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1986 yılında ERMETAL Otomotiv 
A.Ş. bünyesinde, Fahrettin 
Gülener tarafından kurulan 
BÜROSİT’in hedefleri; üretkenlik, 
verimlilik, kalite ve müşteri 
memnuniyeti esaslarına 
dayanarak belirlenmiştir. Bürosit 
son teknoloji üretim bantları, 
işinde uzman çalışanları ve 
güçlü satış ağı ile sektöründe 
lider firmalar arasındadır. 
Yenilikçi ve öncü çizgisini AR-
GE yatırımları ile de sürdüren 
Bürosit; Koltuk, Kanepe ve Ofis 
Mobilyaları odağında tasarım & 
üretim yapmaktadır. Yolculuğuna 
yalnızca Ofis Koltuğu üreterek 
başlayan BÜROSİT şu an 
sunduğu 360º Ofis Çözümleri, 
Yenilikçi Ürünleri ve Kişiye / 
Projeye özel tasarımları ile 
devam etmektedir.

BÜROSİT is founded in 1986 
under ERMETAL Otomotiv 
A.Ş., and its goals are based 
on principles of productivity, 
efficiency, quality and customer 
satisfaction. Bürosit is among 
the leaders in its sector with 
its state-of-the-art production 
lines, expert employees and 
strong sales network. Bürosit 
continues its innovation 
and leadership with R&D 
investments; and conducts 
design & manufacture focusing 
on Chairs, Couches and Office 
Furniture.  BÜROSİT had started 
its journey manufacturing only 
Office Chairs, and currently 
continues by offering 360º Office 
Solutions, Innovative Products 
and designs specific to  
People / Projects. 

Fahrettin Gülener 
Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Ermetal Company Group Chairman of the Board 



1992 

1995 

1998 

2003 

yılında ilk yurt dışı fuarına 
(Bruno/Çekoslovakya) 
katılan BÜROSİT, 1994 
yılında Avrupa’nın en 
büyük ofis mobilyası fuarı 
olan ORGATEC’e katılarak 
Avrupa’da ve Ortadoğu’da 
tanınır olmaya 
başlamıştır.  Yine aynı 
sene içerisinde kurmuş 
olduğu test laboratuvarı 
ile GS sertifikası almaya 
hak kazanmış, ilgili 
standartlarda üretim 
yapar hale gelmiştir. 

BÜROSİT attended the 
first fair abroad (Bruno/
Czechoslovakia), and then 
participated in Europe’s 
largest office furniture 
fair ORGATEC in 1994, and 
started to be recognized in 
Europe and Middle East.  
The same year, it started 
a test laboratory and was 
given GS certificate, and 
started to manufacture in 
accordance with related 
standards.

yılında 10.000 m2’lik 
alana kurulmuş olan 
yeni binasına taşınmıştır. 
1997’de üretim hatlarında 
gerçekleştirilen revizyon 
ve bant sistemine geçiş, 
BÜROSİT’i artık yılda 
500.000 koltuk üreten 
büyük bir firma haline 
getirmiştir.

Bürosit moved to its new 
building built with over 
10.000m2 of area. In 1997, 
the revision performed 
on production lines and 
the transition to conveyor 
system made BÜROSİT 
a big company that 
manufactures 500.000 
chairs per year. 

Gelişimin ve gücün 
somut sonuçlarını 
vermeye başladığı yıldır. 
Konferans & Sinema 
Koltuğu konularında 
uzmanlaşılmıştır. Bazı 
yurt dışı fuarlara katılımlar 
gerçekleştirilmiş, 
Uzakdoğu pazarına 
girişin temelleri atılmıştır. 
1999 yılında yurt dışı için 
Casino Koltuğu & Bar 
Taburesi üretimine de 
başlanmıştır.

This is the year when 
development and power 
started to yield its results. 
Expertise has been 
achieved in Conference 
& Movie Theatre Seats. 
Some foreign fairs were 
attended, and the bases 
for entering the Far East 
market were built. In 1999, 
Casino Seat & Bar Stool 
production also started 
for abroad. 

Test laboratuvarlarını, 
Alman TÜV - Rhienland 
tarafından akredite 
ettiren BÜROSİT, bu 
sayede ürünlerinin 
Avrupa Birliği normlarına 
uygunluğunu 
belgelemiştir. 

BÜROSİT had its test 
laboratories accredited by 
German TÜV - Rhienland, 
and thus certified its 
products for compliance 
with European Union 
norms. 



2005

2007 

2011

2013 

yılında robot sistemiyle 
tam otomatik çalışan 
nikel - krom kaplama 
tesisi kurulmuştur. Bu 
tesis, Avrupa Birliği 
normlarına uygun 
arıtma yapabilmekte 
ve çevre dostu olarak 
çalışabilmektedir.

The nickel - chromium 
coating facility that 
operates fully automatic 
with robotic systems was 
established. This facility 
can perform treatment 
in European Union 
norms and can operate 
environment-friendly.

yılında yurt içi ve yurt 
dışı satış kanallarını ve 
müşteri yapısını yeniden 
yapılandıran BÜROSİT, 
satış organizasyonunu 
Bursa Fabrikasına 
taşımıştır. 2008 yılında 
Kanepe üretimine de 
başlanmıştır.

BÜROSİT restructured 
its domestic and foreign 
sales channels and its 
customer structure, 
and carried its sales 
organization to the Bursa 
Factory. In 2008 it started 
manufacturing Couches.

yılının ikinci yarısında 
üretilen ve görücüye 
çıkan ofis mobilyaları; 
sektörde büyük ilgi 
uyandırmış, yurtiçi 
ve yurtdışında birçok 
projecinin, mimarın ve 
kurumsal firmanın ilgisini 
çekmiştir.
 

The office furniture 
manufactured and 
debuted on second 
half of 2011 aroused 
great interest in the 
sector, and attracted the 
attention of many project 
planners, architects and 
corporations, domestic 
and abroad.

yılı itibari ile yeniden 
şekillendirilen bayi ağı 
içinde Bürosit Contract 
Showroomları faaliyete 
geçmeye başlamıştır. 
Koltuk, Kanepe ve Ofis 
Mobilyaları odağında 
tasarım/üretim yapmakla 
yetinmeyen BÜROSİT, 
şu an sunduğu 360º 
Ofis çözümleri, yenilikçi 
ürünleri ve kişiye/Projeye 
özel ürün tasarımları 
ile yolculuğuna devam 
etmektedir…

The dealer network was 
restructured and Bürosit 
Contact Showrooms 
started to operate. 
BÜROSİT is not contended 
with performing design/
manufacture with focus 
on Chair, Couch and Office 
Furniture; and currently 
continues its journey 
by offering 360º Office 
Solutions, Innovative 
Products and designs 
specific to People / 
Projects...





Arge
R&D

“Estetik, fonksiyonellik, dayanıklılık 
ve rahatlık”  İşte bu 4 özelliğin müşteri 
memnuniyeti odaklı düşünce ile sentezi, 
Bürosit’in DNA kodlarını oluşturmaktadır. 
Bu kodlara sahip her ürün, profesyonel 
ekipler tarafından fikirden uygulamaya 
doğru uzanan önemli bir yolculuğa çıkar. 
Tasarlanan ve türevleri oluşturulan ürünler, 
görsel açıdan çarpıcı, ergonomi ve mekanik 
açısından da uygun koşullara sahip olması 
gerekliliği ile oluşturulur. 
Ürünler görsel halinden uzaklaştırılmadan, 
belli başlı özellikler paralelinde ve 
mukavemet kriterleri de ön planda 
tutularak geliştirilirler. Fotorealistik 
görüntüleri alınan ürünler; Üretim, Kalite, 
Satın Alma ve Pazarlama grupları ile birlikte 
değerlendirilir, oluşan eleştirilerin ve ortak 
fikirlerin merkezinde tam bir olgunluğa 
erişirler. 
Bu aşamaların ardından prototipi 
oluşturulan ürün özel test 
laboratuvarlarında her yönden incelenir. 
Gerekiyorsa revizyonlar yapılır. 
Tasarım süreci ve uygulamaların ardından 
artık sıra ergonominin esas alındığı 
ürünlerin canlanmaya başladığı evrededir.
Bürosit, en iyiye doğru uzanan bu zorlu 
süreci ”Müşteri Biziz” düşüncesini bir gün 
bile unutmadan tamamlar. Görevi burada 
elbette bitmez, müşteri eleştirilerini takip 
eder, değerlendirir..
Hedef en başında olduğu gibi mükemmeli 
yaratmak, Bürosit adını müşterisiyle her 
zaman bir arada tutmaktır...

“Aesthetics, functionality, durability and 
comfort” The synthesis of these 4 features with 
the idea of customer-satisfaction orientedness 
create the DNA codes of Bürosit. 
Each product with these codes take on an 
important journey by professional teams, from 
idea to application. Products designed and 
derivated are crated with the requirement 
to be visually striking, and with suitable 
conditions regarding ergonomics and 
mechanics. 
Products are developed without being 
deviated from their visual form, in parallel 
with certain features and considering material 
strength criteria. Photorealistic images of 
the products are produced and, and these 
are evaluated with Manufacturing, Quality, 
Purchasing and Marketing groups; and they 
reach maturity in the center of criticism and 
mutual ideas. 
After these steps, the product prototype is 
manufactured and evaluated in all aspects 
in special product test laboratories. Revisions 
are made as necessary. 
After the design process and application, 
it’s time for the stage where products with 
emphasis on ergonomics start to come alive.
Bürosit completes this challenging journey 
to the best without forgetting the idea of “We 
Are the Customer”. Of course its duty doesn’t 
end here, it follows up customer criticisms and 
evaluates them..
The goal is the create perfection, as it was in 
the beginning, and keep the name of Bürosit 
together with its customer all the time...



Satine
Tasarımcı Jean Louis Iratzoki bu 
üst düzey koltuğu hayal ederken, 
zamansız bir tasarımı ve güçlü bir kişiliği 
yansıtması için çalıştı. Hatlarıyla zerafet 
ve itidal yansıtan Satine, üstün teknik 
özellikleriyle de uzmanların ilgisini 
çekerek, hem 2011 hem de 2012’de iki 
farklı tasarım ödülü aldı.

Jean Louis Iratzoki
Tasarımcı / Designer



Designed Jean Louis Iratzoki worked to 
reflect a timeless design and a strong 
personality as he dreamed of this upper-
class chair. Satine reflects grace and 
composure with its lines, and also attracts 
the attention of experts with its superior 
technical characteristics; so it received to 
different design awards in 2011 an 2012.

Jean Louis Iratzoki
Tasarımcı / Designer





Yüksekliği ayarlanabilir 
kolçaklar

Yüksekliği ayarlanabilir 
bel desteği

Height-adjustable 
lumbar support

Height-adjustable  
arm rests

Yüksekliği ayarlanabilir 
başlık

Ayarlanabilir 
oturma bölümü
Adjustable seat

Height-adjustable 
head rest



HAREKET  
ÖZGÜRLÜĞÜ

Satine size standartların üzerinde bir hareket özgürlüğü 
sağlar. Bel, kol, boyun ayarlarının yanında sağa ve 
sola esneyebilen oturma bölümü ile  işinizi yaparken, 
bedeninizi de çalıştırırsınız.

Satine offers you a freedom of movement that is above the 
standards. Besides the waist, arm and neck adjustments, 
the seat that can stretch left and right allows you to work 
your body as you do your work.FREEDOM OF MOVEMENT







Ori
Kullanıcıların 
kişiselleştirebilecekleri ayar 
mekanizmalarıyla donatılmış 
olan şık ve ergonomik Ori 
Bürosit AR-GE ekibi tarafından 
tasarlanmıştır.

Chic and ergonomic Ori 
is designed by Bürosit 
R&D team, and it is 
equipped with adjustment 
mechanisms that users 
can personalize.



TAM OFİSİNİZİN 
RENKLERİNDE

Ori’nin ergonomik ve şık 
tasarımının yanında iki farklı kumaş 
kullanılarak oluşturulan kaplaması 

size hayal gücünüzün sınırlarını 
zorlama imkanı sağlıyor.

Çeşitli kumaş kombinasyonları 
kullanarak, koltuklarınızı tam 

ofisinize uygun hale getirebilir, 
sevdiğiniz renklerle arzu ettiğiniz 

çalışma ortamınızı yaratabilirsiniz.

Besides Ori’s ergonomic and 
chic design, its upholstery 
made using two different 
fabrics allow you to push 

the boundaries of your 
imagination.

Using various fabric 
combinations, you can 

make your chairs match 
your office perfectly, 

and create the working 
environment you desire with 

the colors you love.

JUST THE COLORS OF YOUR OFFICE





Virgo Dünya standartlarındaki test 
merkezimizin de doğruladığı 
üzere, Virgo’nun metal iskeleti 
onu çok sağlam bir ofis koltuğu 
haline getirmektedir. 

Ayrıca, yoğunluğu yüksek 
sünger kullanımı, sağlamlığının 
yanında rahat bir oturma 
deneyimi vaad ediyor. 



As our world-class test 
center has approved, 
Virgo’s metal frame makes 
it a very sturdy office chair. 

Also, using high-density 
foam offers a comfortable 
seating experience besides 
its sturdiness. 

VIRGO has 4 different 
pipe leg use.

VİRGO’nun 4 farklı boru ayak 
kullanımı mevcuttur.





Virgo Bekleme koltuğu
Reception chair

Virgo’nun sunduğu şıklık ve kullanım 
imkanlarını ofisinizin bekleme 

alanlarında tercih edebilirsiniz.
Renk alternatifleri sayesinde, ofisinizde 

kullanacağınız her alanda tam 
istediğiniz görünümü yakalayacaksınız. 

You may prefer the elegance and 
possibilities of use that Virgo offers in 
the reception areas of your office.
Thanks to its color alternatives, you can 
have the exact sight you want in any 
area you will use it in your office. 





Aero
Oturma kısmının ergonomisi, yekpare 
bir panele verilen kıvrımlardan oluşur. 
Aero’nun oturak kısmında birleşme 
noktası olmadığı için, vücudunuza tam 
olarak uyum sağlar.
Metal ayaklar farklı renk 
seçeneklerinde sunulabildiği gibi, 
krom kaplama şeklinde de tercih 
edilebilir.

The ergonomics of the seat is formed 
by the curves on a one-piece panel. 
As there is no connection point at the 
seat of Aero, it conforms to your body 
completely.
Metal legs are offered in different color 
options, and they can also be preferred 
in chromium plating.





HEM ERGONOMİK, 
HEM DEKORATİF 
AERO Aero’nun çeşitli ayak seçenekleri ve bekleme 

üniteleri, ofisinizin her alanında boy göstermesine 
olanak tanır.

Aero’s various leg options and reception units allow you to 
be present in every area of your office.

AERO: BOTH ERGONOMIC AND DECORATIVE



Volga
Derinin şıklığı, ahşap kaplamanın 
sıcak dokusuyla birleşti ve modern 
hatlarıyla ofisinizin en güzel ve rahat 
köşesini oluşturan Volga ortaya çıktı.
Bürosit mühendisliğinin üst düzey 
bir yansıması olan Volga, ahşap 
kaplama seçenekleriyle size 
farklı kombinasyon olanakları da 
sunmaktadır.

The elegance of leather is combined 
with the warm texture of wood plating 
and Volga was created with modern 
lines to be the most beautiful and 
comfortable corner of your office.
Volga is an upper-level reflection of 
Bürosit engineering, and it offers you 
different combination possibilities 
with wooden plating options.





impala
Geometrik tasarım 
yaklaşımıyla Osmanlı’ya 
uzanan, modern çizgilerle 
harmanlanarak da 
günümüz ihtiyaçlarını 
karşılayan İmpala, geniş 
oturma alanıyla ofisiniz için 
fonksiyonel olduğu kadar şık 
da bir çözüm sunacaktır. 

Impala reaches out 
to Ottoman with its 
geometric design 
approach, blended with 
modern lines; and it meets 
today’s needs by offering 
a functional and chic 
solution for your office with 
its large seating space. 







Proma
Farklı renklerde ve desenlerde kumaşlar 
kullanılarak kişiselleştirebileceğiniz Proma 
ile dilerseniz elegant bir duruş, dilerseniz de 
ofisinizin tasarımına uygun popüler bir tarz 
yaratabilirsiniz.

You can personalize Proma by using fabrics 
of different colors and textures, and you can 
create an elegant stance, or a popular style 
conforming to the design of your office.





Ada
Ofisinizin planlarına uyum 
sağlayabilecek bir koltuk hayal 
ettik ve 5 farklı parçanın Puzzle gibi 
birleştirilmesi ile oluşan, dilediğiniz 
şekli verebileceğiniz Ada’yı yarattık.

We dreamed of a chair that could 
conform to the plans of your office 
and created Ada, which is formed by 
combining 5 different pieces like a 
puzzle for you to shape as you like.





Siz de dilediğiniz parçaları ve renk 
kombinasyonlarını kullanarak, 
hayalinizdeki koltuğu yaratın.

You can create the chair of your 
dreams by using the parts and color 
combinations you desire.

YARATICILIĞINIZI 
KULLANIN

USE YOUR CREATIVITY





Stonebank
Şehir mobilyalarının klasiği 
olan banklardan ilham alınarak 
hazırlanan Stonebank, rahat bir 
bekleme deneyiminin yanında, renk 
kombinasyonları yapmanıza da izin 
veriyor.
Stonebank, birkaç tanesinin bir 
arada kullanılmasıyla başlı başına 
bir dekorasyon öğesine dönüşme 
potansiyeline sahip bir üründür.

Stonebank was inspired by the 
benches, a classic of urban 
furniture; and it creates a 
comfortable waiting experience 
all the while allowing you to 
make color combinations.
Stonebank is a product with 
potential to be a decoration 
object by itself, using a few of 
them together.



Kuvars
Bank yaklaşımının bir diğer 
yansımasını da Kuvars’da 
bulabilirsiniz. Farklı geometrik 
çizgisiyle, ayakları ve oturma alanı 
birbirini tamamlıyor.
Eğer ofisinizde modern bir 
görünüme ihtiyacınız varsa, bekleme 
alanınıza Kuvars ile şık bir görünüm 
kazandırabilirsiniz.

You can find another reflection 
of the bench approach in 
Kuvars. Its legs and seating area 
complement each other with its 
different geometric line.
If you need a modern look in 
your office, you can give your 
reception area a chic look with 
Kuvars.



Kuvars’ın iki parçadan oluşan gövde 
kaplaması, size farklı renk alternatifleriyle 
ürününüzü baştan yaratma şansı 
vermekte.

OFİSİNİZİN 
PARÇASI

Kuvars’ body plating of two parts allow you 
to recreate your product with different color 
alternatives.

A PART OF YOUR OFFICE



Fluent
Alüminyum malzemeden 
extrüzyon yöntemi ile imal 
edilen 3 farklı parçadan 
oluşan Fluent, krom ayaklar 
ile tamamlanmıştır..
Farklı kullanım ihtiyaçlarına 
göre üretilen bu ürün, 
çağımızın bütünsel tasarım 
trendinin bir yansıması 
olarak ofislerinizdeki yerini 
alacaktır.
Dış mekan kullanımı için 
de tercih edilebilecek olan 
Fluent, geniş kullanım 
alanıyla size kolaylık 
sağlayacak.

Fluent is manufactured from 
aluminum material with 
extrusion. It is composed 
of 3 different pieces and is 
complemented with chromium 
legs..
This product is manufactured 
according to different needs of 
use, and it will have its proper 
place in your offices as a 
reflection of the complementary 
design trend of our time.
Fluent can also be preferred for 
outdoor use, and it will provide 
you ease of use with large 
functional area.







Design; 
Mürekkep 
www.murekkep.com.tr

Photograpy 
Hasan Mutlu 
hasanmutlu2008@gmail.com
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