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Okul Mobilyaları ve Gereçleri
Sanayicileri Derneği

Eğitim mobilyaları ve gereçleri sektöründe hizmet
veren farklı veya aynı konuda faaliyet gösteren
firmaların bir araya gelerek sektörlerine katkı sağlayan,
istihdam yaratan, ihracat yapan, haksız rekabetten
kaçınan, kalite ve arge’ye önem veren, firmasının
ve sektörün gelişimine katkı sağlayan sanayici ve iş
insanları topluluğudur.
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Bekdata
Teknoloji A.Ş.

30’ncu Yılımızı Gururla Bitiriyoruz. Yürütmekte olduğumuz
projelerle, eğitim kurumlarımızın ihtiyaçlarını en yüksek katma
değerle karşılamaya çalışıyoruz. Sektörde sürdürülebilirliğin
yanında güvenilirliğin de giderek önem kazandığı bir
dönemdeyiz. Sektörümüzün en güvenilir ve en iyi hizmeti
sunan teknoloji firmasıyız.
Uzman ekibimiz ve tecrübemizle kurumunuzun TEKNOLOJİ
DANIŞMANI olalım. Sizin için araştıralım size uygun en doğru
çözümü en uygun şartlarda kurumunuza kazandıralım.

A : Cihanşah Sk. Onur İş Mrk.
No: 2 Kat: 6 Çağlayan Kağıthane
İstanbul / TURKEY
T : +90 (212) 234 18 00
F : +90 (212) 230 28 99
E : info@bekdata.com
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Edosis Eğitim Araçları ve Donatım Sistemleri A.Ş., eğitim araçları sektörünün
gelişmesine katkıda bulunmak ve nitelikli ürünler oluşturarak kalitenin çağdaş
ülkeler seviyesine gelmesi için çalışmalarını sürdüren bir gruptur. Eğitim araçları
sektöründe faaliyet gösteren EDOSİS, ürün portföyünü oluştururken anaokulundan
üniversitelerimize kadar eğitim kurumlarımızın öneri, görüş ve ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurmuştur. Edosis, en kaliteli ürünler ile resmi ve özel eğitim kurumlarımızın
tüm ihtiyaçlarını karşılarken 10’dan fazla ülkeye yapmış olduğu ihracatlarla ülkemiz
ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Edosis olarak ürünlerimizde kalite en önemli
unsur olarak belirlenmiş tir. Ürünlerimizin tamamını TSE Standartlarına göre üreterek
Türk Standartlar Enstitüsü tarafından belgelendirilmiştir. Kaliteli ürünlerin kaliteli
hizmet ile taçlandırılması gerektiğinin farkında olan firmamız yine TSE tarafından
belgelendirilen HYB (Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi) ile Üretim yeri ve Satış Sonrası
Hizmetleri Türk Standartlar Enstitüsü tarafından belgelendirilmiştir. Edosis Eğitim
Araçları en kaliteli ürünü optimum fiyata sağlamaya devam edecektir.

We actualized a brand which will make life to environments by combining technology,
information, art, experience and quality with esthetics and excellence. Edosis who
creates innovative designs with technological investments, is glad to be company
which take “presenting product and service quality at highest level” as a mission. We
export to more than ten countries. We have been globalized without ignoring native
values. With awareness about that we will get respect as far as respect we will Show
to our planet, we continue to grow with qualified living areas qualified solutions and
a qualified service network...We believe that people reseble and look like the space
they live, the wall they look, the floor they step, the material they use, the landscape
they see and the person they love.Wishing you to enjoy when we present you the
excellent.

A : Balıkhisar Mah. 48. Cad.
No:8/1-7 Akyurt / ANKARA
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T: +90 444 3 312
F: +90 312 815 31 17
E: edosis@edosis.com.tr

omsad.org.tr

Edosis | Eğitim Araçları
ve Donanım Sistemleri

07
omsad.org.tr

omsad.org.tr

Emko Emaye A.Ş.

1979 yılında kurulan Emko Emaye, kaliteden taviz vermeyen üretim anlayışı ile kendi
sektörünün lideri konumundadır. 40 yıllık bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olan Emko, birçok
ilke imza atmıştır. Türkiye’de ilk kez beyaz emaye yazı tahtası, Polipropilen öğrenci sandalyesi
ve poliüretan kenarlı sıra üreterek sektörün gelişmesini sağlamıştır. Emko’nun sağlık ve
ergonomik yapıyı merkeze alarak üretim yapma anlayışı büyük bir fark yaratmıştır. Emko,
2008 yılında akıllı tahta satışına başlamıştır. TÜBİTAK ile yürüttüğü AR-GE çalışmalarına
ağırlık vererek 2010 yılında Emkotech markasını kurarak Türkiye’nin ilk yerli akıllı tahtasını
üretmeyi başarmıştır. Üretimini yaptığı Emkotech akıllı tahta markası dünyanın ilk emaye
yüzeyli dokunmatik akıllı tahta olma özelliğini de taşımaktadır. Akıllı tahtalar projeksiyonlu
sistemlerden LED sistemlere geçiş yaparken Emkotech markası da bu alanda kendini
geliştirmiştir. 2016 yılında led akıllı tahtaların satışına başlamıştır. Dijital ile analog sistemleri
entegre etmeyi başaran Emko, kullanıcının işini kolaylaştıran Emkotech sürgülü sistem ve
giyotin sistemleri üretmeye başlamıştır.

Emko Emaye, established in 1979, is the leader of its sector with its production understanding
that does not compromise on quality. Emko with 40 years of knowledge, experience and
accumulation broke many grounds in the field. Producing for the first time the white
enamel boards, polypropylene student chair and polyurethane edge desk in Turkey, Emko
has put a lot for the development of the industry. Emko’s understanding of making health
and ergonomic structure centered production made a big difference. Emko started to
sell smart boards in 2008. By focusing on R & D work conducted by TUBITAK (Scientific
and Technological Research Council of Turkey), founded Emkotech brand in 2010, it has
managed to produce Turkey’s first domestic smart board. Emkotech smart board brand
that it produces has the feature of being the world’s first enamel surface touch smart board.
While smart boards shifted from projection systems to LED systems, Emkotech brand has
improved itself in this field. In 2016, the sale of LED smart boards started. Emko succeeding
in integrating digital and analogue systems, has started producing sliding and guillotine
shears systems which facilitate users work.

A : Çakmaklı Mahallesi, Hadımköy
Yolu Cad. Emko Center D:75, 34500
Büyükçekmece/İstanbul TÜRKİYE
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T : +90 (212) 886 86 85
E : info@emkotech.com
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Ernur | Okul Gereçleri

1994 yılında kırtasiye ürünleri ile imalata başlayan Ernur Okul Gereçleri, bugün 4.000 m2
alanda nümer k teknolojilerle ‘Eğitim Mobilyası’ üretip, 30’un üzerinde ülkeye ihraç ederek
bölge ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır. Üretim faaliyetlerine 1995 yılında
DOLUNAY markasıyla başlayan firmamız, 2001 yılında FİL markası ile çerçeve, 2002 yılında
POLL markası ile yazı tahtası ve mantar pano imalatı yapmaya başladı. Sunum gereçleri
ile girdiği ‘Eğitim Mobilyası’ alanında, 2004 yılında iş ortaklarının yoğun talepleriyle OKUL
SIRASI ve DERSLİK GEREÇLERİ üretimine başladı. Kısa sürede Türkiye’de ‘Eğitim Mobilyası’
sektöründe pazar payını arttıran ERNUR, 2010 yılında Orta Asya ülkeler üzer nden hracat
yapmaya başladı. 2010-2015 yılları arasında ürün niteliği, imalat kapasitesi ve ihracat
kalemlerini hızla arttıran ERNUR 2016 yılı başından itibaren yeni teknolojilerle , yeni üretim
alanında iş ortaklarına çözümler sunmaktadır.

Ernur has started its journey with producing stationary products in 1994. Today , with wide
range of ”Educational Furniture” materials produced by the company, Ernur adds value to
not only local economy but also regional economy by exporting to more than 30 countries.
‘DOLUNAY’ has been the first brand launched by Ernur in 1995. In 2001, the company has
started to produce frame with the brand “FİL”. 2002 has been a milestone in the company’s
history, as it marks the year when company started to produce blackboard and cork board
under its third brand “POLL”. After  the  initial  experience  in  Educational  Furniture,  Ernur 
decided to move its focus on Educational Furniture alone, to fully meet with the demands
of its business partners. Ernur’s undistracted focus on school furniture resulted in higher
qualities of products, which started to catch attentions of overseas customers. In a short
amount of time, Ernur increased its shares in the Turkish market and started to export its
products mainly to Euro Asian and Middle East countries. During 2010-15 Ernur get into
an overall reorganization period. As the company reengineered its production line, it has
increased its manufacturing capacity and operational quality as well. Aer  the  reorganization 
period, Ernur started to increase its export volumes to meet with the demands of its business
partners from more than 30 countries. With adopting new technologies, Ernur continues to
provide creative solutions to its business partners.

A : İstanbul Deri Organize Sanayii
Bölgesi Kösele Cd. No:7 P3-5 Tuzla
İstanbul / Türkiye
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T : +90 216 612 80 82
F : +90 (216) 611 45 26
E : ernur@ernur.com.tr
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ENS Kids Collection
EĞİTİM DONANIMLARINDA DOĞAL ,SAĞLIKLI ve ESTETİK TERCİH: AHŞAP!!
Küçük bir kereste atölyesi olarak 1958 yılında Bolu merkezde kurulan firmamız, üç kuşaktır ahşap
sektöründe faaliyet göstermektedir.
Bilindiği üzere ahşabın en önemi özellikleri; doğal bir malzeme olarak kullanım açısından uzun
ömürlü, sağlıklı ve dayanıklı olmasıdır. Firmamız da ahşabın en önemli özelliklerini kendisine ilke
edinmiş ve ürettiği hiç bir üründe bu ilkelerden taviz vermemiştir.
Ahşabı genç kuşaklara sevdirmek ve sağlıklı bir yaşam için doğal olan her şeyin ne kadar önemli
olduğunu anlatabilmek adına nasıl bir farkındalık yaratabiliriz diye düşünürken işe en temelden
yani okul öncesi çocuklarımızdan başlamanın faydalı olacağına karar verdik. Bu sebeple üretmiş
olduğumuz masa ve sandalyelerimizin tasarım ve ergonomisine ne kadar önem verdiysek, kaliteli,
sağlam ve doğal malzemeden olmasına da o kadar önem verdik. Böylece çocuklarımızın okul
öncesi eğitimlerinde en çok ihtiyaç duydukları materyaller olan masa ve sandalyelerini güvenli ve
konforlu bir şekilde kullanımlarına sunmuş olduk.
Bütün bu özelliklerin yanında oluşturduğumuz “private collection” serimiz ile her okulumuzun
kendisine özel hizmetler sunabilmekteyiz. Belirledikleri logo, amblem veya isimleri ürünlerimize
işleyerek kalite ve hizmetlerinde fark yaratmalarına yardımcı olmaktayız.
Unutulmamalıdır ki, kalite ayrıntılarda gizlidir.
NATURAL, HEALTHY AND ARTISTIC CHOICE IN EDUCATIONAL EQUIPMENTS: WOOD
Our company, Ens Ahsap established since 1958 as a small lumber factory in the centre of Bolu
province with its attractive forested mountain countryside and has been operating in the wood
sector for three generations.
As its well known, the most important characteristics of wood as a natural material are its durability,
healthiness and endurance in the aspect of usage. Ens Ahsap has adopted the most important
characteristics of wood as a principle for itself and has never comprimised these principles in any
kind of product that it produces.
While deciding on how we as Ens Ahsap could play our role in the importance of natural furnitures
for a healthy life, we decided that it would be more useful to begin with pre-school children as it
is the primary age to arouse consciousness. Therefore, while producing our tables and chairs, we
paid great attention to their design and ergonomics as well as the use of high-quality, lasting and
natural materials. As a result, we made the tables and chairs available safely and comfortably to
our children where it plays a major role during the pre-school education.
Besides these features, we are able to offer custom made products for each school with our
“private collection” series. We have been assisting them in making a difference in their quality
and service by ornamenting their own logos and emblems.
It should be remembered that quality is hidden behind details.
A : Organize Sanayi Bölgesi 5
Cad. No: 45
14240 Bolu/TÜRKİYE
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T : 0 374 243 88 18
F : 0 374 243 88 17
E : info@enskids.com.tr
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GENART A.Ş.

Gentaş Grup bünyesinde 1993 yılında kurulan GENART A.Ş. Gentaş Werzalit ürününün, Türkiye
ve dünya pazarındaki satış ve dağıtım organizasyonunu gerçekleştirmektedir. Kuruluşundan
itibaren hızlı bir büyüme sürecine giren GENART, her geçen gün geliştirdiği üretim teknolojisi ve
buna paralel olarak artan kalitesi; yaygın bayi ağı ve satış sonrası hizmet anlayışıyla müşterilerine
hizmeti vermeyi amaçlar. GENART, kendi tesislerinde ürettiği Tavilo markası ile eğitim
mobilyalarında Türkiye’nin öncü firması konumundadır. 2008 yılında kurulan Tavilo; rahatlığı,
kaliteyi ve şıklığı ön plana çıkaran tasarımlarıyla ofis ve eğitim ortamlarında fark yaratan tasarımlar
geliştirir. Genart çatısı altında bulunan diğer markalardan TwooDesign, anahtar teslim projeleri
ahşap detaylarla canlandırmakta; Bun ise Türkiye’ye getirdiği form alabilen kompakt üretim
teknolojisiyle mobilyalarda dekoratif kıvrımlara hayat vermektedir. GENART, yüksek donanımlı
entegre üretim tesisinde, son teknolojiyle donatılmış makine parkuru ve alanında profesyonel
kadrosu ile ürün eskizleri, üç boyutlu görselleştirme ve imalat bilgilerinin analizini yaparak özgün
ürünler ve detaylar üretir. Özel üretimde ve butik üretimde, günümüz teknolojisini ve tasarım
uygulamalarının ihtiyaç duyduğu metal, ahşap masif işleme, ahşap panel işleme, boya ve cila
birimlerini bünyesinde barındırmaktadır.

Genart A.S, founded in 1993 within the structure of Gentas Group , carries out the sales and
distribution of Gentas Werzalit in Turkey and all over the world. GENART, which has entered
into a rapid growth process since its establishment, aims to provide service to its customers
with its developing production technology and in parallel with increasing quality, its extensive
dealer network and after-sales service manner. GENART is Turkey’s leading company in
educational furniture with Tavilo brand produced in their facilities. Founded in 2008, Tavilo;
develops designs that make a difference in office and education environments with designs that
emphasize comfort, quality and elegancy. TwooDesign, one of the other brands under Genart
roof, reveals the turnkey projects with wooden details and Bun is giving life to decorative folds
in furnitures with its forming compact production technology that brought to Turkey . GENART,
in its highly equipped integrated production facility, with its state-of-the-art machine park and
professional staff in this field, produces original products and details by analyzing product
sketches, three-dimensional visualization and manufacturing information. In the special
production and boutique production, it includes the modern technology and wood processing,
wood panel processing, paint and polish units needed by design applications.

A: Taşdelen Caddesi No: 27
Siteler 06160 Ankara / TÜRKİYE
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T : 0 312 348 34 34
F : 0 312 348 39 39
E : info@gen-art.com.tr
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Karınca Eğitim Gereçleri

2013 yılında “En yeni eğitim araç gereçleri okul ve ofis mobilyalarını üretimden müşterilerine
dünya standartlarında en kaliteli malzemelerden en uygun fiyat seçenekleri ile sunmak” ilkesiyle
yola çıkan Karınca Eğitim Gereçleri, geçen 6 yıllık süreçte Dünya ve Türkiye’nin en büyük eğitim
araç gereçleri firmalarından biri olmayı başarmıştır.
2014 yılında eğitim araç ve gereçleri sektöründe ilkleri başaran Karıca Eğitim Gereçleri e-ticaret
grubu ile adından söz ettirmeye devam etmektedir. Türkiye’nin ilk en büyük mobilya şirketleri
arasında kendisine yer bulan firmamız yüzlerce ürün çeşidi ile binlerce müşterisine hizmet
vermektedir.
Başarıya doymayan ekibi ile 7/24 hizmet ve sürdürülen Ar-Ge çalışmaları ile kendine has altyapı
yatırımlarını yöneten ve sürekli yenileyen Karınca Eğitim Gereçleri Dünya, Türkiye piyasasında
yerini almış ender firmalardan biri haline gelmiştir.

In 2013, Karınca Education tools started off the road with the rule that “offering the newest
education tools, school and Office furnitures from factory to the customers with the best
quality materials in the World class” and succeeded being one of the biggest companies over
the Turkey and the World thrıught the last 6 years.
We are the first to be an e-trade company in the field of education tools and this make a great
mark for Karınca Education Tools Company. It -being among the biggest furniture companiesservices thousands of customers with a variety of products.
The company manages and innovates its substructure with a great team who aren’t satisfied
enough with company’s success, our company carries out research-development studies and
a 7 days /24 hours service. It took its place in both Turkey and The World market as a precious
company.

A: Karınca Eğitim Gereçleri Okul ve
Ofis Mobilyaları Ticareti Karaduvar
Mah. Akdeniz - Mersin / TÜRKİYE
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T : 0 324 606 06 11
F : 0 850 302 64 99
E:
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Ofis 342 |
Ofis Mobilyaları

2015 yılında ofis mobilyaları sektöründe hizmete başlayan ve bir aile
şirketi olan OFİS342 müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışı ile
sektörde söz sahibi firmalar arasına girmiştir. Kısa geçmişine rağmen 26
yıllık ofis mobilyaları tecrübesiyle güçlü teknik kadrosu, tecrübeli satış
personeli, yenilikçi proje ekibi ile ciddi yol kat eden OFİS342, şu anda
fabrika olarak 8000 m2 kapalı alanı olup 1250 m2 4 katlı mağazamızla
hizmet vermekteyiz. Kurulduğu günden bu yana Değişimi, Gelişimi
ve Yeniliği hedefleyerek çağdaş ve özgün tasarımları müşterilerimizle
buluşturmayı hedefliyoruz.
Firmamız, kalite, konfor, ergonomik unsurlarını ön planda tutarak, ofis
makam takımları, ofis oturma grupları, çalışma masaları, toplantı masaları,
bankolar, sandalyeler, makam koltukları, çalışma koltuklan, konferans
koltukları, bekleme koltukları, çelik soyunma dolapları, okul sıraları, arşiv
dolapları, anfi sıraları, aksesuarlar, sehpalar ve kuruma özel projeler ile
birçok alanda üretimini sürdürmektedir. OFİS342; her türlü özel ihtiyaca
çözüm üretmek amacıyla kişiye ve alana özel değişik renk ve modelde
mobilyaları tasarlamaktayız.
Kısacası ana gayemiz ‘SİZ HAYAL EDİN BİZ GERÇEKLEŞTİRELİM’.
Sunduğumuz mal ve hizmetleri uzman kadromuzla montajını yapıyor ve
satış sonrası verdiğimiz teknik destek ile de müşteri memnuniyetini daima
zirvede tutmayı hedefliyoruz.

A: Mücahitler Mah. 52009. Cad.
Nazlı Apt. No:20/C
Şehitkamil / GAZİANTEP
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T : 0 342 321 20 20
F : 0 342 323 86 86
E : info@ofis342.com
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Panelkon | Konferans
ve Ofis Koltuk Sistemleri

Firmamız 1980 yılından beri Ofis-Mobilya sektöründe faaliyet göstermiş
olup, 2002 yılından itibaren konferans koltuğu ve Amfi sıraları sektöründe
var olan eksikliği gidermek için İstanbul da 16500 m2 kapalı alanda siz değerli
müşterilerimize hizmet vermektedir. Sürekli ileriye dönük çalışmalarıyla göz
dolduran Panelkon,
Ürettiği kaliteli, konforlu ve ergonomik sinema-konferans koltuk ve amfi
ürünleriyle sektörde kısa sürede yerini almış olup hedef büyüterek yoluna devam
etmektedir. İmal ettiği sinema ve konferans koltukları ile amfi sıralarında öncelik
olarak kalite, konfor ve ekonomikliği ilke edinmiştir. Firmamız koltuk üretiminde
günlük 600 adet konferans koltuğu üretim kapasitesi, Aylık 8.000 Oturum Amfi
sıraları üretimi ile faaliyet göstermektedir.

Our company has been serving in Office furniture industry since 1980. We provide
services to our esteemed customers in our new factory in İstanbul on a closed area
of 16.500 m2 with the purpose of filling of an existing gap in cinema, conference
and amphi seats industry since 2002. Having gained a place in the sector in a
short time with its high quality, comfortable and ergonomic conference-cinema
seats& Amphi Lines, the company proceeds on its way with even bigger goals.
The company has adopted quality comfort and affordability as a principle in
its production of conference and cinema seats.
Panelkon is operating with the production capacity of 600 Conference Chairs
per day and production capacity of 8.000 Amphi Chairs Rows per month with
the latest technology CNC machines, robots and injection machines.

A: Ortaköy Mahallesi Dumlupınar
Caddesi No:52 Selimpaşa
Silivri / İstanbul
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T : 0 212 734 36 48-49-50
F : 0 212 734 36 46
E : info@panelkon.com
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Pikade | Eğitim Araçları

Pikade Eğitim Araçları®, 2000 yılında faaliyet göstermeye başladığı günden
bu yana deneyimli kadrosuyla anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim
kurumlarının eğitim malzemeleri, oyun grupları ve iç donanımlarının üretim,
temin ve tedariği alanında hizmet vermektedir.
Eğitim alanındaki her türlü gelişmeyi takip ederek yoğun Ar-Ge çalışmaları yürüten
Pikade Eğitim Araçları®, ürettiği LINX® Esnek Sınıf Sistemleri ürün grubu yurt
içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarına alanındaki en yenilikçi sınıf mobilyalarını
sunmaktadır.
Benimsediği yüksek kalite anlayışı ve müşteri odaklı çalışma prensibiyle Pikade
Eğitim Araçları®, sektörün en güvenilir firmaları arasında yer alıp, kurulduğu
tarihten itibaren 1500’ün üzerinde kurumla çalışmış ve alanında en çok tercih
edilen firmalardan biri olmuştur.

Pikade®, having founded in 2000, has been serving to all educational institutions
from nurseries to universities in terms of manufacturing and supplying furniture,
educational materials and play-grounds.
Following the trends and developments in education, Pikade conducts extensive
Research & Development activities and manufactures LINX® Flexible Classroom
Systems to serve domestic and international clients the most innovative
educational furniture.
By adopting the highest quality standards and aiming for flawless customer
satisfaction, Pikade® has served more than 1500 clients since its foundation and
has been among the most preferred and trusted companies in the sector.

A: Perpa Ticaret Merkezi, B-Blok,
Kat: 13, No: 2529, Şişli/İSTANBUL
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T : +90 212 320 11 22
F : +90 212 320 08 05
E : info@pikade.com
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TERMODİN | Yapı
Malzemeleri
Eğitim mobilyaları sektöründe faaliyet gösteren, öncülüğünü her zaman koruyan ve daima
gelişmeyi hedef alan TERMODİN YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş, üretimine 1973
yılında Düzce Fabrika’da başlamış olup, kaliteyi, güveni ve konforu ilke edinerek, sektöründeki
başarısını bugüne kadar sürdürmeye devam etmiştir. Üretimine 21.000 metrekarelik arazi
üzerinde 5.000 metrekarelik kapalı alanda devam eden, showroom ve genel merkezi İstanbul’da
bulunan TERMODİN YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş, müşteri memnuniyetine
her zaman önem vermekte ve sektörünün ihtiyaçlarını kalitesinden ödün vermeden en iyi şekilde
karşılamaya devam etmektedir.
Firmamız TSE4616, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, Marka Tescil Belgesi, Yerli Malı Belgesi
ve Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip olup, kalite standartlarına uygun bir şekilde üretim yapmaktadır.
Anaokulundan üniversiteye, yemekhane grubundan kütüphane grubuna, modüler eğitim
malzemelerinden konferans sandalyelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan, ürünlerin
mimari tasarımını ve üretimini üstlenen firmamız siz değerli müşterilerimizin fikir ve önerilerine
her zaman açık olup, yüksek verimlilikle ve hızla sizlere geri dönüş sağlamaya her zaman hazırdır.

Our company, TERMODIN YAPI MALZEMELERI SAN. VE TIC. A.S. is one of the leading
manufacturers of Turkey in educational supplies and educational furniture field. TERMODIN is
established in 1973 in Duzce and now the production is held at 5000 sqm within a 21000 sqm
area. The head office and the showroom is located in Istanbul. TERMODIN is always looking for
improvement of industry and considers total quality, reliability and ergonomy in order to have a
sustainable success process.
TERMODIN has TSE4616, After Sales Service Proficiency, Brand Patent Certificate, Domestic
Goods Certificate and Industry Registration Certificate and makes production according to
the high quality standards. We have a wide range of products such as kindergarten furniture,
university furniture, cafeteria and canteen furniture, conference hall furniture. While we are
producing our products according to our own designs, we are also looking for new ideas and
recommendations for improving our product line. We are always ready to help our customers
for all their inquiries.

A: Gürsel Mah. Kağıthane Cad.
NO: 2/A Kağıthane İstanbul
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T : +90 (212) 295 29 30
F : +90 (212) 295 29 35
E : termodin@termodin.com.tr
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Vera | Ofis Metal
Mobilya

Firmamız 1990 yılından bu yana metal ve ahşap ofis mobilyası
sektöründe faaliyet gösteren ve tecrübesini daha entegre ve donanımlı
bir tesiste birleştiren VERA OFİS METAL MOBİLYA 2015 yılında
faaliyete geçmiştir.
VERA OFİS METAL MOBİLYA kısa zamanda hem yurt içinde hem
de yurt dışında oluşturduğu portföy ile sektörün yükselen bir değeri
olmuştur. Yurt içinde hem bayi ağı hem Devlet Malzeme Ofisi Katalog
firması olması, hem de birçok büyük ihale alımlarının yüklenicisi
olmasıyla kalite ve farkını gözler önüne koymuş bulunmaktadır. Yine
yurt dışında özellikle Avrupa’da oluşturduğu ürün gamıyla yerini almış
ve büyük projelere imza atmıştır.

Müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak için kaynaklarımızı
en etkin şekilde kullanmak “memnun müşteri ” anlayışının tüm
organizasyon yapımızda ilke edinilerek sürekliliğini garanti etmek,
Çevre ve toplum değerlerine saygılı bir kurum kültürü anlayışı ile var
olmak, Hızla gelişen üretim teknolojisini kullanmak, yönetmek ve
sektörümüze artı değerler kazandırmak, Eğitim ve bilgi kaynaklarımızı
kullanarak ürün kalitesini, çeşitlerini ve vermiş olduğumuz hizmeti
sürekli iyileştirmek, Yasal şartları takip ederek riayet etmek, Kalite
yönetim sistemi şartlarına uymak. Müşteri istekleri doğrultusunda
ürünler üreterek, devamlı “Müşteri Memnuniyeti” sağlamak.

A: Nizip San. Böl. 5 Cad.
Gaziantep/TÜRKİYE
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T : + 90 (342) 554 22 11
F : +90 (342) 554 22 12
E : info@veraofis.com
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Okul Mobilyaları ve Gereçleri
Sanayicileri Derneği

A: Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad. Bilgin
Sok. No:7 Kat:1/A Ümraniye İSTANBUL
T : +90 533 037 67 30
omsad.org.tr

