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1958 yılında Metin Atabey Ata tarafından Sivas’ta bir metal atölyesinde temelleri atılan 

Ersa, bugün yenilikçi ve yüksek kalitede ürünleriyle, Türkiye’nin en büyük mobilya 

üreticilerinden biri konumunda yer alıyor ve dünyanın 41 ülkesinde kullanıcısıyla 

buluşuyor. Her geçen yıl tasarım ve inovasyon odaklı büyümesini sürdüren Ersa, 

kuruluşunun 60. yılını çalışma mekanlarının yanı sıra yaşam alanları için geliştirdiği 

ürünlerle karşılıyor. 

Ankara’da 60 bin metrekare alan üzerine yayılan üretim tesislerinde, 4,5 milyon metrekare panel işleme, 500 bin

metretül laminat panel ve 530 bin parça mobilya üretim kapasitesiyle sektörün en büyük üreticileri arasında yer

alan Ersa; üretim tesisinin yapısal özellikleri ve her türlü üretim faaliyetinde çevre dostu ve yenilikçi bir üretim

anlayışını benimsiyor. 

Yarınlara değer katmayı ilke edinen Ersa, bu bağlamda tasarım perspektifini kurulduğu günden bu yana 

koruyarak ve geliştirerek ilerlemiştir. Tasarıma karşı benimsediği inovatif, modern ve geliştirici yaklaşımının 

karşılığını, 60’tan fazla ulusal ve uluslararası ödülle pekiştiren firma, bu vizyonunu ulusal ve uluslararası 

tasarımcılar ile yapmış olduğu işbirlikleriyle devam ettirmekte ve gün geçtikçe ilerletmektedir.

Üretim

60+ Uluslararası Tasarım Ödülü

Hakkımızda



Kurulduğu günden bu yana iyi tasarıma olan tutkusunu koruyan Ersa, Türkiye ve dünyadan 

çok sayıda tasarımcıyla iş birliği yapıyor ve global ortaklıklarla dünya çapında tasarıma 

yön veren isimlerin tasarımlarını Türkiye pazarında temsil ediyor. Ulusal ve uluslararası 

alanda 50’nin üzerinde prestijli tasarım ödülünün sahibi olan Ersa, iyi tasarımın gücüne 

inanıyor ve tasarımı arkasında yatan fikirle ele alıyor, ustalıkla işliyor ve kullanıcısına 

ürünün ötesinde yeni ve özgün bir deneyim vadediyor.

Kurulduğu günden bu yana iyi tasarıma olan tutkusunu koruyan Ersa, Türkiye ve dünyadan çok sayıda 

tasarımcıyla iş birliği yapıyor ve global ortaklıklarla dünya çapında tasarıma yön veren isimlerin tasarımlarını 

Türkiye pazarında temsil ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda 50’nin üzerinde prestijli tasarım ödülünün 

sahibi olan Ersa, iyi tasarımın gücüne inanıyor ve tasarımı arkasında yatan fikirle ele alıyor, ustalıkla işliyor ve 

kullanıcısına ürünün ötesinde yeni ve özgün bir deneyim vadediyor.

Teknolojik, yenilikçi ve çevreci bir üretim anlayışını benimseyen Ersa, üretim gücünün yanı sıra Ar-Ge ve tasarıma 

yatırım yaparak, malzemeden son ürüne kadar tüm süreçlerde katma değeri yüksek yenilikler sunmayı hedefliyor. 

2017 yılında Türkiye’nin ofis mobilyası alanındaki ilk Ar-Ge ve Tasarım Merkezini hayata geçiren Ersa, mobilya 

sektöründe yenilikçi ve teknolojik tasarımları destekleyecek hammadde ve yarı mamul malzemenin geliştirilmesi 

ve üretilmesi ihtiyacına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tasarımcılar

Ersa Studio

Tasarımcılar &

Paolo Piva

Studio Balutto Associati

Erdem Akan & Boğaç Şimşir

Kadir Cem Tuğcu

Claudio Bellini

Cappelletti  Architetti

Şule Koç

Burak Koçak

Toine van den Heuvel

Ece Yalım Design Studio

Studio Schrofer

Ersa Studio

ErsaStudio

Ersa Studio



Uzun yıllar boyunca Renkler, Malzemeler ve Dokulara gösterdiğimiz özen hep en son 

trendlerle değişime uğramıştır; ancak, RMD tasarım disiplini hiçbir zaman bugünkü kadar 

göz önünde veya gelişmiş olmamıştı. RMD, yalnızca renk seçimi değildir ve çevremizle 

etkileşim kurarken oluşturduğumuz duygusal bağda da önemli bir rol oynar.

& Dokular

Renkler, Malzemeler

Ersa Mobilya, Rüya Akyol Studio sanat yönetmenliğiyle, hem önde gelen uluslararası üreticilerden hem de 

sorumlu bir şekilde yönetilen yerel kaynaklardan özenle seçilen yeni bir renk, malzeme ve doku kütüphanesi 

geliştirdi. İtalya’dan özenle seçilmiş en yüksek kalitede kumaşlar, keten, yün ve geri dönüştürülmüş pamuk gibi 

daha geniş bir doğal elyaf yelpazesi ve ayrıca uzun ömürlü İskandinav ahşap yüzeyler bir araya getirildi. En yeni, 

sezon ötesi eğilimlere göre yapılandırılan doğal pigmentleri ve toprak tonlarıyla bir sığınak hissi verirken, sizi 

anında şimdiki zamana bağlayan sıcak ve dokunsal yüzeylerle zenginleştirilmiştir.

Renkler, Malzemeler ve Dokular
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Operasyonel Masalar
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Toplantı Masaları
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OPERASYONEL MASALAR

Frame

Flores

Magro

Luta

Yoka

Domino

So Hana

YÖNETİCİ MASALARI

Maze
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Arrow

Kith

Frame
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Clea

Andante

Nobby

Flores

Marmore Insula



Mikado TearMeliades

Insula Frame

Arrow

Maze

TOPLANTI MASALARI

SEMİNER VE YÜKSEKLİK AYARLI MASALAR

Gavina Fuji Roy

Nanda

DOLAPLAR VE KESONLAR

So

Locker

Nanda

Onix

Steam Pedia

Sward

Scala

Zen

Arcadian



MeliadesLin

Eclipse

Libro

PolkaToska

Odin

Frame

Field

SEHPALAR

Slim

Squadro TubeTambour Terra

Alpas

Kef

EpilogueEpic

Ravel

Andante
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Frame
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KithHi

Corner

Vim
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Mikado

Arrow Frame
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Nobby

SanzioKith

KİTAPLIKLAR VE KONSOLLAR

MazeAndante

Meliades



TOPLANTI SANDALYELERİ

Moira

Arcade

Likha

Premier

Polar C

Vivet

Perla

Calypso

Nocture

Luce

Larmes

CarnaTiana

Nora

Alegria
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ImperoTalia

ViolaLilium
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Calypso

Pan

Talia Tiana Impero

Tycoon

Rune

Polar

Opia

Moira

Risus

ÇALIŞMA KOLTUKLARI

Joy Vela LuiHiera

Nora



TOPLANTI SANDALYELERİ

VoxKayla Premier

Polar

Perla

Alegria

Dusk

Magnolia

Polar C

Lilium

Arcade

Dawn

Calypso

Moira

Fold

Vivet

Nocture

Likha

Larmes
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Luce

Nora

ZİYARETÇİ SANDALYELERİ



KONFERANS SANDALYELERİ

Denver

Dione

Dark

Terra

Thin

Lela

Rhino

Mirage

M-Line

Lenus

Face

Bolt

Sulid

Neo

Antilia

Cube

Easy

Noor Home

KANEPELER

Carmen Delphi Assos



KOLTUKLAR

Ikeda

Arik

Gavina

Zen

Polar C

Domino

Werner

Smart

Zen

Viola

Luta

Tetris

Lectern

Kayla

Erwin

Gavina

Lera

Meraki

EĞİTİM

Polar

Club

Trono

La Luna

Fold

Likha

Aura

Twins

Hull



HORECA

Aura

Mikado

Epilogue

Core&Rove

Ilo

Diletto

Kilig

Domino

Foresta

Sierra

Lagoon

Opia

Nod

Kayla

Meld

Meraki
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Foresta

Polar C
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Circle
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TearKilig



Twist p.57 Linus p.57 Hunt p.57 Hunt p.57

DIŞ MEKAN MOBİLYALARI

Trapeze

Follow Me

Aura

Alveare

Acrobat

Scroll

Terra

Fjord

Tambour

Doris

Envelope

Karma

Lobut

Hull

Mag

Nuova

Erika Magnolia Meraki Polar

ORTAK ALANLAR



ORTAK ALANLAR

Alveare

Guard Fjord

Fjord

Shield

Karma

Karma Armor

Alveare

PANEL SİSTEMLERİ

Cabina NobisPulman

JoinJoin

Cabina

KarmaAlveareAlveareEnvelope



Big Binder Tower Box Cable Box

Harmonic

Geo

Frame Grid

AKSESUARLAR
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Frame Operasyonel Masa

Frame

Tasarımcı:

Ece Yalım
Design Studio

Operasyonel
Masa

İçindekilere Geri Dön

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

2’li Masa Sistemi2’li Masa Sistemi+
Kesonlu

4’lü Masa Sistemi 6’lı Masa Sistemi2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

Tekli Masa Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Ece Yalım tarafından tasarlanan Frame operasyonel masa 
serisi, fonksiyonel ve kendine özgü detaylarıyla yenilikçi bir 
tasarım olarak öne çıkıyor. Metal iskeleti üzerinde yer alan 
oval hatlı ahşap tablasıyla hem endüstriyel hem de doğal 
dokuları bir araya getiren Frame serisi, home-office’lerden 
farklı ölçekteki çalışma alanlarına hitap eden alternatiflerden 
oluşuyor. Tek kişilik modellerin yanı sıra 2’li, 3’lü, 4’lü ve 6’lı 
masa sistemleri de sunan serinin tüm modellerinde dahili 
kablolama ünitesi yer alıyor. Seri ayrıca aydınlatma eklentileri, 
raf, keson ve etajer modülleriyle kullanıcılar için çok işlevli ek 
çözümler sunuyor.

Frame Ece Yalım Design Studio

Frame Operasyonel Masa3736
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Magro Operasyonel Masa

Magro

Tasarımcı:

Operasyonel
Masa

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

2’li Masa Sistemi

2’li Masa Sistemi+
Kesonlu

4’lü Masa Sistemi2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

Toplantı Masası6’lı Masa Sistemi

Tekli Masa Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Magro operasyonel masa serisi, metal ve ahşabı tek bir yapıda 
buluşturarak farklı malzemelerin dinamizmini yansıtıyor. 
Masanın dış kenarlara doğru akışkan formlu tablası ve tabla 
yüzeyine bir bütün olarak uygulanan ahşap kaplama işçiliği, 
Magro’nun en çarpıcı tasarım detayı olarak öne çıkıyor. İki ahşap 
panel arasında yer alan metal katmanlı ayak tasarımı, inceliğiyle 
hem göze hitap ediyor hem de mekanda alandan tasarruf 
sağlıyor. Seride yer alan tek kişilik çalışma masaları ve 2’li, 3’lü, 
4’lü ve 6’lı masa sistemleri keson ve etajer gibi depolama ünitesi 
eklentileriyle düzenli bir masa kullanımı sunuyor.

Ersa
Studio

İçindekilere Geri Dön

Magro Ersa Studio

Magro Operasyonel Masa4140
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Yoka Operasyonel Masa

Yoka

Tasarımcı:

Operasyonel
Masa

Tekli Masa

Toplantı Masası

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Toplantı Masası Toplantı Masası

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

L Tipi Tekli Masa

2’li Masa Sistemi

2’li Masa Sistemi+
Kesonlu

4’lü Masa Sistemi

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

2’li Masa Sistemi+
Kesonlu

6’lı Masa Sistemi

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

X Tipi 4’lü Masa Sistemi

Yoka operasyonel masa serisi, çağdaş çalışma alanları için 
tasarımı ve malzeme mühendisliğiyle fark yaratıyor. Yoka 
masayı bir bütün olarak standart çalışma masalarından ayıran 
çapraz yerleşimli eliptik ayakları, tercihe göre metal veya metal 
üzerine özel teknikle uygulanan ahşap kaplama alternatifleriyle 
sunuluyor. Alt yüzeye doğru eğimli bir kesimle üretilen masa 
tablası, görsel olarak incecik ve hafif bir görünüm sergilerken 
malzemesiyle dayanıklılığı garanti ediyor. Tek kişilik çalışma 
masalarından 2’li, 3’lü, 4’lü ve 6’lı sistemlere uzanan alternatif 
model ve ebat seçenekleri bulunan seri, keson, etajer ve bölücü 
panel eklentileriyle çalışma alanlarında düzenli ve fonksiyonel 
kullanım vaat ediyor.

Ersa
Studio

İçindekilere Geri Dön

Yoka Ersa Studio

Yoka Operasyonel Masa4544
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So Operasyonel Masa

So

Tasarımcı:

Operasyonel
Masa

Tekli Masa

Toplantı Masası Toplantı Masası

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Toplantı Masası

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

2’li Masa Sistemi2’li Masa Sistemi+
Kesonlu

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

4’lü Masa Sistemi 6’lı Masa Sistemi

So operasyonel masa serisi, Claudio Bellini’nin imzasıyla 
İtalyan tasarım kültüründen doğan; hafif, yalın ve akıcı tarzı 
temsil eden bir ürün grubu olarak dikkat çekiyor. Diyagonal 
ayak tasarımıyla benzersiz bir duruş sergileyen So, tek kişilik 
çalışma masalarından dört kişilik masa sistemlerine uzanan 
bir ebat ve model çeşitliliğine sahip. Kullanıcısına daha düzenli 
bir çalışma ortamı yaratmak üzere sunulan keson ve etajer 
eklentileri ise üst yüzeyinde bulunan tepsi alanıyla ekstra 
işlevsellik sağlıyor.

Claudio
Bellini

İçindekilere Geri Dön

So Claudio Bellini

So Operasyonel Masa4948
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Hana Operasyonel Masa

Hana

Tasarımcı:

Operasyonel
Masa

Tekli Masa

Toplantı Masası

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Toplantı Masası

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

2’li Masa Sistemi2’li Masa Sistemi+
Kesonlu

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

4’lü Masa Sistemi 6’lı Masa Sistemi

Ersa
Studio

Açılı ayak yapısı ve dikiş oyunlu keçe panel eklentisi ile 
dinamik bir masa serisi olan Hana; tekil, ikili, dörtlü ve altılı 
alternatifleriyle çalışma alanlarında ihtiyaca en uygun yanıtı 
sunuyor. Masa ayakları farklı renk alternatifleri ile çeşitlenen 
Hana, bulunduğu mekâna kolaylıkla uyum sağlıyor. İsteğe 
göre tasarımına dahil edilen keson ve etajer eklentileri ile 
kullanıcısına zengin bir depolama çözümü sunuyor.

İçindekilere Geri Dön

Hana Ersa Studio

Hana Operasyonel Masa5352
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Flores Operasyonel Masa

Flores

Tasarımcı:

Operasyonel
Masa

Tekli Masa

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Toplantı Masası

X Tipi 3’lü Masa SistemiTekli Masa+
Depolama Üniteli

Toplantı Masası

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Toplantı Masası

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Toplantı Masası

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

2’li Masa Sistemi2’li Masa Sistemi+
Kesonlu

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

4’lü Masa Sistemi 6’lı Masa Sistemi

Flores operasyonel masa serisi, köşeleri oval tasarımıyla 
genç ve dinamik bir stil yansıtıyor. Dahili kablo kanalı bulunan 
ayak tasarımıyla akıllı çözümler sunan Flores, tek kişilik 
çalışma masasından altı kişilik çoklu masa sistemlerine 
uzanan ürün ailesiyle farklı ölçekteki mekanların ihtiyaçlarına 
uygun alternatiflere sahip bir seri. Flores çalışma masası 
serisinin tüm modellerinde bulunan zemin ayar mekanizması 
sayesinde, zemin eğimi bulunan mekanlarda dahi masanın 
yere eşit temas etmesi ve sarsıntısız kullanımı sağlanıyor.

Ersa
Studio

İçindekilere Geri Dön

Flores Ersa Studio

Flores Operasyonel Masa5756
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Luta Operasyonel Masa

Luta

Tasarımcı:

Operasyonel
Masa

Toplantı Masası Toplantı MasasıToplantı Masası

2’li Masa Sistemi2’li Masa Sistemi+
Kesonlu

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

4’lü Masa Sistemi 6’lı Masa Sistemi

Tekli Masa Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Luta operasyonel masa serisi, minimum malzeme kullanımıyla 
çevreci bir üretim anlayışını temsil ediyor. İnce masa tablası 
ve her açıdan kendine özgü bir estetik görünüm sunan üçgen 
formlu ayak yapısıyla Luta, fazla detaylardan arındırılmış, 
yalın ve işlevsel bir kullanım sunuyor. Seride yer alan tek 
kişilik çalışma masaları ve 2’li, 3’lü, 4’lü ve 6’lı masa sistemleri 
sayesinde operasyonel çalışma alanlarından açık ofislere, 
home-office’lerden ara yönetici birimlerine kadar pek çok 
mekanda konumlandırılabiliyor. Keson ve etajer gibi çok 
amaçlı depolama eklentileriyle daha düzenli ve fonksiyonel bir 
çalışma ortamı yaratmak mümkün.

Ersa
Studio

İçindekilere Geri Dön

Luta Ersa Studio

Luta Operasyonel Masa6160
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Domino Operasyonel Masa

Domino

Tasarımcı:

Operasyonel
Masa

L Tipi  Tekli Masa

Domino operasyonel masa serisi, çalışma alanlarının 
ihtiyaçlarını minimal detaylarıyla karşılayan bir seri. Tek 
kişilik çalışma masasından altı kişilik çoklu masa sistemlerine 
uzanan ürün ailesi, keson ve etajer gibi çok amaçlı depolama 
eklentileriyle kullanıcılara daha düzenli ve fonksiyonel 
bir çalışma ortamı sağlıyor. Domino serisindeki tüm ofis 
masası modelleri, ebat seçenekleriyle operasyonel çalışma 
alanlarından açık ofislere, home-office’lerden ara yönetici 
birimlerine kadar pek çok mekana yönelik alternatifler sunuyor.

Ersa
Studio

Toplantı Masası Toplantı MasasıToplantı Masası

2’li Masa Sistemi2’li Masa Sistemi+
Kesonlu

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

2’li Masa Sistemi+
Depolama Üniteli

4’lü Masa Sistemi 6’lı Masa Sistemi

Tekli Masa Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

İçindekilere Geri Dön

Domino Ersa Studio

Domino Operasyonel Masa6564
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Maze Yönetici Masası

Maze

Tasarımcı:

Yönetici
Masası

Maze, ahşap kaplama yüzeye sahip masa tablasıyla konforlu 
bir masa kullanımı sunarken, ayak ve kesonlarındaki labirent 
kesitleri sayesinde şık bir görünümün elde edilmesini sağlıyor. 
Tercihe göre Maze yönetici masasının ayak tarafının bir kısmı 
deri olarak sunulabiliyor.Ersa

Studio

İçindekilere Geri Dön

Tekli Masa Tekli Masa

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Maze

Maze Yönetici Masası

Ersa Studio

7170
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Arrow Yönetici Masası

Arrow

Tasarımcı:

Yönetici
Masası

Malzeme kullanımından işçiliğine kadar her detayda İtalyan 
estetiğini yansıtan Arrow, yönetici odalarına modern ve şık bir 
görünüm kazandırıyor. Ok formuna sahip ayakları tasarımının 
karakterini oluştururken, geniş masa tablası ve etajer hacmi 
sayesinde konforlu bir masa deneyimi vadediyor.Claudio

Bellini

İçindekilere Geri Dön

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Arrow Claudio Bellini

Arrow Yönetici Masası7574



7776



Sanzio Yönetici Masası

Sanzio

Tasarımcı:

Yönetici
Masası

Yönetici odalarına yönelik üç farklı ölçüde ve etajer eklentili 
alternatifiyle sunulan Sanzio, gemi omurgasından referanslar 
barındıran sıra dışı geometrik detaylarla tasarlanmış bir 
yönetici serisi. Tabla birleşiminden yere doğru yekpare 
bir formdan oluşan ayaklar, beş açılı kırılımla içe doğru bir 
eğimle beş farklı açıyla içe doğru eğimli bir tasarıma sahip. 
Lake yüzeyler ve doğal ahşap kaplama tablasıyla tasarımın 
odağında malzeme ve formun kontrast ilişkisi yer alıyor.

Ersa
Studio

İçindekilere Geri Dön

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa

Sanzio

Sanzio Yönetici Masası

Ersa Studio

7978
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Marmore Yönetici Masası

Marmore

Tasarımcı:

Yönetici
Masası

Malzeme kullanımı ve karakteristik tasarımıyla benzersiz 
bir yönetici masası olan Marmore, İtalyan estetiğini yönetici 
odalarına taşıyor. Marmore’nin ahşap yüzeyi stil sahibi bir 
tasarım anlayışının altını çizerken, tek tarafı etajer ünitesinden 
başlayarak diğer tarafta yere kadar uzanan eğimli ayağıyla 
yalın bir düzeni ileri düzey mühendislikle bir araya getiriyor.

Claudio
Bellini 

İçindekilere Geri Dön

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Kesonlu

Marmore Claudio Bellini

Marmore Yönetici Masası8382
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Insula Yönetici Masası

Insula

Tasarımcı:

Yönetici
Masası

Ersa
Studio

Insula yönetici serisi, farklı formların ve malzeme seçkilerinin 
bir araya gelmesiyle kendine özgü bir harmoni yansıtıyor. 
Doğal ahşap kaplama tablası, çok katmanlı malzeme yapısı 
ve oval hatlarıyla dikkat çekerken, üçgen formuna sahip ayağı 
Insula’yı sıra dışı bir tasarıma dönüştürüyor. Insula, doğal 
ahşap ve lake gövdeden meydana gelen etajer eklentisiyle aynı 
zamanda depolama ihtiyacına şık bir çözüm getiriyor.

İçindekilere Geri Dön

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Kesonlu

Insula

Insula Yönetici Masası

Ersa Studio

8786
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Meliades Yönetici Masası

Meliades

Tasarımcı:

Yönetici
Masası

Ersa
Studio

İki ahşap panel arasında doğal ahşap kaplama şerit detayı 
ve özel birleşim tekniğiyle birbirine sabitlenen A formuna 
sahip ayak tasarımıyla sıra dışı bir görünüm sunan Meliades 
yönetici masası, ayağın bu formu sayesinde kullanıcısına 
geniş bir hareket alanı sağlıyor. Tek tarafı etajer eklentili olarak 
sunulan masaya eklenen ön panel masanın şık görünümünü 
desteklerken kullanım konforunu artıyor. Meliades serisine 
özel olarak tabla ve keson yüzeyi için deri kaplama alternatifi 
de sunulmakta.

İçindekilere Geri Dön

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Meliades

Meliades Yönetici Masası

Ersa Studio

9190
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Kith Yönetici Masası

Kith

Tasarımcı:

Yönetici
Masası

Ersa
Studio

Farklı boy alternatifleriyle yönetici odalarına dahil olan Kith, 
doğal ahşap kaplama masa tablası, masif ayaklarıyla incelikli 
bir işçiliği yansıtıyor. Masa tablasında bulunan deri sümen, 
raylı mekanizma sayesinde hareket ettirilebiliyor; sümenin 
altında bulunan dahili kablo yuvası yer alıyor. İşlevsel detayları 
kusursuz bir şıklıkla bir arada sunan Kith serisinin ön panel 
yüzeyine uygulanan marküteri kaplama ise tasarımın en 
karakteristik detayını oluşturuyor. Kith, asma keson, konsol ve 
etajer eklentileriyle depolama ihtiyacına da çözümler getiriyor.

İçindekilere Geri Dön

Tekli Masa

Kith

Kith Yönetici Masası

Ersa Studio

9594



Clea Yönetici Masası

Clea

Tasarımcı:

Yönetici
Masası

Ersa
Studio

Doğal ahşap kaplama masa tablası ve siyah lake ön paneliyle 
farklılaşan Clea, detaylardan arındırılmış yalın tasarımıyla 
yönetici odalarına modern bir görünüm kazandırıyor. Masanın 
iki yanında bulunan dahili üçlü çekmeceleriyle maksimum 
çalışma düzeni sunan seri, keson ve etajer eklentileriyle de 
ekstra depolama çözümü sunuyor.

İçindekilere Geri Dön

Tekli Masa

Clea

Clea Yönetici Masası

Ersa Studio

9796



Nobby Yönetici Masası

Nobby

Tasarımcı:

Yönetici
Masası

Ersa
Studio

Yönetici odalarına yönelik üç farklı ölçüde geliştirilen Nobby, 
doğal ahşap kaplama masa tablası ve açılı forma sahip masif 
ahşap üzeri doğal kaplama ayaklarıyla yüksek kalitede bir 
malzeme kullanımı sunuyor. Kullanıcısının tercihine bağlı 
olarak masaya eklenebilen asma keson depolama ihtiyacına 
yanıt verirken, doğal ahşap kaplama ön panosu Nobby’nin şık 
görünümünü tamamlıyor.

İçindekilere Geri Dön

Tekli Masa

Nobby

Nobby Yönetici Masası

Ersa Studio

9898 99
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Frame Yönetici Masası

Frame

Tasarımcı:

Yönetici
Masası

Tasarımının karakterini oluşturan metal çerçevesi ve masa 
tablasıyla Frame incelik üzerine kurulmuş, yalın ve modern 
bir tasarım anlayışından besleniyor. Şeffaf ön panosu ve 
açıklıklarıyla konforlu bir kullanım sunarken, masa tablasına 
entregre aydınlatma ve depolama ünitesi sayesinde çok işlevli 
bir masa deneyimi armağan ediyor.

Ece Yalım
Design Studio

İçindekilere Geri Dön

Tekli Masa Kare
Toplantı Masası

Dikdörtgen
Toplantı Masası

Dikdörtgen
Toplantı Masası

Frame Ece Yalım Design Studio

Frame Yönetici Masası103102
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Andante Yönetici Masası

Andante

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Yönetici
Masası

Zamansız tasarımı ve dayanıklı yapısı ile dikkat çeken Andante 
yönetici masası, tek taraflı metal çerçeveye sahip ayak detayı 
ile benzerlerinden ayrılıyor. Zengin keson eklentileri sayesinde 
kullanıcısına geniş bir depolama imkanı sunan Andante, 
verimli bir yönetici masası deneyimi sunuyor.

İçindekilere Geri Dön

Tekli Masa+ 
Depolama Üniteli

Tekli Masa+ 
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Kesonlu

Tekli Masa

Dikdörtgen
Toplantı Masası

Kare
Toplantı Masası

Andante Ersa Studio

Andante Yönetici Masası107106
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Flores Yönetici Masası

Flores

Tasarımcı:

Yönetici
Masası

Ersa
Studio

Flores serisine ait yönetici masası genç ve dinamik stili ile 
benzerlerinden ayrılıyor. Dayanıklı yapısı ile uzun süreli 
kullanımlara olanak sağlayan Flores yönetici masası, keson 
eklentisi sayesinde kullanıcısına geniş depolama imkanı da 
sunuyor. 

İçindekilere Geri Dön

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa

Flores

Flores Yönetici Masası

Ersa Studio

111110
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115114 Work

Toplantı
Masaları

2022

Mikado
Meliades
Tear
Insula
Frame
Maze
Arrow



Mikado Toplantı Masası

Mikado

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Toplantı
Masası

Mikado serisinin toplantı alanlarına yönelik geliştirilen masa 
modelleri, farklı ölçülere sahip kare, dikdörtgen ve yuvarlak 
tablalı alternatiflerden oluşuyor. Doğal ahşap kaplama veya 
laminat olabilen masa tablasına, masif kaplama ayaklar eşlik 
ediyor. Tüm tabla modellerinde, düzenli bir kullanım sağlayan 
sümenli kablo yuvaları bunuyor; kablolar masa ayaklarında 
bulunan kanallara yerleştirilebiliyor.

Kare Dikdörtgen

Yuvarlak

Mikado Ersa Studio

Mikado Toplantı Masası117116
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Meliades Toplantı Masası

Meliades

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Toplantı
Masası

İki ahşap panel arasında doğal ahşap kaplama şerit detayı 
ve özel birleşim tekniğiyle birbirine sabitlenen A formuna 
sahip ayak tasarımıyla sıra dışı bir görünüm sunan Meliades 
toplantı masası, ayağın bu formu sayesinde kullanıcısına 
geniş bir hareket alanı sağlıyor. Katmanlı tablası ve özel 
kesim bitişleriyle akışkan bir görünüm sergileyen masa, 
kalabalık grupların ağırlandığı toplantı alanları için ideal ebat 
seçenekleri sunuyor.

Tekli Masa

Meliades Ersa Studio

Meliades Toplantı Masası121120



Tear
Toplantı
Masası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Tear, konik formlu ayak yapısı ve 
yuvarlak tablasıyla modern tasarım 
anlayışını minimal bir duruşla çalışma 
alanlarına yansıtıyor. Katmanlı tabla 
yapısı ve hatları, yalın tasarımıyla 
bütünleşen ince detaylar olarak öne 
çıkıyor.

Tear Toplantı Masası Insula Toplantı Masası

Insula
Toplantı
Masası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Insula toplantı masası, farklı 
formların ve malzeme seçkilerinin 
bir araya gelmesiyle kendine özgü 
bir harmoni yansıtıyor. Doğal ahşap 
kaplama tablası, çok katmanlı 
malzeme yapısı ve oval hatlarıyla 
dikkat çekerken, üçgen formuna 
sahip ayağı Insula’yı sıra dışı bir 
tasarıma dönüştürüyor.

123122



Frame Toplantı Masası

Maze
Toplantı
Masası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Maze Toplantı Masası

Maze serisinin toplantı masası V 
şeklindeki ayaklarında bulunan 
labirent kesim detayları ile toplantı 
masası fikrine yeni bir şıklık 
getirirken, serinin takımı ile de 
birebir uyum sağlıyor.

Frame
Toplantı
Masası

Ece Yalım
Design Studio

Tasarımının karakterini oluşturan 
metal çerçevesi ve masa tablasıyla 
Frame incelik üzerine kurulmuş, yalın 
ve modern bir tasarım anlayışından 
besleniyor. Toplantı masası olarak 
dikdörtgen ve kare tabla formlarıyla 
farklı bir kullanım sunar.

Tasarımcı:

Arrow Toplantı Masası

Arrow
Toplantı
Masası

Tasarımcı:

Claudio
Bellini

Malzeme kullanımından işçiliğine 
kadar her detayda İtalyan estetiğini 
yansıtan Arrow, toplantı masalarına 
modern ve şık bir görünüm 
kazandırıyor. Ok formuna sahip 
ayakları tasarımının karakterini 
oluştururken, geniş masa tablası ile 
rahat bir çalışma alanı sunuyor.

125124
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Seminer 
Masaları

2022

Gavina



Gavina Seminer Masası

Gavina

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Seminer
Masası

Gavina seminer masası, özel bir parça ile kolayca birbirine 
eklemlenebilen ve bu sayede kalabalık oturumlar için en 
ideal mekan düzeni oluşturmayı kolaylaştıran bir seri olarak 
dikkat çekiyor. Katlanır tabla özelliği ve buna özel tasarlanan 
formuyla istiflenebilir olan Gavina serisi, kullanım sonrasında 
ayrı bir alanda depolanabiliyor, ayaklarında bulunan fren 
mekanizması sayesinde mobil kullanım sağlıyor.

Katlanabilir Tekli Masa

1. Adım 2. Adım 3. Adım

Gavina Ersa Studio

Gavina Seminer Masası131130
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Yükseklik
Ayarlı
Masalar

13 2022

Fuji
Roy
Nanda



Fuji Yükseklik Ayarlı Masa

Fuji

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Yükseklik Ayarlı
Masa

L Tipi Tekli Masa 2’li Masa Sistemi

Tekli Masa

 X Tipi 3’lü Masa Sistemi

Tekli Masa+ 
Depolama Üniteli

L Tipi Tekli Masa Tekli Masa+ 
Depolama Üniteli

Laminat veya melamin malzemeden oluşan masa tablası ve 
72 cm’den 120 cm’e kadar yükselebilen metal ayaklarıyla Fuji, 
operasyonel kullanımlar için tekil masa versiyonunun yanı sıra 
tek ayağı sabit etajerli versiyonuyla ara yönetici kullanımları 
için işlevsel ve pratik çözümler sunuyor.

Fuji Ersa Studio

Fuji Yükseklik Ayarlı Masa137136



Roy Yükseklik Ayarlı Masa

Roy

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Yükseklik Ayarlı 
Masa

Kullanıcısının ihtiyacına göre 72 cm’den 120 cm’e kadar 
yükselebilen Roy, laminat veya melamin olabilen masa tablası 
ve masa tablasına eklenebilen bölücü paneli ve ön paneliyle 
çok işlevli bir kullanım sunuyor. Roy, tekil masa veya sabit 
etajerli versiyonuyla çalışma mekanlarına dahil oluyor.

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa+
Depolama Üniteli

Tekli Masa L Tipi Tekli MasaL Tipi Tekli Masa

Roy Ersa Studio

Roy Yükseklik Ayarlı Masa139138
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Nanda Yükseklik Ayarlı Masa

Nanda

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Yükseklik Ayarlı 
Masa

6’lı Masa Sistemi+
Kesonlu

Yükseklik ayarlı ayak mekanizması sayesinde 72 cm’den 120 
cm’e kadar yükselebilen Nanda, farklı ölçülerde çeşitlenen 
tekil masa, sabit etajerli masa ve ikili, dörtlü, altılı olabilen 
workstation tipleriyle ara yönetici ve operasyonel kullanımlar 
için çok işlevli bir masa kullanımı sunuyor. Nanda, keson ve 
etajer eklentisi sayesinde diğer yükseklik ayarlı masalara göre 
daha zengin bir kullanım sağlıyor.

4’lü Masa Sistemi 3’lü Masa Sistemi+
Kesonlu

Tekli Masa

6’lı Masa Sistemi

2’li Masa SistemiTekli Masa+ 
Kesonlu

Tekli Masa+ 
Depolama Üniteli

Nanda Ersa Studio

Nanda Yükseklik Ayarlı Masa143142
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Work

Dolaplar ve
Kesonlar

2022

Steam
Pedia
Scala
Arcadian
Sward
Zen
So
Nanda

Locker
Onix



Dolap ve
Keson

Steam

Steam Dolap ve Keson

Kapaklı Dolap Keson
2 Çekmeceli

Keson
3 Çekmeceli

Keson
2 Çekmeceli
Minderli

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Metal gövdesi ve minimal tasarımsal özellikleriyle hemen her 
alana uyum sağlayabilecek bir depolama ünitesi olan Steam, 
farklı boy alternatifleriyle depolama ihtiyacına en uygun 
hacim ve ölçekte cevap verebiliyor. Dış yüzeyinde farklı renk 
alternatiflerine sahip olabilen Steam mekanın ihtiyacına göre 
şekilleniyor.

Dolap ve
Keson

Pedia

Pedia Dolap ve Keson

Kapaklı Dolap Keson
2 Çekmeceli

Raflı Dolap Keson
3 Çekmeceli

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Cam Kapaklı
Dolap

Vestiyer

Akıcı görünümü ile yalın bir depolama çözümü olarak mekan 
kurgularına dahil olan Pedia, farklı renklerde çeşitleniyor. Kilitli 
yapısı sayesinde Pedia, güvenli bir depolama sistemi görevi 
üstleniyor.

149148



Scala
Dolap ve
Keson

Scala Dolap ve Keson

Kapaklı Dolap Keson
2 Çekmeceli

Raflı Dolap Keson
3 Çekmeceli

Raf+ 
Dolap

Keson
2 Çekmeceli
Minderli

Dar Keson
2 Çekmeceli

Vestiyer

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Tasarımının merkezine sadeliği alan Scala, minimalizmi 
her detayında vurguluyor ve sadece melamin malzemeden 
meydana geliyor. geniş depolama hacmiyle öne çıkan Scala, 
çalışma mekanlarına modern bir görünüm kazandırıyor. Farklı 
ebat alternatifleri ile ihtiyaca göre yanıt veren Scala, açık ofisler 
için uygun bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Dar Keson
2 Çekmeceli

Dar Keson
3 Çekmeceli

Raf+ 
Dolap

Dolap ve
Keson

Arcadian

Arcadian Dolap ve Keson

Kapaklı Dolap

Vestiyer

Keson
2 Çekmeceli

Glass Door
Cabinet

Keson
3 Çekmeceli

Raflı Dolap

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Geniş hacimli depolama ihtiyacına yönelik sade bir tasarım 
anlayışıyla geliştirilen Arcadian, melamin malzemeden 
meydana geliyor. Arcadian’ın ön kapak boyunca uzanan kulplu 
tasarımı sayesinde kapakların her noktadan kolayca açılmasını 
mümkün kılıyor. Tercihe göre cam kapak alternati de tercih 
edilebiliyor.

151150



Sward
Dolap ve
Keson

Sward Dolap ve Keson

Kapaklı Dolap Keson
2 Çekmeceli

Keson
3 Çekmeceli

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Vestiyer

Sward özel bükülmüş metal gövdesi ve ahşap yan panelleri 
sayesinde depolama işlevinin yanı sıra şık tasarımıyla dikkat 
çekiyor. Yüksek kalite işçiliği Sward’u uzun süreli kullanımlara 
karşı ilk günkü gibi dayanıklı kalmasını sağlıyor.

Zen
Keson

Zen Dolap ve Keson

Keson
2 Çekmeceli

Keson
2 Çekmeceli

3’lü Dolap

Keson
3 Çekmeceli

4’lü Dolap

Keson
4 Çekmeceli

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Tamamı metal malzemeden üretilen Zen, klasik keson 
dolaplarının minimal ve işlevsel tüm özelliklerini tasarımın 
odağına taşıyor. Eşit çekmece üniteleriyle statik bir görünüm 
sunan Zen, farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.

2’li Dolap

153152



So
Keson

So Keson

Keson
2 Çekmeceli

Tasarımcı:

Claudio
Bellini

Keson
2 Çekmeceli

Aynı isimli masa serisinin depolama ürünü olarak geliştirilen 
So keson, metal gövdesi ve melamin kapamalarıyla dayanıklı 
bir depolama ünitesi işlevi görüyor. İki çekmeceli modülü 
üst rafı sayesinde ekstra depolama olanağına sahipken, 
üç çekmeceli modülü sabit veya tekerlekli olarak iki farklı 
versiyonda kullanıcısıyla buluşuyor.

Keson
3 Çekmeceli

Nanda
Keson

Nanda Keson

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Nanda çalışma alanlarında aynı isimli yükseklik ayarlı masa ile 
bir takım olarak ve ayrıca kullanılabilirken, metal gövdesi ve 
laminat kaplaması ile farklı zarif bir görüntü sağlıyor. Üç farklı 
boyuttaki çekmecesi ile kullanım alanınızı organize etmenize 
yardımcı olurken, tekerlekli oluşu bir yerden bir yere hareketini 
kolaylaştırıyor.

155154



Locker
Dolap

Locker Dolap

Tasarımcı:

Ersa
Studio

4 Kapaklı
Dolap

6 Kapaklı
Dolap

Paylaşımlı alanlar için depolama ihtiyacına yönelik geliştirilen 
Locker, geniş depolama hacmi ve elektronik kilitli kapak 
sistemi sayesinde kullanıcılarına kişisel bir kullanım olanağı 
sağlıyor. 4 veya 6 kapaklı seçeneklerine sahip olan Locker 
modüler bir yapıda sayısız kombinasyona izin veriyor.

Onix
Dolap

Onix Dolap

Tasarımcı:

Ersa
Studio

12 Kapaklı
Dolap

15 Kapaklı
Dolap

24 Kapaklı
Dolap

Ortak ve paylaşımlı alanlarda depolama ihtiyacına yönelik 
geliştirilen, kare kutulardan oluşan Onix, isteğe ve yere bağlı 
olarak 12’li, 15’li ve 21’li seçenekleri ile kullanılabiliyor.

157156



159158 Work

Sehpalar

2022

Alpas
Andante
Aqua
Corner
Envelope
Epic
Epilogue
Frame
Hi
Kef
Kilig
Kith
Vim
Mikado
Ravel
Slim
Squadro
Tambour
Terra
Tube



Alpas AndanteSehpa Sehpa

Alpas

Andante
Sehpa

Sehpa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Kare

Kare

Yuvarlak Yuvarlak Dikdörtgen Elips

İlk bakışta ayak yapısıyla dikkat 
çeken Alpas, ikili metal ayakları 
ve eğik formuna sahip tabanıyla 
dinamik bir görünüm sunarken, 
detaylardan arındırılan ahşap tablası 
sadeliğiyle dikkat çekiyor. Alpas, 
farklı boy seçeneklerinde yuvarlak, 
kare ve elips alternatifleriyle 
orta ve yan sehpa olarak 
değerlendirilebiliyor.

Serisinin aynısı Metal U şeklindeki 
ayak yapısı ve kalın üst tablası ile 
birlikte yalın, şık ve modern bir 
sehpa yapısına sahip olan Andante, 
ortak alanlarda, yönetici odalarında, 
karşılama alanlarında ve sosyal 
alanlarda değerlendirilebilirken, 
farklı kaplama seçenekleri ile de 
hemen her mekana modern bir 
görünüm kazandırıyor.

Dikdörtgen

Aqua CornerSehpa Sehpa

Yuvarlak

Yuvarlak

Üçgen Elips Üçgen

Aqua

Corner
Sehpa

Sehpa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Erdem Akan
& Boğaç Şimşir

Mermer, ahşap ya da lake yüzey 
olarak tercih edilebilen Aqua, sıra 
dışı form ve tasarım detaylarıyla 
özelleşiyor, Asimetrik bir araya gelen 
metal ayaklarının yanı sıra özgün 
tabla formlarıyla dikkat çeken Aqua, 
hemen her mekana modern bir 
görünüm kazandırıyor.

Masa köşelerine tamamlayıcı olması 
işleviyle kesik tablalı olarak
geliştirilen Corner sehpa, yükseklik 
ayarlanabilir özelliği sayesinde 
hemen her masaya uyum 
sağlayabiliyor. Metal ayakları ve lake
tabla yüzeyiyle dikkat çeken Corner, 
çalışma ortamlarına dinamizm 
katıyor. 75 cm’e kadar yükselebilen 
yapısı ve farklı renk alternatifleri ile 
Corner, yer aldığı alana dinamik ve 
işlevsel bir görünüm katıyor.

161160



Envelope EpicSehpa Sehpa

Envelope

Epic
Sehpa

Sehpa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ece Yalım
Design Studio

Ersa
Studio

C Tipi 

Yan Sehpa

Dikdörtgen

Yuvarlak

Envelope C sehpa, koltuk-kanepe 
gibi ürünlerle kolayca entegre 
olarak, kullanıcısına keyifli bir 
kullanım sunuyor.

Yan ve orta sehpa işlevinde 
değerlendirilebilen Epic, lake iç 
yüzeyi, özel deri dış yüzeyi ve özel 
kesim kenar bitişleriyle sıra dışı bir 
tasarım anlayışını yaşam alanları 
ve çalışma mekanlarına taşıyor. 
Epic benzersiz tasarımı ve malzeme 
kullanımıyla İki farklı ölçüde yan ve 
orta sehpa olarak değerlendiriliyor.

Epilogue FrameSehpa Sehpa

Yuvarlak

Kare Dikdörtgen Dikdörtgen

Epilogue

Frame
Sehpa

Sehpa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ece Yalım
Design Studio

Sade bir tasarım anlayışıyla 
geliştirilen Epilogue dayanıklı 
bir kullanım önerirken, sehpanın 
merkezinde konumlanan ayağı 
sayesinde kullanıcılarına hareket 
özgürlüğü tanıyor.

Kare, dikdörtgen ve depolama çözümlü 
varyasyonları ile bulunduğu alanın geometrik 
ihtiyacına göre tercih edilebilen Ece Yalım Design 
Studio imzalı Frame sehpa, yalın ve zarif bir tasarım 
anlayışının altını çiziyor. Frame; ortak alanlarda, 
yönetici odalarında, karşılama alanlarında ve 
sosyal alanlarda değerlendirilebilirken, farklı 
kaplama seçenekleri ile hemen her mekana 
modern bir görünüm kazandırıyor.
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Hi KefSehpa Sehpa

Hi

Kef
Sehpa

Sehpa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Şule Koç

Ersa
Studio

Yuvarlak

Kare Yan Sehpa Kare

Minimum malzeme kullanımıyla 
birden fazla işleve hizmet eden
Hi sehpa, metalden oluşan 
ayak ve tepsi bölmeleriyle hem 
sehpa hem dergilik görevinde 
değerlendirilebiliyor. Gövdeden 
ayrılabilen tepsisi, Hi sehpayı 
her yerde kullanışlı bir tasarıma 
dönüştürüyor.

İki ahşap panelin bir araya gelerek 
oluşturduğu üst ve alt tablaları, 
paneller arasında kullanılan lake 
şeridi ve özel bir teknikle geliştirilen 
taşıyıcı boru profilleri sayesinde 
benzersiz bir tamamlayıcı görevi 
gören Kef, iki farklı ölçüde orta 
ve yan sehpa olarak iç mekanda 
kendine yer buluyor.

Kilig KithSehpa Sehpa

Yuvarlak

Yuvarlak

Elips

Yuvarlak

Elips

Kare

Dikdörtgen

Kare

Kilig

Kith
Sehpa

Sehpa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Kare Dikdörtgen

Çapraz birleşen ve kelebek formunu 
anımsatan metal ayaklarıyla modern 
bir tasarım çizgisini yansıtan 
Kilig; elips, kare, yuvarlak ve 
dikdörtgen olarak çeşitlenirken, 
yuvarlak ve kare formundaki yan 
sehpa modellerinin isteğe bağlı 
çıkarılabilen tepsisi sayesinde çok 
işlevli bir kullanım öneriyor.

Ahşap kaplama olarak üretilen Kith 
sehpa, dokusu ve ayak yapısı ile 
benzerlerinden ayrılıyor. Elegan stili 
ile dikkat çeken Kith, bulunduğu 
alana vazgeçilmez bir tamamlayıcı 
olarak dahil oluyor.
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Vim MikadoSehpa Sehpa

Mikado
Sehpa

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Yuvarlak Elips

Mikado sehpa, yuvarlak yada üçgen 
olarak tercih edilebilen tabla formu 
ve zarif ayak tasarımıyla bulunduğu 
alana stil sahibi bir görünüm 
sunuyor.

Vim
Sehpa

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Yuvarlak Dikdörtgen

Vim sehpa kesik tabla yapısı ile 
benzerlerinden ayrılırken, yalın 
görünümü sayesinde çalışma 
alanlarına kolaylıkla adapte oluyor.

Ravel SlimSehpa Sehpa

Yuvarlak

Kare Yuvarlak Elips

Dikdörtgen Elips

Ravel

Slim
Sehpa

Sehpa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Eski dönem kemer mimarisini 
anımsatan ayak tasarımıyla iç 
mekana mimari bir öğe olarak dahil 
olan Ravel; yuvarlak, dikdörtgen 
ve elips olmak üzere üç farklı 
alternatifiyle kullanıcısıyla buluşuyor. 
Dikdörtgen ve elips tipleri orta sehpa 
işlevinde ve iki katlı tablaya sahipken, 
yuvarlak forma sahip yan sehpa tip 
doğal kaplama ve mermer olarak 
çeşitlenebiliyor.

Metal malzemeden üretilen Slim 
sehpa geometrik formu ve yalın 
tasarımı ile çoğu mekan kurgusuna 
kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Kare, 
elips ve yuvarlak olmak üzere üç 
farklı alternatif sunan Slim, yenilikçi 
bir tasarım olarak öne çıkıyor.
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Squadro TambourSehpa Sehpa

Squadro

Tambour
Sehpa

Sehpa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Paolo
Piva

Ece Yalım
Design Studio

Kare

Kare Elips KareYuvarlak

Kullanıldığı mekana şık bir 
tamamlayıcı olarak dahil olan 
Squadro’nun farklı geometrilere 
sahip ayakları epoksi olabilirken, 
cam sehpa tablası modern ve zarif 
bir görünüm sunuyor. Tasarımın 
merkezini oluşturan metal ayak 
oyununun bu sayede her açıdan 
kolayca fark edilmesi amaçlanıyor.

Yuvarlak ve kare alternatifleri 
ile sunulan Tambour, tekerlekli 
yapısı sayesinde kolayca yer 
değiştirilmesine olanak sağlıyor. 
Dinamik bir tasarım olarak çalışma 
ve yaşam alanlarına dahil olabilen 
Tambour sehpa, zamansız bir stilin 
altını çiziyor.

Terra TubeSehpa Sehpa

Kare

Kare Kare Dikdörtgen

Dikdörtgen

Terra

Tube
Sehpa

Sehpa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Orta ve yan sehpa seçenekleriyle 
modern ve yalın bir görünüm 
sunan Terra, ayak ve tabla birleşim 
detayıyla öne çıkıyor. İki farklı 
boyda kare alternatifinin yanı sıra 
dikdörtgen seçeneğiyle sunulan 
Terra, geniş tabla yüzeyi sayesinde 
kullanışlı bir tamamlayıcı görevi 
görüyor.

Tube cam tablalı tasarımı ve 
uzun metal ayak yapısı ile yaşam 
ve çalışma alanlarında zarif bir 
görünüme imza atıyor. Lake gövde 
yapısı, cam tablası ve ayaklarında 
kullanılan kromaj veya epoksi 
seçenekleri ile farklı malzemeleri 
birleştiren Tube kare ve dikdörtgen 
modelleri ile hem yan hem de orta 
sehpa görevini görüyor.
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171170 Work

Kitaplıklar

2022

Lin
Libro
Odin
Meliades
Eclipse
Toska
Field
Polka
Frame



Tasarımcı:

Lin
Kitaplık

Lin Kitaplık

Modüler yapısı ve bağımsız ünitelerden oluşan Lin kitaplık 
serisi, iç mekanın yapısına göre zengin konfigürasyon 
seçenekleri sunuyor. Farklı yükseklik ve derinliklerde 
ölçülendirilebilen Lin, mekan içerisinde duvara montelenerek 
kullanılabildiği gibi, çift yönlü de mödülleri sayesinde 
mekanda içerisinde hem kitaplık hem de bölücü ünite olarak 
da değerlendirilebilir.

Alexis &
Murat Şanal

173172

Çift Taraf
4 Sıra-3 Raf

Çift Taraf
3 Sıra-5 Raf

Çift Taraf
4 Sıra-4 Raf

Çift Taraf
Tek Sıra-3 Raf

Çift Taraf
Tek Sıra-4 Raf

Çift Taraf
4 Sıra-5 Raf

4 Sıra Kitaplık
5 Raf

Çift Taraf
2 Sıra-3 Raf

Çift Taraf
Tek Sıra-5 Raf

Çift Taraf
2 Sıra-4 Raf

Çift Taraf
3’lü-4 Raflı

Çift Taraf
3 Sıra-3 Raf

Çift Taraf
2 Sıra-5 Raf

4 Sıra Kitaplık
4 Raf

Tek Sıra Kitaplık
5 Raf

2 Sıra Kitaplık
5 Raf

3 Sıra Kitaplık
5 Raf

Tek Sıra Kitaplık
4 Raf

2 Sıra Kitaplık
4 Raf

3 Sıra Kitaplık
4 Raf

Tek Sıra Kitaplık
3 Raf

2 Sıra Kitaplık
3 Raf

3 Sıra Kitaplık
3 Raf

4 Sıra Kitaplık
3 Raf



Tasarımcı:

Libro
Kitaplık

Libro Kitaplık

Ersa
Studio

Odin Kitaplık

Tasarımcı:

Odin
Kitaplık

Ersa
Studio

Tekli
7 Raflı

Tekli
4 Raflı+Masa

175174

Yan panelleri melamin, rafları metal malzemeden üretilen 
Libro’nun raf aralıkları kullanıcısı tarafından belirlenebiliyor. 
Libro’nun arka yüzeyinde yer alan çarpraz gergiler kitaplık 
ünitesinin sağlam yapısını desteklerken, tasarıma estetik bir 
detay olarak dahil oluyor.

Tek Sıra Kitaplık
6 Raf

Çift Taraf
4 Sıra-6 Raf

Tek Sıra Kitaplık
3 Raf

Çift Taraf
Tek Sıra-3 Raf

Tek Sıra Kitaplık
4 Raf

Çift Taraf
2 Sıra-4 Raf

Çift Taraf
3 Sıra-5 Raf

Tek Sıra Kitaplık
5 Raf

Asimetrik raf yerleşimi ile dinamik ve yenilikçi bir görünüm 
öneren Odin kitaplık, farklı dokuları bütünsel bir yorumla 
yaşam ve çalışma alanlarına sunuyor. Farklı malzeme ve renk 
alternatiflerine sahip olan Odin kitaplık, kullanıcısının talebine 
göre tercih edilebiliyor.
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Tasarımcı:

Meliades
Kitaplık

Meliades Kitaplık

Ersa
Studio

179178

Meliades serisinin kitaplık ünitesi, yüksek kaliteli malzeme 
kullanımı ve karakteristik tasarımıyla depolama ihtiyacına 
yenilikçi bir çözüm sunuyor. Raflarda kaplama veya laminat 
tercih edilebilirken, çapraz formlu raf taşıyıcılarında epoksi 
veya kromaj boya ile renklendirilen metal malzeme kullanılıyor. 
Meliades kitaplığın ebatlarına göre farklı çekmece ve raf üniteli 
konfigürasyonları sunuluyor.

2 Sıra
4 Raf

4 Sıra
3 Raf

3 Sıra
4 Raf

2 Sıra
1 Raf

3 Sıra
1 Raf

4 Sıra
4 Raf

4 Sıra+
55’’ Tv Ünitesi

4 Sıra+
75’’ Tv Ünitesi

2 Sıra
2 Raf

4 Sıra
1 Raf

3 Sıra
2 Raf

3 Sıra
3 Raf

2 Sıra
3 Raf

4 Sıra
2 Raf



Tasarımcı:

Eclipse
Kitaplık

Eclipse Kitaplık

Ersa
Studio

Doğal ahşap kaplama raf yüzeyleri ve özel bir teknik 
kullanılarak geliştirilen taşıyıcı boru profilleri Eclipse’i 
kullanıldığı mekanının baş kahramanı yapıyor. Dayanıklılığı 
ve şık tasarımıyla dikkat çeken Eclipse, kitaplık işlevinin yanı 
sıra en alt bölmede yer alan çekmeceleri sayesinde depolama 
işlevi görüyor.

181180

4 Sıra
4 Raf

4 Sıra
4 Raf+ 55’’ Tv Ünitesi

3 Sıra 3 Sıra
1 Raf

4 Sıra
4 Raf + 75’’ Tv Ünitesi

4 Sıra3 Sıra
2 Raf

4 Sıra
1 Raf

2 Sıra
4 Raf

3 Sıra
3 Raf

4 Sıra
2 Raf

4 Sıra
3 Raf

3 Sıra
4 Raf

2 Sıra 2 Sıra
1 Raf

2 Sıra
2 Raf

2 Sıra
3 Raf



Tasarımcı:

Toska
Kitaplık

Toska Kitaplık

Ersa
Studio

Modüler yapısı ile farklı raf ve depolama sistemi sayesinde 
kolayca ihtiyaca göre şekillenebilen Toska, hem kitaplık hem 
de bir depolama ünitesi. Çeşitli blokları ve ölçüleri sayesinde 
ister kapalı ister açık her türlü depolama alanını sağlayabiliyor. 

183182

Kitaplık
5 Sıra-10 Bölme
Kapaklı

Kitaplık
5 Sıra-36 Bölme
Kapaklı

Kitaplık
5 Sıra-36 Bölme
Kapaklı

Kitaplık
2 Sıra-16 Bölme

Kitaplık
2 Sıra-18 Bölme

Kitaplık
3 Sıra-9 Bölme

Kitaplık
2 Sıra-6 Bölme

Kitaplık
2 Sıra-8 Bölme

Kitaplık
2 Sıra-12 Bölme

Kitaplık
2 Sıra-14 Bölme

Kitaplık
5 Sıra-30 Bölme
Kapaklı

Kitaplık
6 Sıra-9 Bölme
Kapaklı

Kitaplık
4 Sıra-16 Bölme

Kitaplık
4 Sıra-24 Bölme

Kitaplık
5 Sıra-16 Bölme
Kapaklı

Kitaplık
5 Sıra-29 Bölme
Kapaklı

Kitaplık
4 Sıra-28 Bölme

Kitaplık
4 Sıra-14 Bölme
Kapaklı

Kitaplık
4 Sıra-12 Bölme

Kitaplık
4 Sıra-32 Bölme

Kitaplık 14 Raflı
Kapaklı

Kitaplık 8 Raflı
Kapaklı

Kitaplık
4 Sıra-36 Bölme

Kitaplık
3 Sıra-18 Bölme

Kitaplık
3 Sıra-21 Bölme

Kitaplık
3 Sıra-24 Bölme

Kitaplık
3 Sıra-27 Bölme



185184



Tasarımcı:

Field
Kitaplık

Field Kitaplık

Ersa
Studio

Lin Bookshelves187186

Duvar Bağlantılı Dolap

Tavan Bağlantılı Dikme

Tavan Bağlantılı Dolap Tavan Bağlantılı
Vestiyer Dolap

Raf

Duvar Bağlantılı Dolap Duvar Bağlantılı
Vestiyer Dolap

Tavan Bağlantılı Dikme

Tavan Bağlantılı Dolap

Zeminden tavana sabitlenen alüminyum profiller üzerine, 
özel bağlantı elemanlarıyla açılı veya yatay eklenebilen metal 
raflardan meydana gelen Field, iç mekanla bütünleşerek 
yapının doğal bir parçası haline geliyor. Field rafların yanı sıra 
dolap ve çekmece ünitelerinin eklenmesine olanak tanıyor.



Tasarımcı:

Polka
Kitaplık

Polka Kitaplık

Ersa
Studio

189188

Tavan Bağlantılı DikmeDüşer Kapaklı
Dolap

Tavan Bağlantılı DikmeKalkar Kapaklı
Dolap

Cam Raf Raf Raf

Raf

Doğal ahşap kaplama çekmece ünitesi ve istenilen adette 
tasarıma dahil edilebilen raflarının yanı sıra Polka’yı dikkat 
çekici bir görünüme kavuşturan alüminyum profilleri isteğe 
göre duvar önünde veya orta alanda zemine ve tavana 
sabitlenerek değerlendirilebiliyor.

Duvar Bağlantılı DolapTavan Bağlantılı Dolap Tavan Bağlantılı DolapDuvar Bağlantılı Dolap Duvar Bağlantılı DolapTavan Bağlantılı Dolap



Tasarımcı:

Frame
Kitaplık

Frame Kitaplık

Ece Yalım
Design Studio

191190

Ece Yalım Design Studio imzalı Frame sehpa, yalın ve zarif 
bir tasarım anlayışının altını çiziyor. Frame; ortak alanlarda, 
yönetici odalarında, karşılama alanlarında ve sosyal alanlarda 
değerlendirilebilirken, farklı kaplama seçenekleri ile hemen 
her mekana modern bir görünüm kazandırıyor. Çift taraflı 
kullanılabilen açık rafları ve kapalı alanları sayesinde 
kullanıcalara farklı depolama olanakları sağlıyor.



193192 Work

Konsollar

2022

Arrow
Frame
Nobby
Kith
Clea
Sanzio
Maze
Andante
Meliades



Arrow FrameKonsol Konsol

Arrow

Frame

Konsol

Konsol

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ece Yalım
Design Studio

Claudio
Bellini

Minimal tasarımı ile öne çıkan 
Arrow ailesinin konsol üyesi, geniş 
depolama imkanı sayesinde verimli 
bir kullanım öneriyor.

Ailesinin sahip olduğu benzersiz 
tasarım detaylarını konsol 
versiyonunda da yaşatan Frame, 
farklı ebatlarda çeşitleniyor. Vestiyer 
ya da kitaplık alternatifleri ile de 
çeşitlenen Frame, kullanıcısına çok 
yönlü kullanım imkanı tanıyor.

Nobby KithKonsol Konsol

Nobby

Kith

Konsol

Konsol

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Nobkonsol geniş depolama imkanı 
sayesinde çalışma alanlarında 
işlevsel bir görev üstleniyor. Minimal 
tasarımı sayesinde zamansız bir 
kullanım sunan Nobby, dayanıklı 
yapısı ile de dikkat çekiyor.

Açılı ayak yapısı ile benzerlerinden 
ayrılan Kith konsol, kapaklı 
tasarımı sayesinde depolama 
alanlarındaki mahremiyete önem 
veriyor. Yüzeyindeki kaplama 
oyunu sayesinde sade tasarımını 
detaylarıyla hareketlendiriyor.
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Clea SanzioKonsol Konsol

Clea

Sanzio

Konsol

Konsol

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Siyah lake kapakları ve kaplama 
gövdesiyle sofistike bir görünüm 
sunan Clea konsol, farklı ebatlarda 
çeşitleniyor. Modern bir tasarım 
çizgisinde geliştirilen Clea, benzersiz 
bir tamamlayıcı görevi üstleniyor.

Kapakları ve üst tablası kaplama, 
tasarımın yan detayları ise lake 
olarak kurgulanan Sanzio konsol, 
kendinden emin tasarımıyla 
dikkat çekiyor. Her açıdan şık bir 
görünümün altını çizen Sanzio, 
yönetici odalarına modern bir 
dokunuş katıyor.

Meliades AndanteKonsol Konsol

Meliades

Andante

Konsol

Konsol

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

A formuna sahip ayak tasarımıyla 
sıra dışı bir görünüm sunan Meliades 
konsol, ailenin diğer ürünleriyle 
mükemmel bir uyum sağlarken, 
katmanlı tablası ve özel kesim 
bitişleriyle de akışkan ve şık bir 
görünüm sergiliyor.

Kapaklı ve çekmeceli depolama 
imkanını bir arada sunan Andante 
konsol, yalın tasarımı sayesinde her 
mekan kurgusuna uyum sağlıyor. 
Benzerlerinden ayrılan ayak tasarımı 
sayesinde Andante, modern bir stili 
de beraberinde getiriyor.
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Maze Konsol

Maze
Konsol

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Özel kesime sahip labirent desenli 
kapak tasarımı ile eşsiz bir tasarım 
anlayışına gönderme yapan 
Maze konsol, kayar kapak olarak 
kurgulunan yapısı sayesinde pratik 
bir kullanım sunuyor.

Maze Ersa Studio
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201200 Work

Çalışma
Koltukları

2022

Hiera
Joy
Vela
Lui
Nora

Talia
Tiana
Carna
Impero
Polar
Moira
Calypso
Tycoon
Opia
Risus
Pan
Rune



Talia

Tiana

Çalışma Koltuğu

Çalışma Koltuğu

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Sırt ve dış fontu kontra olan Talia, 
kromaj ve içleri deri kaplama olup 
dolu gözüken kolçakları ile  yönetici 
ve operasyonel çalışma koltuklarına 
farklı bir yorum getiriyor.

Tiana çalışma koltuğu serisi, teknik 
özellikleriyle operasyonel çalışma 
alanlarına yönelik yalın ve konforlu 
bir alternatif olarak sunuluyor. 
Operasyonel, yönetici ve toplantı 
sandalyeleri çeşitleri olan Tiana, 
yıldız ayak mekanizması, kumaş ve 
deri seçenekleri ile zarif bir görüntü 
sunuyor. 

Talia Çalışma Koltuğu Tiana Çalışma Koltuğu

Yönetici Koltuğu

Yönetici Koltuğu

Operasyonel Koltuk

Operasyonel Koltuk

Carna

Yönetici Koltuğu Operasyonel Koltuk

Carna
Çalışma Koltuğu

Tasarımcı:

Ersa
Studio

203

Yalın tasarımı ve konforlu 
kullanımıyla Carna, kısa ve uzun 
sırtlı alternatifleriyle çeşitlenirken 
ergonomik yapısıyla dikkat çekiyor. 
Uzun sırtlı alternatifine eklenebilen 
başlığıyla yönetici odalarında 
değerlendirilebilirken, üst düzey 
bir estetik anlayışını beraberinde 
getiriyor.
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Yönetici Koltuğu

Impero PolarÇalışma Koltuğu Çalışma Koltuğu

Impero

Polar

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Balutto
Associati

Çalışma Koltuğu

Çalışma Koltuğu

Ersa
Studio

Üst düzey konfor ve işlevselliği 
tasarımının merkezine taşıyan 
Impero, sırt yüzeyinde yer alan 
dikiş detayıyla sıra dışı bir görünüm 
kazanıyor. Kısa ve uzun sırt 
alternatifleriyle yönetici ve ara 
yönetici çalışma koltuğu olarak 
sunuluyor.

Yönetici odaları için tasarlanan Polar 
çalışma koltuğu, ergonomik yapısı 
sayesinde uzun süreli oturumlarda 
dahi konforlu bir kullanım sunuyor. 
İtalyan estetiğini yönetici odalarına 
taşıyan Polar çalışma koltuğu, eşsiz 
kol yapısı ile de dikkat çekiyor.

Yönetici Koltuğu Operasyonel Koltuk

Moira

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Çalışma Koltuğu

Operasyonel Koltuk

Moira çalışma koltuğu serisi, 
yenilikçi ve ergonomik detaylarıyla 
benzerlerinden farklılaşan bir 
kullanıcı deneyimi sunuyor. Moira, 
bel desteği, 4D kolçak teknolojisi, 
oturum yüksekliği, oturum 
derinliği ve kademeli sırt eğimi 
gibi mekanizma ayarları sayesinde 
her bir kullanıcıya özel bir konfor 
vaat ediyor. Operasyonel çalışma 
koltuğunun yanı sıra, başlıklı 
modeliyle de yönetici çalışma 
koltuğu alternatifi sunuyor.

Yönetici Koltuğu
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Calypso TycoonÇalışma Koltuğu Çalışma Koltuğu

Tycoon

Calypso

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Balutto
Associati

Çalışma Koltuğu

Çalışma Koltuğu

Yönetici Koltuğu Operasyonel Koltuk

Başlıklı ve başlıksız olarak iki farklı 
seçeneğe sahip olan Calypso 
çalışma koltuğu, yönetici odalarında 
tercih ediliyor. Sırt tasarımı ve 
oturma fontu iki ayrı parça gibi 
gözüken tasarımı sayesinde 
Calypso, kolayca benzerlerinden 
ayrılıyor.

Yönetici odalarına yönelik geliştirilen 
Tycoon çalışma koltuğu, sırt yapısı 
ile bir bütün olarak tasarlanan metal 
kolçakları ile çarpıcı bir görünüm 
sergiliyor. Kademeli sırt eğim 
ve oturum yükseklik ayarlarıyla 
insan ergonomisi için en ideal 
kullanımı mümkün kılan Tycoon, 
kızaklı font sistemi ve sırt gerginlik 
mekanizmasıyla üstün bir konfor 
deneyimi sunuyor.

Yönetici Koltuğu Operasyonel Koltuk

Risus

Opia RisusÇalışma Koltuğu Çalışma Koltuğu

Opia

Çalışma Koltuğu

Çalışma Koltuğu

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Yönetici Koltuğu

Operasyonel Koltuk

Kusursuz bir tasarım çizgisiyle 
geliştirilen Opia, üst düzey konfor 
ve estetiği bir arada sunuyor. İnsan 
ergonomisine en yüksek konforu 
sunma amacıyla geliştirilmiş bel 
desteği, 3D kolçakları ile kızak font, 
oturum yüksekliği ve kademeli 
sırt eğimi gibi mekanizma ayarları 
sayesinde her bir kullanıcı için en 
ideal rahatlığın ayarlaması mümkün. 
Operasyonel çalışma koltuğunun 
yanı sıra, başlıklı modeliyle de 
yönetici çalışma koltuğu alternatifini 
de sunuyor.

Klasiğin gücünü tasarımının merkezine 
taşıyan Risus, teknik özellikleri 
sayesinde modern bir çalışma 
koltuğu olarak çalışma mekanlarına 
dahil oluyor. Oturma minderindeki 
kavisli bitişler kullanıcısına konforlu 
bir oturum sağlarken, kıvrımlı sırt 
tasarımı bel desteğini güçlendiriyor. 
3D kolçak teknolojisinin yanı sıra kızak 
font, oturum yüksekliği ve kademeli 
sırt eğimi gibi mekanizma ayarları 
sayesinde her bir kullanıcı için en 
ideal rahatlığın ayarlaması mümkün. 
Operasyonel çalışma koltuğunun yanı 
sıra, başlıklı modeliyle yönetici çalışma 
koltuğu alternatifini de sunuyor.

Yönetici Koltuğu

Operasyonel Koltuk
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Pan RuneÇalışma Koltuğu Çalışma Koltuğu

Rune

Pan
Çalışma Koltuğu

Çalışma Koltuğu

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Ergonomi ve mühendislik 
çözümleriyle en iyi oturma deneyimi 
amaçlanarak tasarlanan Pan, 
kullanıcısının ihtiyacı ve tercihi 
doğrultusunda en ideal ve konforlu 
oturma deneyimini sunuyor. 
Esnek sırt tasarımının yanı sıra 
3D kolçakları, kızak font, oturum 
yüksekliği ve kademeli sırt eğimi gibi 
mekanizma ayarları sayesinde her bir 
kullanıcı öznel bir konfor yaratmayı 
mümkün kılıyor. Operasyonel 
çalışma koltuğunun yanı sıra, başlıklı 
modeliyle yönetici çalışma koltuğu 
alternatifini de sunuyor.

Alçak ve yüksek sırt alternatifleriyle 
operasyonel ve yönetici çalışma 
koltuğu modelleri bulunan Rune 
serisi, insan ergonomisine uygun 
geliştirilen kıvrımlı sırt yapısıyla 
kullanıcılara ideal konforu sunuyor. 
İki kademeli olarak sabitlenebilir sırt 
eğimi ve oturum yükseklik ayarıyla 
kişiselleştirilebilen Rune çalışma 
koltuğu, iki farklı kolçak seçeneğine 
sahip.

Yönetici Koltuğu Operasyonel Koltuk

Yönetici Koltuğu Operasyonel Koltuk

Hiera Çalışma Koltuğu

Çalışma Koltuğu

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Hiera, developed in a comfortable 
and stylish structure for working 
spaces,  offers the most suitable 
seating solution to its users with its 
adjustable armrests and movable 
lumbar support. Fabric and leather 
upholstery alternatives can be 
preferred in different colors while the 
star legs can be aluminum or plastic.

Hiera

Operasyonel Koltuk
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Joy VelaÇalışma Koltuğu Çalışma Koltuğu

Joy

Vela

Çalışma Koltuğu

Çalışma Koltuğu

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Çalışma mekanlarına yönelik üstün 
konfor özellikleriyle geliştirilen 
Joy, teknik özellikleriyle kullanıcı 
ergonomisi için incelikli ayarlar 
sunuyor. Bel ve omurga sağlığına 
uygun bir oturum sunan sırt yapısı, 
aynı zamanda geri yaslanımlarda 
sağ ve sol yönlere doğru da 
esneyebiliyor. Oturum yüksekliği, 
sırt açısına duyarlı font derinliği ve 
sabitlenebilir özellikleri sayesinde 
her bir kullanıcı öznel bir konfor 
yaratmayı mümkün kılıyor.

Vela oturma minderi ve bel destekli 
sırtı ile konforlu bir kullanım 
sunarken, derinlik ayarı ve senkron 
mekanizması sayesinde ayarlanabilir 
bir yapıda kullanıcısının ihtiyacına 
yanıt veriyor. Döşemesi kumaş veya 
deri olabilen Vela’nın beşli yıldık 
ayakları alüminyum veya plastik 
tercih edilebiliyor.

Operasyonel Koltuk

Operasyonel Koltuk

Lui NoraÇalışma Koltuğu Çalışma Koltuğu

Lui

Nora

Çalışma Koltuğu

Çalışma Koltuğu

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Liu çalışma koltuğu serisi, teknik 
özellikleriyle operasyonel çalışma 
alanlarına yönelik yalın ve konforlu 
bir alternatif olarak sunuluyor. 
Kıvrımlı sırt tasarımı bel desteği 
sağlarken, 3D kolçak teknolojisi ile 
kızak font, oturum yüksekliği ve 
kademeli sırt eğimi gibi mekanizma 
ayarları sayesinde her bir kullanıcı 
için en ideal rahatlığın ayarlamasını 
mümkün kılıyor.

Örme file olarak kurgulanmış sırt 
yapısı ile Nora, kullanıcısının sırt 
çerçevesine kusursuzca oturarak bel 
kıvrımını tam olarak destekliyor ve 
en rahat konumda şekilleniyor. Nora 
yalın ve modern tasarımı sayesinde 
çoğu ofis kurgusuna uyum sağlıyor.

Operasyonel Koltuk

Operasyonel Koltuk
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213212 Work

Toplantı
Sandalyeleri

2022

Talia
Tiana
Impero
Carna
Calypso
Premier
Magnolia
Larmes
Perla
Likha
Alegria
Luce 
Vivet
Arcade
Nora
Nocture
Polar C
Moira
Lilium
Viola
Kayla
Vox



Tasarımcı:Tasarımcı:Tasarımcı: Tasarımcı:

Talia TianaToplantı Sandalyesi Toplantı Sandalyesi

TianaTalia

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

Toplantı
Sandalyesi

Toplantı
Sandalyesi

Ersa StudioErsa Studio

Sırt ve dış fontu kontra olan Talia, kromaj ve içleri 
deri kaplama olup dolu gözüken kolçakları ile toplantı 
sandalyelerine farklı bir yorum getiriyor.

Tiana serisi, zarif görüntüsü, deri ve kumaş seçenekleri, 
teknik özellikleri ve yalın tasarımıyla toplantı sandalyelerine 
konforlu bir alternatif olarak sunuluyor. 

Impero CarnaToplantı Sandalyesi Toplantı Sandalyesi

Impero
Toplantı
Sandalyesi

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

Carna
Toplantı
Sandalyesi

Ersa StudioErsa Studio

Üst düzey konfor ve işlevselliği tasarımının merkezine taşıyan 
İmpero, sırtının iç döşemesinde yer alan çizgi detayıyla sıra 
dışı bir görünüm kazanıyor. Kısa ve uzun sırt alternatiflerine 
sahip serinin uzun sırtlı versiyonuna eklenebilen başlığı 
yönetici odaları için ideal bir çalışma koltuğu kullanımı 
sunuyor.

Yalın tasarımı ve konforlu kullanımıyla Carna, kısa ve uzun 
sırtlı alternatifleriyle çeşitlenirken ergonomik yapısıyla dikkat 
çekiyor. Uzun sırtlı alternatifine eklenebilen başlığıyla yönetici 
odalarında değerlendirilebilirken, üst düzey bir estetik 
anlayışını beraberinde getiriyor.
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Tasarımcı:Tasarımcı:Tasarımcı: Tasarımcı:

Premier
Toplantı
Sandalyesi

Calypso PremierToplantı Sandalyesi Toplantı Sandalyesi

Calypso
Toplantı
Sandalyesi

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

Balutto Associati Cappelletti Architetti

Alüminyum Basit 
Mekanizma

Alüminyum Basit 
Mekanizma

Alüminyum Tilt 
Mekanizma

Knee-Tilt
Mekanizma

Knee-Tilt
Mekanizma

Kolçak ve sırt yapısı bir bütün olarak tasarlanan Calypso, 
akışkan ve oval hatlarıyla hafif ve narin bir görünüm sergiliyor. 
Toplantı alanlarına yönelik başlıklı ve başlıksız olmak üzere 
iki alternatifi bulunan serinin, tekerlekli ayak yapısı ve rahat 
oturum fontu, uzun süreli toplantılarda dahi kullanıcılara 
konfor sağlıyor.

Serinin toplantı alanlarına özel geliştirilen tekerlekli 
alternatifiyle Premier, derinliği ve sırt yüksekliğiyle uzun 
süreli kullanımlarda dahi konforlu yapısından ödün vermiyor. 
Farklı kumaş ve döşeme alternatiflerine olanak sağlayan iç ve 
dış gövdesi Premier’i benzersiz bir koltuğa dönüştürürken, 
ayarlanabilir yüksekliği ve ağırlığa duyarlı tilt mekanizmasıyla 
kullanıcısının konfor seviyesini artırıyor.

Magnolia LarmesToplantı Sandalyesi Toplantı Sandalyesi

Ersa StudioBalutto Associati

LarmesMagnolia

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

Toplantı
Sandalyesi

Toplantı
Sandalyesi

Alüminyum Basit 
Mekanizma

Alüminyum Basit 
Mekanizma

Knee-Tilt
Mekanizma

Alüminyum Tilt 
Mekanizma

Karakteristik kol ve sırt tasarımıyla dikkat çeken Magnolia, 
seride bulunan toplantı sandalyesi ile çalışma alanlarına 
modern bir dinamizm katıyor.Tekerlekli ayak yapısı, 
ayarlanabilir yüksekliği ve ağırlığa duyarlı tilt mekanizmasıyla 
toplantı alanlarında kullanıcılarına konforlu bir oturma 
deneyimi sunuyor.

Sırt ve kolçak tasarımı açılı kesitlerden meydan gelen ve 
tek bir parçadan oluşan gövde yapısıyla özgün bir görünüm 
sergileyen Larmes, modern ofislerin toplantı alanlarında iç 
mimariyi tamamlayıcı bir öğe olarak yer alıyor. Tekerlekli ayak 
yapısı, Larmes’in kullanımına işlev ve konfor katıyor.
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Tasarımcı:Tasarımcı:Tasarımcı: Tasarımcı:

Perla LikhaToplantı Sandalyesi Toplantı Sandalyesi

Perla Likha

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

Toplantı
Sandalyesi

Toplantı
Sandalyesi

Ersa Studio Balutto Associati

Alüminyum Basit 
Mekanizma

Knee-Tilt
Mekanizma

Perla sandalye, keskin bitişlere sahip tasarım çizgileri ve 
yalın stili ile pek çok stilde kurgulanan toplantı odalarına 
kolaylıkla adepte edilebiliyor. Sırt yüzeyindeki açılı kavis ile 
karakteristik bir duruş dergileyen Perla, ince kenar bitişleriyle 
zarif bir görünüm sergiliyor.

İtalyan tasarım ofisi Studio Balutto Associati imzalı Likha 
serisine ait toplantı koltuğu sıra dışı gövde tasarımıyla öne 
çıkıyor. Likha, tekerlekli ayak yapısı ve ayarlanabilir tilt 
mekanizması sayesinde konforlu bir kullanım sunarken, farklı 
renklerde deri veya kumaş döşeme alternatifleriyle şık bir 
görünüm kazanıyor. Oturma fontunda bulunan ek minderi ise 
gövdeye cırtcırtlı yapısıyla kolaylıkla sabitlenebiliyor.
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Tasarımcı:Tasarımcı:Tasarımcı: Tasarımcı:

Alegria

Alegria LuceToplantı Sandalyesi Toplantı Sandalyesi

Luce

4’lü
Tekerlek Ayaklı

4’lü
Tekerlek Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

Toplantı
Sandalyesi

Toplantı
Sandalyesi

Ersa Studio Ersa Studio

File sırt tasarımı sayesinde konforlu bir oturma deneyimi 
sunan Alegria sandalye, minimal formu ile toplantı alanlarına 
zarif bir görünüm katıyor. Toplantı odalarına yönelik tekerlekli 
beş yıldız ayak ve tekerlekli boru ayak alternatifleri bulunan 
Alegria, tasarımı ve yalınlığıyla pratik çözümler sunuyor.

Döşemeli oturma fontu, tercihe göre döşemeli üretilebilen 
sırtıyla konforlu bir oturum sunan Luce, farklı renkte döşeme 
alternatifleriyle iç mekana kolayca uyum sağlıyor. Dört ayaklı 
ve kızak ayaklı metal ayak alternatifleriyle farklılaşan Luce’nin 
plastik kolçakları konforlu kullanımını desteklerken, sırtın 
arkasına devam ayakları sırtın dışında daire formunda detayıyla 
sıra dışı bir görünüm sunuyor.

Vivet ArcadeToplantı Sandalyesi Toplantı Sandalyesi

ArcadeVivet

4’lü
Tekerlek Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

4’lü
Tekerlek Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

Toplantı
Sandalyesi

Toplantı
Sandalyesi

Ersa StudioErsa Studio

Kıvrımlı sırt tasarımı sayesinde kullanıcısına konforlu bir 
oturma deneyimi sunan Vivet sandalye, minimal formu 
ile toplantı alanlarına zarif bir görünüm katıyor. Toplantı 
odalarına yönelik tekerlekli beş yıldız ayak ve tekerlekli boru 
ayak alternatifleri bulunan Vivet, tasarımı ve yalınlığıyla pratik 
çözümler sunuyor.

Arcade, plastik font üzeri poliüretan malzemeden üretilen 
oturma fontu ve arka yüzü plastik kaplama sırtıyla yalın ve 
konforlu bir seri olan Arcade, toplantı alanları için şık bir 
tamamlayıcı olarak dikkat çekiyor. Farklı renkte döşeme 
alternatifleriyle iç mekanla maksimum uyum sergileyen 
Arcade’nin toplantı alanlarına yönelik tekerlekli beş yıldız 
ayak ve tekerlekli boru ayak alternatifleri bulunuyor.
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Tasarımcı:Tasarımcı:Tasarımcı: Tasarımcı:

Nora NoctureToplantı Sandalyesi Toplantı Sandalyesi

NoctureNora

4’lü
Tekerlek Ayaklı

4’lü
Tekerlek Ayaklı

Toplantı
Sandalyesi

Toplantı
Sandalyesi

Ersa StudioErsa Studio

Örme file olarak kurgulanmış sırt yapısı ile Nora, kullanıcısının 
sırt çerçevesine kusursuzca oturarak bel kıvrımını tam olarak 
destekliyor ve en rahat konumda şekilleniyor. Nora yalın 
ve modern tasarımı sayesinde çoğu ofis kurgusuna uyum 
sağlıyor.

Nocture, kıvrımlı sırt yapısı sayesinde kullanıcına konforlu bir 
kullanım sunarken farklı renk alternatifleri sayesinde çoğu 
mimari kurguya yanıt veriyor.
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Tasarımcı:Tasarımcı:Tasarımcı: Tasarımcı:

Toplantı Sandalyesi

Polar C

Polar C Moira Toplantı Sandalyesi

Moira

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

4’lü
Tekerlek Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

Toplantı
Sandalyesi

Toplantı
Sandalyesi

Ersa Studio Ersa Studio

4’lü
Tekerlek Ayaklı

Polar C, minimal formdan hayat bulan, malzeme kullanımıyla 
çeşitli alternatifler barındıran zengin bir seri olarak öne 
çıkıyor. Tamamı kontraplak, döşemeli ve dış yüzeyi 
kontraplak-iç yüzeyi döşemeli olmak üzere üç ayrı kabuk 
tipi bulunan Polar C, insan ergonomisine uyumlu kıvrımlı 
yapısında yalınlığı ve konforu bir arada sunuyor.

Sade tasarımının yanı sıra onu özel yapan detaylarıyla 
farklılaşan Moira, yüzünü geleceğe dönüyor ve kullanıcısına 
yenilikçi ve modern bir çalışma koltuğu deneyimi sunuyor. 
Moira yükseklik ayarlanabilir koltuk yapısı, kolçak ayarı ve bel 
desteği ile kullanıcısına üst düzey konforu vadediyor.

Lilium ViolaToplantı Sandalyesi Toplantı Sandalyesi

ViolaLilium

4’lü
Tekerlek Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

5’li Yıldız
Ayaklı

Boru Piramit
Ayaklı

Toplantı
Sandalyesi

Toplantı
Sandalyesi

Ersa StudioErsa Studio

plastik kabuk plastik kabuk
minderli

Lilium serisi, geniş malzeme seçkisi ve renk alternatifleriyle, 
dinamik ruhlu mekanlara uyum sağlayan bir toplantı 
sandalyesi olarak dikkat çekiyor. Oturum fontu olarak plastik, 
döşemeli veya döşemeli-plastik bir arada seçenekleri bulunan 
seride, yer alacağı alana yönelik en uygun ayak çeşitleri de 
bulunuyor.

Viola karakteristik formuyla dikkat çekerken, farklı 
ihtiyaçlara yönelik çözümleri ile de bulunduğu alana dair en 
uygun yanıtı veriyor. Katlanarak istiflenebilen modeli yer 
tasarrufu sağlarken, yazı tablalı modeli ağırlıklı olarak eğitim 
alanlarında tercih ediliyor.

4’lü
Tekerlek Ayaklı
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Tasarımcı: Tasarımcı:

Toplantı Sandalyesi

Kayla

Kayla

Toplantı
Sandalyesi

Ersa Studio

4’lü
Tekerlek Ayaklı

Plastik kabuk formu sayesinde yalın bir görünümün altını 
çizen Kayla, farklı renklerde çeşitleniyor. Tekerlekli yapısı 
sayesinde Kayla, konforlu ve pratik bir kullanım sunuyor.

Vox

5’li Yıldız
Ayaklı

Toplantı
Sandalyesi

Ersa Studio

Zamansız stili ve ergonomik yapısı ile Vox, toplantı alanlarında 
tercih ediliyor. Farklı ayak yapıları ile çeşitlenen Vox, mekanın 
ihtiyacına en uygun çözümü sunuyor.

Vox Toplantı Sandalyesi 227226



229228 Work

Ziyaretçi
Sandalyeleri

2022

Premier
Magnolia
Calypso
Likha
Polar
Polar C
Moira
Larmes
Perla
Lilium
Fold
Dion
Alegria
Arcade
Vivet
Luce
Dusk
Dawn
Nocture
Nora



Tasarımcı:Tasarımcı:Tasarımcı: Tasarımcı:

Premier MagnoliaZiyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Balutto Associati

Magnolia

Cappelletti Architetti

Premier

Ahşap Ayaklı Ahşap Ayaklı
(Alçak Sırtlı)

Ahşap Ayaklı
(Yüksek Sırtlı)

Kızak Ayaklı Kızak Ayaklı
(Alçak Sırtlı)

Kızak Ayaklı
(Yüksek Sırtlı)

4’lü Boru Ayaklı 4’lü Boru Ayaklı
(Alçak Sırtlı)

4’lü Boru Ayaklı
(Yüksek Sırtlı)

Boru Piramit
Ayaklı

4’lü Yıldız Ayaklı
(Alçak Sırtlı)

4’lü Yıldız Ayaklı
(Yüksek Sırtlı)

Ziyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

İtalyan tasarımının zarif bir örneği olan Premier, oturma 
derinliği sayesinde konforlu bir koltuk kullanımı sunarken, 
iç ve dış yüzeyleri birbirinden farklı kumaş ve deri 
döşemesine izin veren koltuk gövdesi ve ahşap veya metal 
olabilen ayaklarıyla kullanıldığı mekana zarif bir görünüm 
kazandırıyor. Bekleme alanı ve ziyaretçi koltuğu olarak hem 
elegan duruşa hem de konfora sahip özel bir tasarım olarak 
öne çıkıyor.

Karakteristik kol ve sırt tasarımıyla dikkat çeken Magnolia, 
seride bulunan toplantı sandalyesi ile çalışma alanlarına 
modern bir dinamizm katıyor.Tekerlekli ayak yapısı, 
ayarlanabilir yüksekliği ve ağırlığa duyarlı tilt mekanizmasıyla 
toplantı alanlarında kullanıcılarına konforlu bir oturma 
deneyimi sunuyor.

Calypso LikhaZiyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Balutto Associati

Calypso

Balutto Associati

Likha

Ahşap Ayaklı

Ahşap Ayaklı

Kızak Ayaklı Kızak Ayaklı

Kızak Ayaklı

4’lü Boru Ayaklı 4’lü Yıldız Ayaklı 4’lü Yıldız Ayaklı

4’lü Yıldız Ayaklı4’lü Boru Ayaklı

Ziyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Kolçak ve sırt yapısı bir bütün olarak tasarlanan Calypso, 
akışkan ve oval hatlarıyla hafif ve narin bir görünüm sergiliyor. 
Alternatif ayak tipleriyle iç makana en ideal çözümü sunan 
serinin, bekleme alanlarına yönelik kızak ayak, 4’lü boru ayak 
ve 4’lü düz ayak seçenekleri bulunuyor. Rahat oturum fontu 
ise kullanıcılara maksimum konfor sağlıyor.

İtalyan tasarım ofisi Studio Balutto Associati imzalı Likha 
serisi, sıra dışı gövde tasarımıyla öne çıkıyor. Likha serisine 
ait bekleme alanı ve ziyaretçi sandalyeleri kullanıclara 
maksimum konfor sunarken, farklı renklerde deri veya kumaş 
döşeme alternatifleriyle bulunduğu mekana şık bir görünüm 
katıyor. Oturma fontunda bulunan ek minderi ise gövdeye 
cırtcırtlı yapısıyla kolaylıkla sabitlenebiliyor.

231230
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Tasarımcı:Tasarımcı:Tasarımcı: Tasarımcı:

Polar Polar CZiyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Ersa Studio

Polar C

Balutto Associati

Polar
Ziyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

4’lü Boru AyaklıAhşap Ayaklı
(Alçak Sırtlı)

Ahşap Ayaklı
(Yüksek Sırtlı)

Kızak AyaklıKızak Ayaklı
(Alçak Sırtlı)

Kızak Ayaklı
(Yüksek Sırtlı)

4’lü Boru Ayaklı4’lü Boru Ayaklı
(Alçak Sırtlı)

4’lü Boru Ayaklı
(Yüksek Sırtlı)

4’lü Yıldız Ayaklı
(Alçak Sırtlı)

4’lü Yıldız Ayaklı
(Yüksek Sırtlı)

Kıvrımlı ve akışkan fontuyla heykelsi bir görünüm sergileyen 
Polar, estetik tasarımıyla bekleme alanlarına konfor ve şıklık 
vaat ediyor. Farklı materyallerden oluşan ayak seçkisi ve 
poliüretan gövdesiyle kullanıcılarına konforlu bir oturma 
deneyimi sunuyor.

Polar C, minimal formdan hayat bulan, malzeme kullanımıyla 
çeşitli alternatifler barındıran zengin bir seri olarak öne 
çıkıyor. Tamamı kontraplak, döşemeli ve dış yüzeyi 
kontraplak-iç yüzeyi döşemeli olmak üzere üç ayrı kabuk 
tipi bulunan Polar C, insan ergonomisine uyumlu kıvrımlı 
yapısında yalınlığı ve konforu bir arada sunuyor. Polar C, 
alternatif ayak tipleri ve sade kimliğiyle farklı dinamizme 
sahip mekanlara kolaylıkla uyum sağlıyor.

Moira LarmesZiyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Ersa Studio

Moira

Ersa Studio

Larmes

Kızak Ayaklı

Ziyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Ahşap Ayaklı

Ahşap Ayaklı

Kızak Ayaklı

Kızak Ayaklı

4’lü Boru Ayaklı Boru Piramit
Ayaklı

Boru Piramit
Ayaklı

4’lü Boru Ayaklı

Yalın ve estetik görünümüyle modern bir mekan kurgusu 
yaratılmasına olanak tanıyan Moira, bekleme alanlarında 
ziyaretçilere konforlu bir kullanım sunuyor. Transmisyon 
ayakları ve kendine özgü kolçak formuyla sıra dışı bir 
görünüm sunan Moira, kıvrımlı sırt yapısı sayesinde konfor 
seviyesini artırıyor.

Sırt ve kolçak tasarımı açılı kesitlerden meydan gelen ve 
tek bir parçadan oluşan gövde yapısıyla özgün bir görünüm 
sergileyen Larmes serisinin, ziyaretçi sandalyesi modelleri 
aynı zamanda konforuyla da öne çıkıyor. Farklı iç mimari 
stillere uyum sağlayan ayak tipi çeşitliliğiyle Larmes hem 
mekan hem de kullanıcı deneyiminde ayrıcalık yaratıyor.
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Tasarımcı:Tasarımcı:Tasarımcı: Tasarımcı:

Perla LiliumZiyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Lilium

Ersa Studio

Perla
Ziyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Ersa Studio

Ahşap AyaklıAhşap Ayaklı Kızak Ayaklı Boru Piramit
Ayaklı

4’lü Boru Ayaklı Boru Piramit
Ayaklı

Perla sandalye, keskin bitişlere sahip tasarım çizgileri ve 
yalınlığıyla bekleme alanlarında, ofislerin ziyaretçi ağırlama 
kısımlarında kendi özgü duruşuyla fark yaratıyor. Sırt 
yüzeyindeki açılı kavis ile karakteristik bir duruş dergileyen 
Perla, ince kenar bitişleriyle zarif bir görünüm sergiliyor. 
Alternatif ayak tipleri bulunan seri, zengin kumaş ve malzeme 
seçkisiyle daha da özgünleşiyor.

Lilium serisi, geniş malzeme seçkisi ve renk alternatifleriyle, 
dinamik ruhlu mekanlara uyum sağlayan bir sandalye ailesi 
olarak dikkat çekiyor. Plastik, döşemeli veya döşemeli-plastik 
oturum fontu seçenekleri bulunan seride, yer alacağı alana 
yönelik en uygun ayak çeşitleri de yer alıyor.

Fold DionZiyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Ersa Studio

Fold

Ersa Studio

Dion

Ahşap Ayaklı Ahşap Ayaklı Ahşap Ayaklı

Ziyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Kanat formunda kolçaklarıyla tasarımının gövdesine 
dinamizmi taşıyan Fold, kısa veya uzun
sırt alternatifleriyle bekleme ve lounge alanlarında 
kullanıcısıyla buluşurken, kullanıldığı mekana kendine özgü 
bir görünüm kazandırıyor.

Sıra dışı tasarımı ile bulunduğu alana karakteristik bir 
görünüm sunan Dion sandalye, farklı renk ve kumaş 
alternatifleri ile her mekan kurgusuna kolaylıkla uyum 
sağlıyor.
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Tasarımcı:Tasarımcı:Tasarımcı: Tasarımcı:

Alegria ArcadeZiyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Arcade

Ersa Studio

Alegria
Ziyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Ersa Studio

4’lü Boru Ayaklı 4’lü Boru AyaklıKızak Ayaklı Kızak Ayaklı

File sırt tasarımı sayesinde konforlu bir oturma deneyimi 
sunan Alegria, minimal formu ile bekleme alanlarında veya 
ofislerde ziyaretçileri ağırlamak için ideal bir alternatif olarak 
öne çıkıyor.

Arcade, plastik font üzeri poliüretan malzemeden üretilen 
oturma fontu ve arka yüzü plastik kaplama sırtıyla yalın ve 
konforlu bir seri olan Arcade, bekleme alanları için ideal 
bir model olarak dikkat çekiyor. Farklı renkte döşeme 
alternatifleriyle iç mekanla maksimum uyum sergileyen 
Arcade’nin bekleme alanı serisinde ayrıca pek çok işlevsel 
ayak tipleri bulunuyor.

Vivet LuceZiyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Ersa Studio

Vivet

Ersa Studio

Luce
Ziyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

4’lü Boru Ayaklı 4’lü Boru AyaklıKızak Ayaklı Kızak Ayaklı

Kıvrımlı sırt tasarımı sayesinde kullanıcısına konforlu bir 
oturma deneyimi sunan Vivet sandalye, minimal formu 
ile bekleme alanlarına zarif bir görünüm katıyor. Mekan 
içerisinde yer alan diğer elementlerle uyum sağlayabilecek 
pek çok ayak alternatifleri bulunuyor; kızak ayak modeli 
istiflenebilir özelliği sayesinde ekstra işlevsellik sunuyor.

Döşemeli ve plastik olarak üretilebilen sırtıyla konforlu bir 
oturum sunan Luce, farklı renkte alternatifleriyle iç mekana 
kolayca uyum sağlıyor. Luce’nin kolçak yapısı ise konforlu 
kullanımını destekliyor.
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Tasarımcı:Tasarımcı:Tasarımcı: Tasarımcı:

Dusk DawnZiyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Dawn

Toine van den Heuvel

Dusk
Ziyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Toine van den Heuvel

Kızak Ayaklı Kızak Ayaklı

Tasarımcısı Toine van den Heuvel’in detaylardan uzak, 
mühendislik ve sadelik üzerine kurulu tasarım çizgisini 
yansıtan Dusk, oturumu kolaylaştıran ayak tasarımı ve sırt 
bölgesini destekleyen gövdesi sayesinde toplantı ve seminer 
alanları için konforlu bir oturma deneyimi sunuyor.

Tasarımcısı Toine van den Heuvel’in detaylardan uzak, 
mühendislik ve sadelik üzerine kurulu tasarım çizgisini 
yansıtan Dawn, oturumu kolaylaştıran ayak tasarımı ve sırt 
bölgesini destekleyen gövdesi sayesinde toplantı ve seminer 
alanları için konforlu bir oturma deneyimi sunuyor. 

Nocture NoraZiyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

Ersa Studio

Nocture

Ersa Studio

Nora
Ziyaretçi
Sandalyesi

Ziyaretçi
Sandalyesi

4’lü Boru Ayaklı 4’lü Boru AyaklıKızak Ayaklı Kızak Ayaklı

Nocture, kıvrımlı sırt yapısı sayesinde kullanıcına konforlu bir 
kullanım sunarken farklı renk alternatifleri sayesinde çoğu 
mimari kurguya yanıt veriyor.

Geometrik ve sırta tamamen oturan sırt tasarımı sayesinde 
konforlu bir kullanım öneren Nora, farklı ayak alternatifleri ile 
mekanın ihtiyacına göre yanıt veriyor.
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243242 Work

Konferans
Sandalyeleri

2022

Carmen
Delphi
Assos



Tasarımcı:

Ersa
Studio

Carmen
Konferans
Sandalyesi

Carmen Konferans Sandalyesi

Katlanabilir oturma fontu ve kolçak içerisine gizlenmiş 
yazı tablasıyla Carmen, seminer ve konferans salonları için 
işlevsel bir kullanım sunuyor. Ayak ve kolçakları yere doğru 
üçgen bir formda inen yekpare bir parçadan oluşan koltuğun 
tüm yüzeyleri döşemeli olarak üretiliyor. Kolçak içerisinde 
bulunan tablası kendi ekseni etrafında dönerek laptop veya not 
defteriyle çalışmak için ideal konfora sahip.

245244



Delphi Konferans Sandalyesi

Delphi
Konferans
Sandalyesi

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Kolçaksız sıralı oturumları için geliştirilen Delphi serisi, 
yüksek katılıma yönelik konferans salonları için elverişli 
kullanım sunan bir seri. Sıralı tasarlanan ayak iskeleti üzerine 
yerleştirilen döşemeli font, uzun süreli oturumlarda dahi 
kullanıcılara konforlu bir deneyim yaşatıyor.

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Assos Conference Sandalye

Assos
Konferans
Sandalyesi

Katlanabilir oturma fontu ve kolçak içerisine gizlenmiş yazı 
tablasıyla Assos, seminer ve konferans salonları için işlevsel 
bir kullanım sunuyor. Ayak ve kolçakları kare formda yekpare 
bir parçadan oluşan koltuğun tüm yüzeyleri döşemeli olarak 
üretiliyor. Kolçak yüzeyinde bulunan ahşap kaplama detayıyla 
özellikle protokol salonları için ideal bir görünüm sergileyen 
Assos’un kendi ekseni etrafında dönen yazı tablası laptop veya 
not defteriyle çalışmak için ideal konfora sahip.
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249248 Work

Kanepeler

2022

Denver
Lela
About Face
Antilia
Dione
Rhino
Bolt
Cube
Dark
Mirage
Sulid
Easy
Terra
M-Line
Neo
Noor Home
Thin
Lenus



Denver LelaKanepe Kanepe

Claudio Bellini

Denver
Kanepe

Tekli Kanepe 2’li Kanepe 3’lü Kanepe

Denver kanepe sade formunda nüans yaratan düşünülmüş 
detaylarıyla öne çıkıyor. Sırt kenarları ve kolçak hattında bulunan 
minimal açılarıyla Denver, yalın formunda birbiriyle bütünlük 
yaratan inceliklerle göze hitap ediyor. Kanepe gövdesini taşıyan 
ve birbirinden bağımsız dört parça şeklinde algılanan metal ayak 
tasarımı ise Denver’ın hem estetiği hem de üstün üretim tekniğini 
bir araya getiriyor. Yere yakın tasarlanan oturum fontu kullanıcıya 
kendini daha rahat hissettirirken, özel katmanlardan oluşan 
sünger yapısı ise Denver’ın konforunu eşsiz kılıyor.

Claudio Bellini

Lela
Kanepe

Tekli Kanepe 2’li Kanepe 3’lü Kanepe

Çağdaş tasarımı ve konforlu yapısıyla ayrıcalıklı bir oturma 
serisi olan Lela, modüler yapısı sayesinde kullanıldığı mekana 
mükemmel bir uyumla dahil oluyor. Lela davetkâr görünümünün 
yanı sıra oturma derinliği ve yumuşak minder dolgusuyla 
kullanıcılarına üst düzey bir konfor sunuyor, seride bulunan puf 
mekanın ihtiyacına en uygun şekilde değerlendirilebiliyor. Minder 
kenarlarına, kolçak ve oturum iskeletine eklenen biye detayıyla 
kendine özgü bir görsel detay sunuyor. 

Tasarımcı:Tasarımcı:

Denver RhinoKanepe Kanepe251250



About Face TerraKanepe Antilia

Studio Schrofer

About Face
Kanepe

Tekli Kanepe 2’li Kanepe

Modüler bir yapı ile tasarlanan About Face kanepe, minimal 
ve fonsiyonel yapısıyla da dikkatleri çekiyor. Farklı renk ve 
kumaş seçenekleri ile kullanıcısına göre şekillenebilen About 
Face, yaşam alanlarına farklı modül birleşimleri ile eşlik 
ediyor.

3’lü Kanepe 2’li Kanepe

Paolo Piva

Antilia
Kanepe

Antilia farklı boy ve yapılardaki modülleriyle kullanıcısının 
yaratıcılığına göre şekilleniyor ve tüm mekânsal sınırları 
yıkarak yaşam alanlarına özgürlüğü konuk ediyor. Köşe, orta 
ve puf modüllerinden oluşan Antilia, duvara yaslanarak veya 
tek başına orta alanlarda değerlendirilebiliyor.

Tasarımcı:Tasarımcı:

Denver BoltKanepe Kanepe253252



Dione RhinoKanepe Kanepe

Ersa Studio

Dione
Kanepe

Tekli Kanepe

Klasik stilin zamansızlığından ilhamla geliştirilen Dione 
kanepe serisi, konforu ve göz alıcı tasarımıyla bulunduğu 
mekanın başrolünde konumlanıyor. Oturum ve sırt yüzeyine 
tamamen kapitone dikiş uygulanan tasarımın sırt minderleri 
konforun merkezinde yer alıyor. Kolçak bölgesinde bulunan 
silindir kırlentler ise tamamlayıcı bir unsur olarak rahatlığı 
pekiştiriyor.

Tekli Kanepe 2’li Kanepe 3’lü Kanepe

Ersa Studio

Rhino
Kanepe

Farklı materyal ve dokuları bir arada yorumlayan Rhino 
kanepe serisi, hem görünümü hem de işçilik kalitesiyle 
bulunduğu mekanda elagan bir duruş sergiliyor. Seride 
bulunan ahşap kaplama veya standart döşeme kasalı 
alternatiflerin yanı sıra, dekoratif detaylarda da tercihe göre 
kapitoneli veya kapitonesiz uygulama yapılabiliyor. İç yüzeyi 
bombeli, dış cephesi verev kolçak yapısıyla farklı formları 
homojen bir şekilde bir araya getiren Rhino kanepe, yönetici 
odaları için iç mimariye en uygun kumaş, deri ve malzeme 
seçeneklerini sunuyor.

Tasarımcı:Tasarımcı:

Tekli Kanepe 3’lü Kanepe2’li Kanepe

2’li Kanepe 3’lü Kanepe

DarkKanepe Kanepe255254



Bolt CubeKanepe Kanepe

Claudio Bellini

Cube
Kanepe

Tekli Kanepe 2’li Kanepe 3’lü Kanepe

İtalyan tasarım estetiğini her detayında yansıtan Cube, 
kompakt formu ve pürüzsüz geçişleriyle yalın ama güçlü bir 
görünüm ortaya koyuyor. Cube’un kolçaklarındaki hem sırta 
hem de oturum fortuna uzanan açılı yüzeyi kanepenin sade 
tasarımına incelikli bir görsel hareket katıyor.

Tekli Kanepe 2’li Kanepe 3’lü Kanepe

Claudio Bellini

Bolt
Kanepe

İtalyan stilinden doğan Bolt serisi, estetik gücünü yalınlıktan alan 
tasarımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Seri, kübik formu ve 
yay şeklinde inen kolçak yapısıyla heykelsi bir duruş yansıtırken; 
kullanıcı deneyiminde ise eşsiz bir konfor vaad ediyor. Oturumu 
kullanıcıyı korunaklı bir şekilde sararken, ideal sırt ve kolçak 
yüksekliği sayesinde ergonomik oturuş sağlıyor. Bolt serisinin 
ayak yapısı, tasarımın fark yaratan detayı olarak öne çıkıyor. 
Açılı formdan oluşan metal ayaklar mekan içerisinde farklı 
perspektiflerden bakıldığında kendine özgü bir estetik yansıtıyor.

Tasarımcı:Tasarımcı:

Noor MirageKanepe Kanepe257256



Dark Kanepe Kanepe

Ersa Studio

Mirage
Kanepe

Tekli Kanepe 2’li Kanepe 3’lü Kanepe

İlk bakışta rahatlık hissiyle kullanıcısını etkisi altına alan 
Mirage, iç mekanda düşlerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Yüksek 
kol yapısı sayesinde kullanıcısına her iki yönlü yaslanma 
imkanı sunarken, açılı ayakları aynı anda ahşap ve metal 
malzeme kullanımıyla yenilikçi bir görünümün altını çiziyor.

Ersa Studio

Dark
Kanepe

Tekli Kanepe 2’li Kanepe 3’lü Kanepe

İncelikle işlenmiş tasarım kurgusu ve malzeme yapısıyla Dark, 
mütevazı görünümün aksine seçkin bir oturma serisi olarak 
bulunduğu mekanda kendine özgü bir yer ediniyor. Oturum 
derinliği ve iç dolgusunun yumuşaklığıyla benzersiz konfor 
hissi sağlayan Dark, modern stiliyle çalışma alanlarında tercih 
ediliyor.

Mirage

Tasarımcı:Tasarımcı:

M-Line Kanepe Kanepe259258



Sulid EasyKanepe Kanepe

Burak Koçak

Easy
Kanepe

Tekli KanepeTekli Kanepe 2’li Kanepe2’li Kanepe

Yumuşak formu, oturma derinliği ve konfor seviyesini artıran 
malzeme seçimleriyle Easy, yenilikçi ve çağdaş bir tasarım 
anlayışını temsil ediyor. Easy, modüler yapısı sayesinde 
istenilen uzunluk ve kompozisyonlarda kullanıldığı mekana 
uyum sağlayabiliyor. Seride bulunan 17 farklı modül ve puf 
sayesinde, mekanın ölçeğine ve ihtiyaçlarına göre alternatif 
konfigürasyonlar oluşturmak mümkün.

3’lü Kanepe3’lü Kanepe

Ersa Studio

Sulid
Kanepe

Yaşam alanları ve çalışma mekanlarına yönelik zarif bir 
tasarım anlayışıyla geliştirilen Sulid kanepe, konforlu yapısı 
sayesinde kullanıcılarına konforlu bir oturma deneyimi 
sunarken, zarif görünümüyle kullanıldığı mekana modern 
bir görünüm kazandırıyor. İncebir bir katmanı andıran 
kolçaklarının yüzeyinde bulunan akışkan bombeli dolgu, şık 
bir detay olmanın ötesinde düşünülmüş bir konfor tasarımı 
olarak öne çıkıyor.

Tasarımcı:Tasarımcı:

261260



Terra M-LineKanepe Kanepe

Ersa Studio

Terra
Kanepe

Tekli Kanepe

Tekli Kanepe

2’li Kanepe 3’lü Kanepe

3’lü Kanepe2’li Kanepe

Klasik bir formun yüksek kalite ve işçilikle yeniden 
yorumlanmasıyla doğan Terra kanepe, elegan ve stil sahibi bir 
kanepe serisi olarak dikkat çekiyor. Tercihe göre kapitoneli 
veya düz döşemeli olarak üretilebilen Terra, tek bir bütünden 
oluşan oturum fontuyla konforu en gözle görülür hale 
getiriyor. Kanepenin özel kalıpla üretilen alüminyum ayakları 
ile sağlam ve güçlü yapısıyla birlikte tasarıma incelik katıyor.

Tekli Kanepe 2’li Kanepe 3’lü Kanepe

Ersa Studio

M-Line
Kanepe

Zarif tasarımıyla klasiğin gücünü merkezine alan Line ailesine 
ait M-Line, konforlu yapısının yanı sıra kapitone sırtıyla 
kullanıcısını ayrıcalıklı bir konfora davet ediyor. Ayak yapısıyla 
dikkat çeken M-Line, tercih edilen kumaş ve malzeme 
detaylarıyla yönetici odalarından şık ortak alanlara kadar pek 
çok iç mimari kurguda tercih ediliyor.

Tasarımcı:Tasarımcı:

262 263



Neo Noor HomeKanepe Kanepe

Ersa Studio

Neo
Kanepe

Tekli Kanepe 2’li Kanepe 3’lü Kanepe

Kolçak ve minder birleşim detayı ile kusursuz çizgilerden 
oluşan Neo, iç mekanlara çağdaş ve sıra dışı bir görünüm 
sunuyor. Neo’nun tasarım kimliğini oluşturan Y formuna sahip 
ayakları taşıyıcı işlevini öne çıkarırken Neo’yu modern bir 
mimari yapıta dönüştürüyor.

Tasarımcı:Tasarımcı:

Ersa Studio

Noor Home
Kanepe

Tekli Kanepe 2’li Kanepe

Noor Home, çarpıcı formu ve iskelet yapısıyla benzerlerinden 
ayrılan bir kanepe serisi olarak dikkat çekiyor. Dışa doğru açılı 
konumlanan kolçakları seriye hem görsel hem de deneyimsel 
olarak rahatlık hissi katıyor. Kolçakların altında yer alan metal 
çerçeveli ayak yapısı ise adeta kanepenin tamamını taşıyan 
bir element olarak konumlanıyor.

3’lü Kanepe

Tasarımcı: Tasarımcı:

Ersa Studio

Lenus

Ersa Studio

Thin
Kanepe Kanepe

Bekleme alanlarına yönelik geliştirilen Thin kanepe, sade 
formu ve minimal ebatlarıyla özellikle küçük ölçekli alanlar 
için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Güçlü iskelet yapısı 
sayesinde yüksek sirkülasyonlu mekanlarda dahi uzun 
ömürlü kullanım vaad eden Thin, adının ilhamını ince ve verey 
hatlardan oluşan kolçak tasarımından alıyor.

Farklı mekanlara yönelik çok amaçlı kullanım için geliştirilen 
Lenus kanepe, tasarımında barındırdığı akıllı detaylarıyla 
işlevsel bir alternatif olarak öne çıkıyor. İnce kolçak yapısı 
ve minimal ebatlarıyla küçük ölçekli iç mekanlarda dahi 
kolaylıkla alabiliyor. Portatif sırt minderlerinin çıkartılmasıyla 
yatak olarak değerlendirilebilen Lenus, bu özelliğiyle hastane 
odalarında refakatçi kanepesi olarak tercih edilebilir. Tasarımın 
sırt ve kolçak bağlantılarındaki kesitler ise kanepenin hafif 
yapısının görsel olarak da algılanmasını kolaylaştırıyor.

Tekli Kanepe Tekli Kanepe2’li Kanepe

Thin LenusKanepe Kanepe264 265
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Koltuklar

2022

Polar
Hull
Aura
Fold
Club
Twins
Likha
La Luna
Trono



Polar Koltuk

Polar

Tasarımcı:

Koltuk

Balutto
Associati

Farklı ayak tipleri ve özel gövde tasarımlarıyla farklılaşan Polar, 
yüksek ve alçak sırtlı alternatifiyle kullanıcısına uzun süreli 
oturmalarda konforlu bir kullanım sağlıyor. Bir bütün halinde 
kurgulanan koltuk gövdesi, kıvrımlı formuyla insan ergonomisini 
desteklerken oturum kısmında bulunan sabit minderi konforu 
pekiştiriyor. Ahşap ayaklı, 4’lü yıldız ayaklı ve 4’lü yıldız lama 
ayaklı alternatifleri bulunan Polar koltuk, ayak tipine göre belirli 
modellerde geriye doğru esneme özelliğine de sahip.

Ahşap Ayaklı
Koltuk (Alçak Sırtlı)

Ahşap Ayaklı
Koltuk (Yüksek Sırtlı)

4’lü Yıldız Ayaklı
Koltuk (Alçak Sırtlı)

4’lü Yıldız Ayaklı
Koltuk (Yüksek Sırtlı)

4’lü Yıldız Ayaklı
Koltuk (Alçak Sırtlı)

4’lü Yıldız Ayaklı
Koltuk (Yüksek Sırtlı)

Polar Koltuk

Polar Ersa Studio

269268



Hull Koltuk

Hull

Tasarımcı:

Koltuk

Burak
Koçak

Koltuk (Yüksek Sırtlı)

Koltuk

Kıvrımlı sırt yapısı ve akıcı görünümüyle yumuşaklık ve 
rahatlık hissi sunan Hull, koltuk gövdesini oluşturan formu 
ve kullanıcısını saran sırt tasarımı sayesinde ergonomik ve 
konforlu bir oturma deneyimi sunuyor. Başlıklı veya başlıksız 
iki ayrı model alternatifi bulunan Hull serisinde ayrıca sabit 
ayak ve sallanır mekanizma seçenekleri de mevcut.

Koltuk (Alçak Sırtlı)

5’li Yıldız Ayaklı Koltuk

Puf

4’lü Yıldız Ayaklı Koltuk

Hull Koltuk

Hull Burak Koçak

271270



Aura Koltuk

Aura

Tasarımcı:

Koltuk

Toine van den 
Heuvel

Ahşap Ayaklı
Koltuk (Alçak Sırtlı)

4’lü Yıldız Ayaklı
Koltuk (Alçak Sırtlı)

Puf4’lü Yıldız Ayaklı
Koltuk (Yüksek Sırtlı)

Ahşap Ayaklı
Koltuk (Yüksek Sırtlı)

Özgün formu ve sıra dışı sadeliğiyle her detayda kuzeyin 
minimal tasarım çizgisini yansıtan Aura, gövde yapısı 
sayesinde kullanıcısını çevresinden soyutlayarak bireysel 
alanlar yaratılmasını sağlıyor. Aura serisinin kısa ve uzun 
sırtlı modelleri, ahşap veya konum koruma özellikli döner 
mekanizmalı metal ayak alternatifleriyle sunuluyor.

Aura Koltuk

Aura Ersa Studio

273272



Fold Koltuk

Fold

Tasarımcı:

Koltuk

Ersa
Studio

Kanat formunda kolçaklarıyla tasarımının merkezine 
dinamizmi taşıyan Fold, kısa veya uzun sırt alternatifleriyle 
bekleme ve lounge alanlarında kullanıcısıyla buluşuyor. 
Kullanıldığı mekanda kendine özgü bir görünüm kazanan Fold 
serisinde ahşap veya metal ayak alternatifleri bulunuyor.

Ahşap Ayaklı
Koltuk (Alçak Sırtlı)

Ahşap Ayaklı
Koltuk (Yüksek Sırtlı)

4’lü Yıldız Ayaklı
Koltuk (Alçak Sırtlı)

4’lü Yıldız Ayaklı
Koltuk (Yüksek Sırtlı)

Fold Koltuk

Fold Ersa Studio

275274



Club TwinsKoltuk Koltuk

Merkeze doğru eğimli iki parçanın bir araya gelmesiyle 
oluşan Twins, geniş oturma minderi ve sırt yapısı sayesinde 
kullanıcısına konforlu bir kullanım sunuyor. Koltuk 
gövdesindeki hareketi tekrar eden ayak tasarımı ise Twins’e 
özgün bir karakter kazandırırken, ayakları kromaj kaplama 
veya epoksi boyalı tercih edilebiliyor.

Tasarımcı:

Ece Yalım Design Studio

Twins
Koltuk

Koltuk 

Benzerlerinden daha geniş oturma minderiyle 
bekleme alanlarının şık bir üyesi olan Club, uzun süreli 
oturumlarda dahi konforlu yapısından ödün vermiyor. 
Club serisi sabit ve döner mekanizmalı dönebilen 
yapıda kullanılabiliyor.

Tasarımcı:

Claudio Bellini

Club
Koltuk

4’lü Boru Ayaklı
Koltuk 

Döner Taban
Koltuk 

Likha La LunaKoltuk Koltuk

Tek bir parçadan oluşan kabuk tasarımıyla Likha, bekleme, 
lounge ve dinlenme alanları için en üst seviyede konfor 
sunuyor. Oturum kısmında bulunan Likha koltuk, dörtlü lama 
ayak seçeneğiyle sunuluyor.

Tasarımcı:

Balutto Associati

Likha
Koltuk

4’lü Yıldız Ayaklı
Koltuk 

Geniş oturum fontu, kıvrımlı sırt ve başlık kısmı ile La Luna 
kullanıcılarına sabit ya da sallanır mekanizması ile rahat bir 
oturum deneyimi sunuyor. Başlık kısmındaki kıvrım ve yeri 
ayarlanabilir, sabitlenebilir baş yastığı ile de ekstra rahatlık 
sağlayan koltuk, dışa dönük ince kolçak yapısı ile de hem şık 
hem de modern bir görünüme sahip.

Tasarımcı:

Ersa Studio

La Luna
Koltuk

Koltuk 

Koltuk

277276



Trono Koltuk

Trono geniş oturum fontu, kıvrımlı sırt ve başlık kısmı, 
ayaklı yapısı ve pufu ile kullanıcılarına rahat bir oturum 
deneyimi sunuyor. Başlık kısmındaki kıvrım ve yeri 
ayarlanabilir, sabitlenebilir baş yastığı ile de ekstra 
rahatlık sağlayan koltuk, dışa dönük ince kolçak yapısı 
ile de hem şık hem de modern bir görünüme sahip.

Tasarımcı:

Ersa Studio

Trono
Koltuk

4’lü Boru Ayaklı
Koltuk 

Döner Taban
Koltuk 

279278
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Eğitim

2022

Lera
Zen

Zen

Ikeda
Domino
Luta
Erwin
Arik
Werner
Tetris
Gavina

Smart
Lectern

Gavina

Kayla
Meraki
Polar C
Viola



Ikeda Eğitim

Ikeda

Domino

Okul Sırası

Okul Sırası

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Domino Eğitim

Ikeda masa ve oturum fontu birbirini 
tamamlayan yan görünüşe sahip, 
okullarda ve amfilerde kullanılan 
sade ve fonksiyonel sıra sistemidir. 
Metal ayakları ve üst tablası ile yalın 
bir görünüşe sahiptir.

Domino masa serisi, çalışma 
alanlarının ihtiyaçlarını minimal 
detaylarıyla karşılayan bir seri. 
Operasyonel masalardaki tiplerine 
farklı olarak kullanımını kolaylaştıran 
ışıklı sisteme sahip.

Luta
Okul Sırası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Luta serisi, minimum malzeme 
kullanımıyla çevreye duyarlı bir 
tasarım anlayışını temsil ederken, 
ince masa tablası ve masaya özel 
geliştirilen üçgen formlu ayak 
yapısıyla benzerlerinden ayrılıyor. 
Ayak formu sayesinde her açıdan 
kendine özgü bir estetik görünüm 
sunan Luta, ışık sistemi ile yalın ve 
işlevsel bir kullanım sunuyor.

283282



Erwin Eğitim

Erwin

Arik

Okul Sırası

Okul Sırası

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Arik Eğitim

Tek ve iki kişilik alternatifleriyle 
farklı ölçülere sahip Erwin sıra serisi, 
eğimli masa tablası, her bir kullanıcı 
için özel sepeti ve ince metal boru 
ayaklarıyla eğitim alanlarına modern 
bir kullanım sunuyor. Masa tablası 
laminat veya melamin olabilirken, 
metal ayakları epoksi renklerinde 
çeşitlenebiliyor.

Laminat veya melamin olabilen masa 
tablası C formuna sahip metal boru 
ayaklarıyla eğimli bir açıda birleşen 
Arik, delikli yapıda metal ön paneli, 
masa altında yer alan sepeti ve masa 
yanında bulunan askılığıyla, yalın 
görünümünün yanı sıra çok amaçlı 
bir yapıda değerlendirilebiliyor. 

Werner
Okul Sırası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

İki farklı boy alternatifiyle bireysel 
ve çift kişilik kullanımlara uygun 
geliştirilen Werner sıra serisi, oturma 
modülüyle tek bir yapıda masa ve 
sıra işlevlerini bir araya getiriyor. 
Werner’in laminat veya melamin 
malzeme olabilen masa tablası 
beyaz, gri ve antrasit renklerinde 
çeşitlenirken; ayakları, tabla altında 
yer alan sepeti ve ön panosu metal 
malzemeden üretilmektedir.

285284



Tetris
Okul Sırası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Tek bir taşıyıcı üzerinde çift kişilik 
oturum ve tablasıyla yenilikçi bir sıra 
olan Tetris, adını ön panosu üzerinde 
yer alan asimetrik şekillerden 
alıyor. Laminat masa tablası, plastik 
oturma fontu ve epoksi boyalı metal 
ayaklara sahip Tetris, masa tablası 
altında yer sepetiyle kullanışlı bir 
yapı sunuyor. 

Gavina Eğitim

Gavina
Yazı Tahtası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Kelime karşılığı Katalan dilinde 
“martı” anlamına gelen Gavina 
çalışma alanlarına portatif bir sunum 
ve yazı tahtası özelliği sunuyor. 
Aynı ayak yapısına sahip masa 
modeli birlikte bir uyum içerisinde 
kullanılabilirken, tekerlekli ayakları 
sayesinde dilediğiniz yere kolaylıkla 
hareket olanağı sağlıyor. 

Gavina
Okul Sırası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

İstiflenebilir yapısı sayesinde yer 
tasarrufu sağlayan Gavina, tek ve 
iki kişilik ebatlarda çeşitleniyor. 
Tablanın altında sepet şeklinde 
bölme bir alan sunan Gavina, 
kullanıcısına depolama imkanı da 
veriyor.

287286



Smart Eğitim Lectern Eğitim Lera Eğitim

Lera
Okul Dolabı

Zen Eğitim

Lera isteğe bağlı olarak değişebilen 
farklı kapak tipleri ve opsiyonel 
elektronik kilit sistemi ile ikili ve tekli 
olarak kullanılabiliyor. 

Zen
Ranza

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Zen ranza ve yatak sistemi, metal 
ayak yapısı, yan kısımlarındaki ince 
çizgisel hatları ile sade bir görünüşe 
sahip.

Tasarımcı:

Ersa
Studio

289288

Smart

Lectern

Kürsü

Kürsü

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Erdem Akan
& Boğaç Şimşir

Ersa
Studio

Smart kürsü kaplama ve laminat 
seçenekleri ile kullanıcılarına 
malzeme seçeneği sunarken, iç 
kısımda bulunan raf yapısı ile birlikte 
depolama alanı da sağlıyor.

113 cm’e kadar yükselebilen yapısı 
sayesinde eğitimci ve konuşmacılar 
için portatif bir kürsü olan Lectern, 
mobil bir ürün olarak alanlara dahil 
oluyor.



Zen Eğitim Zen Eğitim

Tasarımcı:

Ersa
Studio

3 Kapaklı

Tek Kapaklı

4 Kapaklı

2 Kapaklı

291290

Zen
Okul Dolabı

İkonik metal dolapların eskimeyen 
estetiğinden ilham alınarak 
tasarlanan Zen tek bir ünitede tekli, 
ikili, üçlü veya dörtlü bölmelere 
ayrılabiliyor. Çok sayıda Zen ünitesi 
kombinlenerek çoğalabileceği 
gibi, ikili veya üçlü üniteler halinde 
depolama ihtiyacına çözüm 
bulabiliyor.



Kayla Eğitim Meraki Eğitim

Kayla

Meraki
Sandalye

Sandalye

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

4’lü Boru Ayaklı 
Yazı Tablalı

4’lü Yıldız Ayaklı 
Yazı Tablalı

Kızak Ayaklı
Yazı Tablalı

Kızak Ayaklı
Yazı Tablalı

Kızak Ayaklı
Yazı Tablalı

Plastik kabuk formu sayesinde yalın 
bir görünümün altını çizen Kayla, 
farklı renklerde çeşitleniyor. Kızak 
ayak yapısı ve kol kısmındaki yazı 
tahtası sayesinde Kayla, konforlu ve 
pratik bir kullanım sunuyor.

Kıvrımlı oturum fontu, plastik ve 
döşemeli seçenekleri ile Meraki farklı 
tercihlere kolayca cevap verebiliyor. 
Çeşitli ayak seçenekleri sayesinde 
yine kullanıcılarına farklı depolama 
alanları ve hareket alanı sağlarken, 
istenilen yere eklenebilen sehpa 
seçeneği de bulunuyor. 

Polar C Eğitim Viola Eğitim

4’lü Boru Ayaklı 
Yazı Tablalı

4’lü Yıldız Ayaklı 
Yazı Tablalı

Kızak Ayaklı
Yazı Tablalı

Polar C
Sandalye

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Viola
Sandalye

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Polar C sandalye minimal formu ve 
karakteristik tasarımıyla çalışma 
alanlarına kolaylıkla dahil oluyor.
Çeşitli ayak seçenekleri sayesinde 
yine kullanıcılarına farklı depolama 
alanları ve hareket alanı sağlarken, 
istenilen yere eklenebilen sehpa 
seçeneği de bulunuyor. 

Plastik oturum fontu ile birlikte bel 
desteği sağlayan yapısı sayesinde 
Viola, kullanıcılarına sade ve 
fonksyonel bir çalışma olanağı 
sunuyor. Çeşitli ayak seçenekleri 
sayesinde yine kullanıcılarına farklı 
hareket alanı sağlarken, istenilen 
yere eklenebilen sehpa seçeneği de 
bulunuyor. 

293292
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Horeca

2022

Aura
Epilogue
Ilo
Kilig
Mikado
Core&Rove
Diletto
Domino
Magro
Luta
Yoka

Meld

Foresta
Kayla
Lagoon
Meraki
Sierra

Foresta
Kayla
Lagoon
Meraki
Polar C
Sierra
Opia
Polar
Fez
Circle
Nod

Yoka
Hana
Meliades
Kilig
Tear



Aura EpilogueHoreca Horeca

Aura

Epilogue
Masa

Masa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Kare

Kare

Yuvarlak

Yuvarlak

Kafe ve bekleme alanlarında şık ve 
kullanışlı bir masa kullanımı sunan 
Aura, kare ve yuvarlak formlarda 
kullanıcıyla buluşurken, yalın stili 
sayesinde her mekana uygun bir 
kullanım sunuyor. Aura’nın özel 
üretim tekniğiyle geliştirilmiş metal 
ayakları ise paylaşımlı alanlara şık 
bir görünüm öneriyor. 

Gösterişsiz tasarımının yanı sıra 
modern bir görünüme sahip olan 
Epilogue, paylaşımlı alanlarda 
uzun süreli kullanımlara dayanıklı 
yapısıyla öne çıkıyor. Kare veya 
yuvarlak formda olabilen masa 
tablası laminat, doğal kaplama, cam 
veya kompakt laminat olabilirken, 
metal malzemeden meydana 
gelen boru formuna sahip ayakları 
ve tabanı kullanıcılarına hareket 
özgürlüğü tanıyor. 

Ilo KiligHoreca Horeca

Ilo

Kilig
Masa

Masa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Kare

Kare

Yuvarlak

Yuvarlak

Ilo kafe ve bekleme alanları gibi 
paylaşımlı alanlara kullanışlı ve şık
bir tasarım olarak dahil oluyor ve 
ihtiyaca göre farklı form ve ölçülerde 
çeşitleniyor. Yalın görünümü ile 
Ilo, zamansız bir tasarım anlayışını 
simgeliyor.

Tasarımı kadar üretim tekniğiyle 
dikkat çeken Kilig, her biri özel 
büküm metal ayakları ve kenar 
yüzeyi özel mum kaplama 
masa tablasıyla ayrıcalıklı bir 
tasarım sunuyor. İki farklı boyda 
kullanıcısıyla buluşan Kilig’in 
tasarımının odağında ise ayakları 
ortasında yer alan küre yer alıyor. 
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Mikado Core&RoveHoreca Horeca

Mikado

Core&Rove
Masa

Masa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Toine van
den Heuvel

Dikdörtgen

Kare Yuvarlak

Sade ve minimalist bir tasarım 
anlayışıyla geliştirilen masa ve bank 
serisi Core & Row, ahşap masa 
tablası ve oturma yüzeyi ile melamin 
ayaklardan meydana geliyor. Masa 
tablasının altında ince görünümüyle 
tasarıma dahil olan metal bağlantı 
gergileri ve ters U formuna sahip 
ayaklarıyla Core & Row serisi ortak 
paylaşım alanları için yenilikçi bir 
kullanım öneriyor.

Kare ve yuvarlak olmak üzere iki 
ayrı tipte çeşitlenen Mikado masa, 
kafe&restoran gibi ortak alanlarda 
tercih ediliyor.

Diletto
Masa

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Kare

Paylaşımlı yemek alanlarına yönelik 
estetik bir tasarım çizgisinde 
kurgulanan Diletto, doğal kaplama 
masa tablası ve masif ahşap 
ayaklarıyla öne çıkıyor. Kafe ve bistro 
masadan oluşan seri, açılı ayakları ve 
çapraz bağlantı detayları sayesinde 
kullanıldığı mekana hareket katıyor. 
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Dikdörtgen

Domino
Masa

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Domino masa serisi, çalışma 
alanlarının ihtiyaçlarını minimal 
detaylarıyla karşılayan bir seri. Dört 
tarafta bulunan yalın ayak tasarımı 
ile oturum alanını maksimum’a 
çıkarmaya yönelik bir tasarıma 
sahip.

Magro Horeca

Dikdörtgen

Magro
Masa

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Luta Horeca

Luta
Masa

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Dikdörtgen

Magro masa serisi, metal ve 
ahşabı tek bir yapıda buluşturarak 
farklı malzemelerin dinamizmini 
yansıtıyor. Masanın dış kenarlara 
doğru akışkan formlu tablası ve tabla 
yüzeyine bir bütün olarak uygulanan 
ahşap kaplama işçiliği, Magro’nun 
en çarpıcı tasarım detayı olarak öne 
çıkıyor. İki ahşap panel arasında yer 
alan metal katmanlı ayak tasarımı, 
inceliğiyle hem göze hitap ediyor 
hem de mekanda alandan tasarruf 
sağlıyor. 

Luta masa serisi, minimum malzeme 
kullanımıyla çevreye duyarlı bir 
tasarım anlayışını temsil ederken, 
ince masa tablası ve masaya özel 
geliştirilen üçgen formlu ayak 
yapısıyla benzerlerinden ayrılıyor. 
Ayak formu sayesinde her açıdan 
kendine özgü bir estetik görünüm 
sunuyor.
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Yoka Horeca

Dikdörtgen

Yoka
Masa

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Kare Yuvarlak

Yoka
Bar Masası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Yoka masayı bir bütün olarak 
standart masalardan ayıran çapraz 
yerleşimli eliptik ayakları, tercihe 
göre metal veya metal üzerine özel 
teknikle uygulanan ahşap kaplama 
alternatifleriyle sunuluyor. Alt yüzeye 
doğru eğimli bir kesimle üretilen 
kare ya da yuvarlak masa tablası, 
görsel olarak incecik ve hafif bir 
görünüm sergilerken malzemesiyle 
dayanıklılığı garanti ediyor. 

Yuvarlak ve kare tabla seçenekleri ile 
sunulan Yoka bar masası, ailesinin 
karakteristik ayak yapısını taşıyor. 
Farklı tabla renkleri ile çeşitlenen 
Yoka bar masası, ortak alanlarda 
tercih ediliyor.

Hana Horeca

Dikdörtgen

Hana
Bar Masası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Meliades Horeca

Meliades
Bar Masası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Dikdörtgen

Yalın formu sayesinde çoğu mekan 
kurgusuna kolaylıkla adapte olan 
Hana ailesine ait bar masası farklı 
ölçü alternatifleri ile sunuluyor. 
Aynı aileye ait diğer üyelerin verev 
açılı ayak yapısı tasarımını bu 
seride de devam ettiren Hana Bar 
Masası; ortak alanlarda, bekleme 
alanlarında ve toplantı alanlarında 
değerlendirilebiliyor. 

Meliades bar masası, farklı ebat 
ve ölçülerde sunularak mekanın 
ihtiyacına en uygun yanıtı sunuyor. 
Alt yüzeye doğru incelen tablası 
ile benzersiz bir görünüm sunan 
Meliades, ortak alanlara stil sahibi 
bir dokunuş getiriyor.
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Kilig TearHoreca Horeca

Kilig
Bar Masası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Kare Yuvarlak

Tear
Bar Masası

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Yuvarlak

Tasarımı kadar üretim tekniğiyle 
dikkat çeken Kilig, her biri özel 
büküm metal ayakları ve kenar 
yüzeyi özel mum kaplama 
masa tablasıyla ayrıcalıklı bir 
tasarım sunuyor. İki farklı boyda 
kullanıcısıyla buluşan Kilig’in 
tasarımının odağında ise ayakları 
ortasında yer alan küre yer alıyor. 

Konik şeklindeki ayak yapısı ile 
benzerlerinden ayrılan, 80 ve 100 
cm olmak üzere iki farklı tabla ebat 
alternatifiyle sunulan Tear bar 
masası, kafe ve restoran alanlarında 
değerlendiriliyor. Freze Amerikan 
Meşe ve Freze Amerikan Ceviz 
gibi farklı kaplama alternatifleri ile 
çeşitlenen Tear masa bulunduğu 
alana zarif ve yenilikçi bir görünüm 
sunuyor.
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Foresta KaylaHoreca Horeca

Foresta

Kayla
Sandalye

Sandalye

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

4’lü Boru Ayaklı Kızak Ayaklı

4’lü Boru Ayaklı Kızak Ayaklı+ 
Kolçak

Kızak Ayaklı

Oturma fontu ve sırtı tek gövdeden 
oluşan Foresta, dayanıklı bir 
kullanım sunuyor. Aynı malzemeden 
üretilen ince yapıdaki kolçakları 
ve transmisyon kızak ayakları 
sayesinde Foresta, minimal bir 
görünüm vadediyor.

Plastik kabuk formu sayesinde 
yalın bir görünümün altını çizen 
Kayla, farklı renklerde çeşitleniyor. 
Kullanıcısına farklı ayak seçenekleri 
sunan Kayla, konforlu ve pratik bir 
kullanım sunuyor.

4’lü Boru Ayaklı 4’lü Boru AyaklıKızak Ayaklı Kızak Ayaklı

Lagoon
Sandalye

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Eğimli tasarıma sahip tek gövdeden 
oluşan oturma fontu ve sırt yapısıyla 
dikkat çeken Lagoon, dayanıklı 
yapıda malzeme kullanımı ve 
transmisyon kızak ayaklarıyla 
konforlu bir koltuk kullanım 
sunarken, aynı zamanda modern 
bir görünüm kazandırıyor. Lagoon 
tasarımı sayesinde kullanılmadığı 
zamanlarda kolayca istiflenebiliyor.
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Meraki

Meraki SierraHoreca Horeca

Sierra
Sandalye

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Kızak Ayaklı Kızak Ayaklı+ 
Kolçak

Sierra sandalye konforlu sırt tasarımı 
ve rahat oturma fontu ile verimli 
bir deneyim sunarken, minimal 
tasarımı her mekan kurgusuna uyum 
sağlıyor.

Sandalye

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Kıvrımlı oturum fontu sayesinde 
plastik, döşemeli seçenekleri ve 
farklı ayak seçenekleri ile farklı 
tercihlere kolayca cevap verebiliyor. 

Kızak Ayaklı Kızak Ayaklı 4’lü Boru Ayaklı 4’lü Boru Ayaklı

Meld
Kanepe

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Kafeterya ve bekleme, karşılama 
gibi ortak alanlar için geliştirilen 
Meld, doğrusal sırtı, oturma derinliği 
ve ince ayaklarıyla modern bir 
oturma ünitesidir. İki farklı ölçüde 
çeşitlenen ve modüler bir yapıda 
yan yana gelerek mekanın ihtiyacına 
en ideal çözümü sunan Meld, 
duvara yaslanarak veya tek başına 
değerlendirilebiliyor.

2’li Kanepe
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Foresta KaylaHoreca Horeca

Foresta

Kayla
Bar Sandalyesi

Bar Sandalyesi

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

4’lü Boru Ayaklı 4’lü Boru Ayaklı

Kızak Ayaklı 4’lü Boru Ayaklı

Plastik kabuk formu sayesinde 
yalın bir görünümün altını çizen 
Kayla, farklı renklerde çeşitleniyor. 
Kullanıcısına farklı ayak seçenekleri 
sunan Kayla, konforlu ve pratik bir 
kullanım sunuyor.

Oturma fontu ve sırtı tek gövdeden 
oluşan Foresta, dayanıklı bir 
kullanım sunuyor. Aynı malzemeden 
üretilen ince yapıdaki kolçakları 
ve transmisyon kızak ayakları 
sayesinde Foresta, minimal bir 
görünüm vadediyor.

Lagoon MerakiHoreca Horeca

Lagoon
Bar Sandalyesi

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Meraki
Bar Sandalyesi

Tasarımcı:

Ersa
Studio

4’lü Boru Ayaklı 4’lü Boru Ayaklı

Eğimli tasarıma sahip tek gövdeden 
oluşan oturma fontu ve sırt yapısıyla 
dikkat çeken Lagoon, dayanıklı 
yapıda malzeme kullanımı ve 
transmisyon kızak ayaklarıyla 
konforlu bir koltuk kullanım 
sunarken, aynı zamanda modern 
bir görünüm kazandırıyor. Lagoon 
tasarımı sayesinde kullanılmadığı 
zamanlarda kolayca istiflenebiliyor.

Kıvrımlı oturum fontu sayesinde 
plastik, döşemeli seçenekleri ve 
farklı ayak seçenekleri ile Meraki 
farklı tercihlere kolayca cevap 
verebiliyor. 

4’lü Boru Ayaklı 4’lü Boru AyaklıKızak Ayaklı Kızak Ayaklı
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Polar C
Bar Sandalyesi

Tasarımcı:

Ersa
Studio

4’lü Boru Ayaklı Ahşap Ayaklı

Polar C sandalye minimal formu 
ve karakteristik tasarımıyla ortak 
alanlara kolaylıkla dahil oluyor.

Sierra OpiaHoreca Horeca

Kızak Ayaklı

Sierra
Bar Sandalyesi

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Opia
Bar Sandalyesi

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Kızak Ayaklı

Sierra sandalye konforlu sırt tasarımı 
ve rahat oturma fontu ile verimli 
bir deneyim sunarken, minimal 
tasarımı her mekan kurgusuna uyum 
sağlıyor.

Sırt ve oturma fontu kumaş 
malzemeden üretilen Opia, 
kullanıcına konforlu bir oturma 
deneyimi sunuyor. Kızak ayaklı 
yapısı zarif bir görünümün altını 
çizerken, tasarıma dahil olan ayak 
yerleştirme alanı kullanıcısına 
ergonomik bir deneyim vadediyor.
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Polar FezHoreca Horeca

Polar
Bar Sandalyesi

Tasarımcı:

Balutto
Associati

Kızak Ayaklı

Fez
Bar Sandalyesi

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Bar Sandalyesi

Polar serisinin bar sandalyesi üyesi 
yemek alanları ve ortak alanlarda 
değerlendirilebiliyor. Kızak ayak 
olarak üretilen model, döşemeli 
yapısı ile konforlu bir kullanım 
sunuyor.

Fes’ten yola çıkılarak tasarlanan Fez 
bar sandalyesi, gövdesinde bulunan 
yuvarlak ayak koyma yeri ile eşsiz bir 
görünüme sahip.

Circle Horeca

Nod
Bar Sandalyesi

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Kızak Ayaklı
Alçak

Kızak Ayaklı
Orta

Kızak Ayaklı
Yüksek

5’li Yıldız Ayaklı
+Sırtlık

5’li Yıldız Ayaklı
Bar Sandalyesi

Circle
Bar Sandalyesi

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Nod Horeca

Yükseklik ayarı ve tekerlekli ayak 
yapısı sayesinde kullanıcılarına 
kolaylık sağlayan Circle, iki farklı 
oturum fontuna sahip. Sırtlıklı 
ve tabure versiyonları ile farklı 
ihtiyaçlara rahatlıkla cevap veriyor.

Kromaj kızak tip ayakları ile dikkat 
çeken Nod, alçak, orta ve yüksek 
olacak şekilde üç farklı ayak tipine 
sahip, modern bir bar sandalyesi. 
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319318 Work

Dış Mekan
Mobilyaları

2022

Twist

Linus
Hunt

Hunt



Twist Linus

Twist

Linus
Sandalye

Masa

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Outdoor
Furniture

Outdoor
Furnitures

Kare tabla formu ve tasarımının 
imzası niteliğindeki metal ağ 
detayı ile dikkat çeken Twist 
masa; kafe ve restoran alanlarında 
değerlendirilebildiği gibi dış 
mekanlarda da kullanılabiliyor. Verev 
şeklinde açılı ayak yapısı ile Twist, 
dinamik bir stilin altını çiziyor.

Verev şeklindeki açılı ayak yapısı ve 
ortada bulunan metal ağ detayı ile 
dikkat çeken Linus, kolçaklı yapısı ile 
rahat bir oturum sağlıyor.

Hunt

Hunt
Sandalye

Tasarımcı:

Klan
Studio

Hunt
Kanepe

Tasarımcı:

Klan
Studio

Outdoor
Furniture

Metal açılı ayak yapısı, file sırtı ve 
minderli oturum fontu ile rahat 
bir kullanım sağlayan Hunt aynı 
zamanda modern bir çizgiye sahip. 
Tekli ve ikili seçenekleri de mevcut.

Metal açılı ayak yapısı, file sırtı ve 
minderli oturum fontu ile rahat 
bir kullanım sağlayan Hunt aynı 
zamanda modern bir çizgiye sahip. 
Tekli ve ikili seçenekleri de mevcut.
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323322 Work

Ortak
Alanlar

2022

Trapeze
Acrobat
Tambour
Lobut
Follow Me
Scroll 
Doris
Hull
Aura
Terra
Envelope
Mag

Nobis
Envelope
Alveare
Karma
Join

Alveare
Fjord
Karma
Nuova

Cabina

Erika
Magnolia
Meraki
Polar
Pulman



Trapeze Ortak Alan Acrobat Ortak Alan Tambour Ortak Alan Lobut Ortak Alan325324

Trapeze

Acrobat
Puf

Puf

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ece Yalım
Design Studio

Ece Yalım
Design Studio

Trapeze portatif yapısı ile 7 farklı kare ve 
dikdörtgen modülden oluşan bir ürün. 
Ece Yalım Design Studio tasarımı olan puf, 
yan yana sıralanarak ihtiyaca göre sonsuz 
kombinasyon seçeneği ile kullanıcılarına 
yaratıcı ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. 
Metal panelli olan modüllerinde elektrik 
prizi seçeneği bulunurken bu modellere 
aynı zamanda sehpa eklenerek fonksiyonel 
bir hale de getirilebiliyor.

İlhamını aldığı karnavalların geleneksel 
form ve renklerinden beslenerek sıra dışı 
mekanlar yaratmaya olanak sağlayan 
Acrobat serisi, farklı boy ve ayak 
tiplerinden oluşuyor. Oturma minderinin 
değişmediği seride ayaklar dört ayaklı ve 
yuvarlak ayak olmak üzere iki farklı ayak 
tasarımıyla birbirinden ayrılıyor.

Tambour

Lobut
Puf

Puf

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ece Yalım
Design Studio

Ece Yalım
Design Studio

Carnival ailesinin en hareketli 
üyelerinden Tambour, çapraz şeritli 
metal iskeleti ve yuvarlak veya kare 
olarak çeşitlenen geometrik formlarıyla 
dikkat çeken bir puf serisidir. Tercihe 
göre tekerlekli veya sabit ayaklı 
alternatiflere sahip olan Tambour, 
farklı boy ve ölçülerde tek başına veya 
çoklu adetlerde kullanılarak iç mekana 
hareket katabilir.

Karnavalların vazgeçilmez 
simgelerinden Lobut, eğlence ve 
hareketin merkezinde yer aldığı 
Carnival serisinin de en karakteristik 
üyelerinden… Üç farklı boy ve ölçüdeki 
oturma ünitelerinden meydana gelen 
Lobut serisi, yüksek oturma ünitesi 
alternatifinde ayak çemberiyle konforlu 
bir kullanım öneriyor.
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Follow Me Ortak Alan Scroll Ortak Alan Doris Ortak Alan Hull Ortak Alan329328

Follow Me

Scroll
Puf

Puf

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Toine van
den Heuvel

Ece Yalım
Design Studio

Tek bir yapıda açılı ve doğrusal inen 
iki farklı formu bir araya getirerek 
kullandığı mekana geometrik bir 
hareket kazandıran Follow Me, 
deri kulpu sayesinde kolayca yer 
değiştirilebiliyor.

Sade formunun aksine oturma 
yüzeyindeki sarmal deseni 
sayesinde hipnotik bir etkiye sahip 
olan Scroll, farklı boy ve ölçülerde 
geliştirilen dinamik bir puf serisidir. 
Tercihe göre tekerlekli veya sabit 
ayaklı olabilen Scroll, çember 
formunun yanı sıra salyangoz 
formuyla ortak alanların öne çıkan 
tamamlayıcısı olabilir.

Doris

Hull
Puf

Puf

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Burak
Koçak

Damla şeklindeki Doris, üçlü 
kullanımda birbirine ergonomik 
bir şekilde otururken, isteğe bağlı 
olarak tekli olarak da kullanılabiliyor. 
Sabit ayakları ile kolayca hareket 
ettirilebilen bir yapıya sahip

Burak Koçak tasarımı kıvrımlı yapısı 
ve akıcı görünümüyle yumuşaklık ve 
rahatlık hissi sunan Hull, minimalist 
yapısı ile aynı isimli koltuk seçeneği 
ile kullanıldığında vazgeçilmez bir 
rahatlık sağlıyor.
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Aura Ortak Alan Terra Ortak Alan Envelope Ortak Alan Mag Ortak Alan333332

Aura

Terra
Puf

Puf

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Toine Van
Den Heuvel

Ersa
Studio

Toine Van Den Heuvel tasarımı olan 
Aura koltuk ile birlikte tasarlanan 
puf, metal ayakları ve eğimli formu 
ile modern ve rahat bir görünüşe 
sahip.

Kapitoneli döşemesiyle şık bir 
tamamlayıcı görevi gören Terra, 
dikdörtgen ve kare alternatifleriyle 
masa, kanepe ve yatak önlerinde 
değerlendirilebileceği gibi ortak 
alanlarda tek başına kullanılabiliyor.

Envelope

Mag
Puf

Puf

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ece Yalım
Design Studio

Ece Yalım
Design Studio

Çalışma mekanları ve ortak alanlar 
için geliştirilen Envelope puf, metal 
ayak yapısı ve çift süngerli oturum 
fontu ile hem şık bir görünüme sahip 
hem de rahat bir kullanım sağlıyor.

Çalışma mekanları ve bekleme alanları 
gibi ortak alanlar için oturma ünitesi 
işlevinin yanı sıra dergi ve gazetelik 
işleviyle geliştirilen Mag, modüler 
tasarımıyla dikkat çekiyor. İki oturma 
modülü ve metal eklentiden meydana 
gelen yuvarlak tipi isteğe göre S formunda 
değerlendirilebilirken, kare modülü metal 
eklentisi uzatılarak dikdörtgen formunda iç 
mekana uyumlu hale getirilebiliyor.



Alveare Fjord

Alveare

Fjord
Resepsiyon Masası

Resepsiyon Masası

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Claudio
Bellini

Ersa
Studio

Ortak Alan Ortak Alan

Çalışma mekanları, karşılama 
alanları ve ortak alanlar için modüler 
bir yapıda geliştirilen Alveare serisi; 
karşılama masası, workstation, TV 
modülü, kapsül ve bölücü panel 
olmak üzere beş farklı modülden 
meydana geliyor. Seri esnek 
konfigürasyon seçenekleri ve kolay 
bağlantı elemanları sayesinde 
yenilikçi ve modern bir kullanım 
sunuyor.

Modüler bir bölücü panel sistemi 
olarak kurgulanan Fjord serisi aynı
zamanda karşılama masası, tekil 
masa, Workstation ve TV Ünitesi 
modülleriyle farklı işlevlerde 
kullanıcısıyla buluşuyor. Fjord’un 
masa tablası laminat kaplama, 
panelleri ise laminat, kumaş veya 
asitli cam olarak tercih edilebiliyor.

Karma Nuova

Karma

Nuova
Resepsiyon Masası

Resepsiyon Masası

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Ortak Alan Ortak Alan

Karma, laminat, melamin, kumaş 
ve camın tasarıma dahil edildiği 
alternatifli malzeme kullanımı 
ve değişen ölçüleriyle karşılama 
masası, workstation, kapsül, tekil 
panel ve bölücü panel olarak çok 
çeşitli kullanımlara izin veren bir 
panel sistemidir. Karma karşılama 
masa farklı boy ve derinliklerde 
çeşitlenirken, asitli cam kullanımı 
tasarıma şık bir görünüm 
kazandırıyor. 

Nuova farklı boy ve ölçülerde, 
köşesiz, U ve L tiplerinde farklılaşan 
modern bir karşılama masasıdır. 
Nuova’nın gövdesi ve masaya 
eklenen ön pano melamin kaplama, 
doğal ahşap kaplama veya lake 
olabilirken, gövde ve ön pano 
masaya çok katmanlı ve dinamik bir 
görünüm kazandırıyor. Nuova, masa 
tablasına eklenen metal kablo tavası 
sayesinde kablo karışıklığının önüne 
geçiyor.

335334

Resepsiyon 
Masa-Alçak

Resepsiyon 
Masa-Yüksek

Dikdörtgen Dikdörtgen L Tipi

Dikdörtgen L Tipi U Tipi

U Tipi Resepsiyon
Masa
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Erika
Meraki

Erika

Meraki

Bekleme Sandalyesi

Bekleme Sandalyesi

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa Studio

Ersa Studio

Balutto Associati

Balutto Associati

Çapraz yapılı metal ayak formunun üzerine yerleştirilen 
plastik fontun 2’li kullanımdan 5’li kullanıma kadar 
arttırılmasından oluşan Erika istenilen araya eklenebilen 
sehpa seçeneği ile de fonksiyonel bir kullanıma sahip. 

Kıvrımlı plastik oturum fontu ve çapraz yapılı metal ayak 
yapısı sayesinde 2’li kullanımdan 5’li kullanıma kadar tek sıra 
haline gelebilen Meraki, istenilen araya eklenebilen sehpa 
seçeneği ile de fonksiyonel bir kullanıma ve görünüme sahip.

Balutto Associati tasarımı olan Magnolia sıra formuna kolçaklı 
modeli ile yeni bir bakış açısı getiriyor. Çapraz yapılı metal ayak 
formunun üzerine yerleştirilen plastik fontun 2’li kullanımdan 5’li 
kullanıma kadar arttırılmasından oluşan Magnolia sıra modeli, 
istenilen araya eklenebilen sehpa seçeneği ile de fonksiyonel bir 
kullanıma sahip. 

Kıvrımlı ve akışkan fontuyla heykelsi bir görünüm sergileyen 
Polar, estetik tasarımıyla bekleme alanlarına konfor ve şıklık vaat 
ediyor. Balutto Associati tasarımı olan Polar, kullanıcılarına 2’li 
kullanımdan 5’li kullanıma kadar ayak tipine eklenen oturum 
fontları ve sehpa seçeneği ile şık, modern ve fonksiyonel bir 
deneyim sunuyor.

Magnolia

Polar

Bekleme Sandalyesi

Bekleme Sandalyesi

Magnolia
Polar

Ortak Alan Ortak Alan

Tasarımcı:

Ersa Studio

Düz hatlara sahip oturum fontu ile minimalist bir görünüşe sahip olan 
Pulman, iki tarafta bulunan çapraz ayak sistemine ek olarak 5’li ve 7’li 
sehpalı modüllerinde orta bir ayağa sahiptir. İstenilen araya eklenebilen 
sehpa seçeneği ile farklı kombinasyonlar yaratılabilen Pulman ile 
kullanıcılar diledikleri oturum stilini sağlayabiliyorlar.

Pulman
Bekleme Sandalyesi

2’li
Tek Sehpalı

4’lü

4’lü
Tek Sehpalı

5’li
Tek Sehpalı

2’li
Tek Sehpalı

3’lü
Tek Sehpalı

4’lü
2 Sehpalı

5’li
Tek Sehpalı

2’li
2 Sehpalı

3’lü
2 Sehpalı

4’lü
2 Sehpalı

5’li
2 Sehpalı

2’li

3’lü 4’lü
2 Sehpalı

5’li

3’lü
Tek Sehpalı

4’lü
Tek Sehpalı

4’lü
3 Sehpalı

Pulman Ortak Alan339338



Cabina Ortak Alan

Cabina

Tasarımcı:

Toplantı Kabini

Günümüz açık ofis tanımına çok kullanışlı ve 
kişiselleştirilebilen bir yorum getiren Cabina, ofis yaşamınıza 
hem evinizi hem de oturum alanınızı rahatlıkla bir kabin 
içine sığdırmanıza yardımcı oluyor. Özel görüşmelerde, 
toplantılarda Cabina, eklentileri, sağladığı özel alan ve 
kişiselleştirilebilir çeşitli malzeme seçenekleri ile çalışma 
alanlarının vazgeçilmezi haline gelecek bir ürün. Ayrıca 
sağladığı havalandırma avantajları, özel aydınlatma ve akustik 
sistemi ile birlikte tekli, ikili ve çoklu kullanıma da uygun.

Ersa
Studio

Cabina Ortak Alan

Cabina Ersa Studio

341340





Cabina

Tasarımcı:

Telefon Kabini

Ersa
Studio

Cabina Ortak Alan

Günümüz açık ofis tanımına çok kullanışlı ve 
kişiselleştirilebilen bir yorum getiren Cabina, ofis yaşamınıza 
hem evinizi hem de oturum alanınızı rahatlıkla bir kabin 
içine sığdırmanıza yardımcı oluyor. Özel görüşmelerde, 
toplantılarda Cabina, eklentileri, sağladığı özel alan ve 
kişiselleştirilebilir çeşitli malzeme seçenekleri ile çalışma 
alanlarının vazgeçilmezi haline gelecek bir ürün. Ayrıca 
sağladığı havalandırma avantajları, özel aydınlatma ve akustik 
sistemi ile birlikte tekli, ikili ve çoklu kullanıma da uygun.

Cabina Ortak Alan

Cabina Ersa Studio

345344
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Nobis
Panelli Kanepe
Sistemi

Tasarımcı:

Şule Koç

Modüler ve kolay monte edilebilir 
formu ile Şule Koç tasarımı olan 
Nobis puf/kanepe ortak alanlarda 
hem seperatör, hem de oturum 
kolaylığı sağlıyor. Puf, alçak sırtlı 
ve yüksek sırtlı modülleri ile sonsuz 
konfigürasyonların yapılabildiği 
Nobis, aynı zamanda sehpa ve 
aydınlatma eklentileri ile modern bir 
görünüme sahip.

Envelope Ortak Alan Alveare Ortak Alan

Envelope

Alveare
Panelli Kanepe
Sistemi

Panelli Kanepe
Sistemi

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ece Yalım
Design Studio

Claudio
Bellini

Ortak alanlar için geliştirilen Envelope, 
yüksek veya alçak sırt alternatifleri ve 
katlanabilen yan panelleri sayesinde 
bireysel kullanımlar için odaklanmayı 
desteklerken, kullanıcılarına kısa süreli 
ortak çalışma alanları sunuyor. Modüler 
yapısı ile dikkat çeken Envelope; her 
iki yanı panel eklemeli olabileceği gibi, 
kullanıcısının tercihine göre sehpa 
eklemesine izin veriyor.

Çalışma mekanları, karşılama alanları 
ve ortak alanlar için modüler bir yapıda 
geliştirilen Alveare serisi; iki panel 
arasında bulunan kanepe modeli ile hem 
kullanıcılarına özel bir alan yaratıyor, hem 
de akustik özelliği ile bekleme alanlarını 
özel kılıyor.

349348



Alveare Ortak Alan Karma Ortak Alan

Alveare

Karma
Panelli Masa
Sistemi

Panelli Masa
Sistemi

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Claudio
Bellini

Ersa
Studio

Çalışma mekanları, karşılama 
alanları ve ortak alanlar için modüler 
bir yapıda geliştirilen Alveare serisi; 
bölücü olarak kullanılabilen karşılıklı 
iki panel arasında bulunan kanepe 
ve sehpa modeli ile özel bir çalışma 
alanı imkanı sunarken, sunum ve 
görüşmelerinizi rahat bir ortamda 
yapabilme olanağı sağlıyor.

Karma açık ofislerde, bekleme 
alanları ve ortak alanlarda bölücü 
olarak kullanılabilen karşılıklı iki 
panel arasında bulunan kanepe ve 
sehpa modeli ile özel bir çalışma 
alanı imkanı sunarken, sunum ve 
görüşmelerinizi rahat bir ortamda 
yapabilme olanağı sağlıyor.

Flores Ortak Alan

Join
Panelli Masa
Sistemi

Tasarımcı:

Ece Yalım
Design Studio

İki farklı yükseklik seçeneği ile modüler 
bir yapıya sahip olan Join, ortak alanlarda 
ve ofislerde, oval ya da düz tiplerinin bir 
araya gelmesi ile bekleme alanlarına 
rahatlık ve bir o kadarda şıklık katıyor. 
Kabinli sistemleri ile ofislerde bölücü görevi 
görürken, karşılıklı kullanımı ile toplantı ve 
görüşmelerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz 
bir alan yaratıyor.

351350



Join Ortak Alan

Tasarımcı:

Join
Panelli Kanepe
Sistemi

Ece Yalım
Design Studio

Tekli
Yazı Tablalı Kabin

Tekli Kanepe 2’li Kabin2’li Kanepe Çift Taraflı
Tekli Kabin

Tekli Kabin

İki farklı yükseklik seçeneği ile modüler bir yapıya sahip olan 
Join, ortak alanlarda ve ofislerde, oval ya da düz tiplerinin 
bir araya gelmesi ile bekleme alanlarına rahatlık ve bir o 
kadarda şıklık katıyor. Farklı yükseklikleri, araya eklenen 
sehpa modülü ile istediğiniz gibi şekillendirilebileceğiniz 
Join, ara bağlantı parçaları sayesinde rahatlıkla bir araya 
getirilebiliyor.

Karma Ortak Alan Fjord Ortak Alan353352
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357356 Work

Panel
Sistemleri

2022

Alveare
Fjord
Karma
Armor
Guard
Shield

Alveare

Alveare
Fjord
Karma



359358 Alveare FjordPanel Sistemi Panel System

Alveare

Fjord
Panel Sistemi

Panel Sistemi

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Claudio
Bellini

Ersa
Studio

Panel+TV

Panel+TV

Panel+TV

L Tipi Panel

H Tipi Panel

T Tipi Panel

L Tipi Panel

U Tipi Panel

T Tipi Panel

H Tipi Panel

U Tipi Panel

Çalışma mekanları, karşılama 
alanları ve ortak alanlar için 
modüler bir yapıda geliştirilen 
Alveare serisinin panel modeli 
tekerleki ayakları ile rahatlıkla 
hareket ettirilebilirken, panelin 
orta  bölümünde bulunan aparata 
TV takılarak kolaylıkla sunum 
yapılmasını sağlıyor. Farklı modülleri 
ile kullanıcılarına diledikleri alanları 
bölme imkanı da sağlıyor.

Modüler bir bölücü panel sistemi 
olarak kurgulanan Fjord serisi 
farklı ihtiyaçlara farklı modül yapısı 
ile karşılık verebiliyor. Panel+TV 
modelindeki aparat sayesinde 
panele TV asılarak kolayca sunum 
yapabilmeyi sağlarken, köşeli H,L,T, 
ve U tipleri ile de mekan içerisinde 
bölücü olarak kullanılabiliyor. 
Tekerlekli yapısı ile tekil olan 
paneller hareket edebiliyor. 

Karma
Panel Sistemi

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Modüler bir bölücü panel sistemi 
olarak kurgulanan Karma serisi 
farklı ihtiyaçlara farklı modül yapısı 
ile karşılık verebiliyor. Panel+TV 
modelindeki aparat sayesinde 
panele TV asılarak kolayca sunum 
yapabilmeyi sağlarken, köşeli H,L,T, 
ve U tipleri ile de mekan içerisinde 
bölücü olarak kullanılabiliyor. 
Panel üstündeki iki bölmede farklı 
malzeme ile kullanılabilen Karma 
kullanıcılarına zengin bir görünüm 
sağlıyor. 

Panel+TV T Tipi Panel U Tipi Panel U Tipi PanelH Tipi Panel



Armor Panel Sistemi

Armor

Guard

Panel Sistemi

Panel Sistemi

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Ersa
Studio

Guard Panel System

Portatif ve taşınabilir bir panel olarak 
öne çıkan Armor, güvenli bir çalışa 
alanı yaratılmasına olanak sağlıyor.

Açık ofislerde ikili ve toplu çalışma 
alanlarında bölücü görevi gören 
Guard aynı zamanda akrilik oluşu 
ile görsel bağlantıyı koparmadan 
karşınızdaki ile iletişime 
geçebilmenizi sağlıyor.

Flores Ortak Alan

Shield
Panel Sistemi

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Nod Ortak Alan

Kumaş ya da pileksi olarak tercih 
edilebilen Shield panel, yanyana 
oturumlar için tercih ediliyor. 
Yemekhaneler ve çoklu workstation 
modellerinde uygulanabilen Shield, 
portatif yapısı ile istenilen alanda 
kullanılabiliyor.

361360



Alveare Panel Sistemi

Alveare

Tasarımcı:

Workstation

Tekli Masa 2’li Çalışma Sistemi 3’lü Çalışma Sistemi 4’lü Çalışma Sistemi

4’lü Çalışma Sistemi

2’li Çalışma Sistemi

2’li Çalışma Sistemi

4’lü Çalışma Sistemi

4’lü Çalışma Sistemi

Tekli Masa

8’li Çalışma Sistemi6’lı Çalışma Sistemi

2’li Çalışma Sistemi

Tekli Masa

3’lü Çalışma Sistemi

Claudio
Bellini

Açık ofis çalışma alanlarında isteğe bağlı olarak bireysel 
ya da toplu çalışma alanlarını ayırmakta kullanılabilecek 
Claudio Bellini tasarımı olan Alveare, kolayca birleştirilebilir 
ve ayrılabilir yapısı ile dinamik çalışma alanlarına farklı 
konfigürasyonlar sunuyor.

Alveare Ersa Studio

Alveare Panel Sistemi363362



Fjord Panel Sistemi

Fjord

Tasarımcı:

Workstation

Ersa
Studio

Tekli Masa 2’li Çalışma Sistemi 4’lü Çalışma Sistemi 6’lı Çalışma Sistemi 8’li Çalışma Sistemi

4’lü Çalışma Sistemi

3’lü Çalışma Sistemi

Tekli Masa

4’lü Çalışma Sistemi

2’li Çalışma Sistemi2’li Çalışma Sistemi 3’lü Çalışma Sistemi

4’lü Çalışma Sistemi

Modüler bir bölücü panel sistemi olarak kurgulanan Fjord 
serisi aynı zamanda karşılama masası, tekil masa, Workstation 
ve TV Ünitesi modülleriyle farklı işlevlerde kullanıcısıyla 
buluşuyor. Fjord’un masa tablası laminat kaplama, panelleri 
ise laminat, kumaş veya asitli cam olarak tercih edilebiliyor.

Fjord Ersa Studio

Yoka Panel Sistemi365364



Karma Panel Sistemi

Karma

Tasarımcı:

Workstation

Ersa
Studio

Tekli Masa 2’li Çalışma Sistemi 3’lü Çalışma Sistemi 4’lü Çalışma Sistemi 2’li Çalışma Sistemi

2’li Çalışma Sistemi

3’lü Çalışma Sistemi

4’lü Çalışma Sistemi

6’lı Çalışma Sistemi

8’li Çalışma Sistemi6’lı Çalışma Sistemi Tekli Masa

4’lü Çalışma Sistemi 4’lü Çalışma Sistemi6’lı Çalışma Sistemi

Karma, laminat, melamin, kumaş ve camın tasarıma dahil 
edildiği alternatifli malzeme kullanımı ve değişen ölçüleriyle 
karşılama masası, workstation, kapsül, tekil panel ve bölücü 
panel olarak çok çeşitli kullanımlara izin veren bir panel 
sistemidir. Karma karşılama masası farklı boy ve derinliklerde 
çeşitlenirken, asitli cam kullanımı tasarıma şık bir görünüm 
kazandırıyor.

Karma Ersa Studio

Karma Panel Sistemi367366
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Aksesuarlar

2022

Big Binder
Tower Box
Cable Box
Geo
Frame
Grid
Harmonic



Big Binder Aksesuar

Big Binder

Tower Box

Aksesuar

Aksesuar

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Erdem Akan
& Boğaç Şimşir

Tower Box Aksesuar

Çalışma mekanları ve paylaşımlı 
alanlara yönelik depolama işlevinde 
geliştirilen Big Binder, geniş 
hacimli alt depolama bölmesi 
ve mini raf tablası sayesinde 
ilgi çekici formunun yanı sıra 
işlevsel bir kullanım sunuyor. Geri 
dönüştürülebilen malzeme yapısı 
sayesinde sürdürülebilir bir tasarım 
anlayışıyla geliştirilen Big Binder, 
kulp eklentisi sayesinde kolayca yer 
değiştirilebiliyor.

Tamamen metal kasadan oluşan, 
tekerlekli ve deri kulbu sayesinde 
kolay hareket edebilen Tower 
box bilgisayar kasaları için yeri 
bulunmayan masalara şıklık ve farklı 
epoksi alternatifleriyle renk katıyor.

Cable Box Aksesuar

Cable Box

Geo

Aksesuar

Aksesuar

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Şule Koç

Ersa
Studio

Geo Aksesuar

Cable Box taşınabilir küçük formu 
ile istediğiiz her yerde size enerji 
sağlayabilecek bir kablolu şarj aleti. 
Minderli ve mindersiz seçenekleri 
ile masaların yanında hem dekoratif, 
hem de fonksiyonel bir kullanım 
sağlıyor.

Geo açık ofislerde kullanılabilecek 
dekoratif bir ara bölücü sistemi. 
Yuvarlak hattı ve bir arp gibi iplerden 
oluşan tasarımı ile hem görsel bir 
bölücü rolünü üstlenirken aynı 
zamanda ip kısımlarına asılabilen 
notlar ile de iletişimi sağlayabilen 
Şule Koç tasarımı bir ürün.

371370



Frame Aksesuar

Frame

Grid

Aksesuar

Aksesuar

Tasarımcı:

Tasarımcı:

Erdem Akan & 
Boğaç Şimşir

Ece Yalım
Design Studio

Grid Aksesuar

İnce metal ayakları ile aynı ismi 
taşıyan ürün ailesi ile mükemmel bir 
uyum sağlayan Frame, bitki ünitesi 
olarak şık bir kullanım sunarken aynı 
zamanda açık ofislerde iç mekanda 
bölücü işlevinde de kullanılabiliyor.

Basit kurgulanmış tasarımı ve minimum 
malzeme kullanımının arkasında çok 
işlevli bir kullanım sunan Grid, bitki ünitesi 
işlevinde şık bir kullanım sunarken aynı 
zamanda iç mekanda bölücü işlevinde 
değerlendirilebiliyor. Grid tek bir üniteden 
meydana gelebileceği gibi aynı anda 
birden fazla ünitenin yan yana veya 
üst üste kombinlenmesine izin veriyor. 
Hafif olmasına karşın sağlam bir yapıya 
sahip olan Grid, kullanıcılarına minimum 
malzemeyle maksimum verim, esneklik ve 
işlevsellik sunmayı amaçlıyor.

Harmonic
Aksesuar

Tasarımcı:

Ersa
Studio

Masanızdaki her türlü ihtiyacınızı 
karşılamaya yönelik oluşturulan 
Harmonic ürün grubu, aynı zamanda 
masa üstündeki alandan maksimum 
derecede faydalanmanıza yarıyor. 
Panel üstüne asılabilen metal 
dosyalık, askılık,notluk, aynalık, 
kalemlik, kalem kutuluk, kağıtlık ve 
raf tipleri ile masanızın hem şık hem 
de düzenli görünmesini sağlar.

373372



Mağazalarımız

İstanbul Ofis Mağaza

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi

No: 60, Altunizade, 34660 Üsküdar/İstanbul

T. +90 216 415 59 1 1

F. +90 216 415 56 75

İstanbul Ev Mağaza

Skyland HOM Design Center

Huzur Mahallesi, Cendere Caddesi, No: 114

Üst Giriş, Kapı No: 70-71, 34485 Sarıyer/İstanbul

T. +90 212 812 27 48

F. +90 850 450 00 47

Ankara Ev & Ofis Mağaza

Officium Beytepe

Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı , 5314. Cadde

No: 1/B, B Blok, Kapı No: 17, Çankaya/Ankara

T. +90 312 446 20 00

F. +90 850 450 00 47

İzmir Ev & Ofis Mağaza

Umurbey Mahallesi, Şehitler Caddesi

1506. Sokak, No: 2, 35230 Konak/İzmir

T. +90 232 421 84 90

F. +90 850 450 00 47

Adana Ev & Ofis Mağaza

Cemalpaşa Mahallesi

Cevat Yurdakul Caddesi, Çetin Apartmanı

A Blok, No:4/1 F, 01120 Seyhan/Adana

T. +90 322 457 61 06

F. +90 850 450 00 47

Bursa Ev & Ofis Mağaza

Alaaddinbey Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi

Uludağ Ticaret Merkezi, No: 277/2

16120, Nilüfer/Bursa

T. +90 224 443 51 10

F. +90 850 450 00 47

İzmit Ofis Mağaza

Sanayi Mahallesi, Kozalı Sokak,

Çarşı Yapı Avm, B-5, 41040 İzmit/Kocaeli

T. +90 262 321 26 96

F. +90 262 321 26 96

Fabrika &Outlet Mağaza

1. Organize Sanayi Bölgesi, Oğuz Caddesi, No: 

17, 06935 Sincan/Ankara

T. +90 312 267 00 11

F. +90 850 450 00 47



376

Work
2022

İletişim

info@ersamobilya.com
shop.ersamobilya.com

www.ersamobilya.com


	INDEX PAGES
	back to operational desks
	back to executive desks
	back to meeting tables
	back to cabinets and pedestals
	back to office chairs
	back to meeting chairs
	back to guest-waiting chairs
	back to conference chairs
	back to sofas
	back to armchairs
	back to education
	back to seminar and height-adjustable desks
	back to horeca
	back to outdoor furnitures
	back to common spaces
	back to panel systems
	back to accessories
	back to bookshelves and sideboards
	back to side and coffee tables

	OPERATIONAL DESKS
	frame operation
	magro operation
	yoka operation
	so operation
	hana operation
	flores operation
	luta operation
	domino operation

	EXECUTIVE DESKS
	maze executive
	arrow executive
	Sanzio executive
	Marmore executive
	Insula executive
	Meliades executive
	kith executive
	clea executive
	nobby executive
	frame executive
	andante executive
	flores executive

	MEETING TABLES
	mikado meeting table
	meliades meeting table
	frame meeting table
	maze meeting table
	arrow meeting table
	insula meeting table
	tear meeting table

	SEMINAR & HEIGHT-ADJUSTABLE DESKS
	gavina seminar desk
	fuji height-adjustable desk
	roy height-adjustable desk
	nanda height-adjustable desk

	CABINETS AND PEDESTALS
	steam cabinet and pedestal
	pedia cabinet and pedestal
	scala cabinet and pedestal
	arcadian cabinet and pedestal
	sward cabinet and pedestal
	zen pedestal
	so pedestal
	nanda pedestal
	locker cabinet
	onix cabinet

	SIDE AND COFFEE TABLES
	alpas coffee table
	andante coffee table
	aqua coffee table
	corner coffee table
	envelope coffee table
	epic coffee table
	epilogue coffee table
	frame coffee table
	hi coffee table
	kef coffee table
	kilig coffee table
	kith coffee table
	vim coffee table
	mikado coffee table
	ravel coffee table
	slim coffee table
	squadro coffee table
	tambour coffee table
	terra coffee table
	tube coffee table

	BOOKSHELVES
	lin bookshelf
	libro bookshelf
	odin bookshelf
	meliades bookshelf
	eclipse bookshelf
	toska bookshelf
	field bookshelf
	polka bookshelf
	frame bookshelf

	SIDEBOARDS
	arrow sideboard
	frame sideboard
	nobby sideboard
	kith sideboard
	clea sideboard
	sanzio sideboard
	andante sideboard
	maze sideboard
	meliades sideboard

	OFFICE CHAIRS
	talia office chair
	tiana office chair
	carna office chair
	impero office chair
	polar office chair
	moira office chair
	calypso office chair
	tycoon office chair
	opia office chair
	risus office chair
	pan office chair
	rune office chair
	hiera office chair
	joy office chair
	vela office chair
	lui office chair
	nora office chair

	MEETING CHAIRS
	talia meeting chair
	tiana meeting chair
	impero meeting chair
	carna meeting chair
	calypso meeting chair
	premier meeting chair
	magnolia meeting chair
	larmes meeting chair
	perla meeting chair
	likha meeting chair
	alegria meeting chair
	luce meeting chair
	vivet meeting chair
	arcade meeting chair
	nora meeting chair
	nocture meeting chair
	polar c meeting chair
	moira meeting chair
	lilium meeting chair
	viola meeting chair
	kayla meeting chair
	vox meeting chair

	GUEST-WAITING CHAIRS
	premier guest chair
	magnolia guest chair
	calypso guest chair
	likha guest chair
	polar guest chair
	polar c guest chair
	moira guest chair
	larmes guest chair
	perla guest chair
	lilium guest chair
	fold guest chair
	dion guest chair
	alegria guest chair
	arcade guest chair
	vivet guest chair
	luce guest chair
	dusk guest chair
	dawn guest chair
	nocture guest chair
	nora guest chair

	CONFERENCE CHAIRS
	carmen conference chair
	delphi conference chair
	assos conference chair

	SOFAS
	denver sofa
	lela sofa
	face sofa
	antilia sofa
	dione sofa
	rhino sofa
	bolt sofa
	cube sofa
	dark sofa
	mirage sofa
	sulid sofa
	easy sofa
	terra sofa
	m-line sofa
	neo sofa
	noor sofa
	thin sofa
	lenus sofa

	ARMCHAIRS
	polar armchair
	hull armchair
	aura armchair
	fold armchair
	club armchair
	twins armchair
	likha armchair
	la luna armchair
	trona armchair

	EDUCATION
	ikeda school desk education
	domino school desk education
	luta school desk education
	erwin school desk education
	arik school desk education
	werner school desk education
	tetris school desk education
	gavina school desk education
	gavina whiteboard education
	smart lectern education
	lectern lectern education
	lera school cabinet education
	zen bunk education
	zen cabinet education
	kayla chair education
	meraki chair education
	polar c chair education
	viola chair education

	HORECA
	aura table horeca
	epilogue table horeca
	ilo table horeca
	kilig table horeca
	mikado table horeca
	core and rove table horeca
	diletto table horeca
	domino table horeca
	magro table horeca
	luta table horeca
	yoka table horeca
	yoka bar table horeca
	hana bar table horeca
	meliades bar table horeca
	kilig bar table horeca
	tear bar table horeca
	foresta chair horeca
	kayla chair horeca
	lagoon chair horeca
	meraki chair horeca
	sierra chair horeca
	meld sofa horeca
	foresta bar stool horeca
	kayla bar stool horeca
	lagoon bar stool horeca
	meraki bar stool horeca
	polar c bar stool horeca
	sierra bar stool horeca
	opia bar stool horeca
	polar bar stool horeca
	fez bar stool horeca
	circle bar stool horeca
	nod bar stool horeca

	OUTDOOR FURNITURES
	twist table outdoor furniture
	linus chair outdoor furniture
	hunt chair outdoor furniture
	hunt sofa outdoor furniture

	COMMON SPACES
	trapeze pouf common space
	acrobat pouf common space
	tambour pouf common space
	lobut pouf common space
	follow me pouf common space
	scroll pouf common space
	doris pouf common space
	hull pouf common space
	aura pouf common space
	terra pouf common space
	envelope pouf common space
	mag pouf common space
	alveare reception desk common space
	fjord reception desk common space
	karma reception desk common space
	nuova reception desk common space
	erika waiting chair common space
	meraki waiting chair common space
	magnolia waiting chair common space
	polar waiting chair common space
	pulman waiting chair common space
	cabina meetingbooth common space
	cabina phonebooth common space
	nobis divider seating system common space
	envelope divider seating system common space
	alveare divider seating system common space
	alveare divider desk system common space
	karma divider desk system common space
	join divider desk system common space
	join divider seating system common space

	PANEL SYSTEMS
	alveare panel system
	fjord panel system
	karma panel system
	armor panel system
	guard panel system
	shield panel system
	alveare workstation panel system
	fjord workstation panel system
	karma workstation panel system

	ACCESSORIES
	big binder accessory
	tower box accessory
	cable box accessory
	geo accessory
	frame accessory
	grid accessory
	harmonic accessory


	Button 211: 
	Button 212: 
	Button 213: 
	Button 216: 
	Button 232: 
	Button 217: 
	Button 218: 
	Button 219: 
	Button 228: 
	Button 231: 
	Button 220: 
	Button 221: 
	Button 222: 
	Button 227: 
	Button 252: 
	Button 223: 
	Button 224: 
	Button 225: 
	Button 226: 
	Button 214: 
	Button 110: 
	Button 111: 
	Button 112: 
	Button 113: 
	Button 114: 
	Button 115: 
	Button 116: 
	Button 117: 
	Button 118: 
	Button 119: 
	Button 120: 
	Button 121: 
	frame button: 
	magro: 
	Button 5: 
	Button 4: 
	domino: 
	luta: 
	yoka: 
	flores: 
	Button 127: 
	Button 129: 
	Button 283: 
	Button 284: 
	Button 285: 
	Button 286: 
	Button 287: 
	Button 288: 
	Button 289: 
	Button 130: 
	Button 131: 
	Button 132: 
	Button 133: 
	Button 134: 
	Button 136: 
	Button 139: 
	Button 137: 
	Button 140: 
	Button 138: 
	Button 230: 
	Button 128: 
	Button 229: 
	Button 141: 
	Button 145: 
	Button 149: 
	Button 153: 
	Button 157: 
	Button 142: 
	Button 146: 
	Button 150: 
	Button 154: 
	Button 158: 
	Button 143: 
	Button 147: 
	Button 151: 
	Button 155: 
	Button 159: 
	Button 144: 
	Button 148: 
	Button 152: 
	Button 156: 
	Button 160: 
	Button 161: 
	Button 210: 
	Button 165: 
	Button 169: 
	Button 173: 
	Button 162: 
	Button 166: 
	Button 170: 
	Button 174: 
	Button 163: 
	Button 167: 
	Button 171: 
	Button 175: 
	Button 164: 
	Button 168: 
	Button 172: 
	Button 251: 
	Button 176: 
	Button 253: 
	Button 254: 
	Button 201: 
	Button 205: 
	Button 209: 
	Button 202: 
	Button 206: 
	Button 2010: 
	Button 207: 
	Button 2011: 
	Button 208: 
	Button 2012: 
	Button 256: 
	Button 257: 
	Button 258: 
	Button 259: 
	Button 260: 
	Button 261: 
	Button 262: 
	Button 263: 
	Button 264: 
	Button 265: 
	Button 266: 
	Button 267: 
	Button 268: 
	Button 269: 
	Button 270: 
	Button 271: 
	Button 272: 
	Button 273: 
	Button 274: 
	Button 275: 
	Button 280: 
	Button 281: 
	Button 282: 
	Button 203: 
	Button 20119: 
	Button 276: 
	Button 277: 
	Button 2013: 
	Button 2017: 
	Button 2021: 
	Button 2025: 
	Button 2029: 
	Button 2014: 
	Button 2018: 
	Button 2022: 
	Button 2026: 
	Button 2030: 
	Button 2015: 
	Button 2019: 
	Button 2023: 
	Button 2027: 
	Button 2031: 
	Button 2016: 
	Button 2020: 
	Button 2024: 
	Button 2028: 
	Button 2032: 
	Button 2033: 
	Button 2034: 
	Button 2035: 
	Button 2048: 
	Button 2052: 
	Button 2056: 
	Button 2060: 
	Button 2064: 
	Button 2049: 
	Button 2053: 
	Button 2057: 
	Button 2061: 
	Button 2065: 
	Button 2050: 
	Button 2054: 
	Button 2062: 
	Button 2066: 
	Button 2051: 
	Button 2055: 
	Button 2063: 
	Button 2067: 
	Button 2036: 
	Button 2040: 
	Button 2044: 
	Button 2037: 
	Button 2041: 
	Button 2038: 
	Button 2042: 
	Button 2039: 
	Button 2043: 
	Button 2079: 
	Button 2083: 
	Button 2087: 
	Button 2091: 
	Button 2095: 
	Button 2080: 
	Button 2084: 
	Button 2088: 
	Button 2092: 
	Button 2096: 
	Button 2081: 
	Button 2085: 
	Button 2089: 
	Button 2093: 
	Button 2082: 
	Button 2086: 
	Button 2090: 
	Button 2094: 
	Button 2045: 
	Button 2059: 
	Button 2071: 
	Button 2075: 
	Button 2046: 
	Button 2068: 
	Button 2072: 
	Button 2076: 
	Button 2047: 
	Button 2069: 
	Button 2073: 
	Button 2077: 
	Button 2058: 
	Button 2070: 
	Button 2074: 
	Button 2078: 
	Button 20101: 
	Button 20105: 
	Button 20109: 
	Button 201013: 
	Button 201017: 
	Button 20102: 
	Button 20106: 
	Button 201010: 
	Button 201014: 
	Button 20103: 
	Button 20107: 
	Button 201011: 
	Button 201015: 
	Button 20104: 
	Button 20108: 
	Button 201012: 
	Button 201016: 
	Button 2097: 
	Button 2098: 
	Button 2099: 
	Button 20100: 
	Button 20122: 
	Button 20126: 
	Button 20130: 
	Button 20134: 
	Button 20138: 
	Button 20123: 
	Button 20127: 
	Button 20131: 
	Button 20135: 
	Button 20139: 
	Button 20124: 
	Button 20128: 
	Button 20132: 
	Button 20136: 
	Button 20140: 
	Button 20125: 
	Button 20129: 
	Button 20133: 
	Button 20137: 
	Button 20141: 
	Button 20110: 
	Button 20114: 
	Button 20118: 
	Button 20111: 
	Button 20115: 
	Button 20112: 
	Button 20116: 
	Button 20113: 
	Button 20117: 
	Button 20149: 
	Button 20150: 
	Button 20154: 
	Button 20158: 
	Button 20151: 
	Button 20155: 
	Button 20152: 
	Button 20156: 
	Button 20153: 
	Button 20157: 
	Button 20142: 
	Button 20146: 
	Button 20143: 
	Button 20147: 
	Button 20144: 
	Button 20148: 
	Button 20145: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	Button 26: 
	Button 27: 
	Button 28: 
	Button 40: 
	Button 38: 
	Button 290: 
	Button 33: 
	Button 37: 
	Button 35: 
	Button 41: 
	Button 42: 
	Button 43: 
	Button 44: 
	Button 45: 
	Button 46: 
	Button 47: 
	Button 48: 
	Button 49: 
	Button 50: 
	Button 51: 
	Button 52: 
	Button 53: 
	Button 10104: 
	Button 10105: 
	Button 10102: 
	Button 10103: 
	Button 10100: 
	Button 10101: 
	Button 1048: 
	Button 1099: 
	Button 1033: 
	Button 1034: 
	Button 54: 
	Button 235: 
	Button 236: 
	Button 237: 
	Button 239: 
	Button 241: 
	Button 243: 
	Button 245: 
	Button 247: 
	Button 70: 
	Button 71: 
	Button 233: 
	Button 234: 
	Button 249: 
	Button 279: 
	Button 74: 
	Button 75: 
	Button 76: 
	Button 77: 
	Button 78: 
	Button 79: 
	Button 80: 
	Button 81: 
	Button 82: 
	Button 278: 
	Button 84: 
	Button 85: 
	Button 86: 
	Button 87: 
	Button 89: 
	Button 90: 
	Button 92: 
	Button 93: 
	Button 94: 
	Button 95: 
	Button 96: 
	Button 97: 
	Button 98: 
	Button 99: 
	Button 100: 
	Button 101: 
	Button 102: 
	Button 103: 
	Button 104: 
	Button 105: 
	Button 106: 
	Button 107: 
	Button 108: 
	Button 1010: 
	Button 1011: 
	Button 1012: 
	Button 1013: 
	Button 1014: 
	Button 1015: 
	Button 1016: 
	Button 1018: 
	Button 1046: 
	Button 1047: 
	Button 1021: 
	Button 1020: 
	Button 1019: 
	Button 1022: 
	Button 1023: 
	Button 1050: 
	Button 1024: 
	Button 1035: 
	Button 1036: 
	Button 1037: 
	Button 1038: 
	Button 1039: 
	Button 1040: 
	Button 1041: 
	Button 1042: 
	Button 1044: 
	Button 1043: 
	Button 1045: 
	Button 1049: 
	Button 1051: 
	Button 1052: 
	Button 1053: 
	Button 1054: 
	Button 1055: 
	Button 1056: 
	Button 1057: 
	Button 1058: 
	Button 1059: 
	Button 1060: 
	Button 1061: 
	Button 1062: 
	Button 1063: 
	Button 1064: 
	Button 1065: 
	Button 1066: 
	Button 1067: 
	Button 1068: 
	Button 1069: 
	Button 1070: 
	Button 1071: 
	Button 1072: 
	Button 1073: 
	Button 1074: 
	Button 1075: 
	Button 1076: 
	Button 1077: 
	Button 1078: 
	Button 1079: 
	Button 1080: 
	Button 1081: 
	Button 1082: 
	Button 1083: 
	Button 1084: 
	Button 1085: 
	Button 1086: 
	Button 1087: 
	Button 1088: 
	Button 1089: 
	Button 1090: 
	Button 1091: 
	Button 1092: 
	Button 1093: 
	Button 1094: 
	Button 1095: 
	Button 1096: 
	Button 1097: 
	Button 1098: 


