




Emko Eğitim Çözümleri, 1979 yılından bu yana eğitim gereçleri sektöründe Türkiye’nin 
lider konumdaki üreticisidir. Eğitim mobilyaları, eğitim teknolojileri ve ofis çözümleri 
için ürünler tasarlayan Emko, sektöre yön veren birçok ilke imza atmıştır. Türkiye’de ilk 
kez beyaz emaye yazı tahtası, polipropilen öğrenci sandalyesi ve poliüretan kenarlı sıra 
üreterek sektörün gelişmesini sağlamıştır.

Dijital ve analog sistemleri birlikte tasarlayarak hayatı kolaylaştıran inovatif çözümler 
üretmeyi başarmıştır. Bu başarısı ile 2019 yılında Avrupa’nın en iyi 10 eğitim teknoloji 
firması arasında yer almıştır. En son teknoloji akıllı tahtalar, inovatif atölye dizaynları 
ve birbirinden farklı konsept sınıf tasarımları ile eğitime ilham veren inovatif ürünleri 
üretmeye devam etmektedir. 

Dünya çapında satış ve dağıtım ağına sahip olan Emko’nun İstanbul’da fabrikası,
Ankara, Estonya ve Almanya’da satış ofisleri bulunmaktadır. Kurulduğu günden 
itibaren kaliteye verdiği önem, ilkleri başarma azmi, satış sonrası hizmet desteği ile 
sektöründe kalitenin adı olan Emko, eğitimin olduğu her yerde olmaya devam ediyor.



MİMARİ DESTEK
Eğitim alanında uzman
mimari ekibimiz, eğitim

kurumlarının eğitim anlayışını 
tasarımlarına yansıtırken,

kurumun vizyonunu ergonomik,
pedagojik ve didaktik 

yaklaşımları göz önüne
alarak öne çıkarır. 

ÜRETİM
Yüksek kalite standartları ve
eğitim gerekliliklerine uygun

ergonomik yaklaşımlarla ürünler
üretiyoruz. Ürünlerin sadece

dayanıklılığını düşünmekle kalmayıp,
aynı zamanda çocukların
kullanımına, pedagojik 

gelişimlerine ve postürlerine
uygun olmasını da

önemsiyoruz. 

İNOVASYON
Eğitim mobilyaları tasarımı ve

çağdaş pedagojik yaklaşımlar arasında 
köprüler kurarak hem yenilikçi,

hem de dayanıklı ürünler tasarlıyoruz. 
Modern eğitim anlayışına uygun
ürünler ile eğitim alanları tasarımı
yaparak çağımızın eğitim sistemini 

eğitim kurumlarının
mimarisine yansıtıyoruz.

GLOBAL
Yerel eğitim kültürünü,
modern yaklaşımlarla

harmanlayarak eğitim mobilyalarının 
gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Geniş satış ağımız, çeşitli
ülkelerdeki bayilerimiz ve
şubelerimiz ile eğitimin

olduğu her 
yerdeyiz. 



Emko eğitimin olduğu her yerde…

Eğitimin pedagojik gerekliliklerini 

eğitimcilerle birlikte düşünüyoruz. 

Sadece eğitim alanları tasarladığımız 

için modern eğitim yaklaşımlarına uygun 

alanlar tasarlayabiliyoruz. Tüm yaş

grupları için geliştirdiğimiz ürünlerde

ergonomik anlamda uygun tasarımlar 

ortaya çıkararak, çocuk gelişimini ön planda 

tutuyoruz. Pedagoji ve ergonomiyi bir

arada değerlendirip, fonksiyonel eğitim 

alanlarını hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.
Analog ve dijital bir arada...

Emkoedu markasıyla inovatif eğitim

mobilyaları tasarlarken, Emkotech 

markamızla da eğitim teknolojileri

üzerinde çalışıyoruz. Çağdaş eğitim 

anlayışını tasarımlarımıza yansıtırken

eğitim teknolojisi ve inovatif eğitim

mobilyalarını harmanlayarak tasarlıyoruz. 

Böylece eğitim alanları tasarımlarımız

360 derece eğitim anlayışı ile hayata 

geçiyor.

Yeni eğitim trendlerine uygun tasarımlar...

Modern eğitim yaklaşımı günümüz

teknolojisi ile harmanlanarak yeni eğitim 

trendleri ortaya çıkardı. Bu teknolojileri 

eğitime uyarlamak eğitimci ve öğrencinin 

bilgiye kolay ulaşmasını sağlamak için

birçok ürün ve program geliştirdik.

Analog ve dijital teknolojileri birlikte

kullanarak gelenek ve geleceği ortak

paydada birleştirdik. Kişisel ve esnek öğrenme (personal and 

flexible education), döndürülmüş sınıflar 

(flipped classroom), harman ve hibrit

eğitim trendleri (hybrid education),

oyunlaştırarak öğrenme (gamification), 

proje bazlı öğrenme gibi yenilikçi

yaklaşımları göz önüne alarak uygun

eğitim alanları tasarımlarını kurumun 

eğitim yaklaşımıyla içselleştirebilmesini 

amaçlıyoruz.
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Her şey çocuklar için…
Çocukların dünyasına göre eğitim 

gereçleri tasarlandığında, 

çocukların kendi ihtiyaçlarını kendileri 

karşılayabildikleri için özgüvenlerinin 

daha hızlı geliştiği uzmanlar tarafından 

gözlemlenmektedir. Çocukların rahat 

ulaşabileceği dolap boyutları, tehlikeli 

köşelerin olmadığı masalar, ahşap 

dokular ile doğallığı ön planda tutan 

eğitim mobilyaları çocukların daha 

rahat eğitime odaklandığı alanlar 

sağlamaktadır. Emko; çocukların 

ergonomik yapısını ve sağlıklarını da 

göz önünde bulundurarak üretim 

yapma anlayışını benimsemiştir. 

ANA SINIFLARI
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ANA SINIFLARI
BEKLEME 

ALANI
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Alana göre mimari tasarım yapılarak çözümler sunarken, 

kullanacak olan yaş gruplarına uygun ürünler tasarlanmaktadır. 

Çocukların pratik olarak kullanabilecekleri dolaplar, banklar ve 

puflar ile konfor alanları oluşturulmuştur. Kurumların kimliklerini 

yansıtan özel tasarım bankolar, veli bekleme alanları ve 

çocukların hayal dünyalarını güçlendirecek dekor çalışmaları ile 

onların dünyasına giriş yapacaksınız. 



Kitaplık ve oturma alanları ile ana sınıflarının girişlerine, 
ortak oyun alanlarına farklı bakış açısı kazandırın.

Bekleme alanlarına derinlik kazandıran loca bölmeler ile 
ahşabın sıcaklığını yaşatın.

Bank Kitaplık 

Loca Bekleme Alanları 

Bank kitaplıkBKT001 268 x 75 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Ahşap localarLBA001 200 x 200 cm  / 250 h

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Sedro puflar ile bekleme alanlarınıza konfor kazandırın. 
Silinebilir yüzeyleri ve renk seçenekleri ile alanlara renk katabilirsiniz…

Sedro Puf

Modüler yapısı sayesinde birleştirerek yuvarlak puf olarak veya 
ayrı ayrı dilim formunda puf olarak kullanabilirsiniz.

Quad Puf
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Sedro pufEPS001 70 x 60 cm / 70 h 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Modüler puf, 4’lü setEPQ001 70 x 40 cm / 45 h

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI MODÜLER YAPIÇOK AMAÇLI

MODÜLER YAPIÇOK AMAÇLI



Oval hatları ile çocukların kullanımına uygun vestiyer dolaplar, 
askı sistemi ve raflı bölmesi ile onların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

Dekoratif ev formu ile alana görsellik katarken 
geniş iç hacmi sayesinde depolama alanı yaratacak.

Vestiyer Dolap

Ev Formlu Vestiyer Dolap

Vestiyerli dolap - 4 kişilik

Vestiyerli dolap - 2 kişilik

DLP001

DLP002

120 x 40 x 120 cm

80 x 40 x 120 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Ev formlu vestiyer dolapDLP003 80 x 40 x 130 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Yumuşak hatları ve ayakkabılar için ayrıca tasarlanan bölmesi
vestiyerlerin tamamlayıcı parçası olacak.

S Bank

Vestiyer alanında kullanım için tasarlanan banklar,
görsel olarak ortama renk katacak.
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Ahşap ayak ve gövde yapısıABK001 140 x 30 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Ahşap ayak ve gövde yapısıABK002 140 x 32 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

ÇOK AMAÇLI MODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI MODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLI

Çiçek Bank



ANA SINIFLARI
MONTESSORİ 

KONSEPTİ 
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Çocuklar için geniş hareket alanı sağlayan modüler

yapıdaki ürünler, çocuğun istediği an, istediği etkinliği

yapma özgürlüğü düşünülerek tasarlanan masalar ve

kendi ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için dizayn edilen dolaplar…

Çocuğun kendini birey olarak görmesi, kendini eğitmesi 

üzerine planlanan eğitim materyalleri…

Montessori eğitimi için doğru koşulların oluşturulabilmesi 

için doğru eğitim mobilyaları üretiyoruz. Çocukları düşünüp 

onların daha iyi koşullarda eğitimlerini güçlendirebilecekleri 

mobilyalar tasarlıyoruz.



Ahşap ve oval kenarlı olarak üretilen masalar, modüler yapısı 
sayesinde istenildiği gibi kolayca hareket ettirilebilir.

Özel tasarımı sayesinde birbiri içine geçebilen modüler 
yapısı ve grup çalışmalarına da uygun boyutu ile
ana sınıflarında farklı şekillerde kullanılabilir.

Dikdörtgen Masa 

Yonca Modüler Masa

Dikdörtgen masaDDM001 120 x 60 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

9 çekmeceli dolapDLP006 100 x 35 x 100 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Tamamen ahşap olarak tasarlanan yapıları
sayesinde hem şık hem ergonomiktir… Ahşap Sandalye

Rakamlı tasarım sınıflarınızın görselliğini arttırırken,
çekmeceleri sınıflarınızı düzenlemenizde yardımcı olacak. Rakamlı Dolap
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Yonca form masaMSA001 100 x 100 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

T Ahşap sandalye 

Ahşap sandalye 

SND001

SND002

KOD AÇIKLAMA

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLI

ÇOK AMAÇLI MODÜLER YAPI



Çalışma kutuları ile oyuncakları ayırıp 
düzenli alanlar yaratır.

Rafları ve vestiyerli dolabı sayesinde kuklalar ve
kostümler için saklama alanı oluşturur.

Çalışma Kutulu Dolap

Raflı Drama Dolabı 

Çalışma kutulu, raflı dolapDLP045 60 x 35 x 90 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Mutfak köşesi dolabıDKR002 113 x 37 x 105 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kapaklı, öğretmen dolabıDLP047 80 x 35 x 180 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Camekanlı bölmesi sayesinde
dosyalara kolayca ulaşmanızı sağlar.

Öğretmen Dolabı

Ahşap olarak üretilen aktivite köşeleri çocukların 
hayal dünyasının genişlemesine yardımcı olur. Mutfak Köşesi 
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4 raflı, askılıklı dolapDLP046 100 x 35 x 90 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

ÇOK AMAÇLI MODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI MODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI MODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI MODÜLER YAPI



Tamir köşesi ince detayları ile çocukların eğlenmesine 
ve öğrenmesine katkıda bulunur. 

Eğitici oyuncakları depolayan havuzlu masa, 
çocuklara farklı düşünme becerisi kazandırır, tekerlek
sistemi sayesinde istenilen yere pratik olarak taşınabilir. 

Tamir Köşesi 

Blok ve Lego Masası 

Tamir köşesi masası dolapDKR004 80 x 35 x 85 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Toz tutmayan ve kolay silinebilen renkli halılar ile sınıfları canlandırın. Halı 

Silinebilen, çok amaçlı 
renkli minder ve kırlentler 
ile sınıflarda keyifli ortam 
oluşturun.

Kırlent ve Minder
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Kutulu lego oyun masası

Ahşap lego dolabı

MSA002

MSA003

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
80 x 80 cm

80 x 60 cm

HAL001

HAL002

KOD ÖLÇÜ

Silinebilir, dikdörtgen halı 1

Silinebilir, yuvarlak halı

AÇIKLAMA
180 x 280 cm

Q200

MND001

MND002

KOD ÖLÇÜ

Minder

Kırlent

AÇIKLAMA
50 x 50 cm

35 x 35 cm  

İster yazı tahtası, ister pano olarak kullanılabilir. Airboard Yazı Tahtası & Pano

OAK001

OAK002

KOD ÖLÇÜ

Ağaç formlu, airboard

Bulut formlu, airboard

AÇIKLAMA
100 x 70 cm

120 x 65 cm 

ÇOK AMAÇLI MODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI MODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI

ÇOK AMAÇLI

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI



ANA SINIFLARI
PAPATYA

KONSEPTİ 

027

Modüler yapısı sayesinde grup halinde 

veya bireysel şekilde masa düzeni 

yapılırken sınıf düzenini sağlayan

dolaplar ile çocuklara alan açın…

Papatya formu ve istenilen renk 

seçenekleri ile sınıflarda etki yaratın.



Wings Modüler Masa 

Piramit Modüler Masa

Plastik Sandalye 

Display & Mira Dolap
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Birleşebilen özel açılı tablası, frenli tekerlekli ayak sistemi
ile kolayca taşınabilir ve istenildiği gibi dizayn edilebilir.
Opsiyonel olarak ortada yuvarlak tabla ile kombinlenebilir.

Piramit formu sayesinde birbirine eklenerek 
grup çalışması yapmayı sağlarken, istenildiğinde 
bireysel olarak da kullanılabilir.

Plastik sandalyePSN001

KOD AÇIKLAMA

Sağlam, uzun ömürlü plastik sandalyeler hafif olduğundan kolayca 
taşınabilir. Yumuşak hatları sayesinde çocukların zarar görmesini 
engellerken, farklı renk seçenekleri ile sınıfları renklendirir.

Çocukların sosyal iletişimlerinin 

artmasına katkıda bulunan

display öğrenci dolapları, 

emaye yazı tahtaları sayesinde 

çocukların özgür dünyalarını 

yansıtmalarını sağlamaktadır.

WMM001

WOM0010

KOD ÖLÇÜ

Modüler açılı tabla, small  

Yuvarlak tabla

AÇIKLAMA
75 x 55 cm

Q60 cm

Mavi Sarı Kırmızı Turuncu Yeşil

Mavi Sarı Kırmızı Turuncu Yeşil

DOD001

MOD001

KOD ÖLÇÜ

Display, 4 kapaklı dolap

Mira, 4 kapaklı dolap

AÇIKLAMA
80 x 40 x 80 cm

80 x 40 x 80 cm

Modüler açılı tablaPMM001 70 x 50 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

GRUPÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

GRUPÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

DAYANIKLI

ÇOK AMAÇLI MODÜLER YAPI



Display & Mira Dergilik

Plastik Çekmeceli Portfolyo Dolabı

Mantar Pano 

Ayna
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Çocukların pratik  kulllanımı için dergilik ve öğrenci 
dolabı birlikte tasarlanmıştır.

Çalışma kutuları dağınık sınıfların 
düzenli olmasına yardımcı olurken, 
geniş depolama alanı da yaratacaktır.

Sınıflarda resimlerin sergilenmesine yardımcı olan mantar panolar 
çeşitli renk ve ebatlarda üretilerek sınıfların havasını değiştiriyor.

Aktivite drama alanlarında kullanılan çeşitli aynalar,
çocukların kendilerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Plastik çekmeceli, portfolyolu dolapDLP008 300 x 60 x 80 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Display, 3 raflı dergilikDDR001 80 x 40 x 80 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

AYN001

AYN002

KOD ÖLÇÜ

Ahşap çerçeveli ayna 

Ağaç form çerçeveli ayna 

AÇIKLAMA
60 x 100 cm

60 x 120 cm 

PNO001

PNO002

KOD ÖLÇÜ

Kumaşlı veya natürel mantar pano

Kumaşlı veya natürel mantar pano

AÇIKLAMA
90 x 150 cm 

90 x 180 cm 

FARKLI

Lacivert Sarı Kırmızı Bordo Turuncu Yeşil K. Yeşil Gri

ÇOK AMAÇLI MODÜLER YAPI

1
Çalışma
kutusu

2
Çalışma
kutusu

3
Çalışma
kutusu

Mavi Sarı Kırmızı Gri Koyu Yeşil Yeşil
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ANA SINIFI KONSEPTİ

033

Modüler formu sayesinde birbirine eklenerek grup 

çalışması yapmaya olanak sağlarken istenildiği

zaman bireysel olarak da kullanılabilir.

Modüler ana sınıfı konsepti sayesinde hareketleriniz 

kısıtlanmayacak, sabit ve hantal mobilyalar yerine

etkinliklerinize göre ayarlanan yapıdaki ürünler 

çocuklara hareket özgürlüğü sağlayacak.   



S / D / C Poliüretan Kenarlı Modüler Masa 

A Sandalye, Z Sandalye  

Tren Dolap Modülü

Airboard Konsept - Ev 
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S Modüler masa

D Modüler masa

C Modüler masa

SMM001

DMM001

CMM001

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
60 x 120 cm

60 x 120 cm

60 x 120 cm

A sandalye 

Z sandalye 

ASN001

ZSN001

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
h: 32

h: 32

5 parça modüler dolapDLP011 515 x 35 x 120 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Ev formlu, ahşap çerçeveli airboard OAK003 120 x 100 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Poliüretan kenarlı estetik formdaki modüler masalarla
istenildiğinde farklı kombinler yapılabilir. 

Polipropilen monoblok ergonomik yapısı, terletmeyen
ve kaymayı engelleyen dokusu ile sınıfta uzun süre 
oturan öğrenciler için tasarlanmıştır.

Eğlenceli ve eğitici tren modülü sınıfların  
dolap ihtiyacına yönelik çözüm üretir.

Ev formundaki görseli ile eğlenceli 
oyun alanları yaratır, çelik emaye 
yüzeyine yazı yazıp resim yaparken
çocukların renkli dünyalarını 
yansıtmalarına imkan verir.

GRUPÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

DAYANIKLI BÜKÜLMEZ

ÇOK AMAÇLI MODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI

Mavi Sarı Kırmızı Turuncu Yeşil Gri AntrasitBordo
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AKTİVİTE
SINIFLARI
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Anaokulu etkinlikleri, okul öncesi eğitim - öğretim

döneminde çocukların öğrenme sürecini hızlandırmak,

sosyal, görsel, duygusal, işitsel zekalarına olumlu bir

biçimde destek olmak, onların yeteneklerini ortaya

çıkarmak, gelişimlerini desteklemek ve okul çağına 

hazırlamak için uygulanan sistemlerin bütünüdür.

Emko aktivite alanlarını tasarlarken istenilen etkinliklerin

kolayca yapılmasını sağlayacak oyun alanları ve eğitim

mobilyaları dizayn etmektedir.



Oyun Evi

Manav - Market Köşesi

Kukla Köşesi

Lego Oyun Masası

039

ANA SINIFLARI
AKTİVİTE SINIFLARI

Plastik kutulu lego oyun masasıMSA004 80 x 140 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Ahşap oyun eviDKR005 200 x 200 cm / 200 h 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Raflı, ahşap kutulu oyun köşesiDKR007 100 x 65 cm / 120 h

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Siyah emayeli, kukla oyun köşesiDKR008 120 x 75 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Ortak aktivite alanları için mekana göre oyun evleri tasarlanarak 
çocukların dikkatlerini çekecek köşeler dizayn edilir.

Çocukların sosyal becerilerinin artması ve oyunlarına 
renk katması için tasarlanan manav / market bölümleri 
aktivite alanlarının renkli köşeleridir.

Çocukların ve öğretmenlerin eğlenceli kullanımı için tasarlanan 
kukla köşeleri, siyah emaye alanlarına yazı yazma imkanı sunuyor.

Lego oyun masaları, öğrencilerin hayal güçlerinin
gelişmesine olanak sağlar.

ÇOK AMAÇLI

ÇOK AMAÇLI

ÇOK AMAÇLI

ÇOK AMAÇLI



Okuma Köşesi

Robotik Masa

Sahne - Drama

Oyuncak Dolabı

041

ANA SINIFLARI
AKTİVİTE SINIFLARI

Havuzlu, robotik oyun masasıRBM001 113 x 180 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Süngerli oturma alanıDKR009 200 x 50 cm / 180 h

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

P form, basamaklı sahneSYB003 190 x 300 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Oyuncak depolama dolabıDLP050 70 x 35 x 45 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Ev formundaki okuma köşesi, çocuklara farklı alanlarda
okuma imkanı sunuyor. 

Gösteri için tasarlanan sahnede, 
öğrenciler kendilerini yıldız gibi 
hissedecek.

Oyuncakları toparlayarak aktivite alanlarına düzen getirebilirsiniz.

Havuz bölmeli, robotik masada robotlar harekete geçecek.

ÇOK AMAÇLI

ÇOK AMAÇLI

ÇOK AMAÇLI

ÇOK AMAÇLI



ANA SINIFLARI
İLGİ

KÖŞELERİ

043

Oyun, çocuğun kendini ifade edebildiği, yeteneklerini

fark edebildiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği,

dil, zihin, sosyal, duygusal ve vücut (motor) becerilerini 

geliştirebileceği önemli bir fırsattır. 

Çocuklara sosyal yaşam becerileri kazandırmayı 

hedefleyen ilgi köşeleri; çocukların oynarken hem 

eğlenmesine hem de renk, boyut, biçim, şekil gibi 

kavramları öğrenmelerine yardımcı olur.



İlgi Köşeleri

045

ANA SINIFLARI
İLGİ KÖŞELERİ

SET001

SET002

SET003

SET004

SET005

SET006

İtfaiye oyun alanı

Polis oyun alanı

Hastane oyun alanı

Banka oyun alanı

Market ve Manav oyun alanı

Ev oyun alanı

KOD AÇIKLAMA

Günlük yaşamda hayatımızın içinde olan hastane, market,

postane vb. gibi alanlarda oynanan oyunlar, çocuklar için yaratıcı 

faaliyetleri teşvik edici niteliktedir. ilgi köşeleri, çocukların hayal 

gücünü geliştirir, kendini kanıtlamasını ve yaratıcılığını keşfetmesini 

sağlar, etraflarını saran dış dünyayı tanımalarına ve deneyim 

kazanmalarına yardımcı olur.

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI GRUP ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI GRUP



ANA SINIFLARI
SPOR AKTİVİTE

ALANI

047

Beden eğitimi etkinlikleri ile çocuğun bedensel 

farkındalığı artırılmakta, yaşam boyu spor alışkanlığının

altyapısı hazırlanmaktadır. Beden eğitimi sayesinde 

çocuklar, hareket becerilerinden çok daha fazlasını

elde etmektedirler.

Çocuklara sporu sevdirecek alanlar tasarlarken

hem öğrenmelerini hem eğlenmelerini sağlayacak

spor alanları tasarlıyoruz.



Ağ Tırmanma Paneli

Merdiven Tırmanma Paneli

Tırmanma Paneli

Aktivite Paneli

Aktivite Minderi

Sünger Oyun Grubu

049

ANA SINIFLARI
SPOR AKTİVİTE ALANI

Kayın Ağacından üretilmiştir.AKT001 80 x 210 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kayın Ağacından üretilmiştir.AKT002 80 x 210 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kayın Ağacından üretilmiştir.AKT007 600 x 600 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kayın Ağacından üretilmiştir.AKT008 60 x 120 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

5 parça sünger minder oyun grubuAKT009 60 x 120 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
Kayın Ağacından üretilmiştir.AKT003 80 x 210 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Ağ tırmanma panelini kapalı 
spor alanlarında kullanarak 
çocukların spor aktivitelerini 
daha etkili hale getirir.

Kapalı alanlar için tasarlanan
oyun parkuru ile spor aktivitesini 
yarışmalara çevirin.

Kolay silinebilir kalın sünger 
yapısı ile çocukların zarar 
görmesini engellerken, 
eğlenmeleini sağlayın.

Kapalı spor alanlarında kullanılan merdiven
tırmanma paneli ile spor yapmayı eğlenceli
hale getirin.

Çocukların en sevdiği 
tırmanma hareketini 
tırmanma paneli ile 
hayata geçirin.

Sünger oyun grubu ile kapalı spor
alanları eğlenceli parkurlara dönüşecek.

DAYANIKLI GRUPÇOK AMAÇLI

DAYANIKLI GRUPÇOK AMAÇLI

DAYANIKLI GRUPÇOK AMAÇLI

DAYANIKLI GRUP

ÇOK AMAÇLI

ÇOK AMAÇLI

ÇOK AMAÇLI



ANA SINIFLARI
DIŞ

BAHÇE 

051

Dış mekanda bulunan öğrenme alanları sınıf 

ortamından daha fazla fiziksel hareketlilik 

sağlamaktadır. Kum havuzları, oyun evleri 

ve aktivite alanları ile çocukların hem fiziksel 

hem de motor gelişimlerinin, bilişsel, dil, 

sosyal, duygusal becerilerinin desteklendiği 

öğrenme ortamı sunuyoruz. 



Kum Havuzlu Oyun Evi

Yeldeğirmeni Oyun Alanı

053

ANA SINIFLARI
DIŞ BAHÇE

AKT010
İki ayrı oyun evi,

çift kaydırak

KOD AÇIKLAMA

Kuleli Oyun Alanı

Kamelya  

Kum havuzlu, kaydıraklı oyun eviAKT012 80 x 150 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

İki ayrı oyun evi, tek kaydırakAKT011

KOD AÇIKLAMA

Kapaklı kum havuz alanı aynı zamanda oturak
bölmesine dönüşerek yeni oyun alanları olacak. 

Çocuklar için geniş oyun alanı, 
tırmanma merdiveni ve kaydırağı 
bulunan oyun evinin iki ayrı kulesi 
bulunmaktadır.

Çocuklar için geniş oyun alanı, 
tırmanma merdiveni ve kaydırağı
bulunan oyun evinin iki ayrı kulesi
bulunmaktadır.

Dış mekanlarda çocukların birlikte 
vakit geçireceği, piknik yapabileceği 
alanları kamelyalar ile oluşturun. 

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI GRUP

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI GRUP

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI GRUP

Kamelyalı piknik alanıAKT017 180 x180 x 260 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA



Survivor Bahçe Parkuru

Dış Bahçe Oyun Masası

Dış Bahçe Oyun Seti 

055

ANA SINIFLARI
DIŞ BAHÇE

AKT016 Etkinlik parkuru

KOD AÇIKLAMA AKT015
Abaküs, şekiller, 
sos oyun tahtası

KOD AÇIKLAMA

AKT013

AKT014

AKT018

AKT019

KOD ÖLÇÜ

Üstü kapanabilir plastik
kutulu ahşap masa

Plastik kutulu ahşap masa

Plastik kutulu ahşap masa

Plastik kutulu ahşap masa

AÇIKLAMA

80 x 140 cm 

80 x 140 cm

80 x 80 cm

80 x 80 cm

Dış mekanlarda çocukların çok amaçlı oyunlar oynayabileceği
oyun masalarını aynı zamanda suya dayanıklı olduğu için 
eğlenceli aktiviteler için kullanabilirsiniz.

Fiziksel egzersiz yoluyla çocukların ihtiyaç duydukları 
büyük ve küçük kas motor becerileri ve kardiyovasküler 
dayanıklılıklarının gelişmesini sağlayacak oyun 
parkurları ile çeşitli yarışmalar düzenleyebilirsiniz.

Bahçe oyun alanlarında çocuklar için eğitici
aktiviteler düzenleyebilirsiniz.

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI GRUP

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI GRUP

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI GRUP



Eğitimin e hali!
Ergonomik, estetik, etkili…
Son yıllarda hızlı değişen eğitim

materyalleri kullanıcıların beklentilerini de 

değiştirmiştir. Daha önceki eğitim

mobilyalarının sadece sağlam olması 

amaçlanırken teknolojinin eğitim 

sektörüne girmesi ile ergonomik, estetik 

ve işlevsel olması daha ön plana çıkmıştır. 

Emko sınıflar için eğitim materyalleri 

tasarlarken öğrenciyi merkeze alarak

pedagojik, didaktik ve onların davranış 

şekillerine göre ürünler üretmektedir. 

Bunun için yaş gruplarına uygun konsept 

sınıflar oluşturmuştur. Estetik, kolayca 

hareket eden ve modüler yapıları ile 

istenildiğinde grup çalışmasına uygun 

hale gelen modeller tasarlamıştır.

SINIFLAR

057



SINIFLAR
LİNE SERİSİ

059

Harekete hazır mısınız?

Yeni neslin hızlı öğrenme kabiliyetine yetişecek olan

Emko Line sıralar sınıflarda yerlerini alırken, sıraların 

sağlam, sağlıklı ve pratik olması sınıfları daha canlı 

yaşam alanlarına çeviriyor.



Line Öğrenci Sırası

061

SINIFLAR
LİNE SERİSİ

Tek kişilik sıra

Tek kişilik sıra

Tek kişilik sıra

LSS12104

LSS12105

LSS12106

 4 No’lu h: 64 cm

5 No’lu h: 70 cm

6 No’lu h: 76 cm

50 x 70 x 1,8 cm

KOD NO ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Emko’dan yine bir ilk...
Farklı tasarımı ve kullanım kolaylığı ile sınıflara hareket 
katacak Emko Line, yeni çizgisi ile sınıflara bakış 
açınızı değiştirecek.

Açılı tablası kullanım alanını arttırırken, tekerlekli 
ayak sistemi rahat hareket etmesini sağlıyor.
Alışılagelmiş sabit sıralar artık yerini aktif, hareket
edebilen modüler sıralara bırakıyor.

Line öğrenci sıralarını ayak sisteminde yer 

alan tekerlek sayesinde istenilen yere pratik 

olarak taşıyabilirsiniz. Z sandalye, A sandalye 

modellerimiz ile birlikte kullanabilir veya 

Alto hareketli sandalye ile sınıfınızın havasını 

değiştirebilirsiniz.

Opsiyonel kısımları
Poliüretan veya kompakt tabla

Tel sepet, çalışma kutulu sepet

Perde ön sticker 

Poliüretan ürünlerin özellikleri
Uzun süreli koruma

UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklılık

Aşınma ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık

Küf ve mantar direnci

Kusursuz ve estetik görünüm

Korozyon direnci

Ürünü öne çıkaran özellikler:
Yenilikçi tasarım

70 x 50 cm geniş açılı tabla

Poliüretan kenarlı tabla

Çalışma kutusu ve sepet opsiyonu

Tekerlekli ayak sistemi 

Ön perde özel büküm sactan üretilmiştir.

Masanın alt kısmına montaj yapılan
tel sepet, kullanırken düzenleyici olarak 
kolaylık sağlar.

Kolay hareket edebilmesini sağlayan 
tekerlek. 

Ön perde metal ral renklerine göre
üretilmektedir. Bu uygulama aynı
zamanda markaların kurumsal logo 
sticker konulmasını sağlar.

Poliüretan kenarları sayesinde sıralar artık daha dayanıklı

Açılır Poliüretan Masa Tablası Dikdörtgen Poliüretan Masa Tablası

DAYANIKLI



Z Sandalye

063

SINIFLAR
LİNE SERİSİ

PP Monoblok
sandalye

Small mono blok

ZSN001

ZSN002

ZSN003

ZSN004

3 No’lu h:32 cm

4 No’lu h:38 cm

5 No’lu h:42 cm

6 No’lu h:46 cm

KOD NO AÇIKLAMA

Emko’dan yine bir ilk...
Emko Z sandalye, uzun süre sınıfta vakit geçiren

öğrencilerin vücut sağlığı düşünülerek tasarlanmıştır. 

Oturak ve sırtlık kısmının yüzey dokusu terlemeyi ve

kaymayı önleyen çizilmez ve hijyenik yapıda monoblok 

polipropilen malzemedir.

Oturma yüzeyi ve yükseklik ölçülerinde ergonomik

değerlere bağlı kalınarak üretilmiştir. Dört farklı 

yükseklik seçeneğiyle farklı yaş gruplarının

kullanımına uygundur.

6 No’lu 5 No’lu 4 No’lu 4  No’lu

Yekpare Polipropilen Monoblok Kaymayı engelleyen özel dokulu yüzey 21/3 mm boru profil ayak yapısı

İstifleme 
ve taşıma
kolaylığı
sağlayan
tasarım

Mavi Sarı Kırmızı Turuncu Yeşil Gri AntrasitBordo

DAYANIKLI



Line Öğretmen Masası

Alto Çemberli Sandalye

065

SINIFLAR
LİNE SERİSİ

Kompakt laminant tabla, 
çekmece ve dolap detayı, 

keson, perde

LOM001 75 x 130 x 1,2 cm / h:90

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
PP Monoblok sandalye, 

çemberli sabit yıldız ayak, 
amortisörlü sandalye

ALT001 h: 65 - 83 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Öğretmen masası artık 
daha fonksiyonel…

Öğretmenin ders boyunca öğrenciler ile 

iletişiminin kopmaması ve öğrenciler

ile göz teması kurması oldukça önemlidir. 

Emko Line Öğretmen Masası, bu amaçla 

tasarlanmıştır. Öğretmen oturuyor olsa bile 

yüksek masa tasarımı sayesinde

öğrencilerle  kolayca göz teması

kurabilmektedir.
 

Priz kanalı sayesinde elektronik cihazların kolayca kullanımına olanak tanır. Çok amaçlı

çekmece ve dolap bölmesi bulunan kesonu sayesinde ideal depolama alanı sunmaktadır.

Sınıflar onlarla hareket kazanacak…

Alto sandalye modelleri özel amortisör mekanizmaları sayesinde
istenilen yüksekliğe getirilerek farklı masalarla kullanılabilmektedir.

Alto Çemberli Sandalye, Emko Line Öğretmen Masası ile kullanıldığında 
öğretmen oturuyor olsa bile yüksek ayak sistemi sayesinde 
öğrencilerle göz teması kurabilmesini sağlamaktadır.

Opsiyonel kısımları
Şifreli kilit

1 adet priz sistemi
1 adet USB
1 adet HDMI girişi

90 cm yüksek ayak

Özel tasarım elips profil Bas- aç masa modülü

üç çekmeceli keson

Pingo yıldız ayak

Yekpare polipropilen monoblok Yükseklik ayarlayan amortisör kolu

Ayak basma aparatı

DAYANIKLI

DAYANIKLI



Display Öğrenci Dolabı 

Display Öğretmen Dolabı 

067

SINIFLAR
LİNE SERİSİİnce düşünülmüş detayları sınıf

dolabına bakış açınızı değiştirecek.

Çocukların kendilerini ifade edebilecekleri 

aktif alanlar oluşturmak için display öğrenci 

dolaplarında da kapak üzerinde manyetik 

emaye yüzey konumlandırılmıştır. 

Bireysel yazı alanı ve geniş hacmi
ile dolaplar artık daha kullanışlı 

Emko, eğitim mobilyaları tasarlarken sadece 
öğrencinin değil öğretmenin de sınıf içinde fiziksel 
ve sosyal olarak daha aktif olabileceği, daha fazla 
iletişimde ve paylaşımda bulunabileceği ürünler 
tasarlamaya önem vermektedir. 

Emko Display Öğretmen Dolabının kapağına 
konumlandırılan manyetik emaye yüzey sayesinde 
öğretmene önemli formülleri, ders konusunu, ufak 
ipuçları gibi bazı notları aktarmada kolaylık sağlar.

Beyaz emaye yazı alanı

Vestiyer bölümü

6 kişilik dolap

3 kişilik dolap

10 kişilik dolap

8 kişilik dolap

6 kişilik dolap

4 kişilik dolap

3 kişilik dolap

DOD002

DOD003

DOD004

DOD005

DOD006

DOD007

DOD008

 80 x 40 x 180

40 x 40 x 180

80 x 40 x 200

80 x 40 x 160

80 x 40 x 120

40 x 40 x 160

40 x 40 x 120

40 x 40 x 60 cm

40 x 40 x 60 cm

40 x 40 x 40 cm

40 x 40 x 40 cm

40 x 40 x 40 cm

40 x 40 x 40 cm

40 x 40 x 40 cm 

KOD ÖLÇÜ TEK GÖZ ÖLÇÜSÜ AÇIKLAMA

Emaye yazı alanı, Vestiyer 
bölümü, kitaplık ve opsiyonel 

çalışma kutulu kullanım
DDO001 80 x 40 x 180 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Raflı dolap bölümü

Beyaz emaye yazı alanı

165 açılı menteşe

FARKLI

FARKLI

Bu bireysel alanlar çocukların

sosyal etkileşimde bulunmasına 

olanak tanımakta ve kişisel

gelişimlerine katkıda

bulunmaktadır.

Geniş iç hacmi ile ihtiyaç duyulan 

yeterli depolama imkanına sahiptir. 



Airboard Konsept 

069

Duvarlara derinlik kazandıran Airboard Konsept tasarımlar 

emaye yüzeyi sayesinde yazılarınızın görselliğini arttırırken, 

mıknatıslı tutlar ile pano olarak kullanım imkanı yaratır. 

Astığınız afişler, resimler ve duyurular daha etkinleşir.

Çelik emaye yüzey yazı tahtası, özel kesim OAK010 120 x 360 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

SINIFLAR
LİNE SERİSİ

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI



SINIFLAR

071

Sınıfa değil kişiye özel sıralar...
Hareket kabiliyetinizi kısıtlayan, ayarlanamayan, boyunuza 

uygun olmayan sıralar vücut anatominizi bozmaktadır.

Tek tip standartlarda üretilen sıralar öğrencileri, uzun 

boylu olduğunda en arka sırada, kısa boylu olduğunda 

ön sırada oturmak zorunda bırakmaktadır.

Emko Line+ sıralar sınıf içi hareketi sağlarken öğrencilerin 

kendi boyuna ve yapısına göre sırasını ayarlama imkanı 

sağlamaktadır.



Öğrenci Sırası

073

SINIFLAR

Kişiye özel sıra,
Emko Line+ sıralar artık daha esnek... 

Sınıflarda esnekliğe izin vermeyen sıralar, öğrencinin 
rahat öğrenmesini engellerken, vücudun ergonomik 
yapısını da bozmaktadır. Sağlıklı bireylerin yetişmesi 
için değişime sınıflardan başlayın!

Öğrencilerin en çok vakit geçirdikleri yer olan sınıflar 
Emko Line+ ile esneyecek. Yukarı aşağı hareket ederek 
boy farkını ortadan kaldıran sistemi sayesinde yeni 
çağın sırası Emko Line+, tekerlek sistemi sayesinde 
sınıf içinde aktif çalışma alanları yaratacak.

Emko Line+ ile modern sınıflar...

Hareket kabiliyetini arttıran Emko Line+ sıralar ile sınıfın her yerinde etkin şekilde 
kullanım sağlayabilirsiniz. Alto sandalyeler ile kombinleyerek öğrencilere rahat çalışacakları
ortamlar yaratabilirsiniz. 
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Opsiyonel kısımları
Poliüretan veya kompakt tabla

Tel sepet, çalışma kutulu sepet

Perde ön sticker 

Özel açılı tabla, ayarlanabilir
3 boy yükseltme, 

bombeli perde, tek kişilik
LPS1211 h: 64 - 70 - 76 cm 50 x 70 x 1,8 cm

KOD NO ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Line Plus Masa’yı yükseklik ayar mandalını kullanarak her 
öğrenci kendi boyuna göre ayarlama yapabilir.

Ürünü öne çıkaran özellikler:
Boyuna göre yukarı
aşağı ayarlanabilen özel sistem

70 x 50 cm geniş açılı tabla 

Poliüretan kenarlı tabla

Çalışma kutusu ve sepet opsiyonu

Tekerlekli ayak sistemi 

Ön perde özel büküm sactan üretilmiştir.

Masanın alt kısmına montaj yapılan
tel sepet kullanılırken düzenleyici olarak 
kolaylık sağlar.

Kolay hareket edebilmesini sağlayan 
tekerlek. 

Ön perde metal ral renklerine göre
üretilmektedir. Bu uygulama aynı
zamanda markaların kurumsal logo 
sticker’larının konulmasını sağlar.

DAYANIKLI



Line+ kürsü ile hareketli eğitim...
 
Özel sistemi ile boyuna göre ayarlama imkanı sunan Emko Line+ Öğretmen Kürsüsü,
esnek sınıflarınızın bir numaralı tercihi olacak. Emko Line+ Öğrenci Sıraları ile birlikte
kullanıldığında sınıfınıza şık bir görünüm kazandıracaktır.
 
Tekerlek detayı ile masanızı kolayca hareket ettirebilirsiniz.
Alto çemberli sandalye ile birlikte kullanıldığında daha fonksiyonel hale geliyor.

SINIFLAR
Kürsü

Ra
ha

t h

ereket olanağı sağ
layan

Emko Line+ öğretmen 
kürsüsü poliüretan tablaLSK001 h: 76 - 90 cm 50 x 70 x 1,8 cm

KOD NO ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Vestro Öğrenci Dolabı 

075

Vestiyer ve kitaplığı birleştiren tasarım... 
 
Vestiyer ve kitaplık bölümü bir arada kullanılan tasarımda 
her öğrenciye ait vestiyer ve dolap imkanı sağlıyor. 
Vestiyer ve raflı kitaplık alanı sayesinde sınıflar 
daha düzenli hale geliyor. Dolap yükseklikleri 
yaş gruplarına göre belirlenip ona göre üretim
yapılmaktadır.

4 kişilik dolap

4 kişilik dolap

4 kişilik dolap

VOD001

VOD002

VOD003

80 x 40 x 200 cm

80 x 40  x160 cm

80 x 40 x 140 cm

40 x 40 x 100 cm

40 x 40  x 80 cm

40 x 40 x 70 cm

KOD ÖLÇÜ TEK GÖZ ÖLÇÜSÜ AÇIKLAMA

DAYANIKLI

FARKLI



SINIFLAR

077

Standartlarınızı Mira konsept ile yükseltin...

Mira sınıf konsepti ergonomik, şık ve kullanışlı modelleri 

ile sınıflarınızı donatırken öğrenci ve öğretmenin kullanım

rahatlığını hedefliyor. Öğrencilerin yaş gruplarına göre 

uygun ölçüler belirlenerek sınıflar dizayn ediliyor. 

Sıralardan öğretmen kürsüsüne, öğrenci dolaplarından 

sandalyelere kadar ince düşünülmüş detaylar sınıflara 

konforu getirecek.

MİRA SERİSİ



Mira Öğrenci Sırası

079

SINIFLAR
MİRA SERİSİ

Tabla, tel sepet, tek kişilik

Tabla, tel sepet, tek kişilik

Tabla, tel sepet, tek kişilik

MTS12104

MTS12105

MTS12106

 4 No’lu h: 64 cm

5 No’lu h: 70 cm

6 No’lu h: 76 cm

50 x 70 x 1,8 cm

KOD NO ÖLÇÜ AÇIKLAMA
Tabla, tel sepet, çift kişilik

Tabla, tel sepet, çift kişilik

Tabla, tel sepet, çift kişilik

MCS12104

MCS12105

MCS121056

 4 No’lu h: 64 cm

5 No’lu h:70 cm

6 No’lu h:76 cm

50 x 120 x 1,8 cm

KOD NO ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Dayanıklı ve şık…
Emko Mira Sıra’nın modern, ergonomik tasarımı
öğrencilere rahatlık sağlarken, sınıflara şık bir 
görünüm kazandırmaktadır. Geniş kullanım alanı 
rahat hareket etmenizi sağlarken, kalite anlayışı ile 
uzun yıllar sınıflarınızda kullanmanızı sağlayacak. 
Çift kişilik ve tek kişilik ürün seçenekleri ile 
sınıflarınızda uygun ürünü kullanabilirsiniz.

Farklı yükseklikteki seçenekleriyle her yaş 
grubunun kullanımına uygundur.

Opsiyonel kısımları
Ön perde

Perde ön sticker 

Ürünü öne çıkaran özellikler:
Poliüretan kenarlı tabla 

Tekli sırada 70 x 50 cm, çiftli sırada 120 x 50 cm geniş tabla 

Çanta askılığı 

Ön perdede kurumsal logo sticker 

1,5 mm kalınlıkta çift boru profil ayak

Özel kesim sac perde

DAYANIKLI

DAYANIKLI



A Sandalye

081

Small PP Monoblok sandalye

PP Monoblok sandalye

PP Monoblok sandalye

PP Monoblok sandalye

ASN001

ASN002

ASN003

ASN004

3 No’lu h: 32 cm

4 No’lu h: 38 cm

5 No’lu h: 42 cm

6 No’lu h: 46 cm

KOD NO AÇIKLAMA

Yere dört noktadan basan özel ayak yapısı

Oturak ve sırtlık kısmının yüzey dokusu terlemeyi ve kaymayı 

önleyen çizilmez ve hijyenik yapıda monoblok

polipropilen malzemedir. Oturma yüzeyi ve 

yükseklik ölçülerinde ergonomik değerlere bağlı 

kalınarak üretilmiştir.

 

Dört farklı yükseklik seçeneğiyle farklı yaş

gruplarının kullanımına uygundur.

Sağlam metal aksamıyla yere güvenli

şekilde basarak sınıflarda konforu sağlıyor.

Emko A sandalye, uzun süre sınıfta vakit geçiren öğrencinin vücut sağlığı düşünülerek

tasarlanmıştır.

SINIFLAR
MİRA SERİSİ

DAYANIKLI

Mavi Sarı Kırmızı Turuncu Yeşil Gri AntrasitBordo



Mira Kürsü

Mira Öğretmen Dolabı 

083

Dar sınıflar için ideal çözüm…
  
Pratik yapısı sayesinde sınıflarda yer kaplamayan Mira Öğretmen Kürsüsü, 

sağlam yapısıyla uzun süre kullanmanızı sağlayacak. Alto çemberli

sandalye ile birlikte kullanıldığında çok daha konforlu yapıya kavuşmaktadır.

Dayanıklı metal aksamı ile birleşen poliüretan kenarlı tabla uzun ömürlü olacak 

şekilde üretilmiştir. Hem ayakta hem oturarak kullanım için uygun olan ürün ile 

öğretmen, her iki şeklide de sınıfa hakim olma şansına sahiptir.

Öğretmen dolaplarını kişiselleştirdik!

Emko Mira Öğretmen Dolabı, uzun kapaklı bölme 
içinde yer alan askı borusu ve ideal bölmelendirme 
alanı ile portmanto görevi görerek öğretmenin 
eşyalarını asmasına olanak tanır.

Esnek tasarımı ile Emko Mira Öğretmen Dolabı, 
manyetik çalışma tahtalarını ve benzeri ürünleri
depolayacağı yeterli depolama alanına sahiptir.
Şifreli kilit ve standart kilit opsiyonları ile
öğretmen, kendi dolabını kişiselleştirebilir ve
güvenle kullanabilir.

Vestiyer bölümü, kitaplık ve 
opsiyonel çalışma kutulu 

kullanım
MDO001 80 x 40 x 180 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Poliüratan MDF tabla,
suntalam perde

MOK001 50 x 70 x 1,8 cm / h:90 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

SINIFLAR
MİRA SERİSİ

DAYANIKLI

FARKLI



Mira Öğrenci Dolabı

Mira Öğrenci Vestiyer Dolabı

Airboard Konsept Düşünce Balonu

085

Farklı renkleri ile sınıflar
canlansın...

Geniş iç hacmi ile ideal depolama alanına 

sahip olan ürün farklı ölçülerde ve farklı

adetteki göz seçenekleriyle kullanıcıya

alternatif imkanı sunmaktadır. Çocukların 

güvenliği düşünülerek gömme kulplar, 

frenli kapaklar ile dizayn edilmiştir.

 

Renk seçenekleri ile sınıflarınızın havasını 

değiştirin.

Mira Öğrenci Dolabı ile beraber kullanılan 

vestiyer dolaplar sınıflardaki dağınıklığı 

toparlıyor. Sınıflardaki alanlara göre dizayn 

edilen vestiyer dolaplar yaş gruplarına 

göre uygun ölçülerde üretilmektedir.

Düşüncelerinizi duvara yansıtın...

Sınıfların tamamlayıcısı olan panoların

yerlerini artık Airboard Konsept

modellerine bırakıyor. Düşünce balonu

formu ile öğretmen ve öğrencinin anlatmak 

istediği düşünceleri duvarlara yansıtıyor.

10 kişilik dolap

8 kişilik dolap

6 kişilik dolap

4 kişilik dolap

3 kişilik dolap

MOD001

MOD002

MOD003

MOD004

MOD005

 80 x 40 x 200 cm

80 x 40 x 160 cm

80 x 40 x 120 cm

40 x 40 x 160 cm

40 x 40 x 120 cm

40 x 40 x 40 cm

40 x 40 x 40 cm

40 x 40 x 40 cm

40 x 40 x 40 cm

40 x 40 x 40 cm

KOD ÖLÇÜ TEK GÖZ ÖLÇÜSÜ AÇIKLAMA

12 kişilik askılıklı dolap

12 kişilik askılıklı  dolap

12 kişilik askılıklı dolap

DLP051

DLP052

DLP053

80 x 40 x 200 cm

80 x 40 x 160 cm

80 x 40 x 120 cm

KOD NO AÇIKLAMA

Çelik emaye yüzey yazı tahtası, özel kesim

Çelik emaye yüzey yazı tahtası, özel kesim

Çelik emaye yüzey yazı tahtası, özel kesim 

OAK011

OAK012

OAK013

120 x 200 cm

120 x 150 cm

120 x 120 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

SINIFLAR
MİRA SERİSİ

FARKLI

FARKLI

ÇOK AMAÇLIDAYANIKLI



SINIFLAR

087

Standardınız yüksek olsun...

Modüler yapısı sayesinde bireysel ve grup çalışmaları 

artık çok daha kolay!

Birbirine geçen tabla yapısı pratik şekilde birleşerek 

öğrencilerin kullanımını kolaylaştırırken modüler sınıf 

dolabı sınıfın tüm ihtiyacını karşılıyor. 

BEAN SERİSİ



Bean Öğrenci Sırası

089

SINIFLAR
BEAN  SERİSİ

Tabla, tel sepet, tek kişilik

Tabla, tel sepet, tek kişilik

Tabla, tel sepet, tek kişilik

FTS2104

FTS2105

FTS2106

 4 No’lu h: 64 cm

5 No’lu h:70 cm

6 No’lu h:76 cm

50 x 70 x 1,8 cm

KOD NO ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Opsiyonel kısımları
Ön perde

Perde ön sticker 

Ürünü öne çıkaran özellikler:
Poliüretan kenarlı tabla 

70 x 50 cm fasülye formunda modüler birleşen geniş tabla

Çanta askılığı 

Ön perdede kurumsal logo sticker 

2 mm kalınlıkta elips profil ayak

Özel kesim sac perde

Dayanıklı ve şık…

Emkoedu Bean sıranın modern, ergonomik 

tasarımı öğrencilere rahatlık sağlarken, sınıflara 

şık bir görünüm kazandırmaktadır. Geniş kullanım 

alanı rahat hareket etmenizi sağlarken, kalite 

anlayışı ile uzun yıllar sınıflarınızda

kullanmanızı sağlayacak. Tabla formu sayesinde 

birbirine eklenerek grup çalışmasına 

uygun hale getirilmektedir. Farklı yükseklikteki 

seçenekleriyle her yaş grubunun 

kullanımına uygundur.

Bean öğrenci sıralarının 

özel dizayn tablası,

birbiri ile grup yapılması 

düşünülerek tasarlanmıştır. 

Pratikliği ve şık tasarımı 

sayesinde grup çalışmasına 

uygun hale getirilmiştir.

Rahatlığı ve modern yapısı sayesinde
sınıflarınızda fark yaratacak...

DAYANIKLI



Sınıflarınıza hareket kazandırın...
Oturak ve sırtlık kısmının yüzey dokusu terlemeyi ve kaymayı önleyen çizilmez ve hijyenik 

yapıda monoblok polipropilen malzemedir. Oturma yüzeyi ve yükseklik ölçülerinde

ergonomik değerlere bağlı kalınarak üretilmiştir. Kromaj ayak ve sabit pingo ayak yapısı 

ile son derece şık ve rahattır.

Mira Öğretmen Masası

Poliüretan kenarlı tabla, 
çekmece ve dolap detayı, 

keson, perde

MOM001 60 x 130 x 1,8 cm / h:76 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Rahatlık ve şıklık bir arada!

Dayanıklı metal aksamı ile birleşen 

poliüretan kenarlı tabla uzun ömürlü 

olacak şekilde üretilmiştir. Opsiyonel 

priz kanalı detayı sayesinde elektronik 

cihazların kullanımına olanak tanır. 

Çok amaçlı keson sayesinde ideal 

depolama alanı sunar.

Pingo ayakPoliüretan kenarlı dayanıklı tabla İki çekmeceli keson

SINIFLAR
MİRA SERİSİ

Alto Hareketli Sandalye

091

PP Monoblok sandalye,
sabit pingo yıldız ayak,
amortisörlü sandalye

ALT002 h: 46 - 60 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Yekpare polipropilen monoblok ve
kaymayı engelleyen dokulu yüzey

Yükseklik ayarlayan amortisör kolu Tekerlekli yıldız ayak

Emko Alto Hareketli Sandalye özel 

amortisör mekanizması sayesinde istenilen 

yüksekliğe getirilerek farklı yükseklikteki 

sıra ve masalarla kullanma imkanı sunar.

DAYANIKLI

DAYANIKLI



Mira Modüler Öğrenci Dolabı 

093

Modüler sınıf dolabı ile dörtlü çözüm…

Vestiyerli dolap bölümü, raflı kitaplık bölümü, öğrenci dolabı ve sınıf dolabını bir 

araya toplayan modüler yapısı ile sınıfın tüm ihtiyacını karşılıyor. Diğer ürünlerimizle 

beraber sınıfınıza modern bir görünüm kazandırır.

SINIFLAR
BEAN  SERİSİ

18 kişilik dolap

21 kişilik dolap

24 kişilik dolap

MOD006

MOD007

MOD008

40 x 40 x 200 cm

440 x 40 x 200 cm

480 x 40 x 200 cm

40 x 40 x 40 cm

40 x 40 x 40 cm

40 x 40 x 40 cm

KOD ÖLÇÜ TEK GÖZ ÖLÇÜSÜ AÇIKLAMA

FARKLI



SINIFLAR

095

Eğitimi birleştiren sistemler…

Birbirine eklenerek grup çalışmalarını elverişli hale 

getiren piramit sıralar, bireysel kullanım içinde ideal 

yapı oluşturuyor. Poliüretan kenarlı tabla yapısı uzun 

süre kullanımı sağlarken, ayak kısmındaki tekerlekler 

pratik kullanımı sağlıyor.

PİRAMİT
SIRA SERİSİ



Piramit Öğrenci Sırası

097

SINIFLAR
PİRAMİT SIRA SERİSİ

Tabla, tel sepet, tek kişilik

Tabla, tel sepet, tek kişilik

Tabla, tel sepet, tek kişilik

PTS003

PTS004

PTS005

 4 No’lu h: 64 cm

5 No’lu h: 70 cm

6 No’lu h:76 cm

50 x 70 x 1,8 cm

KOD NO ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Opsiyonel kısımları
Ön perde

Perde ön sticker 

Ürünü öne çıkaran özellikler:
Poliüretan kenarlı tabla 

70 x 50 cm piramit formunda modüler birleşen geniş tabla

Çanta askılığı 

Ön perdede kurumsal logo sticker 

2mm boru profil ayak

Özel kesim sac perde

Grup çalışmaları için farklı tasarımlar...

Tekli sıra olarak da kullanılabilen ürün özel modüler tasarımı sayesinde grup ve partner 

çalışmaları yapmak için idealdir. Bulundurduğu tekerlek opsiyonu ile kolayca hareket 

ettirilip dersin işleyiş şekline göre istenildiği gibi kombine edilebilir.

Sıra altında bulunan sepet ve opsiyonel ön perde tasarımı ile sınıfları daha düzenli hale

getirebilirsiniz.

 

Üç farklı yükseklik seçeneğiyle farklı yaş gruplarının kullanımına uygundur.

DAYANIKLI



Z Öğrenci Dolabı

099

SINIFLAR
PİRAMİT SIRA SERİSİ

4 kişilik dolap 

4 kişilik dolap 

4 kişilik dolap 

ZOD001

ZOD002

ZOD003

80 x 40 x 200 cm 

80 x 40 x 160 cm

80 x 40 x 140 cm

40 x 40 x 100 cm

40 x 40 x 80 cm

40 x 40 x 70 cm

KOD ÖLÇÜ TEK GÖZ ÖLÇÜSÜ AÇIKLAMA

Mantar Pano

Kumaş veya natürel pano

Kumaş veya natürel pano

Kumaş veya natürel pano

Kumaş veya natürel pano

Kumaş veya natürel pano

PNO003

PNO004

PNO005

PNO006

PNO007

120 x 240 cm

120 x 180 cm

90 x 240 cm

90 x 180 cm

90 x 150 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Öğrenci dolapları rengarenk!

Emko Z Öğrenci Dolabı, rengarenk kapaklı bölmeleri 

içinde yer alan askılık detayı ve ideal alanı ile öğrencilerin 

dolap gereksinimlerini rahatlıkla karşılar.

4 kişilik olarak üretilen öğrenci dolabı yaş gruplarına göre 

uygun ölçü baz alınarak üretim yapılır.

Zarif çerçeveli, kaliteli duvara monte panolar

Emko Mantar Pano’lar geniş renk seçenekleri, ithal iç malzemesi ve 

alıştığınız dayanıklılığıyla size yıllarca kaliteyi kullanma imkanı sunuyor.

Benzerlerinden kalitesiyle ayrılan Emko size uygun fiyatlara kaliteli 

ürünler sunmaya yıllardır olduğu gibi bugün de gayret ediyor. 

Lacivert Sarı Kırmızı Bordo Turuncu Yeşil K. Yeşil Gri Naturel

FARKLI



Son yıllarda gelişen teknoloji ile 

öğretilecek birçok dersin ortaya çıkması 

ile atölyelerin sayısı ve kullanım alanları 

artmıştır. Çocukların uygulama yaparak 

öğrendikleri alanlar olan atölyeler

çocukların gelişimlerine katkıda

bulunurken yeteneklerinin ortaya

çıkmasına da yardımcı oluyor.

Okulların eğitim anlayışını yansıtan 

atölyeler kurumların teknolojiye ve

sanata yaptıkları yatırıma göre 

şekilleniyor. Her kurum için butik olarak 

tasarlanan atölyeler amaca uygun,

kullanımı kolay ve güncel ürünler ile 

dizayn edilmektedir.

ATÖLYELER

101



ATÖLYELER

Octagon laboratuvar masası sekizgen model yapısı ile 

dar alanlarda bile kolayca yerleşebilmektedir. Masalar 

üzerinde bulunan paneller, özel tasarımı sayesinde

istenildiğinde açılıp kullanılabilir iken istenildiğinde

kitlenerek kapalı durumda muhafaza edilebilir.

Öğretmen masasına özel tasarlanan kontrol paneli

ile tüm öğrencilerin masasındaki su, gaz ve elektrik

sistemleri kontrol edilebilmektedir.

LABORATUVAR /  
OCTAGON

103



ATÖLYELER
LABORATUVAR / OCTAGON

105

Octagon-F Çalışma Masası

Octagon-K Çalışma Masası

Kompakt tabla, kontrol paneli, evye-su ünitesi LCM001 65 x 195 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kompakt tabla, öğrenci kontrol paneli, evye - su ünitesiLCM002 370 x 155 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kompakt tabla, öğrenci kontrol paneli, evye - su ünitesiLCM003 370 x 155 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Öğretmen Çalışma Masası

Öğretmen enerji ünitesi ve kumanda
paneli masa üzerinde yer alıp özel 
dizayn kilit sistemi ile muhafaza
edilmektedir. Su ve gaz çıkışları 
yan etajer üzerinde yer almaktadır. 

Sekizgen formdaki çalışma masası 
grup çalışması için tasarlanmıştır.
Fizik laboratuvarı için dizayn edilen enerji
ünitesi masa üzerinde yer alıp özel dizayn 
kilit sistemi ile muhafaza edilmektedir.

Kimya ve biyoloji laboratuvarı için 
dizayn edilen enerji ünitesi masa 
üzerinde yer alıp özel dizayn kilit
sistemi ile muhafaza edilmektedir.

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI



ATÖLYELER

Rectangle laboratuvar masası üzerinde bulunan

paneller özel tasarımı sayesinde istenildiğinde

açılıp kullanılabilirken istenildiğinde kilitlenerek

kapalı durumda muhafaza edilebilir. Öğretmen 

masasına özel tasarlanan kontrol paneli ile tüm

öğrencilerin masasındaki su, gaz ve elektrik

sistemleri kontrol edilebilmektedir.

LABORATUVAR /  
RECTANGLE

107



ATÖLYELER
LABORATUVAR / RECTANGLE

109

Kompakt tabla, öğrenci kontrol paneli, evye - su ünitesiLCM005 470 x 75 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kompakt tabla, piriz modülü, evye - su ünitesiLCM006 470 x 75 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Dikdörtgen formdaki çalışma masası grup 

çalışması için tasarlanmıştır. Fizik laboratuvarı için 

tasarlanan enerji ünitesi, masa üzerinde yer alıp özel dizayn kilit sistemi ile muhafaza

edilmektedir. Su ve gaz çıkışları orta etajer üzerinde yer almaktadır.

Kimya ve biyoloji laboratuvarı için tasarlanan enerji

ünitesi, masa üzerinde yer alıp özel dizayn kilit sistemi 

ile muhafaza edilmektedir. Su ve gaz çıkışları orta etajer üzerinde yer almaktadır. 

Dikdörtgen formda tasarlanan masayı 12 kişi kullanabilmektedir.

DAYANIKLI

DAYANIKLI

Rectangle-F Çalışma Masası

Rectangle-K Çalışma Masası



Laboratuvar odaları için dizayn 

edilen hazırlık odaları deney 

hazırlamak için veya kullanılan 

tehlikeli ve kırılgan malzemeleri 

depolamak için kullanılmaktadır. 
111

ATÖLYELER
LABORATUVAR / HAZIRLIK ODASI

Laboratuvar Malzeme Dolabı

Kompakt tabla, kule raf sistemi, evye - su ünitesi TZG003 270 x 60 x 90 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Çeker Ocak 

Kuleli Hazırlık Tezgahı

Panaromik kabin OCK001 105 x 65 x 200 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kimyasal çelik malzeme dolabı

Çelik malzeme dolabı

DLP029

DLP030

90 x 50 x 180 cm

90 x 50 x 180 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kimyasal madde dolapları laboratuvar 

içerisindeki kimyasalların depolanması 

için kullanılmaktadır.

Çeker Ocak üzerinde ihtiyaç duyacağınız 

elektrik, su, gaz gibi sistemler bulunmaktadır. 

Ön cam sistemi merkezi ağırlık ile çalışmakta 

olup el ile istenilen bölgede durmaktadır.

Çalışma tezgahı üzerinde bulunan çift kuleli raf sistemi

ve evyesi sayesinde hazırlık odalarının ihtiyaçlarını 

karşılayabilmektedir. Hazırlık odalarının yapılarına göre 

opsiyonel olarak tezgah boyutları değişebilmektedir.

DAYANIKLI

DAYANIKLI
DAYANIKLI



ATÖLYELER

Her eğitim kurumu farklı ortamlar hazırlayarak öğrencilerine 

geleceğin teknolojilerini tasarlamayı öğretmek istemektedir. 

Robotik marker adı verilen bu atölyeler için Emko kurumlara 

özel atölyeler dizayn etmektedir. Alfa atölye tasarımımızda  

çocukların birbiri ile iletişime geçip beraber tasarım

yapabilecekleri tezgahlar, geniş ve hareket edebilen

çalışma masaları yer almaktadır. Kullanılan malzemeleri 

istifleyebilecekleri dolaplar ve yapılan çalışmaları 

sergileyebilecekleri alanlar tasarlanmaktadır. 

STEM - ROBOTİK 
ATÖLYESİ / ALFA

113



Çalışma Masası 

PC Çalışma Masası 

Alfa Robotik Çalışma Masası

ATÖLYELER
STEM - ROBOTİK A. / ALFA

Metal Çalışma Tezgahı 

PVC Kapaklı Dolap

115PVC kapaklı dolapDLP016 80 x 40 x 180 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Metal çalışma tezgahıTZG001 150 x 70 x 200 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Dikdörtgen masa tablasıMSA006 70 x 140 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Havuzlu robotik çalışma masasıRBM002 120 x 240 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Dikdörtgen tabla, frenli tekerlek sistemi

Dikdörtgen tabla, frenli tekerlek sistemi

CLS001

CLS002

200 x 120 cm

180 x 90 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Dikdörtgen yapısı ile 

ister duvar kenarında ister 

çalışma tezgahlarının 

yanında konumladırın.

Robotik yarışma masa 

standartlarına göre tasarlanan

Alfa robotik çalışma masası ile 

yarışmalara hazırlıklı olun.

Robotik çalışma atölyeleri

için alınan birçok malzemeyi 

istifleyebilen dolaplar kilit 

opsiyonu sayesinde 

malzemelerinizi koruma

altına almanızı sağlıyor.

Atölyelerdeki çalışmalarda 

kullanım kolaylığı sağlayan 

tekerlekli yapısı ve geniş 

çalışma alanı ile istenilen 

yere konumlandırılabiliyor. Atölyelerde çeşitli parçaları 

rahatlıkla çalışabilmeniz için özel 

tezgah yüzeyi ve askılama panosu 

bulunuyor.
FARKLI

FARKLI

FARKLI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI



ATÖLYELER

Teknoloji tasarlarken oluşturulan atölyeler ve kullanılan 

eğitim mobilyaları doğru seçilmelidir. Alanlara göre yapılan 

tasarımlar ile çalışma tezgahları, kullanılan malzemeleri 

düzenli tutup depolamak için modüler sınıf dolapları 

atölyelerin oluşmasında oldukça önemlidir. Gruplar 

halinde çalışılan projelere uygun çalışma masaları 

tasarlanmıştır. Yapılan prototip modelleri birebir denemek 

için alanlar düşünülerek çalışma masalarına modüler 

robotik çalışma havuzu yerleştirilmiştir.

STEM - ROBOTİK 
ATÖLYESİ / DELTA
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Alfa Robotik Grup Çalışma Masası 

Çalışma Tezgahı

ATÖLYELER
STEM - ROBOTİK A. / DELTA

Delta Modüler Sınıf Dolabı

Airboard Konsept / Hedef

119

Özel kesim tabla, robotik havuz detayıRBM003 260 x 160 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
Çalışma kutulu, modüler tekerlekli dolapEDM001 150 x 70 x 200 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Metal çalışma tezgahıTZG002 320 x 40 x 86 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA Özel dizayn çelik emaye yazı tahtası

Özel dizayn kumaşlı mantar pano tahtası

OAK14

NBK001

100 x 150 cm

100 x 150 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Aynı zamanda sınıfların yapısına göre dizayn edilebilen 

çalışma tezgahları, çalışma kutuları, asma panoları ile sınıfın 

tüm ihtiyacını karşılıyor. 

Robotik tasarımları hazırlarken grup 
halinde masa etrafında çalışmanıza 
yardımcı olurken, yaptığınız çalışmaları 
denemek için orta kısımda çalışma 
havuzu bulunuyor.

Robotik sınıf malzemelerini 

kolayca toplayıp ayırırken 

istenildiğinde raf kısmından 

alarak çalışma yapmanıza 

imkan sağlıyor.

FARKLI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI



ATÖLYELER

Birçok farklı teknoloji çalışmalar düşünülerek atölyeler 

geniş masalar ile dizayn edilmiştir. Malzemeleri 

istifleyebilecek geniş dolaplar, yapılan çalışmaları 

sergileyebilecek özel dizayn raflar düşünülmüştür.

Uzun süre çalışma yapılan atölyelerde alto hareketli

sandalyeler kullanılarak ergonomik eğitim mobilyaları 

tercih edilmiştir.

STEM - ROBOTİK 
ATÖLYESİ / BETA
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Beta Çalışma Masası

Lego Form Kapaklı Dolap

ATÖLYELER
STEM - ROBOTİK A. / BETA

Lego Form Raflı Dolap

Beta Sınıf Dolabı

123

Lego form kulplar, gizli askılama sistemiDLP018 160 x 35 x 100 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Modüler kapaklı dolapDLP060 210 x 40 x 86 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
Lego form kulplar, gizli askılama sistemiDLP017 320 x 40 x 180 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Dikdörtgen tabla 

Lego form 3 çekmeceli keson

MSA007

KSN001

120 x 220 cm 

50 x 40 x 60 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Lego form tasarımı ile sınıflara

görsellik katarken, geniş iç 

hacmi ile sınıfın tüm

malzemelerini istiflemenize 

yardımcı oluyor.

Raflı yapısı ve Lego form tasarımı ile hem kitaplarınızı

hem oyunları düzenli bir şekilde sergilemenizi sağlıyor.

Modüler yapıdan oluşan beta sınıf dolabı geniş ölçüdeki 

robotik kutuları depolamanızı sağlıyor.

Geniş çalışma alanı ile büyük projelerde işinizi kolaylaştırırken 
alt kısmında 3 çekmeceli kesonu ile malzemelerinizin 
toplanmasını sağlıyor.

FARKLI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI



ATÖLYELER

Bilişim teknolojileri atölyeleri temelde bilgisayar kullanımını 

öğretmektedir. Teknolojinin hızlı gelişmesi ile eğitim

kurumları yazılım ve kod yazma gibi eğitimleri de bu ders 

ile birlikte işlemeye başlamıştır. Bu gelişmeleri yakından 

takip eden Emko, eğitim mobilyalarını bu çalışmalara göre 

güncellemiştir. Atölyelerdeki çalışma masalarını öğretmenin 

öğrencilerin ekranlarını rahatça görebilmesi için duvar

kenarlarına konumlandırmıştır. Çocukların istediği yöne

rahatça hareket etmeleri için Alto hareketli sandalyeler

kullanılmıştır. Öğrencilerin yaptıkları prototip çalışmaları

gözlemleyebilmeleri için sınıfın orta kısmına çalışma alanı 

olan robotik masa tasarlanmıştır.

BİLİŞİM
ATÖLYESİ

125



ATÖLYELER
BİLİŞİM ATÖLYESİ / UNO 

Uno Robotik Çalışma Masası 

Modüler Sınıf Dolabı

127

Çalışma kutulu, modüler tekerlekli dolapEMD002 210 x 40 x 86 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Havuzlu robotik çalışma masasıRBM005 120 x 235 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Opsiyonel kasa alanı, klavye bölümü

Opsiyonel kasa alanı, klavye bölümü

EPM001

EPM002

80 x 60 cm  

160 x 160 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Uno Çalışma Masası ister kasalı bilgisayar, ister laptop  
için opsiyonel olarak uyarlanmaktadır. İstenildiğinde 
grup çalışmasına uygun hale getirilebilmektedir.

Çalışma kutuları kolayca bilgisayar ekipmanlarını toplamanıza 

yardımcı olurken, kapaklı alanlar için ayrıca kilit opsiyonu mevcuttur.

Bilgisayar parçalarını detaylı incelemek veya yapılan 
yazılımları prototip modeller üzerinde denemek için 
havuzlu kenarlıklı olarak üretilmiştir.

PC Çalışma Masası 

FARKLI

FARKLI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI



ATÖLYELER
BİLİŞİM ATÖLYESİ / DUE 

Modüler Sınıf Dolabı

129

Dikdörtgen masa tablasıMSA006 70 x 140 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Cam kapaklı, depolama dolabı

Çalışma kutulu, modüler tekerlekli dolap

DLP019

DLP020

80 x 40 x 180 cm

105 x 40 x 86 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Due Çalışma Masası, sınıflarda bilgisayarları öğretmenin
göreceği şekilde konumlandırması ve öğrencinin rahat 
kullanımı için tasarlanmıştır. İstenildiğinde farklı oturma 
biçimine göre kolayca dizayn edilebilir. 

Sınıfta kullanılan tüm malzemeleri depolayabilmek

için kullanılan modüler sınıf dolabı opsiyonel ölçülere 

göre de üretilebilmektedir.

PC Çalışma Masası 

FARKLI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI



ATÖLYELER
BİLİŞİM ATÖLYESİ / TRE

Altıgen Çalışma Masası 

131

Geniş kullanım alanı bulunan altıgen masalar karşılıklı

oturuma göre tasarlanmıştır. Hem öğretmenin 

ekranlarını rahat bir şekilde görmesini sağlarken Alto 

hareketli sandalyeler ise öğrencinin rahatça hareket 

etmesini sağlar. Modüler sınıf dolabının kullanım

kolaylığı ile istenildiği gibi depolama yapılmaktadır. 

Modüler Sınıf Dolabı

Altıgen masa tablasıMSA009 120 x 145 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Altıgen Çalışma Masası bilişim sınıflarına yeni bir tarz 

kazandırırken opsiyonel priz sistemi ile kablo kirliliğini 

ortadan kaldırıyor. 

Çalışma kutulu dolaplar ile sınıfınızın tüm malzemelerini 

depolayabilir, modüler yapısı sayesinde istediğiniz yere 

konumlandırabilirsiniz.

Çalışma kutulu, modüler tekerlekli dolapEMD003 320 x 40 x 86 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

FARKLI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI



ATÖLYELER

Her sınıf bir konser alanı…

Çalışma atölyesi olarak dizayn edilen amfi konseptinde 

bireysel olarak enstrümanları rahatça çalacakları alanlar 

amaçlanmıştır. Çocukların özgüvenlerinin artmasına

katkıda bulunmak için sahne platformu sınıflara

göre dizayn edilmektedir. Boy sıralamasına göre 

konumlandırılan amfi puflar ister bireysel, 

ister grup halinde çalışmalarına olanak tanıyacaktır.

MÜZİK ATÖLYESİ 
ANFİ KONSEPTİ
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Açılı Amfi Düzenli Puf

Enstrüman Dolabı

Süngerli açılı puf

Süngerli açılı puf

Süngerli açılı puf

PUF001

PUF002

PUF003

43 x 40 x 38 cm

43 x 40 x 42 cm

43 x 40 x 44 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

ATÖLYELER
MÜZİK ATÖLYESİ ANFİ K.

Sahne 

Piyano Dekor 

Airboard Konsept / Gitar

Raflı, cam kapaklı modüler dolapDLP012 300 x 60 x 160 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

P sahne 

D sahne

SYB001

SYB002

400 x 200 cm

300 x 150 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Piyano tuş form ahşap dekorSYD001 200 x 110 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Gitar form müzik çizgili airboardOAK005 219 x 170 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

135

Farklı puf yükseklikleri ile sınıfta amfi düzeni oluşturabilirsiniz.
Pufları, modüler açılı yapıları sayesinde istenilen grup
çalışmasına göre hareket edebilirsiniz.

Müzik atölyelerini mini konser alanına çeviren sahneler 

ile çocukların özgüveninin gelişmesine katkıda

bulunabilirsiniz.

Cam kapaklı tasarımı sayesinde içerisindeki enstrümanların 

görünümü sınıftaki görselliği arttırırken, opsiyonel kilit 

sistemi sayesinde enstrümanları da koruma altına alabilirsiniz.

Piyano dekorun ahşap yapısı sayesinde atölye duvarlarınızın

görselliğini arttırabilirsiniz. 

Airboard konsept müzik yazı tahtasının dekoratif 

görüntüsü sayesinde sınıflarınıza görsellik katabilirsiniz.

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI

MODÜLER YAPIÇOK AMAÇLI



ATÖLYELERGrup çalışmalarına uygun yapı…

Piramit müzik sırasının modüler yapısı sayesinde 

istenildiğinde birleştirilerek grup çalışmasına 

uygun hale getirilebilmektedir. Sınıfa göre dizayn 

edilecek akustik panolar, gürültü kirliliğini ortadan 

kaldırırken çocukların enstrüman seslerini doğru 

duymalarına katkıda bulunmaktadır. 

MÜZİK ATÖLYESİ 
PİRAMİT KONSEPTİ
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Piramit Müzik Sırası

Mira Müzik Sırası 

ATÖLYELER
MÜZİK ATÖLYESİ PİRAMİT KONSEPTİ

Piyano Formlu Enstrüman Dolabı

Müzik Yazı Tahtası

Modüler tabla, nota sehpasıPMS001 70 x 50 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
Piyano tuş formlu, raflı dolap DLP013 90 x 60 x 180 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Mira müzik sırasıMMS001 70 x 50 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

139Sol anahtarlı müzik çizgili airboardOAK004 217 x 120 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Modüler piramit formu istenildiğinde grup çalışması
yapmanıza yardımcı olurken, tekerlek sistemi kolayca
hareket ettirmenizi sağlayacak.

Geniş iç hacmi tüm enstrümanları 

depolamanıza yardımcı olurken, 

kapaklarındaki dekoratif piyano

formu müzik sınıflarınıza renk 

katacak.

Metal nota sehpası ve 

dayanıklı poliüretan kenarlı 

masa tablası Mira Müzik 

Sıralarını, uzun süre

kullanmanızı sağlayacak. 

Airboard konsept sol müzik yazı tahtasının dekoratif görüntüsü 
sayesinde sınıflarınıza görsellik katabilir, müzik çizgili yüzeyi ile
pratik olarak notalar yazılmaktadır.

FARKLI

FARKLI
ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI



Nota Sehpası

Akustik Pano

ATÖLYELER
MÜZİK ATÖLYESİ PİRAMİT KONSEPTİ

Metal nota sehpasıSHP001

KOD AÇIKLAMA

141

Akustik kumaş

Akustik kumaş

Akustik kumaş

Akustik kumaş

APK001

APK002

APK003

APK004

60 x 60 x 2 cm

60 x 60 x 4 cm

120 x 60 x 2 cm

120 x 60 x 4 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Teleskopik nota sehpası istenilen yüksekliğe göre ayarlanmaktadır. 

Müzik atölyelerinde ses kirliliğini önlemek için akustik pano 
kullanılmalıdır. Akustik pano sayesinde enstrümanların seslerinin
daha doğru duyulması sağlanmıştır. 

MODÜLER YAPIÇOK AMAÇLI



ATÖLYELER

Görsel sanatlar eğitiminde; öğrencilerin duygu, düşünce ve 

izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını estetik 

bir düzeye ulaştırmaları hedeflenir. Öğrenciler görsel sanatları 

anlama ve değerlendirme becerisi kazanırken kendi sanatsal 

gelişimlerini sürdürebilen bireyler olarak yetişirler. Bu sebeple 

doğru eğitim mobilyaları kullanarak standart bir sınıftan çok 

atölye ortamı yaratıldığında bu yeteneklerinin daha iyi ortaya 

çıkmasını sağlayabilirsiniz. Rahat çalışmalarına olanak sağlayacak 

geniş düz masalar ve tabure, puf gibi rahat oturum düzeni ile 

sınıflarınızı sanat atölyesine çevirebilirsiniz.

RESİM ATÖLYESİ 

143



Portfolyolu Çalışma Masası

Portfolyolu Resim Dolabı 

ATÖLYELER
RESİM ATÖLYESİ

Tabureler 

Puflar

145

MSA005

MSA030

KOD ÖLÇÜ

Portfolyolu alt raf, metal ayak

Portfolyolu alt raf, metal ayak

AÇIKLAMA
220 x 100 cm

180 x 100 cm

3AH001

3AH002

KOD

Hareketli tabure

Sabit tabure

AÇIKLAMA

Portfolyolu, kurutma raflı dolapDLP014 400 x 60 x 135 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Konik puf 

Altıgen puf

Silindir puf 

Kare puf

EKP001

EAP001

ESP001

ESP001

Q40

Q40

Q40

Q40

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Geniş masası rahat çalışma alanı sağlarken, 

alt tarafında bulunan portfolyo kısmı yapılan 

çalışmaları depolama fırsatı sunuyor.

Modüler yapısı ile portfolyo dolabı, çekmeceli

kurutma rafı ve geniş rafları sayesinde resim 

sınıfının tüm dolap ihtiyacını gideriyor.

Farklı formlardaki puf çeşitleri resim sınıflarına renk katarken rahatlığı da sağlıyor.

Sabit ve tekerlekli seçenekleri ile resim sınıfında rahat hareket etmenizi sağlıyor.

FARKLI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI

MODÜLER YAPIÇOK AMAÇLI

DAYANIKLI



Modüler Çalışma Masası

Çalışma Kutulu Resim Dolabı 

ATÖLYELER
RESİM ATÖLYESİ

Şövalye

Mira Resim Sırası 

Airboard Konsept - Resim

147

PRM001

DDM002

KOD ÖLÇÜ

Prizma modüler tabla

Dikdörtgen modüler tabla  

AÇIKLAMA
140 x 70 cm

140 x 70 cm 

SVL001

KOD

Ahşap şövalye

AÇIKLAMA

Portfolyolu, çalışma kutuluDLP015 345 x 60 x 120 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Palet tabla, açılı masa tablasıMRS001 50 x 70 cm / 50 x 20 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Çelik emaye yüzey yazı tahtası, özel kesim OAK014 120 x 360 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Prizma, düz formdaki masalar birbirine eklenerek 
geniş çalışma alanı yaratırken, istenildiğinde bireysel 
çalışmaya da imkan sağlıyor.

Resim sınıflarının kalabalık malzemelerini 

çalışma kutuları ve portfolyo rafları ile istifleyip 

depolama alanı yaratıyor.

Airboard konsept ile duvarlarınıza 

resimler yansıyor. Emaye yüzeyi 

üzerine yazı yazmanızı sağlarken, 

mıknatıs tutlar ile resimlerinize 

zarar vermeden asmanıza 

yardımcı oluyor.

Kolayca kurulup istenildiğinde 

kaldırılıp istiflenen yapısı ile sınıfın her 

yerinde kullanma imkanı sunuyor.

Açılır masa tablası çalışmak 
için rahatlık sağlarken yan 
tarafındaki düz palet alanı
kullanım kolaylığı sağlıyor.

FARKLI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI

DAYANIKLI



ATÖLYELER

Seramik ve heykel çalışmalarının üç boyutlu oluşu;

öğrencilerin bilek ve parmak kaslarının gelişmesinde,

el ve göz koordinasyonunun kuvvetlenmesinde

önemlidir. Mermer masalar ve kurutma dolapları ile 

dizayn edilen seramik atölyelerinde, farklı model sergi 

dolapları ile çocukların çalışmalarını sergileyebilirsiniz.

SERAMİK
ATÖLYESİ 
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Mermer Masa

Çalışma Kutulu Resim Dolabı 

ATÖLYELER
SERAMİK ATÖLYESİ 

Kurutma Raflı Dolap

Modüler Sınıf Dolabı

151

DLP053

DLP054

KOD ÖLÇÜ

Raflı dolap

Raflı dolap

AÇIKLAMA
80 x 40 x 180 cm 

80 x 40 x 86 cm 

Mermer masa, profil ayak MRM001 100 x 180 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
Ahşap raflı, profil gövdeKRD001 100 x 40 x 180 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Çalışma kutulu dolapEMD001 105 x 40 x 86 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Yapılan çalışmaları farklı boyuttaki 

raf yükseklikleri ile sergilemenize 

yardımcı oluyor.

Modüler sınıf dolabı farklı boylardaki çalışma kutuları ile 

çeşitli malzemeleri ayırarak düzenlemenizi sağlıyor.

Mermer masa seramik sınıflarında çeşitli

etkinlikler yapmanıza yardımcı oluyor.

Seramik sınıfları için tasarlanan 

kurutma rafları tekerlekli ve 

sabit seçenekleri ile işinizi

kolaylaştırıyor.

FARKLI

FARKLI

ÇOK AMAÇLIMODÜLER YAPI FARKLI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI



ATÖLYELER

Okullarda ahşap işleri; çocuklarda el-göz koordinasyonu, 

mekansal farkındalık, hassasiyet duygusu ve potansiyel

olarak tehlikeli araçların güvenli bir şekilde nasıl

kullanılacağını anlama konusunda kendilerini geliştirebilecekleri 

atölyelerdir. Bu alanların güvenli olmasını sağlamak için

kullanılan mobilyalar da bir o kadar önemlidir. Dayanıklılığı 

yüksek masalar, çalışma tezgahları ve dolaplar ona göre 

üretilmiştir. Çocukların güvenliği için kullanılan materyallerin 

tehlike yaratmaması için düzenli olması gerekmektedir.

Çalışma kutulu ve raflı tezgah modeli bu ihtiyacınızı 

karşılamaktadır.

AHŞAP
ATÖLYESİ

153



ATÖLYELER
AHŞAP ATÖLYESİ
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Bölmeli Çalışma Masası

Çalışma Bölmeli Tezgah

Düz tabla, metal boru ayak yapısıMSA010 120x220 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kutu bölmeli çalışma masasıMSA031 180 x 40 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Çalışma Masası

Ahşap atölyelerinde kullanılan freze, 
matkap gibi küçük el aletlerinin
kullanımına uygun geniş çalışma 
masaları kullanılmaktadır.

Masanın üst kısmında yer alan ahşap 

bölmeler sayesinde kullanılan aletler daha 

düzenli hale gelmektedir.

Çok gözlü çalışma tezgahı modüler yapısı sayesinde sınıfa göre 

konumlandırabilir ve üst tezgahına aletler bağlanarak ahşap 

esme işlemi yapılabilir.

Çalışma kutulu, modüler tekerlekli dolap300 x 40 x 80 cm   

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
TZG002

FARKLI

FARKLI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI



ATÖLYELER

Yaratıcı drama atölye çalışmaları, çocukların kendilerini 

ifade etmesi, dinleme ve anlama becerisini geliştirmeyi 

amaçlar. Bu amaca uygun olarak drama atölyelerini 

tasarlarken kendilerini ifade edebilecekleri sahneler 

ve karşısındakini anlayabilecekleri oturma düzenleri 

tasarlıyoruz. Çok amaçlı olarak kullanılabilen bu alanlar 

masal, tiyatro, müzik atölyeleri olarak da kullanılmaktadır.  

DRAMA
ATÖLYESİ

157



ATÖLYELER
DRAMA ATÖLYESİ
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Ağaç Form Dekor

Düşünce Balonlu Kitaplık

Kitaplık alanı, oturma modülü MDL001 400 x 90 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Özel dizayn lake boyaDKR010 180 x 40 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kitaplıklı Oturma Modülü

Oturma modülleri ile drama atölyelerine 

hem kitaplık hem amfi alanı olarak yeni

bir imaj katabilirsiniz.

Dekoratif modeller ile 
alanlara derinlik 
kazandırabilirsiniz.

Standart kitaplıklara farklı bakış 
açısı getirerek, dikkat çekici
alanlar tasarlayabilirsiniz.

Sergi ve kitaplık 150 x 160 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
DLP022

ÇOK AMAÇLI

ÇOK AMAÇLI

ÇOK AMAÇLI



ATÖLYELER

Verzalit tabla üzerine baskı yapılan satranç masaları

karşılıklı iki kişinin rahat oturmasına göre geniş

ölçülerde tasarlanmıştır. Masanın alt kısmında yer alan

çekmecesi sayesinde kullanılan malzemeler pratik

olarak toplanmaktadır. Damalı form dolap ile alana 

uygun çalışılmıştır.

SATRANÇ
ATÖLYESİ
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ATÖLYELER
SATRANÇ ATÖLYESİ
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Damalı Dolap

Airboard Konsept / Kareler

Verzalit dama baskılı tablaESM001 60 x 80 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Damalı, kapaklı sergi dolabıDLP055 200 x 40 x 86 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Satranç Masası

Çelik emaye yazı tahtası

Noteboard kumaşlı pano

OAK015

NBP001

80 x 180 cm

80 x 180 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Damalı görsel baskılı satranç masasının tablası 
verzalit olup çizilmelere karşı dayanıklıdır. 

Satranç sınıflarında kullanıma özel dizayn edilen damalı dolap 

hem sınıf dolabı hem de sergi dolabı olarak kullanılabilmektedir.

Damalı görsel oluşturularak hazırlanan

airboard konsept kareler pano ve yazı 

tahtasını bir arada kullanma imkanı sunuyor.

FARKLI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI



ATÖLYELER

Dil atölyeleri konuşma ağırlıklı olduğu için birbirleri

ile iletişim kurabilecekleri grup çalışma alanları 

dizayn ediyoruz.

DİL
ATÖLYESİ
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ATÖLYELER

Yeni nesil atölye çalışmaları için 

özel alanlar tasarlıyoruz.

AKIL OYUNLARI 
ATÖLYESİ

167



ATÖLYELER

Çocuklara sosyal yaşamlarında 

becerilerini kazandırmak için 

birçok aktivite alanı tasarlıyoruz.

SOSYAL BECERİ
ATÖLYESİ
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ATÖLYELER

Kurumların taleplerine uygun 

alanlar tasarlıyoruz.

MANEVİ DEĞERLER
ATÖLYESİ
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Eğitim mobilyaları tasarlarken sınıfların, 

atölyelerin yanı sıra öğrencilerin 

okulda vakit geçirdikleri yemekhaneler, 

kütüphaneler, dinlenme alanları içinde 

özel tasarımlar yapıyoruz. Öğrencilerin 

oyun oynadıkları, sohbet edebildikleri 

veya rahatlıkla ders çalışabildikleri

bu alanlara ürünler tasarlayarak keyif

alabilecekleri ortamlar oluşturuyoruz.

ORTAK
ALANLAR
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Çelik emaye yüzey yazı tahtası

AIR1126

AIR1122

AIR1117

AIR0814

100 x 240 cm

100 x 200 cm

100 x 150 cm

90 x 120 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

ORTAK ALANLAR
KORİDORLAR
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Airboard Konsept / Kalem

Airboard Konsept / Odak

Çelik emaye yüzey yazı tahtası, özel kesim OAK007 150 x 360 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Çelik emaye yüzey yazı tahtası, özel kesim

Çelik emaye yüzey yazı tahtası, özel kesim

OAK008

OAK009

120 x 500 cm 

120 x 500 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Airboard

Koridorları dizayn ederken

duvarları airboard konseptler

ve çeşitli mantar panolar

ile şekillendirebilirsiniz. 

Puf modelleri ile öğrencilere

oturum alanları sağlayabilirsiniz.

Çerçevesiz şık yapısı, özel dizayn
montaj şekli ile Airboard yazı
tahtaları, duvarlara derinlik
kazandırıyor.

Hayal gücünüz Airboard konsept ile şekillensin.

Duvara yansıyan tasarım...

Kurum logoları ve farklı tasarımlara göre şekil

verilen yazı tahtaları, eğitim alanlarına yeni bir kimlik kazandırıyor.

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI



ORTAK ALANLAR
OTURMA MODÜLLERİ
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Oturma Modülü / Tribün

Oturma Modülü  / L Bank

Özel dizayn modülüMDL002 Alana göre uyarlanabilir

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Özel dizayn modülüMDL003 Alana göre uyarlanabilir

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Özel dizayn modülüMDL004 Alana göre uyarlanabilir

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Oturma Modülü / Kareler

Çocukların serbest zamanlarında tercih edebileceği

mekanlar tasarlıyoruz. Kullanılmayan alanları işlevsel 

hale getirirken, yeni nesil dinlenme alanları yaratarak 

öğrencilerin vakit geçirecekleri ortamlar hazırlıyoruz.

Ahşap ve pufları birlikte kullanarak 

rahat oturma modülleri tasarlayabilirsiniz. 

Alanlara göre özel çalışmalar yaparak 

işlevselliği olmayan alanları 

değerlendirebilirsiniz.

Ortak alanlarda bulunan masa tenisi veya 

minik yarışmaların yapıldığı alanlarda 

tribün oturma modülünü tercih ederek 

kendi yarışma alanınızı tasarlayabilirsiniz.

Koridorlarda trendi farklı oturma 

modülleri ile yakalayın. Çocukların 

eğlenceli vakit geçirebileceği alanlar 

yaratabilirsiniz.



Kütüphaneleri, öğrenci merkezli öğrenme alanları olarak 

tasarlıyoruz. Kütüphane alanlarını okul topluluğunun

ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn ederek masalar, 

dolaplar, çalışma alanları ve dinlenme alanları ile

donatıyoruz. Öğrencilerin rahat edebilecekleri uygun

mobilyaları tercih ederek çalışma ortamları hazırlıyoruz.

Yeni nesil kütüphane tasarımları ile araştırma becerilerinin 

gelişmesinde katkıda bulunuyor, hayat boyu öğrenme

alışkanlıklarını destekliyoruz.
179

ORTAK ALANLAR
KÜTÜPHANE



Çift Yüzlü Kütüphane Dolabı 

Tek Yüzlü Kütüphane Dolabı

Linex Masa

Linex Kare Masa

Linex Tree Masa 
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Üçlü çift yüzlü kütüphane dolabı

İkili çift yüzlü kütüphane dolabı

Tekli çift yüzlü kütüphane dolabı

DLP023

DLP024

DLP025

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
277 x 60 x 205 cm

187 x 60 x 205 cm

95 x 60 x 205 cm

Üçlü tek yüzlü kütüphane dolabı

İkili tek yüzlü kütüphane dolabı

Tekli tek yüzlü kütüphane dolabı

DLP026

DLP027

DLP028

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
277 x 35 x 205 cm

187 x 35 x 205 cm

95 x 35 x 205 cm

Kare tabla, metal ayakLXM003 100 x 100 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Üçgen tabla, metal ayakLXM004 120 x 128 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

LXM001

LXM002

KOD ÖLÇÜ

Dikdörtgen tabla, metal ayak

Dikdörtgen tabla, metal ayak

AÇIKLAMA
100 x 200 cm 

100 x 180 cm 

ORTAK ALANLAR
KÜTÜPHANE

Kütüphaneler için farklı renklerde çift yüzlü 
ahşap-metal karışımı tasarım ile estetik bir 
görünüme sahip olan kütüphane dolapları
alanlara göre uygun ölçüler belirlenerek
yerleşim yapılmaktadır.

Tek yüzlü tasarımı ile çift yüzlü dolaplarla 
birlikte alana göre uyarlanarak kütüphane 
tasarımları yapılmaktadır.

Özel açılı ayak yapısı ile kütüphanelere rahat çalışma alanı

sağlamaktadır.

Kare tabla yapısı sayesinde 

birbirine eklenerek 

alana göre düzenleme 

yapılabilmektedir.

Üçgen tabla yapısı

üçlü oturum alanları 

sağlamaktadır.

FARKLIDAYANIKLI GRUP

FARKLIDAYANIKLI GRUP

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI



D Modüler Masa

S Modüler Masa

C Modüler Masa

Dikdörtgen Bar Masası

Pear Çalışma Masası 

Ximo Banko
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Çift yüzlü 6 kişilik çalışma masası

Tek yüzlü 3 kişilik çalışma masası

PCM001

PCM002

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
120 x 260 cm 

60 x 260 cm 

Dikdörtgen tabla, yüksek metal ayak

Dikdörtgen tabla, yüksek metal ayak

BAR001

BAR002

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
60 x 200 cm 

60 x 150 cm 

Metal ayak, seperatörlü banko

Metal ayak, seperatörlü banko

XBK001

XBK002

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
280 x 80 x 105 cm

240 x 80 x 105 cm

Özel kesim tabla, metal ayakDMM002

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
60 x 120 cm 

Özel kesim tabla, metal ayakSMM002

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
60 x 120 cm 

Özel kesim tabla, metal ayakCMM002

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
75 x 150 cm 

ORTAK ALANLAR
KÜTÜPHANE

Modüler yapısı sayesinde istenildiği alanda tasarım 
yapılmaktadır. S Masa ile birlikte kullanıldığında geniş 
çalışma masası oluşturulmaktadır.

Kütüphanelerin havasını bar masalarının

rahatlığı ile birleştirin.

S Modüler Masalar estetik formları 

ile okuma alanlarında kullanılmaktadır. 

İstenildiğinde birbirleri ile birleştirilerek 

geniş çalışma masası oluşturulmaktadır.

Geometrik tasarımı ile kısıtlı alanların ideal ürünlerinden 

biri olup kütüphanelere modern bir atmosfer kazandırıyor.

C Modüler Masalar birbiri ile 

birleştirilerek yuvarlak 

masalar oluşturulmaktadır.

Özel tasarım seperatörlü 
bankolar özel ölçüleri 
ile alanlara estetik bir 
görünüm kazandırıyor.

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI



Oturma Modülü / Divan

Oturma Modülü / Bar

Oturma Modülü / Stairs 

Mud Bar Sandalyesi

Mud Ahşap Ayaklı Sandalye

Mud Dinlenme Koltuğu 
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Yükseltilmiş zemin, çalışma alanıMDL008 Alana göre uyarlanabilir

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

MUD001 Deri veya kumaş kaplı sandalye, ahşap ayaklı 

KOD AÇIKLAMA

MUD002 Deri veya kumaş kaplı sandalye, ahşap ayaklı 

KOD AÇIKLAMA

Oturma alanı, bar çalışma alanıMDL009 Alana göre uyarlanabilir

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kitaplık ve Amfi düzen oturma alanıMDL010 Alana göre uyarlanabilir

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

ORTAK ALANLAR
KÜTÜPHANE

Divan Oturma Modülü ile aynı anda 4 ayrı oturma 
alanı oluşturulmaktadır. Sedro puflar ile rahat oturma 
alanında kitap okurken, çalışma bölümünde 
bilgisayarlarla çalışma yapılmaktadır.

Ahşap ayakları bar sandalyelerine şıklık katarken kumaş

ve deri oturak seçenekleri rahatlık kazandıracak.

Çift renk opsiyonu, 

ahşap ayak yapısı ile 

kütüphanelerin 

vazgeçilmezi olacak.

Mud Dinlenme

Koltuğu ile konforlu 

dinlenme alanları 

oluşacak.

Sedro puflar ile birlikte kullanarak okuma köşesi 
oluşturulmaktadır. Bar Masası bölümü ile iki farklı çalışma 
alanı sunmaktadır.

Stairs Oturma Modülü ile kütüphanelerin görselliği 
değişerek yeni nesil yaşam ortamları hazırlanmaktadır.

MUD003 Deri veya kumaş kaplı sandalye, ahşap ayaklı 

KOD AÇIKLAMA

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI



Eğitim öğretim kadar beslenme de tüm kurumlar için 

önem taşımaktadır. Yenilikçi konsept ve maksimum 

fonksiyonellik ile birleşen yemekhane ekipmanları ise

temizliğin kolay yapıldığı hijyenik ürünler olmalıdır.  

Emko, yüzeyi temizlik malzemelerine karşı dayanıklı 

ürünler kullanarak hem hijyen ortamını sağlıyor 

hem de uzun süre kullanmanızı amaçlıyor.
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ORTAK ALANLAR
YEMEKHANE

Verzalit Yemekhane Masası

Kompakt Yemekhane Masası

As Kantin Sandalyesi

Verzalit tabla, kutu profil ayakMSA011 80 x 140 cm  

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kompakt tabla, kutu profil ayakMSA012 80 x 140 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

SND001 Plastik, silinebilir sandalye 

KOD AÇIKLAMA

Yüzeyi temizlenebilen verzalit tablalı 

yemekhane masası yumuşak kenar hatları 

ile estetik kazandıracak.

Temizlik malzemelerine karşı dayanıklı yüzeyi 

ile hem hijyenik hem dayanıklılık sağlayacak.

Plastik silinebilir yüzeyi ve üst üste toplanabilir hafif yapısı 

ile yemekhanelerde kolaylık sağlayacak.

DAYANIKLI

DAYANIKLI



Kurumların konferans salonlarına yönelik ihtiyaçlarına 

göre yüksek kaliteli konferans koltukları sunuyoruz.

Ergonomik yapıya uygun tasarımlar yaparak

kullanıcıların sağlık ve konforunu düşünüyoruz.

Çeşitli modellerimiz ile alanlara uygun mimari

çalışmalar yaparak kurumların vizyonunu yansıtıyoruz. 
189

ORTAK ALANLAR
KONFERANS SALONU
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ORTAK ALANLAR
SOYUNMA ODALARI

West Soyunma Dolabı

Z Soyunma Dolabı

Bank Soyunma Dolabı

6 kişilik çelik soyunma dolabı

2 kişilik çelik soyunma dolabı

DLP031

DLP032

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
120 x 40 x 200 cm

60 x 50 x 200 cm

4 kişilik, Z form soyunma dolabı

2 kişilik, Z form soyunma dolabı

DLP033

DLP034

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
80 x 40 x 180 cm

40 x 40 x 180 cm

2 kişilik, oturma banklı soyunma dolabıDLP035 80 x 70 x 215 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Paslanmaz çelikten 

üretilen kolay 

temizlenen farklı 

renk seçenekleri ile 

mekanlarınıza renk 

katacak.

Şık dizaynı şifreli ve standart 

kilit seçenekleri ile soyunma 

odalarına kullanım rahatlığı 

sağlıyor.

Geniş tasarımlı gövde ve banklı oturma modülünü 

tek çizgide birleştiren dolap, kullanılan alanlara ferahlık sağlıyor.

Soyunma odaları öğrencilerin hem ortak  hem de bireysel 

olarak kullandığı alanlardır.

Hijyen kurallarına uygun, kolay temizlenen paslanmayan 

üstün kaliteli malzemelerden üretilmiş ürünler ile 

soyunma odalarınız düzenli, temiz ve hijyenik kalacaktır.

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI



Okulların yönetim ofis bölümleri ve 

çalışma ofisleri için modern ürünler 

tasarlıyoruz. Çalışma alanlarına

uygun modeller sunarak kullanıcıların 

konforlu ve kullanışlı ürünlerle

buluşmasını sağlıyoruz. Alana göre 

çalışmalar yaparak kurumların

çizgilerini yansıtıyoruz.

OFİSLER
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Okul girişleri kurumların vizyonunu yansıtan en önemli 

alanlardır. Karşılama bankoları ile bekleme bölümü 

alanlara özel tasarlanmaktadır. Kurumsal Kimliğinizi

en iyi yansıtacak şekilde proje mimarlarımız tarafından 

tüm ince detaylar düşünülerek tasarlanmaktadır.

RESEPSİYON
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Origami Banko

Triangle Banko

Makro Banko
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OFİSLER
RESEPSİYON

MDF, özel kesim lake boya BNK004 500 x 90 x 110 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Kitaplık alanı, oturma modülü BNK005 285 x 80 x 110 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Özel kesim lake boya BNK006 180 x 60 x 110 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Göz alıcı cazibesinin yanında fonksiyonel kullanım için tasarlanan 

ahşap ve beyazın mükemmel zarif buluşması.

Yenilikçi tasarım farklı açılarda birleşerek özgün karakterli karşılama 

alanları yaratıyor.

Doğallığın sadelikle buluşması estetik detayların bir araya 

gelmesiyle elde edilen bütünlük sağlıyor.

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI



001

Pink Bekleme Koltuğu

Muna Bekleme Koltuğu

Anita Bekleme Koltuğu

Ena Bekleme Koltuğu

Point Bekleme Koltuğu
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OFİSLER
RESEPSİYON

İkili oturma alanı, ahşap ayak

tekli oturma alanı, ahşap ayak

KLT004

KLT005

KOD AÇIKLAMA

Üçlü oturma alanı, metal ayak

İkili oturma alanı, metal ayak

Tekli oturma alanı, metal ayak

KLT009

KLT0010

KLT0011

KOD AÇIKLAMA

Üçlü oturma alanı, metal ayak

İkili oturma alanı, metal ayak

Tekli oturma alanı, metal ayak

KLT0012

KLT0013

KLT0014

KOD AÇIKLAMA

Üçlü oturma alanı, metal ayak

İkili oturma alanı, metal ayak

Tekli oturma alanı, metal ayak

KLT0015

KLT0016

KLT0017

KOD AÇIKLAMA

Üçlü oturma alanı, metal ayak

İkili oturma alanı, metal ayak

Tekli oturma alanı, metal ayak

KLT0018

KLT0019

KLT0020

KOD AÇIKLAMA

Estetik ve kalite zarif tasarımlarla bekleme

salonlarınızda konforu yaratacak...

Klasik şık tasarım modern bekleme

alanlarında yeniden hayat buluyor...

Ayak tasarımından deri dokusuna ince etayların şık 

dokunuşları birleşiyor….

Yüksek kaliteli metal ile birleşen yumuşak dokulu

kumaş ile fark yaratan zamansız tasarımlar…

Dinamik, tarz sahibi tasarımlar özgün 

karakterli kurumsal mekanlar...

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLI



Gala Çalışma Masası

Reflex Çalışma Koltuğu

Canes Çalışma Koltuğu
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OFİSLER
REVİR ODASI

Okullardaki sağlık odalarının steril 

kalabilmesi için temizlenebilir yapıda 

olmaları gerekiyor. Bu amaçla kullanılan 

tüm ürünler temizlenebilir özelliktedirler.  

Tekerlekli, kromaj üstü plastik kaplama kol

Dört ayaklı, kromaj üstü plastik kaplama kol

KLT021

KLT022

KOD AÇIKLAMA

Kesonlu L çalışma masası

Kesonlu L çalışma masası

CLS003

CLS004

180 x 160 x 76 cm

160 x 160 x 76 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Dinamik, tarz sahibi tasarımlar

özgün karakterli kurumsal 

mekanlar...

Konforlu oturma alanı rahat çalışma 
imkanı sunarken, sabit ve tekerlekli 
seçenekleri ile istediğiniz alana 
göre tercih edebilirsiniz.

Tekerlekli ve sabit seçenekleri ile 

farklı alanlarda kullanabilirsiniz.

Tekerlekli, kromaj üstü plastik kaplama kol

Dört ayaklı, kromaj üstü plastik kaplama kol

KLT023

KLT024

KOD AÇIKLAMA

DAYANIKLI

DAYANIKLI



001

Sabit Muayene Yatağı

Hareketli Muayene Yatağı

3’lü Kumaş Paravan

Çelik Soyunma Dolabı

Ecza Dolabı

Pansuman Arabası
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OFİSLER
REVİR ODASI

Çekmeceli, tekerlekli pasuman arabasıRVR006 44 x 80 x 67 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA3’lü metal gövdeli, kumaşlı paravanRVR003 175 x 240 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Tekerlekli, muayene divanıRVR002 80 x 190 x 64 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Sabit dört ayaklı muayene divanıRVR001 70 x 180 x 64 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

İki kişilik çelik soyunma dolabıDLP036 80 x 40 x 180 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

İki kapaklı, cam llk yardım dolabı

Tek kapaklı, cam llk yardım dolabı

RVR004

RVR005

44 x 80 x 67 cm

50 x 40 x 180 cm

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Başlık kısmı ayarlanabilir olması fonksiyon katarken,  

yüzeyinin silinebilir olması hijyenik ortam sağlayacaktır.

Hareket etmesini sağlayan tekerlek 

sistemi sayesinde hem revir yatağı 

hem de sedye olarak kullanmanızı 

sağlayacaktır.

3’lü kumaş paravan panoların 

ayak yapısı sayesinde kolayca 

hareket ettirmenizi sağlayacaktır.

Kullanışlı çekmeceleri, 

pratik hareket eden tekerlekleri 

işinizi kolaylaştıracak.

Kilitlenebilir camlı kapak sistemi koruma 

sağlarken, tekerlekli ayak yapısı hareket 

ettirmenizi kolaylaştıracak.

İki kişilik çelik soyunma dolaplarının 

içerisindeki raflar ve vestiyer bölümü 

geniş iç yapısı ile pratik olarak

kullanmanızı sağlayacaktır.

MODÜLER YAPIDAYANIKLI

DAYANIKLI

DAYANIKLIDAYANIKLI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI
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Öğretmenlerin vakit geçirdikleri ve çalışma odaları

olarak kullandıkları öğretmen odalarını ister 

toplantı masaları ile ister birebir çalışma masaları 

ile dizayn edebilirsiniz.

ÖĞRETMENLER
ODASI
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ÖĞRETMENLER ODASILena Toplantı Masası

Sean Toplantı Masası

Pera Toplantı Masası

Vestro Öğretmen Dolabı

Z Öğretmen Dolabı

4 kişilik, vestiyerli dolap

2 kişilik, vestiyerli dolap

VDO001

VDO002

80 x 40 x 192 cm 

80 x 40 x 192 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

4 kişilik, vestiyerli dolap

2 kişilik, vestiyerli dolap

DLP037

DLP038

80 x 40 x 192 cm 

50 x 40 x 192 cm 

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA

12 kişilik, iki parçalı, çift prizli

8 kişilik, iki parçalı, çift prizli

6 kişilik, tek parçalı, çift prizli

MSA018

MSA019

MSA020

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
360 x 120 x 75 cm

240 x 120 x 75 cm

200 x 100 x 75 cm 

12 kişilik, iki parçalı, çift prizli

10 kişilik, iki parçalı, çift prizli

8 kişilik, iki parçalı, çift prizli

6 kişilik, tek parçalı, çift prizli

MSA014

MSA015

MSA016

MSA017

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
360 x 120 x 75 cm

280 x 120 x 75 cm

240 x 120 x 75 cm

200 x 100 x 75 cm 

12 kişilik, iki parçalı, çift prizli

10 kişilik, iki parçalı, çift prizli

8 kişilik, iki parçalı, çift prizli

6 kişilik, tek parçalı, çift prizli

MSA021

MSA022

MSA023

MSA024

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
360 x 120 x 75 cm

280 x 120 x 75 cm

240 x 120 x 75 cm

200 x 100 x 75 cm 

Geniş iç hacmi ve vestiyer bölümü ile 

öğretmenler için özel tasarlanmıştır.

Z dolabın pratik ve kullanışlı yapısı sayesinde vestiyer dolabı 

olarak da kullanımınızı sağlayacak.

Ayak tasarımı ve ince modern çizgileri ile mekanların

havasını değiştirin.

Yenilikçi modern tarzı ile alanlara şıklık katın.

Teknolojiyi masalarla birleştirdik. Ahşap ve metalin
müthiş uyumu ile çalışmanın keyfini yaşayın.

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

ÇOK AMAÇLI DAYANIKLIMODÜLER YAPI

DAYANIKLI MODÜLER YAPI
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OFİSLER
ÖĞRETMENLER ODASIRio Çalışma Koltuğu

Low Çalışma Koltuğu

Neva Çalışma Koltuğu

Fera Çalışma Koltuğu

Jase Çalışma Koltuğu

Flor Fileli Çalışma Koltuğu

Kromaj kol, kromaj ayakKLT025

KOD AÇIKLAMA

Plastik kol, kromaj ayakKLT028

KOD AÇIKLAMA

Plastik kol, Kromaj ayakKLT026

KOD AÇIKLAMA

Plastik kol, kromaj ayakKLT029

KOD AÇIKLAMA

Plastik kol, Plastik ayakKLT027

KOD AÇIKLAMA
Plastik kol, plastik ayakKLT030

KOD AÇIKLAMA

Kromaj kol yapısı, ayarlanabilir 

amortisörü ile pratik kullanım 

sağlar.

Farkı kumaş renk seçenekleri 

ve fileli sırt kısmı ile alanlarınıza 

şıklık katın.

Fileli ergonomik arka sırtlığı ve 

kişiye göre ayarlanabilir kol 

sistemi ile konforlu çalışma 

imkanı sunar. Tekerlekli kromaj ayak yapısı ile 

kolayca hareket ederken, 

amortisör sistemi formunuza 

göre ayarlamanızı sağlayacak.

Özel dizayn deri sırt yapısı ve 

ileri geri ayarlanabilir özelliği

çalışırken rahat etmenizi 

sağlayacak.

Birleşik kol kısmı ve ergonomik arka 

sırt kısmı çalışma ortamlarında sizi 

rahat ettirecek.

DAYANIKLI MODÜLER YAPI

DAYANIKLI MODÜLER YAPI
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Okulların çalışma ofis alanlarını şık modeller ile tasarlayın. 

Geniş kullanımlı L masalar, geniş ve modüler yapıdaki

arka dolaplar ile ofisinizin verimini arttırın.

ÇALIŞMA
OFİSLERİ
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OFİSLER
ÇALIŞMA OFİSLERİDiamont Ara Yönetici Takımı

Moix Ara Yönetici Takımı

Vera Ara Yönetici Takımı

Gala Ara Yönetici Takımı

Keson, etejerli L masa

Arka dolap

Sehpa 

YNT001

YNT002

YNT003

YNT004

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
160 x 155 x 75 cm

160 x 155 x 75 cm

160 x 36 x 81 cm

50 x 50 x 41 cm 

Etejer, masa

Arka dolap

Sehpa

YNT009

YNT010

YNT011

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
235 x 160 x 75 cm

240 x 40 x 120 cm

70 x 50 x 40 cm

Keson, etajerli L masa

Arka dolap

Sehpa 

YNT005

YNT006

YNT007

YNT008

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
180 x 155 x 75 cm

160 x 155 x 75 cm

180 x 38 x 88 cm

65 x 55 x 45 cm

Keson, etajerli L masa

Arka dolap

Sehpa 

YNT012

YNT013

YNT014

YNT015

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
185 x 160 x 75 cm

165 x 160 x 75 cm

160 x 38 x 88 cm

50 x 50 x 45 cm

Dar alanlar için tasarlanan L modül ile geniş 

çalışma alanı ortamınızı rahatlatacak.

Şık ayak tasarımı bütünsel formu ile fark yaratan, 

formlu arka dolap ve  sehpası ile kurumunuzun 

tarzını yansıtacak.

Geniş dolap depolama alanı ve kullanışlı çalışma 

masası sayesinde çalışmanın keyfini yaşayın. 

Modern tarzı  ve kullanışlı dolap yapısı ofislere

farklı bir çizgi kazandıracak. 

DAYANIKLI MODÜLER YAPI

DAYANIKLI MODÜLER YAPI
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OFİSLER
ÇALIŞMA OFİSLERİStep Çalışma Koltuğu

Gion Çalışma Koltuğu

Aven Çalışma Koltuğu

Joney Çalışma Koltuğu

Voxi Çalışma Koltuğu

Alf Çalışma Koltuğu

Kromaj kol - ayak şef koltuğu

Kromaj kol - ayak misafir bekleme koltuğu

KLT031

KLT032

KOD AÇIKLAMA

Plastik kol, kromaj ayak şef koltuğu

Plastik kol, kromaj ayak misafir bekleme koltuğu 

KLT037

KLT038

KOD AÇIKLAMA

Plastik kol, kromaj ayak şef koltuğu

Plastik kol, kromaj ayak misafir bekleme koltuğu 

KLT039

KLT040

KOD AÇIKLAMA

Plastik kol, kromaj ayak şef koltuğu

Plastik kol, kromaj ayak misafir bekleme koltuğu 

KLT041

KLT042

KOD AÇIKLAMA

Kromaj kol - ayak şef koltuğu

Kromaj kol - ayak misafir bekleme koltuğu

KLT033

KLT034

KOD AÇIKLAMA

Kromaj kol - ayak şef koltuğu

Kromaj kol - ayak misafir bekleme koltuğu

KLT035

KLT036

KOD AÇIKLAMA

Şık sırtlık formu ve ayarlanabilir 

ergonomik yapısı konforlu ofis 

ortamları sağlayacak.

Sırtlık formunun ergonomisi ve 

kol kısmının fonksiyonel yapısı 

uzun süreli çalışmalarda dahi 

size konforu sağlayacak.

Takım olarak tekerlekli ve sabit

ayaklı üretilen çalışma koltukları 

ofis ortamında kombin olarak

kullanmanızı sağlayacak. Amortisör sistemi formunuza 

göre ayarlamanızı sağlarken,  

Tekerlekli Kromaj ayak yapısı 

ile kolayca hareket edecek.

Bütün kol dayama formu 

ve geniş oturum alanı ile

çalışırken sizi rahat ettirecek.

Dansitesi yüksek süngerli oturma 

ve sırtlık kısmı çalışırken rahat

etmenizi sağlayacak.

DAYANIKLI MODÜLER YAPI

DAYANIKLI MODÜLER YAPI
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Farklı çizgilere sahip şık ofis mobilyaları ile müdür

odalarınızı, koordinatör odalarınızı donatıyoruz.

Fonksiyonel ve ergonomik çalışma koltukları konforlu 

alanlar yaratırken farklı modelleri ile istediğiniz tarzı 

yansıtıyoruz.

YÖNETİCİ
OFİSLERİ
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OFİSLER
YÖNETİCİ OFİSLERİ Winix Yönetici Takımı

Montero Yönetici Takımı

Dipo Yönetici Takımı

Lena Yönetici Takımı

Keson, etajerli L masa

Arka dolap

Sehpa 

YNT016

YNT017

YNT018

YNT019

YNT020

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
245 x 180 x 77 cm

225 x 180 x 77 cm

205 x 180 x 77 cm

200 x 45 x 87 cm

60 x 50 x 45 cm

Keson, etajerli L masa

Arka dolap

Sehpa

YNT021

YNT022

YNT023

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
225 x 90 x 75 cm

210 x 41 x 81 cm

80 x 60 x 44 cm

Keson, etajerli L masa

Arka dolap

YNT024

YNT025

YNT026

YNT027

YNT028

YNT029

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
220 x 160 x 75 cm

200 x 160 x 75 cm

180 x 160 x 75 cm

220 x 39 x 81 cm

180 x 39 x 81 cm

55 x 55 x 45 cm Sehpa 

Keson, etajerli L masa

Arka dolap

Sehpa 

YNT030

YNT031

YNT032

YNT033

YNT034

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
225 x 185 x 75 cm

205 x 185 x 75 cm

185 x 185 x 75 cm

228 x 44 x 90 cm

70 x 50 x 45 cm

Kullanışlı etajer modülü ile birlikte tasarlanan Winix çalışma 

takımı özel masa ölçüleri ile geniş kullanım sağlıyor.

İnce metal çizgiler ile bütünleşen masa ve

çekmece tasarımı ofislerinizde fark yaratacak.

Ahşap ile farklı metal ayakların estetik yapıda birleşimi,

çalışma alanlarınıza estetik katacak.

Görsellik ve rahat çalışma bir arada etajer ve arka dolap 

tasarımı ile mekanlar farklılaşacak.

DAYANIKLI MODÜLER YAPI

DAYANIKLI MODÜLER YAPI

DAYANIKLI MODÜLER YAPI

DAYANIKLI MODÜLER YAPI



221

Lift Çalışma Koltuğu

Parla Çalışma Koltuğu

Black Çalışma Koltuğu

Kromaj kol - ayak yönetici koltuğu

Kromaj kol - ayak toplantı koltuğu 

Kromaj kol - ayak misafir bekleme koltuğu 

KLT043

KLT044

KLT045

KOD AÇIKLAMA

Kromaj kol - ayak yönetici koltuğu

Kromaj kol - ayak toplantı koltuğu 

Kromaj kol - ayak misafir bekleme koltuğu 

KLT046

KLT047

KLT048

KOD AÇIKLAMA

Kromaj kol - ayak yönetici koltuğu

Kromaj kol - ayak toplantı koltuğu 

Kromaj kol - ayak misafir bekleme koltuğu 

KLT049

KLT050

KLT051

KOD AÇIKLAMA

Kromaj kol - ayak yönetici koltuğu

Kromaj kol - ayak toplantı koltuğu 

Kromaj kol - ayak misafir bekleme koltuğu 

KLT052

KLT053

KLT054

KOD AÇIKLAMA

Orin Çalışma Koltuğu

OFİSLER
YÖNETİCİ OFİSLERİ

Esnek sırt tasarımı, oval kol dayama, kromaj ayak

rahat çalışma ortamı oluşturacak.

Estetik tasarımı farklı kol yapısı ile öne çıkan detaylar

ofislerinize şıklık katacak.

Sade hatlar, deri kol dayama, krom ayak ile 

sadeliğin rahatlığını sağlayacak.

Fileli sırt ergonomisi ayarlanan kol dayama ile 

rahat oturumlu çalışmalar için.

DAYANIKLI MODÜLER YAPI

DAYANIKLI MODÜLER YAPI
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OFİSLER
YÖNETİCİ OFİSLERİWaw Yönetici Takımı

Saje Yönetici Takımı

YNT035

YNT036

YNT037

YNT038

YNT039

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
240 x 90 x75 cm

240 x 40 x 125 cm

240 x 40 x 125 cm

80 x 55 x 45 cm

240 x 120 x 75 cm

Masa

Etajer

Arka dolap

Sehpa

Toplantı masası

YNT040

YNT041

YNT042

YNT043

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
240 x 90 x75 cm

240 x 40 x 125 cm

240 x 40 x 125 cm

80 x 55 x 45 cm

Masa

Arka dolap

Sehpa

Toplantı masası

Modern çizgileri yansıtan ayak formu ofisinizin çizgisini 
değiştirecek. Farklı dolap yapısı ve masanıza uyumlu
toplantı masası ile şık mekanlar tasarlayın.

Vestiyerli dolap yapısı ve farklı tasarlanmış L masa

modeli ile geniş sergi alanı sağlayın.

DAYANIKLI MODÜLER YAPIDAYANIKLI MODÜLER YAPI
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OFİSLER
YÖNETİCİ OFİSLERİSpace Yönetici Takımı

Motif Yönetici Takımı

YNT044

YNT045

YNT046

YNT047

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
232 x 180 x 73 cm

215 x 40 x 128 cm

70 x 50 x 50 cm

260 x 120 x 75 cm

Masa

Arka dolap

Sehpa

Toplantı masası

YNT048

YNT049

YNT050

YNT051

YNT052

YNT053

YNT054

YNT055

KOD ÖLÇÜ AÇIKLAMA
220 x 90 x76 cm

90 x 50 x76 cm

220 x 40 x 91 cm

70 x 50 x 44 cm

120 x 45 cm

350 x 150 x 75 cm

260 x 120 x 75 cm

180 x 90 x 75

Masa

Etajer

Arka dolap

Sehpa

Sümen 

Toplantı masası

Modern çizgileri yansıtan ayak formu ofisinizin çizgisini 

değiştirecek. Farklı dolap yapısı ve masanıza uyumlu 

toplantı masası ile şık mekanlar tasarlayın.

İnce düşünülmüş masa motif tasarımı ve geniş 

çalışma masası ile ofisler hem şıklığın hem kalitenin 

farkını yaşayacak.
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OFİSLER
YÖNETİCİ OFİSLERİSpring Çalışma Koltuğu

Fera Çalışma Koltuğu

Sold Çalışma Koltuğu

Benet Çalışma Koltuğu

Boni Çalışma Koltuğu

Relax Çalışma Koltuğu

Deri kol, kromaj ayak yönetici koltuğu

Deri kol, kromaj ayak toplantı koltuğu 

Deri kol, kromaj ayak misafir bekleme koltuğu 

KLT055

KLT056

KLT057

KOD AÇIKLAMA

Ahşap kol - ayak  yönetici koltuğu

Ahşap kol - ayak toplantı koltuğu 

Ahşap kol - ayak ayak misafir bekleme koltuğu 

KLT058

KLT059

KLT060

KOD AÇIKLAMA

Kromaj deri kol, kromaj ayak yönetici koltuğu

Kromaj deri  kol, kromaj ayak toplantı koltuğu 

Kromaj deri kol, kromaj ayak misafir bekleme koltuğu

KLT061

KLT062

KLT063

KOD AÇIKLAMA

Kromaj deri kol, kromaj ayak yönetici koltuğu

Kromaj deri  kol, kromaj ayak toplantı koltuğu 

Kromaj deri kol, kromaj ayak misafir bekleme koltuğu

KLT064

KLT065

KLT066

KOD AÇIKLAMA

Kromaj deri kol, kromaj ayak yönetici koltuğu

Kromaj deri  kol, kromaj ayak toplantı koltuğu 

Kromaj deri kol, kromaj ayak misafir bekleme koltuğu

KLT067

KLT068

KLT069

KOD AÇIKLAMA

Kromaj deri kol, kromaj ayak yönetici koltuğu

Kromaj deri  kol, kromaj ayak toplantı koltuğu 

Kromaj deri kol, kromaj ayak misafir bekleme koltuğu

KLT070

KLT071

KLT072

KOD AÇIKLAMA

Üst segment şık ergonomik kapalı kol tasarım ile 

uzun çalışma saatleri.

Ahşap ve derinin muhteşem cazibesi S formda buluştu.

Ergonomik geniş tasarım ile keyifli çalışma

zamanı yakalayın.

Kromaj ayak yapısı ve estetik formu ile rahat oturum 

sağlayın.

Geniş ve dansitesi yüksek sünger formu sayesinde 

rahatlığın keyfine varın.

Kaliteli sünger yapısı ve farklı 

dizaynı ile konforun tadını çıkartın.
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OFİSLER
YÖNETİCİ OFİSLERİBera Bekleme Koltuğu

İnox Bekleme Koltuğu

Elit Bekleme Koltuğu

Polo Bekleme Koltuğu

İkili oturma alanı, ahşap kol, metal ayak

Tekli oturma alanı, ahşap kol, metal ayak 

KLT073

KLT074

KOD AÇIKLAMA

Üçlü oturma alanı, ahşap ayak

İkili oturma alanı, ahşap ayak

Tekli oturma alanı, ahşap ayak

KLT077

KLT078

KLT079

KOD AÇIKLAMA

Üçlü oturma alanı, ahşap ayak

İkili oturma alanı, ahşap ayak

Tekli oturma alanı, ahşap ayak

KLT080

KLT081

KLT082

KOD AÇIKLAMA

İkili oturma alanı, ahşap kol, metal ayak

Tekli oturma alanı, ahşap kol, metal ayak 

KLT075

KLT076

KOD AÇIKLAMA

İnce çizgisi, ahşap detayları ile rahatlığın ve 

şıklığın keyfini yaşayın.

Ahşap sırt yapısı, metal ayakları ve deri oturma alanı 

ile ofislere şıklık katın. 

Geniş oturum alanı ile rahatlığın keyfini yaşayın.

Ofislerde konforlu oturum için tercih edeceğiniz 

kanepeler tekli, ikili, üçlü seçenekleri ile alanlara

göre dizayn edilmektedir. 
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