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Some people have been the 
period of changing the flow 
of inspiration to millions of 
people.

Sometimes a small gesture, 
sometimes scraping them 
to mind a sentence of 
seventy pouring out of their 
mouths is even a glance.

And most importantly; They 
never do anything to make 
a difference, everything 
began their souls ...

Create 
difference



The people who get on in this 
world are the people who get up 
and look for the circumstances 

they want, and, if they can’t 
find them, make them. 

Dünyaya ilham veren 
kişiler, istedikleri şartları 
arayan, bulamazlarsa da 

kolları sıvayıp kendisi 
yaratanlardır.

George Bernard Shaw



Siz de ofisinizde 
fark yaratın.

Why not make 
a difference in 
your office.

Rakamların yönettiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. 
Araştırmalar sayesinde iş alanlarının evrimiyle ilgili 
birçok değerli veriye sahibiz. Günümüzde bu verileri 
doğru yorumlamak her şeyden daha önemli.

Son araştırmalarda gözlemlediklerimiz, gelecek 
ofisleriyle ilgili hayal ettiklerimizi doğruluyor. En başarılı 
markalar; açık ofis sistemi ile çalışan, interaktif yapıya 
değer veren, takım oyununu destekleyenler oluyor.

Yaratıcılık ve inovatif neticeler bu tarz çalışma 
ortamlarında çok daha yüksek. Farklılaşma da burada 
başlıyor, yani ofislerde.

We live in a digitally dominated era. Thanks 
to the research studies, we are in possession 
of valuable data regarding the evolution of 
the fields of business. In today’s world; being 
able to interpret this data accurately is more 
important than anything you can think of.

What we observed from the latest studies 
confirm what we have been dreaming of 
regarding offices of the future; the most 
successful brands are those that operate in 
an open office system, place importance on 
interactive structure, and support team work.

This type of work environments are what give 
rise to innovation and innovative results. This 
is where differentiation starts; in our offices.







İş’te 
Y kuşağı  
Şirketlerin genelinde X kuşağına 
bağlı ekiplerde çalışan Y kuşağı şu an 
çalışanların 35%’i iken, 10 yıl sonra bu oran 
58%’e çıkacak ve iş hayatının kuralları 
Y kuşağının karakteristik özellikleri ve 
beklentilerine göre yeniden şekillenecek.

Bağımsız hareket edebilmek, kendi 
yaratıcılığını ortaya koymak, hareket 
alanına sahip olabilmek onlar için 
vazgeçilmez. Ve bu bekletileri sağlanınca 
çok daha verimli ve faydalı işler ortaya 
koyabiliyorlar.

Y Kuşağının beklentilerini dikkate alarak 
yönetim stillerini geliştiren şirketler, 
motive olmuş, yaratıcı, iletişimi kuvvetli bir 
ekiple çalışma şansı bulacaklar.

Bir diğer önemli kural da, kalıplaşmış iş 
yeri kurallarını esneterek, çalışanlarının 
rahat edebildiği, arkadaşları ile birlikte keyif 
alabildiği çalışma ortamları oluşturmak.

Y generation, who work 
generally in teams that report 
to X generation in companies, 
presently make %35 of employees, 
however this rate will be 
increasing to %58 within the next 
decade and the characteristics and 
expectations of the Y generation 
will be what shape the rules of the 
business world.

Being able to act independently, 
display creativeness, have 
room to move are integral to 
their existence and once their 
expectations are met, they can 
operate much more efficiently and 
effectively.

The companies that develop 
their management systems in 
consideration of the expectations 
of Y generation will gain 
the chance of working with 
highly motivated, creative and 
communicative teams of people.

Another important rule to 
bear in mind is to bend the 
rigid workplace rules to create 
work environments in which 
employees work comfortably 
together with their colleagues, 
enjoying what they do.

İş’te 
Y kuşağı  





Y Kuşağı; net kuralların olduğu, hiyerarşinin 
işletildiği, “lacilerin çekildiği” bir çalışma 
ortamından ziyade, günlük hayatındaki 
gibi rahat giyindiği ve davrandığı bir ortam 
beklentisindedir. Hatta özel yaşamında 
arkadaşları ile sürdürdüğü ve keyif aldığı 
ortamı iş yaşamında da arar.

Y Kuşağı’nın bu beklentisini karşılayabilmek 
için, yıllar önce Google ofislerinde 
gördüğümüz ofisten ziyade eğlenceli 
bir kafeyi andıran çalışma ortamlarının 
Türkiye’de giderek yaygınlaştığını 
görmekteyiz.

“Eğlenceli Ofis” konusunda çarpıcı 
örneklerin yaratılması ve özgürlüğün 
odağında çalışma ortamları oluşturulması 
için, modüler ofis mobilyalarının sunduğu 
çözümler son derece idealdir.

Instead of a work environment 
based on strict rules and hierarchy, 
where people are expected to dress 
most formally, Y Generation is in 
expectations of an environment 
encouraging casualness in clothing 
and behavior as well.

This generation seeks in their 
business lives what they have and 
enjoy with their friends in their 
private lives.

The reason behind the increasing 
prevalence of Google type offices of 
years ago – resembling a joyful café 
instead of an office – in Turkey is to 
be able to meet these expectations of 
the Y generation. 

The solutions offering modular 
structures are ideal to accommodate 
work environments focused on 
freedom whereby striking examples 
of “Enjoyable Offices” can be 
conveniently created.

Özgür 
çalışma 
ortamları

Free work 
environments.



Carlos Tiscar Riveiro

Martin 
Ballendat

Sabahattin 
Şiranlı



Değişimi yaratmanın ne 
denli zor bir süreç olduğunu 
iyi biliyoruz. O yüzdendir ki 
yeni ürünlerimizin tasarım 
süreçlerinde farklı vizyonda 
tasarımcıların da, rol almasını 
sağladık.

Ülkemizin ve dünyanın 
tanınmış tasarımcıları 
bizim için düşündüler ve 
hayal etttiğimiz özgür ofis 
ortamlarını yaratmak için 
kalemlerini konuşturdular.

Bürosit Design Team 
ile birlikte uyumlu bir 
çalışma sürecinin sonunda 
tasarımcılarımızın hayalleri 
ofislerinizdeki yaşam 
alanlarına dönüştü.

We are all aware of how difficult it is to create 
change. For this reason we ensured that designers 
with different visions took place and played a role 
in the design processes of our products.

Renowned designers of our country and the 
world fired up their imaginations and worked 
their magic to create the free office environments 
that we have been dreaming of. 

In conclusion to the most harmonious work 
process with Burosit Design Team, the dreams of 
our designers have shaped into the living spaces 
in our offices.

Yeniliğin 
tasarımcıları

Creator of 
innovation







Kolektif iş ortamları, beraberce 
üretmeyi teşvik eder ve 
fırsatların farkında olarak daha 
iyi neticelerin alınmasını sağlar. 

Birbirine güvenen bir 
ekip; bireylerin gözden 
kaçırabileceklerinin kolaylıkla 
farkına varır. Böylelikle işlere 
daha hakim olur, daha hızlı 
yürütür ve daha iyi çözümler 
sunarlar. 

Apsis modüler yapısıyla 
ofislerdeki kolektif bakış açısını 
artırmak için üretildi. 

Collective business 
environments encourage 
co-creation and ensure that 
better results are obtained 
in awareness of the existing 
opportunities. 

A team of people, trustful of 
each other can easily pinpoint 
things that could otherwise be 
easily overlooked. Thus they 
have more command over 
their business, work faster 
and offer better solutions.

Apsis has been manufactured 
to bolster the collectivity 
perspective in offices thanks 
to its modular structure.

APSIS





Working together to be able 
to create more benefits.

Daha fazla fayda 
üretmek için 
birlikte çalışmak.



Apsis ile esnek bir ofis ortamı 
yaratabilir, her ekip için 
uygun çalışma şartlarını 
oluşturabilirsiniz.

With Apsis you can 
create a more flexible 
office environment, can 
create suitable work 
conditions for each team.



Apsis masa; ayak ve taşıyıcı profilleri 
tamamen alüminyumdan üretilen, 
kaynaksız konstrüksiyonu ile kolayca 
montajı yapabilen modüler bir yapıya 
sahiptir. 

Alüminyum extrüzyon imalat yöntemi 
ile üretilmiş taşıyıcı profiller, özel olarak 
tasarlanmış geometrileri ile sehime 
karşı maksimum mukavemet sağlarken 
üzerinde bulunan montaj kanalları 
ile ilave aksesuarlar için hazır altyapı 
barındırmaktadır. 

Tabla montajı için geliştirilen özel parça 
sayesinde profiller üzerinde ilave delik 
işlemi gerektirmez.

Pratik ve modüler 
çözümler.



Apsis desks possess a modular structure 
with legs and support profiles manufactured 
completely of aluminum and easily assembled 
thanks to their seamless constructions. 

The support profiles, manufactured by 
employing aluminum extrusion method, 
display maximum resistance against 
deflection by means of their specially designed 
geometries while providing a readymade 
infrastructure for additional accessories with 
the mounting channels they fashion on top. 

Thanks to a special component that has been 
developed for mounting of the desk top, the 
profiles do not require additional holes drilled 
on top.

Practical and 
modular solutions.



Siz renginizi 
seçin.
You just need to 
choose the color of 
your preference.



Apsis'in seperatör renk seçenekleri 
ve masa için kullanılan kaplama 
seçenekleri size geniş bir  skalada 
hayal etme özgürlüğü tanır.

Ofisinizin dekorasyonuna 
uygun hatta bazen yön verecek 
kombinasyonları dilediğinizce 
yaratabilirsiniz.

Separator color options and 
desk top finish alternatives of 
Apsis make it possible for you 
to dream on a large scale.

You can create combinations 
that go with and sometimes 
lend direction to the 
decoration of your office.









Parantez, İspanyol tasarımcı Carlos 
Tiscar’ın ellerinde doğdu. Bu özel 
tasarım bir başınıza kalmak ve 
kendinizi dinlemek istediğiniz anlarda 
hayat kurtarıcıdır.

Yarattığı sükûnet ve sessizlik ile 
zorlayıcı problemlere çözüm yaratmak 
çok daha kolay olacaktır. 

Parantez is the brainchild of the 
Spanish designer Carlos Tiscar. This 
special design is a life saver when 
you seek solitude and want to be left 
to your own devices.

The peace and quiet created by this 
design would lend ease to developing 
solutions to challenging problems.

PARANTEZ



Parantez‘in arkasındaki fikir, isminin de işaret ettiği 
üzere, içerisinde bir süreliğine dinlenebilecek ve 
dünyanın geri kalanından soyutlanacak özel bir yeri 
ifade etmek için bir grafik işaretinin kullanımıdır… 

Carlos Tiscar’ın çizgilerinde hayat bulan Parantez; 
şekil bakımından bu tür bir tipolojide genellikle 
kullanılan düz çizgilere uymayan, yüksek sırtlı bir 
tasarıma sahip. İnce bir açı oluşturan yastık benzeri 
parçalar da bu radikal değişime ortak oluyor.

Parantez ailesi, hepsi son derece konforlu alçak sırtlı 
bir kanepe ve koltukları içermektedir.

As can be understood from its name, the idea 
behind Parantez as to the use of the graphic 
sign is only to signify a private place to rest for a 
while and be isolated from the rest of the world...

From the aspect of form, I tried to create in 
general a typology used in such manner with a 
high-backrest armchair following straight lines. 
Instead of this, parts similar to cushion that 
form a thin angle are used.

The Parantez family sofa and armchairs are all 
extremely comfortable.

Carlos 
Tiscar





Bazen sessizlik 
ve sükunet sizi 
çözüme daha 
yakın kılar.
Sometimes 
silence and 
serenity bring 
you closer to 
the solution.





2 Parantez'in 
karşılıklı kullanımı; birlikte 

düşünmek, çalışmak ve 
yeni fikirler oluşturmak için 

harika bir yol olabilir.

The use of 2 Parantez 
reciprocally may turn out 
to be a great way to think 
and work together, and 

create new ideas.



A peaceful office 
environment



Esnek kenarlıkları 
ile size özel bir 
kaçış noktası.
A special point of escape with its 
flexible borders.



Parantezin size özel bir alan yaratan üst 
parçaları aynı zamanda esnek montaj 
sistemi ile sizi kendinizle başbaşa 
bırakırken, rahatlığınızı da en üst düzeyde 
sağlamaktadır.

The top parts of the Parantez, which creates 
a special area for you, while simultaneously 
leaving you alone with yourself with its 
flexible assembly system, also ensures your 
comfort at the highest level.





Parantez’i seçerken; renklerin etkisi kadar, 
ürünün alçak ya da yüksek arkalıklı olması 
da tercihinizi etkileyecek önemli bir unsur.

Çalışma alanlarınızda daha fazla huzur 
istiyorsanız, yüksek kenarlı Parantez tam 
size göre.

In the selection process of the Parantez, 
It can be a significant point that affect 
your choice low or high backrest options; 
besides it’s fabulous color variety.

If you wish a more serene working area, 
Parantez will be the right choice for you.

Alçak & Yüksek 
rahatlık. Low & High 

Comfort









Bürosit Design Team tarafından geliştirilen 
Orbit, bir kaç ünitelik çalışma ofislerinden, 
yüzlerce kişinin birlikte çalıştığı ofislere kadar 
her ortama çözüm üreten, ofis içi dinamizmi 
tetikleyen esneklik ve estetiğe sahip harika 
bir çalışma ünitesidir.

Orbit, developed by Burosit Design Team, 
is a solution provider for all types of 
environments from business offices of 
a few units to offices where hundreds of 
people work together, and a phenomenal 
work unit that triggers internal dynamism 
and is flexible as well as aesthetic.

The desk of the Y 
generation Orbit

Y kuşağının 
çalışma masası
ORBIT





Büyük işleri yönetmek, büyük hareket 
kabiliyeti gerektirir. 100’lerce kişiyi kapsayan 
ofislerde bu kabiliyet şirket içi iletişime 
direkt etki eder, süreçleri hızlandırır, olası 
problemlerin önüne geçer.

Orbit modüler yapısıyla her iş ortamına 
ayak uyduran, çalışanların modern zamanın 
hızını yakalamasını sağlayan bir ünitedir. 

Modüler olun, 
hareket edin,
kazanan siz olun.

Managing big business requires utmost 
mobility capability. This capability, 
in offices covering hundreds of 
people, directly affects intra-company 
communications, accelerates processes, 
and prevents potential issues.

Orbit is a unit that adapts to any 
business environment, and ensures that 
employees are able to catch up with the 
speed of the modern-day.

Be modular and on the 
move, Be the winner.



Orbit renk 
seçenekleriyle 
sizi neşelendirir.
Orbit revives you with 
its color options.









Graceful & Elegant
GORDION

Zarif ve Şık
GORDION





1959 yılında Şebinkarahisar'da doğdu. 
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve 
Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. 
1975 yılında aile firması Hasmetal'de 
çalışmaya başladı. Firmasında 
başladığı tasarım çalışmalarını 
daha sonra sektör firmalarına 
taşıdı. Fuar tasarımları, kurumsal 
kimlik çalışmaları, endüstriyel ürün 
tasarımları ve tasarım danışmanlığı 
konusunda çalışmalarına devam 
etmektedir.

Designed by

He was born at Sebinkarahisar 
in 1959. He graduated from 
Archeology and Art History 
department of Istanbul University. 
He started to work at Hasmetal, 
the family business, in 1975. He 
applied the design works he had 
started in his firm to the firms of 
the sector later on. He continues 
his works in the subjects of 
exhibition design, corporate 
identity design, industrial product 
design and design consultancy.

Sabahattin 
Şiranlı







Herkes için yaptığı iş, kutsal sayılabilecek 
derecede özeldir. Ofisiniz de işinizin 
geleceğine ışık tutacak binlerce parlak fikrin 
yuvasıdır.

İşte Gordion'u tasarlarken bu ışığı hep parlak 
kılacak bir ışıltısı olsun istedik, en elegant 
malzemelerle yarattığımız şıklık, size ve ofis 
çalışanlarına ilham verecek.

The work everyone does is unique in a sacred 
manner for the person in question. Your 
office is also the sanctuary of many bright 
ideas that will pave the way for your work.

So, while we were designing Gordion, we 
desired it to have a glitter that would always 
keep this light bright; the glamour we created 
with elegant materials will inspire you and 
your colleagues at the office.

An office as bright as 
your business idea!

İş fikriniz 
kadar parlak 
bir ofis



Mobilyanızı oluşturan cam, 
alüminyum ve ahşap ayrıntıları, 
onu diğerlerinden farklı kılar. 
Ofisinizin şıklığını tamamlayan 
bir kimlik kazandırır.

Glazing, aluminum and wood 
details, which make up your 
furniture, differentiate it from others. 
It gives an identity that completes 
the elegance of your office.



Ayrıntılarıyla değer 
katan bir tasarım.
A design that adds value 
with its details.



Gordion şirketinizin yönetim üssü olan 
odanızın tüm ihtiyacını karşılayacak olan 
ekstra parçaları bünyesinde barındırır.

Extra solutions that 
complement your elegance.
Gordion embodies the extra parts that will 
satisfy the entire needs of your room: the 
management base of your company.

Şıklığınızı 
tamamlayan 
ekstra çözümler.





Her parçasıyla 
özel bir tasarım.
A special design with 
each of its parts.



Gordion Masa; kontrüksiyon 
tasarımındaki ince ve 
narin çizgilerden ödün 
vermeden, minimum 
kalınlıkta maksimum 
sehim mukavemetine sahip 
tek bir taşıyıcı traversten 
oluşmaktadır. 

Montaj ile ilgili tüm çözümleri 
içerisinde barındıran taşıyıcı 
travers geometrisi ince 
mühendislik hesapları ile özel 
olarak tasarlanmıştır.

Gordion travers yapısı altında 
bulunan kanallar sayesinde 
kablo taşıyıcı sistemini de 
üzerinde barındırmaktadır.

Gordion Desk: it consists of 
a single support beam that 
has maximum deflection 
resistance at minimum 
thickness, without 
compromising the fine 
and delicate lines in the 
construction design.

The support beam geometry, 
containing all the solutions 
regarding assembly, has been 
specially designed with fine 
engineering calculations.

Gordion also contains in 
it the cable carrier system 
thanks to the conduits found 
under its beam structure.





Martin Ballendat tarafından tasarlanan M4 ince 
ve estetik hatlarıyla bir ofisin tüm çehresini 
değiştirebilecek özel bir üründür.

M4, designed by Martin Ballendat, is a special 
product that can change the entire appearance 
of an office with its fine and aesthetic lines.



Light,
elegant &

comfortable

Hafif, 
zarif & 

konforlu



M4 ince ve estetik 
hatlarıyla bir ofisin 
tüm çehresini 
değiştirebilecek özel bir 
üründür. Etkileyiciliği; 
tasarımında birçok farklı 
çizgi ve hattın bir araya 
gelmesine rağmen, 
tamamen sade ve zarif 
bir görüntü sunmasından 
kaynaklanmaktadır.

M4 is a special product 
that can change the 
entire appearance of 
an office with its fine 
and aesthetic lines. Its 
impressiveness lies 
in its being able to 
display a completely 
pure and graceful 
appearance, although 
many lines and styles 
converge in its design.

Martin Ballendat tarafından tasarlanan M4 ince 
ve estetik hatlarıyla bir ofisin tüm çehresini 
değiştirebilecek özel bir üründür.

M4, designed by Martin Ballendat, is a special 
product that can change the entire appearance 
of an office with its fine and aesthetic lines.



M4 bir ofis ortamındaki tüm ihtiyaçları 
karşılayabilecek niteliklere sahiptir. 
Teknik açıdan tam bir sofistike bir 
ürün olan M4 minimum parçasının 
maksimum faydayı üretmesiyle bu 
vaadi karşılar. 

Gözle fark edilmesi neredeyse imkansız 
olan ayarlanabilir mekanizmalar ile 
her zaman arzulanan konforu tüm iş 
ortamlarında sağlar. 

Conception & 
Ergonomics 

Konsept &
Ergonomi 

M4 has the qualities that can 
satisfy all the needs of an office 
environment. M4, which is a fully 
sophisticated product from a 
technical perspective, satisfies this 
commitment with the generation 
of maximum benefits with its 
minimum parts.

It ensures the desired comfort in all 
work environments at all times with 
its adjustable mechanisms that are 
virtually impossible to detect.





Kullanıcının vücut ağırlığına 
otomatik olarak adapte 
olan senkron mekanizma.

Synchro mechanism  

automatically adapted to 

the bodyweight of the user.

En son jenerasyon yağsız 
teknoloji kullanan otomatik 
dönüşlü amortisörlü kaldırma.

Auto-return gas-lift using latest  
generation oil-free technology.

Yumuşak polipropilen 
ayarlanabilir bel desteği.

Soft polypropylene  
adjustable lumbar support.

Yüksek - performanslı ağlar 
(%46 poliüretan elastomer 
+ %54 polyester – 362 g/m²).

High performance mesh 
(46% polyurethane elastomer 
+ 54% polyester – 362 g/m²).

Ø 65 mm tekerlekler.

Alüminyum Enjeksiyon ayak.

Castors Ø 65 mm.

Injected aluminium base.

Genişliği ve derinliği 
ayarlanabilen oturak.
Wide depth adjusable seat.

Yumuşak PU kol takviyesi 
ile birlikte 4 boyutlu 
ayarlanabilir kol dayanakları.

4D adjustable arm-rests 

with soft PU arm-pads.

2 versiyonu mevcut olan 
yüksek rahat arkalık.

High confort backrest  
available in 2 versions.

Height, depth and tilt 
adjustable headrest.

Yüksekliği, derinliği ve eğimi 
ayarlanabilen boyun desteği.



M4’ü özel kılan etkileyici 
görüntüsünün ötesinde, sunduğu 
ergonomi ve fonksiyonlardır. 
Bu hafif ve güçlü tasarım tüm 
vücut tipleriyle kolaylıkla eşleşir 
ve sağladığı hareket imkanlarıyla 
bedeninizi özgür kılar. 

Özgür 
bedenler

Free 
bodies

What is beyond the impressive look that 
makes M4 special is the ergonomics 
and functions it provides. This light and 
robust design seamlessly adjusts to all 
types of bodies and frees the body with 
the movement capabilities it provides.



M4’ün hayatımızı kolaylaştıran konfor ve 
ergonomisinin yanında minimalist tasarım 
yaklaşımı da uluslararası jürilerin ilgisini 
çekmiş ve bir çok ödüle layık görülmüştür.

The minimalist design approach of M4, 
besides the comfort and ergonomics 
that facilitates our lives, has attracted 
the attention of international juries 
and it has been granted many awards.

Ödüle 
doymayan 
tasarım

A design showered 
by awards









Ahşabın 
büyüsü 
ofisinizi etkisi 
altına alsın.

THRONE



Let the magic 
of wood put 
a spell on 
your office.





Farklı ahşap 
kaplama 
renkleri 
içinden 
ofisinizi 
ısıtacak 
olanı seçin. 
Tüm kaplama seçenekleriyle 
Throne ofisinizde sımsıcak bir hava 
yaratacak.

Kullanım alanınıza göre kumaş ya da 
deri kaplamayı tercih edebilirsiniz.

Select the color from 
among the different 
boarding that will give 
warmth to your office. 

Throne will create a snug atmosphere in 
your office with all its coating options.

You may select upholstery or leather 
according to your area.



Kaliteye 
yakından 
bakın
Throne için kullanılan 
malzemenin kalitesi ve sıcaklığı 
ona her oturduğunuzda sizi 
birkez daha etkisi altına alacak. 
Ahşabın büyüsü, ofisinizle 
birlikte ruhunuzu da saracak. 

Have a closer 
look at quality
The quality and coziness of 
the material used for Throne 
will impress you every time 
you have a seat. The magic 
of wood will embrace your 
office and you.





APSIS

Teknik Ölçüler Technical Dimensions

APSIS MASA / Apsis Desk

APSIS YAN TABLALI MASA / Apsis Desk with side board 

APSIS ETAJERLİ MASA / Apsis Desk with Shelving

APSIS İŞ İSTASYONU / Apsis Workstation

APSIS TOPLANTI MASASI / Apsis Meeting Desk

APSIS DOLAP / Apsis Cabinet

Yükseklik 73

Height

Genişlik  320-280-240-220-200  

Width

Derinlik  160-140-120

Depth  

Yükseklik 110

Height

Genişlik  180  

Width

Derinlik  46

Depth  

Yükseklik 73

Height

Genişlik  220-200-180-160-140-120 

Width

Derinlik  90-80

Depth  

Yükseklik 73

Height

Genişlik  200-180-160-140

Width

Derinlik  90-80

Depth  

Yükseklik 73

Height

Genişlik  220-200-180-160-140 

Width

Derinlik  90-80

Depth  

Yükseklik 73

Height

Genişlik  160-140

Width

Derinlik  160

Depth  

Yan Tabla Yükseklik 73

Side Board Height

Yan Tabla Genişlik 160

Side Board Width

Yan Tabla Derinlik 60

Side Board Depth 

Etajer Yükseklik  55

Shelve Height

Etajer Genişlik 250-230-210-190-170

Shelve Width

Etajer Derinlik 60-55

Shelve Depth 



PARANTEZ

Teknik Ölçüler Technical Dimensions

Parantez Single Sofa with Short Backrest

Parantezi Double Sofa with Short Backrest

Parantez Double Sofa with High Backrest

PARANTEZ  TEKLİ KANEPE KISA ARKALIKLI

PARANTEZ  İKİLİ KANEPE UZUN ARKALIKLI

PARANTEZ  İKİLİ KANEPE KISA ARKALIKLI

Yükseklik 82 
Height 

Genişlik  130 
Width 

Derinlik  78 
Depth 

Yükseklik 143 
Height 

Genişlik  216 
Width 

Derinlik  85 
Depth 

Yükseklik 82 
Height 

Genişlik  212 
Width 

Derinlik  78 
Depth 

Oturma Yüksekliği 46 
Seat Height 

Oturma Genişliği 64 
Seat Width 

Oturma Derinliği 58 
Seat Depth

Oturma Yüksekliği 46 
Seat Height 

Oturma Genişliği 148 
Seat Width 

Oturma Derinliği 58 
Seat Depth

Oturma Yüksekliği 46 
Seat Height 

Oturma Genişliği 148 
Seat Width 

Oturma Derinliği 58 
Seat Depth

PARANTEZ  TEKLİ KANEPE UZUN ARKALIKLI

Parantez Single Sofa with High Backrest

Yükseklik 143 
Height 

Genişlik  137 
Width 

Derinlik  85 
Depth 

Oturma Yüksekliği 46 
Seat Height 

Oturma Genişliği 64 
Seat Width 

Oturma Derinliği 58 
Seat Depth



ORBIT

ORBIT MASA 
Orbit Desk

ORBIT TAŞIYICI KESON
Orbit Desk with filing cabinet

ORBIT İŞ İSTASYONU
Orbit Workstation

Yükseklik 73

Height

Genişlik  200-180-160-140 

Width

Derinlik  80

Depth  

Yükseklik 73

Height

Genişlik  230-210-190-170 

Width

Derinlik  80

Depth  

Yükseklik 73

Height

Genişlik  180-160-140 

Width

Derinlik  160

Depth  

Teknik Ölçüler Technical Dimensions



GORDION

GORDION TAŞIYICI KESONLU MASA 
Gordion Desk with filing cabinet

GORDION TOPLANTI MASASI
Gordion Meeting desk

GORDION DOLAP 
Gordion Cabinet

Yükseklik 74

Height

Genişlik  340-320-300-280 

Width

Derinlik  100

Depth  

Yükseklik 74

Height

Genişlik  340-320-300-280-260-240 

Width

Derinlik  140-110

Depth  

Yükseklik 74

Height

Genişlik  240

Width

Derinlik  46

Depth  

Teknik Ölçüler Technical Dimensions



M4
M4 - 9 BAŞLIKLI / M4 - 9 with head rest

M4 - 7

M4 - 9

M4 - 5

Koltuk Yükseklik 129-142 
Seat Height 

Koltuk Genişlik 64-68 
Seat Width 

Koltuk Derinlik 73 
Seat Depth 

Koltuk Yükseklik 111-124 
Seat Height 

Koltuk Genişlik 64-68 
Seat Width 

Koltuk Derinlik 73 
Seat Depth 

Koltuk Yükseklik 104-117 
Seat Height 

Koltuk Genişlik 64-68 
Seat Width 

Koltuk Derinlik 73 
Seat Depth 

Oturma Yüksekliği 45-58 
Seat Height 

Oturma Genişliği 46-50 
Seat Width 

Oturma Derinliği 40-45 
Seat Depth

Oturma Yüksekliği 45-58 
Seat Height 

Oturma Genişliği 46-50 
Seat Width 

Oturma Derinliği 40-45 
Seat Depth

Oturma Yüksekliği 45-58 
Seat Height 

Oturma Genişliği 46-50 
Seat Width 

Oturma Derinliği 40-45 
Seat Depth

Koltuk Yükseklik 101-114 
Seat Height 

Koltuk Genişlik 53 
Seat Width 

Koltuk Derinlik 77 
Seat Depth 

Oturma Yüksekliği 45-58 
Seat Height 

Oturma Genişliği 46 
Seat Width 

Oturma Derinliği 40-45 
Seat Depth

Teknik Ölçüler Technical Dimensions

THRONE
Throne 9

Koltuk Yükseklik 124-134 
Seat Height 

Koltuk Genişlik 63 
Seat Width 

Koltuk Derinlik 57 
Seat Depth 

Koltuk Yükseklik 94 
Seat Height 

Koltuk Genişlik 63 
Seat Width 

Koltuk Derinlik 61 
Seat Depth 

Oturma Yüksekliği 45-55 
Seat Height 

Oturma Genişliği 50 
Seat Width 

Oturma Derinliği 43 
Seat Depth

Oturma Yüksekliği 45 
Seat Height 

Oturma Genişliği 50 
Seat Width 

Oturma Derinliği 43 
Seat Depth
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Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, 1. Nilüfer Sk. 
No: 5 PK 16369 DOSAB / Osmangazi / BURSA  
Tel: (0224) 280 20 00 GSM: 0507 980 20 00   
info@burosit.com
Satış Fax: (0224) 261 27 80  
Teknik Servis Fax: (0224) 280 20 46 
teknikservis@burosit.com   
www.burosit.com

Fark 
yaratın 
çünkü 
yeni nesil 
geliyor.


