mikrop ve bakteri barındırmaz ve temizlenmesi kolaydır.
- Rengi solmaz, yanmaz.
- Limon, sirke ve benzeri asitlere, darbelere karşı yüksek direnç gösterir.
- Estetik ve uygulanabilirlik özelliği ile sınırsız tasarım özgürlüğü sağlayan ideal bir malzemedir.

Today acrylic can be used with kitchen tops, bathroom tops, boats, fastfood restaurants, hotels, hospitals and laboratory tops, inside 
and outside of shopping malls. We can produce various forms because it is homogenous, flexible and can be seen the junction of 
panels. Since its massive and smooth surface is hygienical, it does not include germ or bacteria. It is also easy to clean. Further, it never 
fades. It is fireproof, resistent to lemon, vinegar and alike acids and impacts. Because of its aesthetic and applicable features, it is the 
right stuff for unlimited and free designings. Also, as Erbazlar we offer you all colours that you like.
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Balo Salonları
Ball Rooms

Akustik detaylar, uyum, ferahlık, zarafet ve sadelik…
Ahşabın tüm zarafetini sosyal mekanlarınızda da önünüze sunuyoruz.

Acouistic details, Harmony, Spacious, Simplicity….
We offer all the elegance of wood in front of you in social  spaces.
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Cafe & Bar & Restoran

90 erbazlar

Hayallerden gerçeğe dönüşen ışık, kaliteli ve ergonomik mobilyalar sizleri sosyal mekanınızda bekliyor.

Our main purpose is to make your guests fascinated with our furniture and designs in your hotels’ most social places.
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Konferans Salonları

Conference Halls
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Akustik detaylar, uyum, zarafet, sadelik ve ferahlık; hepsi sizin için düşünüldü ve tasarlandı.

Acoustical details, harmony, elegance, simplicity and comfort: all are considered, planned and designed for you.
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Compact Cubicle ve Islak Mahal Uygulamaları

Compact Cubicle And Wet Area Applications
Compact laminat özellikle toplu kullanım alanlarında uygulanmakla birlikte daha birçok alanda da kullanıl-
maktadır. Özellikle; Havaalanları, Spor kompleksleri, Hastaneler, Eğitim kurumları, İş merkezleri , Alışveriş 
merkezleri, Restaurantlar, Oteller, Fabrikalar, Laboratuvarlar, Ameliyathaneler  ve Hijyenik odalar...

Compact laminate is not only used for public areas but also for various places as fol-
lows: Airports, Leisure centers, Hospitals, Educational Institutions, Trade centers,  
Shopping Malls and Restaurants, Hotels, Factories, Laboratories, Surgeries and Hygienical rooms.   
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Compact Laminat Soyunma Dolapları
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Compact Laminat Dış  Mekan Uygulamaları



Referanslar

• ESTON İNŞAAT - İSTANBUL - Ardıçlı Evler projesi 69 Lüks villa banyo, vestiyer, 
çamaşır odası vs imalatı
• ESTON İNŞAAT - İSTANBUL - Ardıçlı Evler 2. Etap 26 Lüks villa banyo, vestiyer, 
çamaşır odası vs imalatı
• İTOKENT VİLLALARI  -  İZMİR - Perakende bazda iç dekorasyon işleri
• AFRA İNŞAAT - 36 Daire mutfak dolabı
• AY SİTESİ - ANKARA - 57 konut mutfak dolabı 
• MİFA İNŞAAT - ANTALYA - Belek Golf villaları mutfak, banyo, vestiyer, gömme dolap 
imalatı
• CANBERK İNŞAAT - ANKARA - Mutfak ve banyo dolabı imalatı
• ÇINAR BACANLI - ANKARA - 12 Konut mutfak / banyo dolabı
• ÇINAR SİTESİ - ANKARA - 63 Konut mutfak / banyo dolabı
• EMA ASMABAHÇE KONUTLARI - ANKARA - 294 Konut mutfak / banyo dolabı
• İNCEK VİLLALARI YAPI KOOP - ANKARA - 113 Adet mutfak / banyo vestiyer imalat 
ve montajı
• YENİ KONAK İNŞAAT - ANKARA - Çukurambar vestiyer, gömme dolap ve banyo 
dolabı imalatı
• ORUN YAPI KOOPARATİFİ - ANKARA - 34 Villa mutfak dolabı imalatı 
• ÖZALTIN İNŞAAT - ANKARA - 18 Konut mutfak / banyo dolabı
• PLASMEN A.Ş.  - ANKARA - Lojman ve misafirhane mutfakları
• SEDİR SİTESİ - ANKARA - 100 Konut mutfak / banyo dolabı
• SINE İNŞAAT 100.YIL PROJESİ - ANKARA - mutfak dolapları imalatı
• TİM İNŞAAT - ANKARA - Sabinum yamaç evleri konutları 42 konut mutfak ve banyo 
dolabı
• GESTAŞ İNŞAAT - ANKARA - Tunalı Hilmi mutfak, vestiyer, banyo dolabı 10 konut
• KALEMCİ İNŞAAT - GÖKKUŞAĞI SİTESİ - ANKARA - 80 Lüks konut mutfak / ban-
yo dolapları ve vestiyer
• MEHTER İNŞAAT - PARK YAŞAM - ANKARA - 35 Konut giyinme odaları
• TUNA İNŞAAT 5000 EVLER KOOP. - ANKARA - 239 Adet mutfak dolapları
• DIA HOLDİNG - AZERSUN - AZERBAYCAN - 60 Adet vill komple tefrişi
• SİYAH KALEM İNŞAAT - PAKİSTAN - 200 Adet mutfak dolabı
• GÜRBAĞ İNŞAAT / DOHUK AVROCITY PROJESİ 1.FAZ. - IRAK - 35 Konut mutfak 
dolabı
• ÇANKIRI İNŞAAT - IRAK - 232 Konut mutfak imalatı
• SIR İNŞAAT - ANKARA - 38 Konut mutfak kapı banyo ve muhtelif dolap imalatı
• SIR İNŞAAT - ANKARA - 38 Konut akrilik mutfak ve banyo tezgahı uygulamaları     
• DOLUNAY İNŞAAT - ANKARA - Konut akrilik mutfak ve banyo tezgahı uygulamaları
• ÖZTÜRK RESIDENCE - ANKARA - Konut akrilik mutfak ve banyo tezgahı uygula-
maları
• URANSAN İNŞAAT A.Ş. - ANKARA - Elit Urankent Konutları 136 Daire mutfak ve 
banyo dolabı

• 69 Luxuryvillas bathroom, cloakroom, loundry rooms

• 26 Luxuryvillas bathroom, cloakroom, loundry rooms

• Interior decorations of villas
• 36Kitchen sets
• 57 Kitchen sets
• Kitchen, bathroom, cloakroom and wardrobes for belek golf villas

• Kitchen sets and bathroom sets product
• 12 Residence kitchen sets and bathroom sets
• 63 Residence kitchen sets and bathroom sets
• 294 Residence kitchen sets and bathroom sets
• 113 Kitchen, bathroom, cloakroom and wardrobes

• Cloakroom, wardrobes and bathroom sets product

• 34 Luxuryvillas, kitchen sets product
• 18 Residence kitchen and bathroom product
• Masshousing and restroom
• 100 Residence kitchen and bathroom sets
• Kitchen sets product
• 42 Residence kitchen and bathroom sets product

• 10 Residence kitchen,bathroom,cloakroom and wardrobes
• 80 Luxuryvillas bathroom,cloakroom,loundry rooms

• 35 Residence lockerrooms
• 239 Kitchen sets
• 60 Luxuryvillas complete furnishing
• 200 Kitchen sets
• 35 Residence kitchen sets

• 232 Residence kitchen products
• 38 Residence kitchen doors,bathroom and cabinets product
• 38 Residence kitchen doors,bathroom and worktops product
• Residence acrylic kitchen and bathroom worktops
• Residence acrylic kitchen and bathroom worktops

• Elit urankent residences 136 flats kitchen and bathroom sets

SİTE-ÖZEL KONUT VE VİLLA UYGULAMALARI

SITES, VILLAS AND PRIVATE FLATS
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• 88 Flats  kitchen, bathroom and cloakrooms
• Cevizlidere 20 residence kitchen and bathroom sets
• 3 Villas complete furnishings
• 90 Residence  kitchens and bathrooms sets
• Baku place 70 residence kitchens sets
• Bilgeh estate villas 72 villas all of furnitures
• 1254 Luxury residences furnitures

• Office furnishings
• Compact laminate system
• Restaurants, all of furnitures

• Wedding saloon, all of furnitures

• Manor furnishing
• Panel furniture products
• For container all of furniture products for TPAO

• 64 Rooms dormitory kitchen sets,cloakrooms and bathrooms

• American army camping site,200 room t.K. Furnishing
• Research laboratory
• Laboratory cabinets.
• 1100 For container all of furniture products

• 300 For container all of furniture products

• 416 For container all of furniture products

• Aselsan nizamiye building counters and office furnishing
• Special forces unit-wood furnishings

• Cloakroom, counter, nursery manufacturing

• General residence door manufacturing
• Metropolitan municipality social facility and villas exterior coverings and compact 
curtain works 2200 m2

• Wood cabinets manufacturing

• MİDAS KONUTLARI - ANKARA - 88 Daire mutfak, banyo vestiyer dolapları
• KOÇ MÜHENDİSLİK - ANKARA - Cevizlidere 20 konut mutfak ve banyo dolapları
• AYDOĞANLAR - UŞAK - 3 Adet villa komple tefrişatı
• DIA HOLDING - BAKÜ - 90 Konut mutfak ve banyo Dolapları
• DIA HOLDING  - BAKÜ - Bakü Place 70 konut mutfak dolabı
• DIA HOLDING - BAKÜ - Bilgeh Estate Villaları 72 Adet villa sabit mobilyaları
• GÜRBAĞ İNŞAAT / DOHUK AVROCITY PROJESİ 2-3-4-5-6. FAZ. - IRAK - 1254 
Lüks konut mobilyaları

ÖZEL PROJE DEKORASYON UYGULAMALARI

SPECIAL PROJECT DECORATIONS

• KODSAN KAZAN - ANKARA - Büro tefrişatı
• MİKROPOR A.Ş. - ANKARA - Kompakt Laminat - Cubicle Uygulaması
• NOKTA İNŞAAT (MAKRO MARKET) - ANKARA - Restoran tüm hareketli ve sabit 
mobilya imalatı
• NOKTA İNŞAAT (MAKRO MARKET) - ANKARA - Düğün salonu tüm hareketli ve 
sabit mobilya imalatı
• NOKTA İNŞAAT (MAKRO MARKET) - ANKARA - Gölbaşı Malikane tefrişatı
• OFFICE ONE SUPERSTORE - ANKARA - Muhtelif panel mobilya üretimi
• OPAL PREFABRİK - ANKARA - TPAO Projesi konteyner içi hareketli ve sabit mo-
bilya imalatı
• ÖLMEZ İNŞAAT - ANKARA - 64 Odalı özel öğrenci yurdu mutfak / banyo dolapları 
vestiyer imalatı
• ÖNEY MOBİLYA - Amerikan ordusu geçici kamp alanı 200 oda T.K tefrişatı
• ÖZKAŞIKÇI UN SANAYİ - ANKARA - Araştırma Laboratuvarı
• SİNCAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - ANKARA - Laboratuvar dolapları
• TREYSAN PREFABRİK A.Ş. - ANKARA - Konteyner içi sabit mobilya imalatı 1100 
Adet
• TREYSAN PREFABRİK A.Ş. - ANKARA - Konteyner içi sabit mobilya imalatı 300 
Adet
• TREYSAN PREFABRİK A.Ş. - ANKARA - Konteyner içi sabit mobilya imalatı 416 
Adet
• TÜZÜN YAPI LTD.ŞTİ - ANKARA - Aselsan Nizamiye binası banko ve büro tefrişatı
• ALİ OSMAN ÖZMEN  İNŞAAT - ANKARA - Özel kuvvetler Gölbaşı tesisleri muhtelif 
ahşap imalatları
• ALİ OSMAN ÖZMEN  İNŞAAT - ANKARA - Aksaz Üssü, Karargah Binaları - Gömme 
dolap, banko, kreş vb. imalatları
• A1 CITY AVM - ANKARA - Genel mekan kapı imalatları
• GİRİŞİMCİLER İNŞAAT - SELAMİ İNŞAAT - ANKARA - Büyükşehir Belediyesi sosyal 
tesis ve villaları dış cephe compact giydirme işi 2200 m2

• TC BAŞBAKANLIK MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI - TRABZON - Ahşap dolap ima-
latları
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• BOROVA YAPI A.Ş.- ADAPAZARI - Adapazarı Devlet Hastanesi tefrişatı
• HÜSAMETTİN PEKER İNŞAAT - SİVAS - 24 Derslikli İ.Ö.O. ahşap ugulamaları
• İÇTAŞ İNŞAAT - SİVAS - 24 Derslikli İ.Ö.O. ahşap ugulamaları
• İÇTAŞ İNŞAAT - IRAK - Erbil Merkezi Hastane ahşap imalatları
• İÇTAŞ İNŞAAT - İZMİR -125 Yataklı Hastane ahşap uygulamaları
• KOÇOĞLU İNŞAAT - SAMSUN - 24 Derslikli İ.Ö.O. ahşap ugulamaları
• PEKERLER İNŞAAT - ERZURUM - 24 Derslikli İ.Ö.O. ahşap ugulamaları
• PEKERLER - DOĞCAN İŞ ORTAKLIĞI - CİZRE - 150 yataklı Devlet hastanesi tüm 
ahşap uygulamaları
• POLATLI TATİL KÖYÜ - ANTALYA - 120 Konut mutfak dolabı imalatı
• TÜRK TELEKOM OKULLARI - İSTANBUL - Tüm ahşap işleri ve ıslak mekan uygu-
lamaları
• TÜRK TELEKOM OKULLARI - İZMİR - Tüm ahşap işleri ve ıslak mekan uygulamaları
• TÜZÜN YAPI LTD.ŞTİ. - ERZURUM - Erzurum havalimanı ahşap duvar giydirme, 
banko, kapı ve tüm ahşap işleri
• AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - ANTALYA - Kütüphane ve soyunma dolapları
• ANKARA ÜNİVERSİTESİ - ANKARA - Çocuk hastanesi mutfak imalatları
• SSK DIŞKAPI HASTANESİ - ANKARA - Eczane dolapları
• ANKARA SSK İHTİSAS HASTANESİ - ANKARA - Poliklinik ve servis eczaneleri tef-
rişat
• ANKARA NUMUNE HASTANESİ - ANKARA - Servis eczaneleri tefrişatı
• PERAKENDE BAZDA ÖZEL ECZANELER - Genel tefrişatı
• BURSA DEVLET HASTANESİ - BURSA - Tüm hareketli ve sabit mobilyaları
• ANKARA SSK ETLİK HASTANESİ - ANKARA - Eczane tefrişatı
• ÖNEY MOBİLYA - IRAK - Dohuk otel tüm ahşap uygulamaları
• DİLEK - VENA ORTAK GİRİŞİMİ - İSTANBUL - Silivri Cezaevi 500 konut kapı ve 
muhtelif ahşap imalatları
• GİRİŞİMCİLER İNŞAAT - YOZGAT - 24 Derslikli İ.Ö.O. ahşap ugulamaları
• GİRİŞİMCİLER İNŞAAT - BOLU - 24 Derslikli İ.Ö.O. ahşap ugulamaları
• İÇTAŞ İNŞAAT - ANKARA - Ankara Esenboğa Havalimanı smart binaları komple 
tefrişi
• İÇTAŞ İNŞAAT - İZMİR - Adnan Menderes havalimanı smart binaları komple tefrişi
• İÇTAŞ İNŞAAT - İSTANBUL - Atatürk havalimanı smart binaları komple tefrişi
• İÇTAŞ İNŞAAT - DALAMAN - Dalaman Havalimanı smart binaları komple tefrişi
• İÇTAŞ İNŞAAT - KIBRIS - Ercan Havalimanı smart binaları komple tefrişi
• BC MADENCİLİK MBD İNŞAAT - KONYA - Konya Hastanesi sabit mobilya imalatı
• KEYİFLİ MANGAL (RIFKI) RESTAURANT - ANKARA - Compact kabin sistemleri
• ANTARES ALIŞVERİŞ MERKEZİ - ANKARA - Sinema salonu compact kabin sis-
temleri
• GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - GAZİANTEP - Park alanları compact ka-
bin sistemleri
• HACETTEPE ÜNVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - ANKARA - Laboratuvar compact tez-
gah sistemleri
• ANKARA NUMUNE HASTANESİ - ANKARA - Ahşap imalatları
• YETSAN A.Ş. - ANKARA - Compact kabin sistemleri ve ahşap imalatları
• MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - MERSİN - Park alanları compact kabin sis-
temleri

• Adapazarı devlet hastanesi all of furnishings
• 24 Classroom –wood applications
• 24 Classroom –wood applications
• Hospital-wood manufacturing
• 125 Bed hospital wood manufacturing
• 24 Classroom –wood applications
• 24 Classroom –wood applications
• 150 Bed hospital all of wood applications

• 120 Residence kitchen cabinet manufacturing
• All of wood applications and wet areas application

• All of wood applications and wet areas application
• Erzurum airport wood wall system,counter,door and all of them wood application

HAVALİMANI, OKUL, HASTANE, OTEL UYGULAMALARI
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• OKUL BİNALARI - TÜRKMENİSTAN - Compact kabin sistemleri
• ALEYNA ÖĞRENCİ YURDU - KIRIKKALE - Compact kabin sistemleri
• GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - ANKARA - Compact labora-
tuvar dolap ve tezgahları
• ZİRAAT BANKASI - KIBRIS - Compact iç cephe kaplamaları
• TAHSİN BANGUOĞLU ÖĞRENCİ YURDU - ANKARA - Compact kabin sistemleri
• ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - ANKARA - Sınıfların dolapları, kapıları ve sabit mo-
bilya imalatı
• ANAOKUL HAREKETLİ MOBİLYASI - KAZAKİSTAN - 1200 adet okul
• GAZİ ÜNİVERSİTESİ - BESLENME İLKELERİ VE BESİN KİMYASI LABORATUVAR-
LARI - ANKARA - Laboratuvar tezgahları ve dolapları
• SGK BİNASI - KONYA - Ahşap imalatları
• SGK BİNASI - TOKAT - Ahşap imalatları
• SGK BİNASI - AMASYA - Ahşap imalatları
• MAMAK ALIŞVERİŞ MERKEZİ - ANKARA - Compact kabin sistemleri ve ahşap 
imalatları
• TBMM BİNALARI - ANKARA - Compact kabin sistemleri
• MAKEDONYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ - MAKEDONYA - Compact kabin sistemleri
• ÇEVİK ORMAN ÜRÜNLERİ - ANKARA - Compact dış cephe kaplaması
• ASD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MERKEZ BİNASI - ANKARA - Compact dış 
cephe kaplaması
• 2 JANDARMA PİYADE TUGAYI ASKER KOĞUŞLARI - BİLECİK - Compact kabin 
sistemleri
• ROKETSAN FİŞEK FABRİKASI - KIRIKKALE - Compact kabin sistemleri ve ahşap 
imalatları
• TMO POLATLI - POLATLI - Laboratuvar tezgahları ve dolapları
• NİZA PARK OTEL - ANKARA - Compact kabin sistemleri
• ALTINDAĞ BELEDİYESİ AİLE YAŞAM MERKEZLERİ (5 ADET BİNA) - ANKARA - 
Compact kabin sistemleri
• TAİ KAZAN BİNASI - ANKARA - Laminat kapı imalatları
• ÜLKER BİSKÜVİ FABRİKASI - ANKARA - Compact kabin sistemleri
• BADAMDAR OTEL - AZERBEYCAN - Compact kabin sistemleri ve ahşap imalatları
• KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA - Compact kabin sistemleri
• HAVALİMANI BİNASI - UŞAK - Compact kabin sistemleri
• BİLKENT TÇMB BİNASI - ANKARA - Laboratuvar tezgahları ve dolapları
• TÜRK TELEKOM MİSAFİRHANE BİNASI - BAHÇELİEVLER - ANKARA - Compact 
kabin sistemleri ve ahşap imalatları
• GESTAŞ SAKARYA 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ - SAKARYA - Compact 
ameliyathane iç duvar tavan kaplaması, compact  kabin, compact tezgah, laboratuvar 
tezgahı
• YILKANUR İNŞAAT - BİNGÖL - 24 Derslikli İ.Ö.O. ahşap ugulamaları
• URBELE İNŞAAT - AZERBEYCAN - WQR otel genel mekan uygulamaları
• DIA HOLDING - AZERBEYCAN - Şahdağ kayak komplex kamp mobilyaları
• DIA HOLDING - AZERBEYCAN - Bakü havalimanı kamp mobilyaları
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• HAVA KUVVETLERİ - ANKARA - Elektronik atölyeleri, antistatik çalışma masaları ve 
iş masaları    
• İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ - ANKARA - Büyükelçi konutu
• KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA - Büyükelçi konutu
• MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA - 2800 adet TV masası
• MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - SİVAS - 8500 adet Bilgisayar masası
• MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA - 4640 adet Kitaplık
• MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA -1200 adet Bilgisayar masası
• MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA -1800 adet Laminat tabla
• MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI - ANKARA - Lojmanlar mutfak tezgahı imalatı
• ÖZMEN İNŞAAT - ANKARA - MEB Özel Kuvvetler Birliği Misafirhaneleri tefrişatı
• RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ - ANKARA - Lojman tefrişatı
• SİVAS EMLİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ - SİVAS - Tüm hareketli mobilyaların ima-
latı
• T.C BAŞBAKANLIK M.İ.T. MÜSTEŞARLIĞI - ANKARA - Büro masaları
• T.R.T GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA - Arşiv dolapları
• TOPRAK MAHSÜLERİ OFİSİ - ANKARA - Compact tezgah
• ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BT SINIF PROJESİ - ANKARA - SENTIM bilgisayar masa-
ları üretimi 3500 adet
• ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BT SINIF PROJESİ - TÜRKİYE GEL. - SENTIM bilgisayar 
masaları üretimi 5500 adet
• BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI T.A.U MÜDÜRLÜĞÜ - TÜRKİYE GEL. - Büro 
mefruşatı
• KOCAELİ GÖLCÜK HARP FİLOSU KOUTANIĞI - KOCAELİ - Büro  mefruşatı
• DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - DÜZCE - Büro mefruşatı
• İHSANGAZİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ - KASTAMONU - Büro mefruşatı
• ADANA EKREM TOK RUH VE SİNİR HASTANESİ - ADANA - Büro mefruşatı
• BİTLİS TAVAN ASKERİ HASTANESİ - BİTLİS - Büro mefruşatı
• HATAY DÖRTYOL MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ - HATAY - Büro mef-
ruşatı
• TOPRAK MAHSÜLERİ OFİSİ POLATLI - ANKARA - Büro mefruşatı
• TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. - İSTANBUL - Büro mefruşatı
• TEKİRDAĞ ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEKİRDAĞ - Büro mefruşatı
• TSK PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI - İSTANBUL - Büro mefruşatı
• MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI - İSTANBUL - Büro mefruşatı
• YÜKSEKOVA TAKTİKİ TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI - HAKKARİ - Büro mefruşatı
• ANKARA GAZİ DEVLET HASTANESİ - ANKARA - Büro mefruşatı
• KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA - Büro mefruşatı
• TRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞIĞI MERKEZİ - TRABZON - Büro mefruşatı
• KIRKLARELİ 55. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI - KIRKLARELİ - Büro 
mefruşatı
• İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - İZMİR - Büro  mefruşatı
• SİNOP BOYABAT 75. YIL DEVLET HASTANESİ - SİNOP - Büro mefruşatı
• İZMİR DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI - İZMİR - Büro mefruşatı
• İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ - İSTANBUL - Büro mefruşatı
• ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - BURSA - Büro mefruşatı
• İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İS-
TANBUL - Büro mefruşatı

RESMİ KURUMLAR
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• ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - BURSA - Büro mefruşatı
• İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İS-
TANBUL - Büro mefruşatı
• SAKARYA MİLLİ PİANGO ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ - SAKARYA - Büro mefruşatı
• ZÜBEYDE HANIM DOĞUM EVİ - BURSA - Büro mefruşatı
• DÜZ İÇİ DEVLET HASTANESİ - OSMANİYE - Büro mefruşatı
• 15. FÜZE ÜST KOMUTANLIĞI - İSTANBUL - Büro mefruşatı
• ANKARA ÖZEL İL DAİRESİ - ANKARA - Büro mefruşatı
• DENİZLİ HONAZ DEVLET HASTANESİ - DENİZLİ - Büro mefruşatı
• BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ - BURSA - Büro mefruşatı
• EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - EDİRNE - Büro mefruşatı
• SİVAS NUMUNE HASTANESİ - SİVAS - Büro mefruşatı
• 4. KOMANDO TUĞAY KOMUTANLIĞI - TUNCELİ - Büro mefruşatı
• ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ - ADANA - Büro mefruşatı
• ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - ANKARA - Büro mefruşatı
• ORDU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - ORDU - Büro mefruşatı
• TARIM İŞLETMENLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA - Büro mefruşatı
• KREDİ YURTLAR KURUMU - TÜRKİYE - 10801 Öğrenci odası mobilyası
• SMS İNŞAAT - ALİAĞA 1. CEZA İNFAZ KURUMU KAMPÜS MOBİLYALARI - AN-
TALYA - 10.000 KİŞİLİK
• HAVELSAN HAVA ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. - ANKARA - Büro mefruşatı
• BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI T.A.U MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA - Büro mef-
ruşatı
• TSE - ANKARA - Büro mefruşatı
• ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ - ANKARA - Büro mefru-
şatı
• ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI- ANKARA - Büro mefruşatı
• TMO POLATLI LABORATUVARI - ANKARA - Laboratuvar compact tezgah sistem-
leri ve ofis mobilyaları
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