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İstiyoruz ki, dünyadaki tüm sorunlar

masa başında çözülsün.

We wish all the problems could be solved

at a desk.
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GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ: MASİF KAYIN, SİYAH

COLORS OF FURNITURES:  MASSIVE BEECH, BLACK

EXE-Z
SERİLER / SERIES



atecozemin.com

EX
E-

Z
SERIES
SERİLER

MERMERİN OFİS FORMU
Doxa’nın tasarım ve sağlamlığı bir arada 
bulunduran EXE-Z serisi ile ofisinizde 
mükemmel bir mermer deneyimi yaşayın. 

MARBLE OFFICE
FORMS

Doxa’s EXE-Z series, combining design 
and durability, lets you enjoy a perfect 

marble experience in your office.



9
8 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

EX
E-

Z

YÖNETİCİ SERİSİ

Exe-z Desk with Immobile Side Table
Exe-z Sabit Etajerli Masa

220-240-260x100x75 cm

Exe-z Masa
Exe-z Desk
220-240-260x100x75 cm

Exe-z Etajer
Exe-z Side Table
200X51x60 cm

Exe-z Ek Tabla
Exe-z Additional Module
120-140-160x100x75 cm

EXECUTIVE SERIES

Exe-z Sehpa
Exe-z Coffee Table
60-80x60x42 cm
100x80x42 cm

Exe-z Dolap
Exe-z Cabinet
200x50x92 cm

Exe-z Dolap
Exe-z Cabinet
250x50x92 cm

Atlas adının kökeni Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Efsaneye göre, Atlas daha fazla dayanamayarak insanlara zulmeden Olympos’a 
saldırır. Ancak Poseidon Olympos’a yardım eder. Bir Titan’ın Tanrılara saldırmasına sinirlenen Zeus, Atlas’ı dünyayı omuzlarında 
taşımakla cezalandırır. Bir yönetici masasını üzerinde alınan kararlar ve sorumluluklar, bir biçim yada form. Düşüncemize göre 

masanın ana tasarım teması  iki eli ile dünyayı taşıma yükü olan bir insan figürünün soyutlaştırılmış görselinden yola çıkarak çizgilere 
aktarılmıştır. Çelik masa ayağı form ve işlevselliği gücü ortaya koyacak bir şekilde gösterdi. Dolu ve boşluk hissi farklı açılardan farklı 

bir perspektif yaratır. Masa yüzeyinde ve ayaklardaki keskin olmayan köşeler ise dünyada üzerinde hiçbir şeyin keskin olmadığı 
fikrine dayanmaktadır. Ustalıkla birleştirilmiş metal konstrüksiyon kesişen noktalarda daha genç ve dinamik bir tasarım dili ortaya 

çıkarmıştır. Masa ayak yapısı , bize bir çok farklı seçenekler sunarken, iç içe geçmiş ayak tasarımı, renk seçimleri ile görsel bir zenginlik 
sağlayacaktır. ve ayaklardaki keskin olmayan köşeler ise dünyada üzerinde hiçbir şeyin keskin olmadığı fikrine dayanmaktadır. 

Ustalıkla birleştirilmiş metal konstrüksiyon kesişen noktalarda daha genç ve dinamik bir tasarım dili ortaya çıkarmıştır. Masa ayak 
yapısı , bize bir çok farklı seçenekler sunarken, iç içe geçmiş ayak tasarımı, renk seçimleri ile görsel bir zenginlik sağlayacaktır.

 The origin of the name Atlas comes from Greek mythology. According to the legend, Atlas could not stand it any longer and 
attacked Olympos, which persecuted people. However, Poseidon helps Olympos. Angered by a Titan attacking the Gods, Zeus 

punishes Atlas by placing the world on his shoulders. Decisions and responsibilities taken at a manager’s desk, shapes the outcome. 
In our opinion, the main design theme of the table was transferred to the lines - the abstracted image of a human figure carrying the 

weight of the world with both hands. The steel table leg demonstrats form and functionality as well as strength. The feeling of full 
and emptiness creates a different perspective from different angles. The blunt corners on the table surface and feet are based on the 

idea that nothing in the world is sharp. The masterfully combined metal construction reveals a younger and more dynamic design 
language of the intersections. While the table leg structure offers us many different options, the interlocking leg design will provide a 

visual richness with color choices.

Ozan Sinan Tığlıoğlu

SERIES
SERİLER

atecozemin.com
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GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  MEŞE KAPLAMA, SİYAH

COLORS OF FURNITURES:  OAK COATING, BLACK

IDEA
SERİLER / SERIES
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ID
E

A

Konforu Detayda Gizli
Comfort comes with details

SERIES
SERİLER



15
14 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

Idea Toplantı Masası
Idea Meeting Table
120x75 cm

YÖNETİCİ SERİSİ
EXECUTIVE SERIES

Idea Side Table
Idea Etajer

120x50x60 cm

Idea Masa
Idea Desk
220-240x90x75 cm

Idea Dolap
Idea Cabinet
240x50x85 cm

ID
E

A
SERİLER
SERIES

Idea Sehpa
Idea Marble Coffee Table
120x60x40 cm

Idea Sehpa
Idea Coffee Table
100x60x40 cm

Düşünmek, sistematik veya rastlantısal olarak fikir üretimiyle sonuçlanan zihinsel bir 
süreçtir. Düşünceler, düşünen tarafından açıkça ortaya koyulduğunda nesneler, kişiler, 

olgular ya da kavramlarla bunların ortaya çıkardığı bütünlere ilişkin sembolik ifadeler 
biçimini almaktadır. Idea’yı yaratıcı düşünebileceğiniz bir formda tasarladık. Fikir üretme 

aşamasındaki süreçlerinizin doğru bir şekilde işlemesini sağlayacak Idea konforu size yeni 
pencereler açacak, ofislerinize yeni bir enerji getirecek. Fikirlerinizin özgürlüğü Idea’nın 

özgün tasarımında gizli.

Thinking is a mental process that results in the production of ideas systematically or 
randomly. When thoughts are clearly revealed by the thinker, they take the form of 

symbolic expressions about objects, people, phenomena or concepts and the totalities 
they bring out. We designed Idea in a form where you can think creatively. Idea comfort, 

which will ensure that your processes in the process of generating ideas work correctly, 
will open new windows for you, and bring new energy to your offices. The freedom of your 

ideas is hidden in the original design of the Idea.

Yasemin Karadeniz / Yücel Karadeniz

SERİLER
SERIES
SERIES
SERİLER
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SelimTUNC
Üzerini Çiz
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GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  CEVİZ KAPLAMA, SİYAH 

COLORS OF FURNITURES:  WALNUT COATING, BLACK

TEFEN
SERİLER / SERIES
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TE
FE

N

Ofisinizde İncelik ve Zarafet
Finesse and Elegance in the Office

SERIES
SERİLER



21
20 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

Tefen Hareketli Etajer
Tefen Mobile Side Table
130x60x60 cm

Tefen Desk with Immobile Side Table
Tefen Sabit Etajerli Masa

220-240-260x100x75 cm

Tefen Masa
Tefen Desk
220-240-260-100x75 cm

TE
FE

N

Tefen Etajer
Tefen Side Table
190x60x60 cm

YÖNETİCİ SERİSİ
EXECUTIVE SERIES

Tefen Coffee Table
Tefen Sehpa

60x60x42 cm
80x80x42 cm

Tefen Cabinet
Tefen Dolap

220-250x48x80 cm

İnsanların tarih içerisindeki zaman yolculuğu, yaşanan süreçlerin hatıraları ile çok özel 
bir bilgi ve deneyim birikimi meydana getirmiştir.  Bu sürekliliğin zihinlerde oluşturduğu 

soyut kavramlar ise zaman içinde farklı algılamalarla şekillenerek somutlaşmıştır. Genel 
olarak bu somutlaştırma bireylere özgüdür, yani ‘’masa’’ kelimesinin zihinlerde oluşturduğu 

görsel ikon herkes için farklı niteliktedir. Tefen bu farklı algılamaları etkileyecek bir 
estetik hassasiyetle tasarlanarak, ofis masası kavramına yeni bir perspektiften bakmanızı 

sağlayacak  ince detaylarla tasarlandı. Tefen üst ahşap gövdesiyle algılamadaki sürekliliğe 
uygunluğu yansıtırken, eğik formdaki ayaklarıyla ise gelecekteki masa algılamalarına göz 
kırpan bir dizayna sahiptir. Masa algısındaki ara geçiş formu olarak nitelendirilebilecek bu 

ürün üstün kalite standartları ve kullanım konforuyla sizlerle...

Time travel through history, memories of experienced moments, bring us a very special 
lore. This continuity, creates abstract concept in our minds. By time, abstract concepts 

takes shape.  Concretization is a personal issue, the word “table” creates different picture 
in each mind.  Tefen has been designed with high aesthetic sense that will change your 

concept of an office desk. As Tefen’s top wooden body indicates us continuity, its sloping 
legs brings us idea for the future. Tefen can be recognized as intermediate phase for the 

office desk, produced with high quality standarts and comfy usage. 

Sabahattin Şiranlı

SERIES
SERİLER
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GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  CEVİZ KAPLAMA, SİYAH 

COLORS OF FURNITURES:  WALNUT COATING, BLACK

LUPO
SERİLER / SERIES



atecozemin.com

LU
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İdeal Bütünlüğü Keşfedin
Explore the Ideal Unity

SERIES
SERİLER



27
26 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

Lupo Dolap
Lupo Cabinet
240x45x80 cm

Lupo Sehpa
Lupo Coffee Table
60x60x40 cm 100x60x40 cm

Lupo Side Table
Lupo Etajer

160x60x60 cm

Lupo Sabit Etajerli Masa
Lupo Desk with Immobile Side Table
200-220x90x75 cm

LU
P

O

YÖNETİCİ SERİSİ
EXECUTIVE SERIES

Her mekan kendine özgü özellikleri ile kendine ait bir kimliğe sahiptir. Bu kimlik sürreel, 
avangart, klasik gibi çeşitli renk ve şekillerde imge farklılıkları doğurmaktadır. İnsan-çevre-

mekan bağlamı ele alınarak tasarlanan Lupo, ofislerinizde görsel bir süreklilik meydana 
getirerek, arka planda psikolojik bir rahatlama sağlamaktadır. İnsanların zihinsel anlamda 
bütünü tamamlamak isteyen yapısının yarattığı bu etki Lupo’nun tasarımında tamamen 

takip edilebilmektedir. Lupo, ofisinizde size ve misafirlerinize her anlamda konfor 
sağlamak için tasarlandı.

Designed by considering the human-environment-space context, Lupo creates a visual 
continuity in your offices and provides a psychological relaxation in the background. This 

effect, created by the mentality of people who want to complete the whole, can be fully 
traced in Lupo’s design. This desk has been designed to provide you and your guests with 

comfort in every aspect of your office.

Sabahattin Şiranlı

SERIES
SERİLER

L

atecozemin.com
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VIGOR
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  CEVİZ KAPLAMA, SİYAH 

COLORS OF FURNITURES:  WALNUT COATING, BLACK
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V
IG

O
R

Konforu Baştan Tasarladık
Comfort Redesigned

SERIES
SERİLER

atecozemin.com



33
32 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

Vigor Dolap
Vigor Cabinet
240x55x85 cm

Vigor Side Table
Vigor Etajer

130x55x75 cm

Vigor Masa
Vigor Desk
220-240x100x75 cm

V
IG

O
R

YÖNETİCİ SERİSİ
EXECUTIVE SERIES

Vigor Meeting Table
Vigor Toplantı Masası

260x110x75 cm
Vigor Sehpa
Vigor Coffee Table
60-100x60x42 cm
80x80x42 cm

Doğadaki eşsiz tasarımın ofisinize canlılık olarak girdiğini hayal edin... Geniş bir kütleyi 
taşıyan ince ayaklar, Sabahattin Şiranlı tarafından doğalın ve doğadaki varlıkların yeni bir 

yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Ofislerinize ahşap doğallığından farklı olarak tasarımdaki 
canlılığı merkeze alan Vigor ile ofisinizde biyofilik bir deneyime hazır olun.

Imagine that the unique design in nature enters your office as a liveliness... Thin legs that 
carry a large mass are presented by Sabahattin Şiranlı as a new interpretation of nature 

and the beings in nature. Get ready for a biophilic experience in your office with Vigor, 
which focuses on the vitality of design, unique touch of wood.

Sabahattin Şiranlı

SERIES
SERİLER

L
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GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  ARYA, ANTRASİT

COLORS OF FURNITURES:  ARYA, ANTHRACITE

SMART
SERİLER / SERIES

atecozemin.com
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SM
A

R
T

SERIES
SERİLER

Akıllı Çalışma Deneyimi
Smart Working Experience

atecozemin.com



39
38 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

SM
A

R
T

Smart Etajer
Smart Side Table
160x50x60 cm

Smart Desk with Immobile Side Table
Smart Sabit Etajerli Masa

180-200-220-240x100x75 cm

Smart Masa
Smart Desk
180-200-220-240x100x75 cm

YÖNETİCİ SERİSİ
EXECUTIVE SERIES

Smart Dolap
Smart Cabinet
180-200x50x82 cm60-100x60x42 cm

Smart Coffee Table
Smart Sehpa

Doxa Design Team

Fütürizm akımının öncüsü İtalyan Filippo Tommaso Marinetti, 1909’da ‘’I Manifesti del futurismo – Fütürizm 
Bildirisini’’ hazırlayarak yayımladı. Marinetti eserinde, fütüristlerin, sürat, gençlik ve şiddete hayran olduklarını yazmış 

ve teknolojik araçların insanlığın zaferi olduğunu ilan etmiştir. Geleceği tasarlamayı amaçlayan bu fikrin, en önemli 
mimari savunucusu Antonio Sant’Elia ise ‘’La citta Nuova – Yeni Şehir’’ adlı eserinde fütürizmin, yaşam merkezlerine 
etkisini ele almıştır. Sant’elia fütürist hayatın heyecan verici, modern dinamik bir yapıda bulunması ve şehirlerin her 
zaman yeniye göre dizayn edilmesini savunmuştur. Doxa tasarım ekibi, Smart modelini; şimdinin ve geleceğin akıllı 
yapısına göre tasarladı. Smart’ın tasarım özellikleri size, güncel konfor sağlamanın yanı sıra teknolojinin hızına kolay 

adapte olmanızı sağlar. Smart’ın teknolojiyle iç içe geçmiş detaylarıyla geleceği yakalayın. 

The pioneer of the futurism movement, Italian Filippo Tommaso Marinetti, prepared and published the “I Manifesti 
del futurismo - Futurism Statement” in 1909. Marinetti wrote in his work that futurists admire speed, youth and 

violence and declared that technological tools are the victory of humanity. Antonio Sant’Elia, the most important 
architectural advocate of this idea, which aims to design the future, discussed the effect of futurism on living centers 

in his work “La citta Nuova - New City”. Sant’elia advocated that futuristic life should have an exciting, modern 
dynamic structure and that cities should always be designed according to the new. Doxa design team, Smart model; 

designed according to the smart structure of the present and the future. Smart’s design features allow you to easily 
adapt to the speed of technology as well as providing up-to-date comfort. Capture the future with Smart’s details 

intertwined with technology.

SERIES
SERİLER
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Üzerini Çiz
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HORSE
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  EVEREST, ANTRASİT

COLORS OF FURNITURES:  EVEREST, ANTHRACITE
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Dengeli Konfor, Sağlam Estetik
Horse çapraz yapıya sahip ayak tasarımları ile modern 
görünümünün yanında dengeli bir yapıyı sizlere sunuyor. 

Balanced Comfort, Solid Aesthetics
Horse offers a balanced structure besides its modern look, with its 
cross-shaped foot designs.

SERIES
SERİLER

atecozemin.com



45
44 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

H
O

R
SE

YÖNETİCİ SERİSİ
EXECUTIVE SERIES

Horse Desk with Immobile Side Table
Horse Sabit Etajerli Masa

200-220x90x75 cm

Horse Masa
Horse Desk
200-220x90x75 cm

Horse Etajer
Horse Side Table
100x50x75 cm

Horse Etajer
Horse Side Table
150-200x57x60 cm

Horse Dolap
Horse Cabinet
220x50x90 cm

Horse Sehpa
Horse Coffee Table
100x60x37 cm

Horse Sehpa
Horse Coffee Table
60x60x37 cm

Horse Sehpa
Horse Coffee Table
80x80x37 cm

Sabahattin Şiranlı

Diyalektik kuramının öncüsü sayılan Herakleitos’a göre ‘’Karşıt olan şeyler bir araya gelir ve 
uzlaşmaz olanlardan en güzel uyum doğar.’’  Yani evren zıtların şaheser bir uyumudur. İnsan 

zihni algıda paralel ve çapraz bağlar kurmaktadır. Görsel algılamada insanlar bazı cisimleri 
zıt bazılarını ise olabildiğince düzgün bir biçimde algılamaktadır. Zıtlık dengesinin yaşama 

ve mekana yansıması, özellikle kapalı yaşam alanlarında mükemmel bir hacim derinliği 
oluşturmaktadır. Sabahattin Şiranlı Horse’u işte bu yönüyle ele aldı, ayaklarındaki çapraz 

duruşu, diğer kesitlerde koyu renk ve ahşap renklerinin zıtlığıyla birleştirerek bütüncül bir 
denge temeli yarattı. Horse dengeli bir ofis için tasarlandı.

According to Heraclitus, who is regarded as the pioneer of the dialectical theory, “Opposite 
things come together and the most beautiful harmony emerges from irreconcilable ones.” 

That is, the universe is a masterpiece harmony of opposites. Human mind establishes parallel 
and cross-links in perception. In visual perception, people perceive some objects as opposites 

and others as properly as possible. Reflection of the contrast balance to life and space, a 
perfect depth of volume especially in indoor living spaces forms. This is how Sabahattin Şiranlı 
approached Horse, creating a holistic foundation of balance by combining the crossed stance 

on its feet with the contrast of dark and wood colors in other sections. Horse was designed for a 
balanced office.

SERIES
SERİLER

atecozemin.com
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NEW WISE
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  MİLANO CEVİZ, SİYAH

COLORS OF FURNITURES:  MILANO WALNUT, BLACK

atecozemin.com
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N
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 W
IS

E Doğal Birleşimin Gücü
Estetik çizgilerin, simetrik bir tasarımına sahip olan Wise, ahşap 
ve metalin kusursuz birleşimiyle ofislerinize rahatlık ve konfor 
getirmek için yaratıldı.

The Power of Natural Combination
Wise, which has a symmetrical design of aesthetic lines, was created 
to bring comfort and convenience to your offices with the perfect 
combination of wood and metal.

SERIES
SERİLER

atecozemin.com



51
50 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

YÖNETİCİ SERİSİ
EXECUTIVE SERIES

New Wise Desk with Immobile Side Table
New Wise Wise Sabit Etajerli Masa

200-220-240x100x75 cm

New Wise Masa
New Wise Desk
200-220-240x100x75 cm

New Wise Hareketli Etajer
New Wise Mobile Side Table
132x60x64 cm

New Wise Sabit Etajer
New Wise Immobile Side 
80x80x64 cm

New Wise Dolap
New Wise Cabinet
220x50x80 cm

New Wise Sehpa
New Wise Coffee Table
100x60x42 cm
60x60x42 cm

Sabahattin Şiranlı

Kamusal bir mekan olarak ofis, eski zamanlardan bu yana idari ve entelektüel işlerin düzenlenmesi, 
bilgilerin daha sistemli kullanılması, düzenli bir arşivlemeye imkan veren alanlar olarak ortaya 

çıkmıştır. Modern ofislerin kökenlerini yazılı evrak tutması gereken dini, hükümet, askeri ve adli 
kurumlarda takip edebilmekteyiz. Yani ofis olgusunun tarihi, tutarlı bir analojiyi mümkün kılacak 

kadar açık ve saygın bir yapıda karşımızda durmaktadır. Wise ofis mobilyaları, arşivleme için 
geniş bir alan içermesinin yanı sıra, tasarım çizgileri ile ofisinizin atmosferine entelektüel kimlik 

kazandırır. 

As a public space, the office has emerged since ancient times as areas that allow for the 
organization of administrative and intellectual affairs, the more systematic use of information, and 
a regular archiving. We can trace the origins of modern offices in religious, governmental, military 

and judicial institutions that must keep written documents. In other words, the history of the office 
phenomenon stands before us in such a clear and respectable structure that a coherent analogy 

is possible. Wise office furniture not only includes a large area for archiving, but also adds an 
intellectual identity to the atmosphere of your office with its design lines.

SERIES
SERİLER
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LUSTER
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  EVEREST, ANTRASİT

COLORS OF FURNITURES:  EVEREST, ANTHRACITE

atecozemin.com



55
54 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

LU
ST

E
R

YÖNETİCİ SERİSİ
EXECUTIVE SERIES

Luster Side Table (2 Doors)
Luster Etajer (2 Kapak)

88x50x75 cm

Luster Masa
Luster Desk
220-240x90x75 cm

Luster Etajer (3 Kapak)
Luster Side Table (3 Doors)
132x50x75 cm

Luster Dolap
Luster Cabinet
220x50x75 cm

Luster Sehpa
Luster Coffee Table
100x60x45 cm

Luster Toplantı Masası
Luster Meeting Table
210x110x75 cm
260x115x75 cm

Doxa Design Team

Geleneksel Japon Mimarisinin temelini Shon Zukuri tekniği oluşturmaktadır. Bu teknik Zen 
felsefesinden etkilenmiştir. Zen felsefesi; doğa ile çatışma yaşanması yerine doğayla bütünleşmeyi, 

insanın doğanın bir parçası olduğunu kabul etmesi gerektiğini, gösteriş ve yapaylıktan uzak 
durulmasını öğretmektedir. İşte bu denge ve doğa uyumunun yüce öğretisi, Japon mimarisine 

minimalizm ve sadelik olarak yansımıştır. Doxa tasarım ekibi tarafından tasarlanan Luster modelinin, 
Japon mimarisinin çatısız bir kesiti görünümünde olma sebebi, tasarım aşamasında Zen felsefesinden 

etkilenilmiş olmasıdır. Minimalist çizgileri, sade tasarımı ile Luster, ofisinizdeki ışık akışını kesmeden 
size kaliteli ve konforlu bir kullanım alanı yaratmaktadır. Köşeli detaylarının yan ürünlerde gösterdiği 

süreklilikle, göz yormayan ideal ahşap – füme renk uyumu ofisinizde mükemmel bir ferahlık oluşturur. 
Doxa Luster ile ışığın büyüsünü, doğanın içindeymiş gibi hissedin. 

Shon Zukuri technique forms the basis of Traditional Japanese Architecture. This technique is 
influenced by Zen philosophy. Zen philosophy; teaches to integrate with nature instead of conflict with 

nature, to accept that people are a part of nature, to stay away from pretentiousness and artificiality. 
This sublime teaching of balance and harmony with nature was reflected in Japanese architecture as 

minimalism and simplicity. The Luster model, designed by the Doxa design team, The reason why it 
looks like a roofless section of Japanese architecture is that it was influenced by the Zen philosophy 

during the design phase. With its minimalist lines and simple design, Luster creates a quality and 
comfortable usage area for you without interrupting the light flow in your office. Its angular details 

show in the by-products. With continuity, the ideal wood – smoked color harmony that does not tire 
the eyes, creates a perfect refreshment in your office. Feel the magic of light as if you are in nature 

with Doxa Luster.

SERIES
SERİLER

L
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FLEX
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  NAGANO MEŞE, ANTRASİT

COLORS OF FURNITURES:  NAGANO OAK, ANTHRACITE



59
58 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

FL
EX

YÖNETİCİ SERİSİ
EXECUTIVE SERIES

Flex Side Table
Flex Etajer

150x60x60 cm

Flex Masa
Flex Desk
220-240x90x75 cm

Flex Etajer
Flex Side Table
200x60x60 cm

Flex Dolap
Flex Cabinet
228x44x94 cm

Flex Toplantı Masası
Flex Meeting Table
260x115x75 cm

Flex Sehpa
Flex Coffee Table
100x60x45 cm

Doxa Design Team

İnsan davranışını en çok etkileyen unsurların başında içinde bulunduğu ortam gelir. Yüzyıllardır bütün 
canlılarda gözlenebilen, “bulunan ortama göre adapte olma güdüsü” insanın yaşadığı, çalıştığı ortama 
ve çevreye göre düşünsel yapısını belirlemesine yol açmaktadır. Bir insan nasıl davranması gerektiğini, 

aldığı eğitimden ziyade farkında olmadan, bulunduğu ortamın fiziksel ve düşünsel yapısına göre 
şekillendirme eğilimindedir. Çalışma ortamındaki esnekliğin önemi bu sebepten iş hayatında ve sosyal 

hayatta ortaya çıkmaktadır. Doxa tasarım ekibi, zamanınızın büyük bir kısmını geçirdiğiniz ofislerinizde, 
durağan ve değişmezlik ortamlarının katı yapısını kırmanızı sağlıyor. Doxa Flex, esnek ve dinamik 

yapısıyla ofisinize büyük bir enerji getirerek, iş çözümlerinizin tasarıma dönüşmüş şeklini sergiliyor. 

One of the factors that most affect human behavior is the environment in which he lives. “The instinct 
to adapt according to the environment”, which can be observed in all living things for centuries, 

causes people to determine their mental structure according to the environment and environment 
in which they live, work. A person determines how he should behave according to the physical and 

mental structure of the environment he is in, without being aware of it, rather than the education he 
has received. tends to form. For this reason, the importance of flexibility in the working environment 

emerges in business and social life. Doxa design team enables you to break the rigid structure of static 
and immutable environments in your offices where you spend most of your time. Doxa Flex, flexible 

and dynamic with its structure, it brings a great energy to your office and displays your business 
solutions transformed into design.

SERIES
SERİLER

L
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VOLUME
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  MARBELLA KİRAZ, ANTRASİT

COLORS OF FURNITURES:  MARBELLA CHERRY, ANTHRACITE



63
62 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

V
O

LU
M

E

YÖNETİCİ SERİSİ
EXECUTIVE SERIES

Volume Side Table Volume Meeting Table
Volume Etajer Volume Toplantı Masası

130x50x60 cm 210x110x75 cm

Volume Masa
Volume Table
220-240x90x75 cm

Volume Sehpa
Volume Table
60x60x42 cm

Volume Dolap Volume Sehpa
Volume Cabinet Volume Coffee Table
210x52x84 cm 100x60x42 cm

Volume Dolap Volume Toplantı Masası
Volume Cabinet Volume Meeting Table
250x52x84 cm 260x115x75 cm

Sabahattin Şiranlı

Gotik mimarinin ihtişamını çalışma alanınızla birleştiren Volume tasarımını keşfedin. Gotik mimarlığın başlangıcı sayılan ve 
stilin özelliklerinin belirlediği ilk yapı, Paris yakınlarında 1122’de yapılan Saint Denis Kilisesi’dir. Tasarımında sivri hatlar, birbirini 

kesen kemerleri gördüğümüz Gotik mimarinin en karakteristik özelliği ise kütle ağırlığının yayılmasını sağlayan dayanma 
kemerleridir. Yükün tamamını zemine transfer eden bu teknik tasarım, süslemeleri ile Gotik yapıyı en iyi yansıtan öğelerin 

başında gelmektedir. Sabahattin Şiranlı’nın ilham aldığı, ağırlığın itme kuvvetini ve yönünü tespit ederek baskıyı fil ayaklarına 
aktarma tekniği, Volume modelinin eşsiz yapısını yaratmıştır. Volume, güçlü görünümü ve sağlam yapısıyla dikkat çekerken, 

kusursuz bir dengeyi mekânsal olarak çevresine yaymaktadır. Ofis mobilyasını taşıyan ayak formlarının süslemeleri, Roma 
sütunlarının modern bir yorumu olarak tasarlanmıştır. İnsanların mekânsal algılamalarını güven veren ihtişamlı bir alana 

yansıtmak için ofis ortamınızda Volume modelini tercih edebilirsiniz. 

Discover the Volume design, which combines the splendor of Gothic architecture with your workspace. The first building, 
which is considered to be the beginning of Gothic architecture and determined by the characteristics of the style, is the 

Church of Saint Denis, built in 1122 near Paris. The most characteristic feature of Gothic architecture, in which we see sharp 
lines and intersecting arches in its design, is the abutment arches that allow the mass to spread. This technical design, which 
transfers the entire load to the floor, is one of the elements that best reflect the Gothic structure with its decorations. Inspired 

by Sabahattin Şiranlı, the technique of transferring the pressure to the elephant’s feet by determining the thrust force and 
direction of the weight has created the unique structure of the Volume model. While Volume draws attention with its strong 

appearance and solid structure, it spreads a perfect balance to its surroundings spatially. The ornaments of the foot forms 
carrying the office furniture are designed as a modern interpretation of the Roman columns. You can choose the Volume 

model in your office environment to reflect people’s spatial perceptions in a reassuring, magnificent space.

SERIES
SERİLER

L
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NORD
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  BEYAZ, ANTRASİT, MASİF KAYIN

COLORS OF FURNITURES:  WHITE, ANTHRACITE, MASSIVE BEECH
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SERIES
SERİLER

Genç ve Dinamik
Young and Dynamic



69
68 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES

N
O

R
D

Nord Desk with Immobile Side Table
Nord Sabit Etajerli Masa

120-140-160-180x80x75 cm

Nord Masa
Nord Desk
120-140-160-180x80x75 cm

Nord Masa
Nord Desk
120-140-160-180x80x75 cm

Nord Etajer
Nord Side Table
128x50x60 cm

210x110x75 cm 260x115x75 cm

Nord Toplantı Masası
Nord Meeting Table

Ozan Sinan Tığlıoğlu

Ürün ismini güneyin karşıtı anlamında gelen şimal yıldızına bakan yönden alır. Dünyanın neresinde 
olursanız olun, yönünüzü bulmak için kuzey bize yol gösterir. İşte tam bu noktadan çıkışla ofiste 

merkeze konumlayarak bir çalışma platformu tasarladık. Biz bu ürünü bir çalışma platformu olarak 
tanımlıyoruz. Doğal masif yapıyı başka bir metal materyal ile eşsiz bir detay ile birleştirerek güçlü 

bir denge oluşturduk. Bağımsız masalar, çoklu çalışma alanları yaparak hızlı ve bir çok projeye 
entegre edilebilen bir platform. İster yüksek masa, isterse toplantı masası yada bir yönetici masası 

oluşturulabilecek esneklikte bir yapı. Karakteristik ayak yapısı, bir çok renk ve bileşenle uyumu 
kullanıcılara kendi özgün çalışma alanlarını yaratacak bir düzenek oluşturur. Mimari ve iç mimarinin 

içinde ahenkle denge oluşturacak kendi varlığını güçlü bir şekilde hissettirecektir.

The product takes its name from the direction facing the north star, and means the opposite of the 
south. Wherever you are in the world, the north guides us to find our way. Setting off from this point, 

we designed a working platform which has to be positioned in the center of the office. We define 
this product as a working platform. We created a strong balance by combining the natural massive 

structure and another metal material with a unique detail. A platform that can be integrated quickly 
and into many projects by making independent desks or multiple workspaces. It is a flexible structure 

that can be changed into either a high table, a meeting table or an executive table. Characteristic 
footing and its harmony with many colors and components create a mechanism that will build their 
own unique workspaces for the users. It will create a harmonious balance in architecture and interior 

and make its presence felt strongly.

SERIES
SERİLER

Nord Executive Cabinet
Nord Yönetici Dolabı

180x50x82 cm
Nord Executive Side Table
Nord Yönetici Etajer

120x50x60 cm

Nord Yönetici Masası
Nord Executive Desk
180-200x90x75 cm

Nord Sehpa
Nord Coffee Table
60x60x42 cm 100x60x42 cm

atecozemin.com



71
70 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

Technically, it has an extremely fast and practical assembly setup. Optional spacer 
systems are designed to vary according to any needs. While showing a respectful 

approach to the ecosystem with its strong foot structure, it offers a simple and 
strong design.

Teknik olarak son derece hızlı ve pratik bir montaj kurgusu vardır. Opsiyonel ara 
bölücü sistemleri ihtiyaca göre değişkenlik gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Güçlü 
ayak yapısı doğal görünümü ile ekosisteme saygılı bir yaklaşım sergilerken sade ve 

güçlü bir tasarım dili sunar.N
O

R
D

SERIES
SERİLER

Nord Workstation İki Kişilik
Nord Workstation for Two People
120-140-160x142x75 cm

Nord Workstation Altı Kişilik
Nord Workstation for Six People
360-420-480x142x75 cm

Nord Workstation Dört Kişilik
Nord Workstation for Four People
240-280-320x142x75 cm

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES
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atecozemin.com

TRIM
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  MİLANO CEVİZ, ANTRASİT, BEYAZ

COLORS OF FURNITURES:  MILANO WALNUT, ANTHRACITE, WHITE



atecozemin.com

TR
IM

SERIES
SERİLER

Storage areas that eliminate the problem of private 
space for offices with collective workspaces.

Reflecting the sense of flexibility and confidence 
of the angular structure, the collective working 
suitability was combined in the Trim model.

Toplu çalışma alanlarına sahip 
ofisler için özel alan problemini 
ortadan kaldıran saklama alanları. 

Trim ile çalışma ritmini sen belirle.

Köşesiz yapının esneklik hissi 
ve güven duygusunu yansıtan 
kolektif çalışma uygunluğu Trim 
modelinde birleşti. 

With Trim, you determine your working rhythm.



77
76 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

TR
IM

Trim Desk with Immobile Side Table
Trim Sabit Etajerli Masa

180-200x80x75 cm

Trim Masa
Trim Desk
120-140-160-180x80x75 cm

Trim Keson
Trim Pedestal
60x50x60 cm

Trim Etajer
Trim Side Table
80-120x50x60 cm

Yasemin Karadeniz / Yücel Karadeniz

Kolektif yaşam, insanların tabiatı gereği birbirine ihtiyaç duymasından ortaya çıkmış bir alışkanlıktır. 
Bu içgüdü, günümüz çalışmasına birlikte karar alma, sorumluluğu paylaşma, fikir alışverişinin yarattığı 

düşünsel zenginlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma biçimini uygun bir formda ofislere göre 
tasarladığımızda, iletişimden ilham alarak köşesiz formlara odaklandık. Köşesiz yapının esneklik 

hissi, güven duygusu ve kolektif bağlamdaki karşılığı Trim modelinde birleştirilmiştir. Trim, modern 
çizgileri ve kişisel alan oluşturmayı ihmal etmeyen dizaynı ile kolektif çalışmayı keyifli bir hale getiriyor. 

Ofislerinizde rahat ve verimli çalışmanın ritmini Trim’le yakalayın.

Collective life is a habit that emerged out of people’s inherent need for each other. This instinct 
appears in today’s work as the intellectual richness created by making decisions together, sharing 
responsibility, and exchanging ideas. When we designed this way of working in a suitable form for 

offices, we focused on forms without corners, inspired by communication. The sense of flexibility, the 
sense of trust and the collective sense of the cornerless structure are combined in the Trim model. 

Trim makes collective work enjoyable with its modern lines and design that does not neglect to create 
personal space. Catch the rhythm of comfortable and efficient working in your offices with Trim.

80x40x168 cm 80x40x208 cm80x40x128 cm80x40x88 cm

Trim Dolap
Trim Cabinet

SERIES
SERİLER

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES

atecozemin.com



atecozemin.com78 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.
Product dimensions are width x lenght x height.

TR
IM

Yaratıcı Çizgiler
Creative Lines

SERIES
SERİLER

Trim Workstation İki Kişilik
Trim Workstation for Two People
120-140-160x145x75 cm

Trim Workstation Dört Kişilik
Trim Workstation for Four People
240-280-320x145x75 cm

Trim Workstation Altı Kişilik
Trim Workstation for Six People
360-420-480x145x75 cm

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES



NICE
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  BEYAZ, ANTRASİT

COLORS OF FURNITURES:  WHITE, ANTHRACITE

atecozemin.com
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Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.
Product dimensions are width x lenght x height.

120-140-160x142x75 cm

Nice Workstation İki Kişilik
Nice Workstation for Two People

N
IC

E

Nice Side Table
Nice Etajer

100x60x75 cm

Nice Masa
Nice Desk
140-160-180x80x75 cm

Nice Keson
Nice Pedestal
70x53x60 cm

Nice Sehpa
Nice Coffee Table
60-100x60x42 cm

Nice Workstation Altı Kişilik
Nice Workstation for Six People
360-420-480x142x75 cm

Doxa Design Team

Maya tapınaklarının kare ve dikdörtgen orantıların ortaya çıkardığı güçlü taşıyıcı tonozlardan oluşan
bir yapıya sahiptir. Estetik olarak simetrik ve sağlam bir görüntü sağlayan bu mimari, aynı zamanda

eğimli yapısıyla gösterişli bir algı yaratmak konusunda oldukça başarılı bir altın oranla ortaya çıkmıştır.
Doxa tasarım ekibi olarak bu altın oranın eğimli simetrisinden etkilenerek Nice’ı yarattık. Ofisler için

sağlam ve kullanışlı bir mobilya olarak ortaya çıkan Nice, kolektif çalışmaya uygun yapıda bulunan
esnek tasarımıyla konforunuzu sağlamlıkla birleştirecek çeşitlilikte tasarlandı.

It has a structure consisting of powerful supporting vaults, which are revealed by the square and
rectangular proportions of Mayan temples. This architecture, which provides an aesthetically

symmetrical and solid image, has also emerged with a very successful golden ratio to create a flashy
perception with its inclined structure. As a Doxa design team, we created Nice by being influenced by
the inclined symmetry of this golden ratio. Nice, which has emerged as a solid and useful furniture for

offices, has been designed to combine your comfort with robustness with its flexible design suitable
for collective work.

240-280-320x142x75 cm

Nice Workstation Dört Kişilik
Nice Workstation for Four People

SERIES
SERİLER

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES

Cr
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IRON
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  BEYAZ, ANTRASİT

COLORS OF FURNITURES:  WHITE, ANTHRACITE



87
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Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.
Product dimensions are width x lenght x height.

IR
O

N

Iron Desk with Immobile Side Table
Iron Sabit Etajerli Masa

120-140-160-180x80x75 cm

Iron Masa
Iron Desk
120-140-160-180x80x75 cm

Iron Sabit Etajer
Iron Immobile Side Table
180x60x60 cm 100x60x75 cm

Iron Metal Ayaklı Etajer
Iron Side Table

Doxa Design Team

50-80x50x42 cm

Iron Sehpa
Iron Coffee Table

120x75 cm

Iron Yuvarlak Toplantı Masası
Iron Round Meeting Table

Iron Toplantı Masası
Iron Meeting Table
210x110x75 cm

Ahşabın esnekliği ve demirin güçlü yapısının birleşimine hayatın hemen hemen her anında şahit 
olabilirsiniz. Bu materyaller doğal yapılarından ayrılarak bir araya gelen  iki temel malzemenin en 

kullanışlı formunu oluşturmaktadır. 
Demir ve ahşabın yüzyıllar süren uyumunu ofisinizdeki konfor ve estetiğe dönüştürüyoruz. Iron’ın 

ince ve sağlam yapısıyla ofislerinizde kendinize daha fazla çalışma alanı yaratın. Çalışma ortamınızda 
güçlü ve bir o kadar da sade tasarıma sahip Doxa Iron modeliyle, çalışma esnasında mekânsal alanınızı 

maksimize eden bir tasarıma erişin. 

You can witness the combination of the flexibility of wood and the strong structure of iron in almost 
every moment of life. These materials form the most useful form of the two basic materials that are 

separated from their natural structures and come together.
We transform the centuries-old harmony of iron and wood into comfort and aesthetics in your office. 

Create more workspace in your offices with Iron’s thin and robust structure. Achieve a design that 
maximizes your spatial space while working with the Doxa Iron model, which has a strong and yet 

simple design in your working environment.

SERIES
SERİLER

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES

260x115x75 cm

atecozemin.com



88

Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.
Product dimensions are width x lenght x height.

Iron Workstation İki Kişilik Iron Workstation Dört Kişilik
Iron Workstation for Two People Iron Workstation for Four People
120-140-160x142x75 cm 240-280-320x142x75 cm

Iron Workstation Altı Kişilik
Iron Workstation for Six People
360-420-480x142x75 cm

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES

Sade tasarımı ile 
alanlarınız daha geniş 

ve daha genç  
More spacious and younger with 

its simple design

IR
O

N
SERIES
SERİLER

atecozemin.com
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TITAN
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  BEYAZ, SİYAH, SARI

COLORS OF FURNITURES:  WHITE, BLACK, YELLOW



93
92 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

TI
TA

N

Titan Desk with Immobile Side Table
Titan Sabit Etajerli Masa

120-140-160-180x80x75 cm

Titan Masa
Titan Desk
120-140-160-180x80x75 cm

Titan Etajer
Titan Side Table
80x50x60 cm 120x50x60 cm

Titan Sehpa
Titan Coffee Table
50x50x42 cm

Titan Workstation İki Kişilik
Titan Workstation for Two People
120-140-160x142x75 cm

Titan Workstation Dört Kişilik

Titan Workstation Altı Kişilik

Titan Workstation for Four People

Titan Workstation for Six People

240-280-320x142x75 cm

360-420-480x142x75 cm

Sabahattin Şiranlı

Yunan mitolojisine göre Titanlar, Altın Çağ’da dünyayı yönetmiş olan güçlü bir ilahi ırktır. Doxa
Titan serisi mitolojideki on iki titandan biri olan ve geniş aydınlık yaratma özelliğine sahip Theia’dan

esinlenerek tasarlanmıştır. Titan’ın beyaz ve sade tasarımı ofisinizde aydınlık ve ferah bir atmosfer
oluşmasını sağlamanın yanında tasarımındaki zarif iç açıcı detaylarla kusursuz bir estetik sağlamayı

başarıyor. Titan’ın ışık saçan kusursuz tasarımıyla siz de ofisinizi aydınlatın.

According to Greek mythology, the titans are the race of gods who ruled the world in the golden age.
According to mythology, there are twelve Titans in the world. The Doxa Titan series is inspired by Theia,

which symbolizes light. Titan’s white and simple design will bring a bright and spacious atmosphere
to your office. Titan’s elegant structure creates a perfect aesthetic in your office. Brighten up your

office with Titan’s flawless design that shines with light.

80x50x42 cm

SERİLER
SERIES
SERIES
SERİLER

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES
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SOLID
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  BEYAZ

COLORS OF FURNITURES:  WHITE



97
96 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

SO
LI

D

Solid Side Table
Solid Etajer

80x50x75 cm

Solid Masa
Solid Table
140-160-180x80x75 cm

Solid Sehpa
Solid Coffee Table
50x50x42 cm

Solid Sehpa
Solid Coffee Table
80x50x42 cm

De Stijl Sanat Akımı, Neo Plastisizm sanatının bir uzantısı olarak görülmektedir. Kübist yaklaşımın 
da ektisiyle gelişmiş olan bu akım, Piet Mondrian’ın 1912 – 1917 yılları arasındaki araştırmalarının bir 
sonucudur. Anlatım dili genel olarak dik açı ve düz çizgi, dikey ve yatay çizgi kompozisyonlarından 

oluşmaktadır. Doxa tasarım ekibi olarak Solid modelini tasarlarken, Piet Mondrian’dan ilham alarak, 
de Stijl’in modern, iç içe geçmiş geometrik kesitlerini ofis mobilyası formuna dönüştürdük. Solid’in 
kusursuz bir bütünsellik oluşturması, kare ve dikdörtgen parçaların bu şekilde bir araya getirilmesi 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Solid, sağlam yapısını ve üçüncü boyutun görselliğini Mondrian stili ile 

ofisinize getiriyor. 

De Stijl Art Movement is seen as an extension of Neo Plasticism art. This trend, which developed with 
the influence of the cubist approach, is the result of Piet Mondrian’s research between 1912 and 1917. 

The narrative language generally consists of right angle and straight line, vertical and horizontal line 
compositions. As the Doxa design team, while designing the Solid model, we took inspiration from 

Piet Mondrian and transformed de Stijl’s modern, interlocking geometric sections into office furniture. 
Solid’s creation of a perfect integrity, bringing together square and rectangular parts in this way

emerged as a result. Solid brings its solid structure and the visuality of the third dimension to your 
office with Mondrian style.

SERIES
SERİLER

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES

Doxa Design Team

atecozemin.com
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SERİLER / SERIES

RADICAL

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  NAGANO MEŞE, ANTRASİT

COLORS OF FURNITURES:  NAGANO OAK, ANTHRACITE



101
10
0 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

R
A

D
IC

A
L

Radical Desk with Side Table
Radical Kesonlu Masa

80x50 cm

Radical Masa
Radical Table
120-140-160x70-80x75 cm

Radical Etajer
Radical Side Table
80x50x75 cm

Hareketli Keson
Mobile Pedestal
40x45x57 cm

Radical Sehpa
Radical Coffee Table
50-80x50x42 cm

Sabit Keson
Immobile Pedestal
40x45x72 cm

SERİLER
SERIES
SERIES
SERİLER

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES

atecozemin.com



10
2 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

Radical Workstation İki Kişilik Radical Workstation Dört Kişilik
Radical Workstation for Two People Radical Workstation for Four People
120-140-160x142x75 cm 240-280-320x142x75 cm

R
A

D
IC

A
L

Radical Workstation Altı Kişilik
Radical Workstation for Six People
360-420-480x142x75 cm

SERIES
SERİLER

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES

Performans Odaklı 
Tasarım

Performance Based Design

atecozemin.com
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ADMIN
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  ARYA, ANTRASİT

COLORS OF FURNITURES:  ARYA, ANTHRACITE
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10
6 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

A
D

M
IN

Admin Immobile Pedestal
Admin Sabit Keson

40x45x32 cm

Admin Masa
Admin Table
177-197-217x80-160x75 cm

Admin Sehpa
Admin Coffee Table
50-80x50x42 cm 120x75 cm

Admin Toplantı Masası
Admin Meeting Table

Admin Toplantı Masası
Admin Meeting Table
210-260x110-115x75 cm

SERIES
SERİLER

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES
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LEVEL
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  BEYAZ, ANTRASİT, SİYAH

COLORS OF FURNITURES:  WHITE, ANTHRACITE, BLACK
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11
0 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

LE
V

E
L

Doxa Design Team

İnovasyonu çalışma hayatınızın merkezine taşıyoruz. Doxa tasarım ekibi, ofis ihtiyaçlarınıza uygun 
teknolojik tasarımlarıyla iş hayatınıza kolaylık sağlıyor. Level modelinin ayarlanabilir masa yüksekliği ve 

farklı renk seçenekleri ile ofisinizdeki estetik algısını tek tuşla yönetebilirsiniz. 

We bring innovation to the center of your working life. Doxa design team provides convenience to 
your business life with its technological designs suitable for your office needs. With the adjustable 

desk height and different color options of the Level model, you can manage the aesthetic perception 
in your office with a single click.

Level Yükseklik Ayarlı İki Kişilik WorkstationLevel Yükseklik Ayarlı Masa
Level Workstation for Two PeopleLevel Desk
120-140-160-180x70x70-120 cm cm120-140-160-180x70x70-120 cm

120 cm Ayarlanabilir
Yükseklik
Adjustable Height 120 cm

Sabitlenebilir Ayar
Easy Fixation

SERIES
SERİLER

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES

atecozemin.com
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FOLD
SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  BEYAZ

COLORS OF FURNITURES:  WHITE



115
11
4 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

FO
LD

Doxa Design Team

Dar çalışma alanlarına mükemmel çözüm için Fold modelini deneyimleyin. Fold, akılcı tasarımındaki 
katlanabilir özelliği ile çalışma alanınızı istediğiniz şekilde yönetmenize imkan tanır. Doxa tasarım ekibi 

hassas ve kolaylık sağlayan tasarımlarıyla çalışma hayatınıza büyük bir yenilenme getiriyor. 

Experience the Fold model for the perfect solution for narrow workspaces. Fold allows you to manage 
your workspace the way you want with its foldable feature in its smart design. The Doxa design team 

brings a great renewal to your working life with its delicate and convenient designs.

Fold V Meeting Module
Fold V Toplantı Modülü

160x70x75 cm

Fold Katlanır Masa
Fold Folding Table
140-160x70x75 cm

Fold Toplantı Modülü
Fold Meeting Module
140x85x75 cm 180x90x75 cm 90-110x1,8x35 cm

Fold Köşe Dönüş Modülü Fold Masa Perdesi
Fold Corner Module Fold Masa Perdesi

SERIES
SERİLER

ÇALIŞMA SERİSİ
OPERATIONAL SERIES

atecozemin.com
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TOPLANTI MASALARI
MEETING TABLES

SERİLER / SERIES

GÖRSELDEKİ MOBİLYA RENKLERİ:  MİLANO CEVİZ, ANTRASİT

COLORS OF FURNITURES:  MILANO WALNUT, ANTHRACITE
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11
8 Verilen ölçüler uzunluk x genişlik x yükseklik’tir.

Product dimensions are width x lenght x height.

MALZEME LİSTESİ / MATERIAL LIST 

Seri
Serie

Malzeme
Material

Tabla Ebat
Desk Size Mermer

Marble
Masif

Massive
Kaplama
Coating

Lake
Lacquer DX Color Melamin Renkleri

Melamine Colors
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EXE-Z

220-240-260 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

TEFEN 

220-240-260 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

VIGOR

220-240-260 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

LUPO

200-220 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

MALZEME LİSTESİ / MATERIAL LIST 

Seri
Serie

Malzeme
Material

Tabla Ebat
Desk Size Mermer

Marble
Masif

Massive
Kaplama
Coating

Lake
Lacquer DX Color Melamin Renkleri

Melamine Colors

MAKAM SERİSİ
EXECUTIVE SERIE G
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SMART

180-200-220-240 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

HORSE

200-220 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

NEW WISE

200-220-240 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

LUSTER

220-240 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

FLEX

220-240 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

WORTHY

180-200 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

VOLUME

220-240 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

       SERİLER MALZEME LİSTELERİ 
SERIES MATERIAL LISTS

atecozemin.com

MALZEME LİSTESİ / MATERIAL LIST 

Seri
Serie

Malzeme
Material

Tabla Ebat
Desk Size Mermer

Marble
Masif

Massive
Kaplama
Coating

Lake
Lacquer DX Color Melamin Renkleri

Melamine Colors

ÇALIŞMA SERİSİ 
OPERATIONAL SERIE G
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NORD

120-140-160-180 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

TRIM

120-140-160-180 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

ADMIN

120-140-160-180 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

NICE

140-160-180 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

RADICAL

120-140-160-180 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

IRON

120-140-160-180 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

TITAN

120-140-160-180 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

SOLID

140-160-180 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

LEVEL

120-140-160-180 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

FOLD

140-160-180 cm

YÜZEY MALZEMELERİ
SURFACE MATERIAL

AYAK RENKLERİ
LEG COLORS

       SERİLER MALZEME LİSTELERİ 
SERIES MATERIAL LISTS



ANTRASİT / ANTHRACITE

SİYAH / BLACKBEYAZ / WHITE

AKASYA 

EVEREST

TRABZON MEŞE / OAK

NAGANO MEŞE / OAK

ARYAMILANO CEVİZ / WALNUT

BAROK MARBELLA KİRAZ / CHERRYAKÇAAĞAÇ / ALDER

CABANA

RAL 3020 KIRMIZI / RED

RAL 9003 AÇIK GRİ / LIGHT GREY

RAL 1023 SARI / YELLOW RAL 6018 YEŞİL / GREENRAL 2012 TURUNCU / ORANGE

RAL 9016 EKRU BEYAZ /  ECRU WHITERAL 7015 ANTRASİT / ANTHRACITE RAL 9005 SİYAH / BLACK

MELAMİN RENKLER / MELAMIN COLORS

DX COLOR

EXTRA - 15EXTRA - 08 EXTRA - 16

EXTRA - 03 EXTRA - 01

EXTRA - 17

EXTRA - 04

EXTRA - 07

EXTRA - 06EXTRA - 05

13723A 1372713591

EXTRA

NEW KING B GRUBU / GROUP 

CHESTER - 05

CHESTER - 04

CHESTER - 06

CHESTER - 01 CHESTER - 03CHESTER - 02

CHESTER



BASIC A GRUBU / GROUP 

TOSKANO - 2314

TOSKANO - 06

TOSKANO - 05

TOSKANO - 07

TOSKANO - 2307

TOSKANO - 09TOSKANO - 08

TOSKANO - 01

09-24

TOSKANO - 04

35-35

TOSKANO - 03

24-24

TOSKANO - 2309

TOSKANO

NINO

B070 B040

FİLE A GRUBU / GROUP 

10856 10806

ELİT A GRUBU / GROUP 

CREPE A GRUBU / GROUP 

SAHRA - 05

SAHRA - 04

SAHRA - 06

SAHRA - 12

SAHRA - 09SAHRA - 07

SAHRA - 01 SAHRA - 03SAHRA - 02

SAHRA - 16

SAHRA

E007

CR110

E008

CR190

E012

CR140

E017

CR200

E010

CR220

11206 20-2680

VISAGE A GRUBU / GROUP 

901 226 010 605 060
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