
İŞ VE YAŞAM ALANLARINIZI ŞEKİLLENDİRİR



1989’dan bu yana geniş alana yayılan faaliyetleriyle 
yapı, mimari ve tasarım üçgenindeki sektörler 
birliğine öncülük eden Klassis, çalışma ve yaşam 
alanlarını şekillendirmektedir.

Karo halı, lüks vinil karo – LVT, kauçuk zemin, rulo 
dokuma halı, ofis mobilyaları, arşiv ve depolama 
sistemleri, iç mekan yükseltilmiş döşeme sistemleri, 
deck sistemleri, yüzer ayak sistemler ve tavan askı 
sistemlerinin de içinde bulunduğu, zengin çeşitlilik 
gösteren bir ürün skalasına sahip olan Klassis; proje, 
satış, uygulama ve servis alanlarında kullanıcılarına 
kalite ve güven prensiplerine dayalı, kesintisiz bir 
hizmet sunmaktadır.

Farklı sektörlere yönelik geniş bir ürün ağını 
bünyesinde barındıran Klassis, kendi kulvarlarında 
dünya çapında lider Interface, Steelcase, 
Vetedy, Tate, Buzon, Lindner ve ZT Floor gibi 
uluslararası birçok firmanın Türkiye temsilciliğini 
üstlenmektedir.
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MOBİLYA ÇÖZÜMLERİ ZEMİN ÇÖZÜMLERİ ARŞİV & DEPO  SİSTEMLERİ KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
Bireysel ve kolektif çalışmanın önünü 
açan, ekip ruhunu ve mahremiyeti bir 
arada kurgulayan çalışma modelleri 
tasarlıyoruz. Mutlu çalışanlar ve mutlu 
işverenlerle maksimum iş verimliliği 
için her zaman yanınızdayız.

Estetik mekan tasarımı, zemini 
doğru kurgulamaktan geçer. Yüksek 
teknolojili   alt yapı sunduğumuz 
zeminlerinize, özel doku ve 
desenlere sahip zemin kaplama 
koleksiyonlarımızla değer katıyoruz.

Alanın çok değerli olduğu günümüz 
dünyasında, her metrekareden 
yararlanmayı  ilke edinen markalarla 
çalışıyoruz. Arşiv ve depolama 
sistemlerimizle ofislerinizde estetik 
mekanlar yaratmak mümkün.

Bina içindeki geniş ve ağır öğelerin 
yukarıdan askıya alınmasıyla elde 
edilen taşıyıcı asma sistemleri ile 
teknolojinin bina içinde geçişini 
sağlıyoruz. Mekanlarınız artık çok 
daha estetik ve özgür.

ÜRÜNLER



SERVİSLER

Bir terzi titizliğiyle çalışıyoruz. 
Taleplerinize bağlı kalarak, 
şirketinizin verimliliğini arttırmak 
adına doğru bütçe ile doğru ürün ve 
sistemleri  sizler için eşleştiriyoruz. 
Size özel konseptler için buradayız. 

Müşterilerimize özel konseptlerin 
onayı ile başlayan projelendirme 
hizmetimiz, metrajlama süreci ve 
yerleşim planının detaylandırılması 
ile devam eder. Hayalinizi gerçeğe 
dönüştürmek için yanınızdayız.

Tasarım sürecinde alınan kararları 
sorunsuz bir şekilde uygulamak 
adına, yapılacak tüm operasyonun 
aşamaları profesyonel ekiplerce 
tanımlanır ve süreç, iş yönetim planı  
çerçevesinde takip edilir. 

Verdiğimiz tüm hizmetlerin takibini, 
proje tamamlandıktan sonra da 
devam ettirmek asli görevimizdir. 
Müşteriye olan bağlılığımız kesintisiz 
devam eder. Bizlere ihtiyaç 
duyduğunuz her an sizlerleyiz.

KONSEPT GELİŞTİRME PROJELENDİRME HİZMETLERİ UYGULAMA & LOJİSTİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER
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Çalışma Sandalyeleri |

Çalışma alanları yaratma konusundaki uzmanlığı 
ve geliştirdiği sistemlerle sektörde lider 
konumda olan Steelcase’in özenle tasarladığı 
çalışma sandalyeleri, firmanın çalışanlar 
üzerinde yapmış olduğu araştırmaların ışığında 
tasarlanıyor.

Günümüz çalışma hayatının gerekleri üzerindeki 
analizlere bağlı kalınarak, mükemmel 
konforun hedeflendiği çalışma sandalyesi 
koleksiyonlarının hepsi özel renk ve ergonomisi 
gelişkin teknolojiye sahip. 

Yaptığı yatırımlarla,  çalışan mutluluğunu ve iş 
verimini arttırmayı hedefleyen Steelcase, masa 
başı çalışmadan, günlük toplantılara, beyin 
fırtınalarına olanak veren buluşmalara eşlik 
eden sandalyelerden, yönetici koltuklarına 
kadar geniş skaladaki ürün gruplarıyla daha 
yaratıcı olmanın önünü açıyor. 



Çalışma Sistemleri | ‘Desking’

Çalışanların yaratıcılığını, konsantrasyonunu, 
işbirliğini geliştirmek için ideal olanın doğal 
ve rahat bir atmosfer yaratmak olduğunan 
inanan Steelcase, çalışma masaları için farklı 
kullanımlara olanak veren alternatifli bir çok 
koleksiyona sahip.

Steelcase, bireyden ekip çalışmasına, gün 
boyunca çalışmaya odaklanmak için, sabit ya da 
yüksekliği ayarlanabilir, modüler ya da tekil bir 
dizi çözüme sahip masa seçeneklerine sahip. 
Farklı markalarla olan işbirlikleri sayesinde, 
ofis ortamında yerleşik, göçebe ya da toplantı 
çalışma tarzlarını destekleyen tutarlı bir işlerlik 
elde eden Steelcase, çalışanların fizyolojisini ve 
biyolojisini destekleyen ortamları, işlevsellik ve 
estetik arasındaki denge ile mümkün kılıyor. 



Çalışma Sistemleri | Kişisel Alanlar

Çalışmakta olduğumuz mekanların niteliği ve 
biçimi günümüzde hiç olmadığı kadar önem 
kazandı. Daha iyi işbirliği yapmamıza, daha iyi 
konsantre olmamıza, daha iyi deney yapmamıza 
ve daha iyi öğrenmemize yardım etmeleri için 
doğru mekansal kurgu kaçınılmaz.

Kişisel çalışma alanlarının alternatifli tasarımları 
sayesinde, dikkati dağıtabilecek olası birçok 
durumdan çalışanlar kendilerini soyutlayabiliyor 
ve ergonomik çözümler sayesinde mükemmel 
konforu sağlanabiliyor. Yüksek teknoloji ile 
tasarlanan ürünler, sürekli şikayetçi olunan sırt 
ve boyun ağrılarına da çözüm sunmakta. Laptop 
ve elektronik aletler için yerleştirilen çalışma 
yüzeyi, isteğinize göre ayarlanabiliyor. Sonuç, 
zaman içinde adapte olabilen ve gelişebilen 
esnek çalışma sistemleri.



Oturma Alanları |

Çalışanlar artık geleneksel ofis formlarını ve eski 
çalışma sistemlerini sönük ve samimiyetsiz 
buluyorlar. Pek çok çalışan, geleneksel ofis 
mekanlarının olumsuz etkilerini azaltma 
ihtiyacından dolayı çalışmak için alternatif 
yerlerin arayışı içerisinde. İşverenler de, yaratıcı 
işlere ilham ve destek veren, çalışanlarının 
işbirlikleri kurabildiği ve profesyonel 
gelişimlerini hızlandırabildiği çalışma 
mekanlarını desteklemek adına önemli adımlar 
atmakta. Steelcase, bu talebin nitelikli bir 
şekilde hayata geçirilmesi adına, uzun soluklu 
bir araştırma ve geliştirme süreci neticesinde, 
çalışanların iş yaşamında motivasyonunu 
arttıran, sosyalleşmelerine olanak veren, 
mahremiyet, ergonomi ve teknolojiye sahip 
ev rahatlığındaki mekanları, farklı kuşakların 
bir arada çalışmasını da olanaklı kılarak 
geliştirmekte. Performanstan ödün vermeden 
tasarım ve kaliteyi birleştiren oturma alanları, 
yeni ve yaratıcı fikirlerin üretilmesine ilham 
vererek, kullanıcılarına daha fazlasını sunmaya 
devam ediyor.



Teknolojik Çözümler |

Steelcase, derin çalışma alanı uzmanlığını ve 
çözümlerini dijital teknolojiyle birleştirerek, 
şirketlere çalışanların daha önce hiç olmadığı 
gibi hareket etmelerine, hissetmelerine ve daha 
iyi düşünmelerine ve etkileşim kurmalarına 
yardımcı olan araçlar sunmakta.

Bireysel ya da ekip çalışmasının ihtiyaçlarına 
yanıt veren medya çözümleri sunan, çalışanların 
bilgiye ulaşması ve bu bilgileri paylaşmalarına 
yardım eden,  katılımcılar arasında hızlı ve 
kesintisiz bilgi paylaşımı ile daha homojen 
toplantıları mümkün kılan Steelcase, teknolojik 
çözüm sistemleri ile çalışma hayatını keyifli ve 
verimli bir hale getiriyor.



Eğitim Mobilyaları |

Bugünün öğrencileri aktif bir öğrenme ortamı 
arzuluyorlar ve sınıflarından hiç olmadığı 
kadar çok şey bekliyorlar. Öğrenciler ve 
eğitimciler bulundukları çevrelerin, birlikte 
öğrenme, birlikte oluşturma ve açık tartışmaları 
desteklemesini talep ediyorlar. Aktif öğrenmeyi 
teşvik etmek veya mümkün olduğunca çok 
sayıda öğrenciye uyacak şekilde bir sınıf 
düzenlemek doğru kurgulanmış mekanlar ve 
onlara eşlik eden doğru eğitim mobilyalarıyla 
mümkün.

Steelcase, ‘her alan eğitim alanıdır’ anlayışıyla, en 
etkili, faydalı ve ilham verici öğrenme ortamları 
yaratmak için eğitim kurumlarıyla birlikte 
çalışarak mobilya serilerini geliştirmektedir. 
Sınıflarda, kütüphanelerde, okul koridor 
ve dinlenme alanlarında ortaya çıkan tüm 
ihtiyaçlara yanıt veren Steelcase eğitim 
mobilyaları, geleneksel eğitim modellerinden 
kopuşu tariflemekte ve yeni öğrenme ortamları 
yaratarak sektörüne liderlik etmektedir.



Depolama Mobilyaları |

Günümüzde depolama ünitelerinin işlevi 
sadece muhafaza etmenin çok daha ötesine 
gidiyor. Uygun bir organizasyon olmadan, 
çalışanlar, işleri tamamlamak için dar alanlarda 
gezinmek ve ihtiyaç duydukları öğeleri aramak 
için zaman harcamaktalar.

Steelcase, ofisler, eğitim ve sağlık yapıları için 
özenle geliştirdiği, estetik kalitesi yüksek, 
depolama ihtiyaçlarına yanıt veren çok çeşitli 
ürün yelpazesine sahip. Steelcase depolama 
mobilyaları, mekan kullanımının verimliliğini 
arttırırken aynı zamanda çalışanlarına, alan 
seçimi ve kontrolü sağlayan, farklı büyüklük, 
model ve fonksiyonlarda, bireyleri ve grupları 
çalışma stillerine göre ayrı ayrı destekleyecek 
depolama çözümlerine sahip. İster tek bir 
kişi tarafından sahiplenilsin, ister toplu bir 
çalışma alanında konuşlandırılsın; Steelcase 
depolama mobilyaları, özgün çizgileri ile kişisel 
depolama, mahremiyet ve mekansal bölünme 
kavramlarına yeni bir boyut kazandırıyor. 



 Akustik Kabin Sistemleri |

İnsan hayatını doğrudan etkileyen gürültü 
konusunda birçok araştırması bulunan  
Steelcase, açık planlı ofislerde uygun akustik 
ortamın sağlanması ve verimin artması 
konusunda gizlilik, iş yerinde dikkat, katılım 
ve yaratıcılık başlıklarından ilham alarak 
Officebricks Acoustics Pods sistemine sahip.

Esnek planlamaya olanak sağlayan sistemdeki 
akustik bölmeler, delme, yapıştırma veya 
vidalama işlemine ihtiyaç duymadan hızlı bir 
şekilde monte edilebildiği gibi sökme işleminin 
de sorunsuz ve hızlı olduğu bir strüktüre sahip.

Lamine cam ve akıllı tuğla sisteminden üretilen 
Officebricks Acoustic Pods, kabin içinde ses 
yalıtımı sağlayarak yapılan konuşmaların gizli 
kaldığı bir ortama mekan hazırlıyor.



ZEMİN ÇÖZÜMLERİ

Özenle tasarlanmış, renk doku ve 
teknik özellikleri ile günümüz estetik 
ve kalite değerlerine öncü olan 
markalarla çalışıyoruz. Projelerinizde 
hayal ettiğiniz  mekansal etkiler 
zeminlerimizle gerçeğe dönüşüyor.

Altyapı sistemlerinin bina içerisinde 
kolayca dağılımının yapılmasını 
sağlayan yükseltilmiş döşeme 
sistemleri, uluslararası arenada 
lider markaların güvencesiyle özel 
projelerde kullanıcıları ile buluşuyor.

Tasarım ve teknik özellikleri ile 
alanında en güvenilir marka olan 
Buzon ile işbirliğimiz devam ediyor.  
Dayanıklı ve ayarlanabilir özelliklere 
sahip sistemlerle kullanılabilir açık 
alanlar yaratma konusunda iddialıyız.

DECK SİSTEMLER ZEMİN KAPLAMAİÇ MEKAN YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEMEYÜZER SİSTEM AYAKLAR
Bahçe, havuz kenarı ve teras gibi 
dış hava koşullarına maruz kalan 
zemin ve cephe projelerinin en etkili 
çözümü, yüksek dayanımlı deck 
sistemlerimiz. Geniş ürün yelpazesine 
sahip markamız ile estetiği yakalayın.



ZEMİN KAPLAMA

Karo Halı
LVT

Kauçuk Zeminler
Rulo Dokuma Halılar



KARO HALI ZEMİNLER|

Modüler halı olarak da bilinen karo halılar 
ağırlıklı olarak ticari mekanlarda kullanılan bir 
zemin kaplaması olarak yükselen bir ivmeyle 
gündelik hayatımıza girmiş durumda. Rulo 
halılara oranla daha sağlıklı ve konforlu bir iç 
mekan sağlayan modüler halılar, kolay kurulum 
ve bakım sayesinde maliyet ve zaman tasarrufu 
ile kullanıcılarına avantajlar sağlıyor. Tek bir 
parçada değişikliğe olanak vererek kullanım 
ve tamir süreçlerini verimli kılan ve dayanıklı 
olması için tasarlanmış karo halılar, uzun ömür 
ve yüksek performans getiriyor.

Interface’in sunduğu tasarım seçeneklerinin 
sınırsızlığı ile farklı ürünleri, renk ve desenleri 
bir araya getirerek benzersiz görünümler 
yaratmak mümkün.



Tasarımcılar, yaratmak 
istediği konseptin 
hikayesini en doğru 
şekilde yansıtabilen 
markanın izini sürer.

Halı, iç mekan 
iklimlerine uyumludur. 

Akustik ve artan 
enerji verimliliği için 

avantajlar sağlar.



LVT ZEMİNLER |

Interface’in modüler karo halılarıyla boyut 
ve yükseklik açısından mükemmel uyumu 
yakalamak için ürettiği lüks vinil karoları-
LVT, günümüzde en dayanıklı ticari yer 
kaplamalarından biri olarak değerlendirilmekte.

Modern teknoloji kullanılarak çok katmanlı 
olarak üretilen LVT ürünleri, mimarlara 
yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri sınırsız 
olanaklar sağlarken, kullanıcıları için de 
mükemmel estetik ve konforu beraberinde 
getiriyor.



LVT, aşınmaya dayanıklı, 
esnek ve hijyenik yapısıyla 
bir çok mimari fonkisyonun
zeminlerinde tercih sebebi.



KAUÇUK ZEMİNLER |

‘Daha güvenli alanlar yaratmak insan 
merkezli tasarım ile ilgilidir’ ilkesi ile ürün 
ve hizmet sunan Nora markası Interface 
güvencesi ile kullancılarıyla buluşuyor.

İnsan merkezli tasarımı, basitçe, iyileşme, 
öğrenme ve çalışma ortamlarınızdaki 
engelleri ele alan birinci sınıf kauçuk 
zemin kaplama çözümleri ile hayata sunan 
Nora, yaratıcı, empatik ve işbirlikçi bir 
süreci işleterek projelere destek oluyor. 

Sürekli aktif olan odak grupları ve tasarım 
atölyeleri aracılığıyla üretim yapan Nora, 
kullanıcı geri bildirimleriyle sürekli 
güncellediği ihtiyaçları doğru ve etkin bir 
şekilde analiz ederek kaliteli hizmet verme 
konusunda sektöre liderlik etmektedir.



RULO DOKUMA HALILAR |

Klassis çatısı altında zemin çözümleri sunan 
Carpet Concept markası, özel işçiliğe sahip düz 
dokuma halıları ile kullanıcılarıyla buluşuyor. 
Havlı tellerle klasik dokuma teknolojisini 
günümüzün tasarım ve konfor taleplerine 
uyarlayan Carpet Concept’in üretimi geleneksel 
el sanatına dayanmakta; iki iplik, uzunlamasına 
uzanan çözgü ipliği ve atkı ipliğinin çaprazlama 
ve doğru bir açıda kesişmesiyle elde ediliyor. Bu 
teknik, rep, kadife ve friz gibi çeşitli yüzeylerin 
elde edilmesini sağlarken, elde edilen özel renk 
ve dokularla farklı tasarımları olanaklı kılıyor. 

Üç boyutlu etkiler sağlayan ipliklerin kullanıldığı 
Carpet Concept dokuma halıları, işçiliğin 
değerinin ön plana çıktığı, elde edilen dokunun 
bir karaktere sahip olduğu etkileyici tasarımlar 
sağlıyor. Dayanıklılığı ile modern mimari zemin 
tasarımlarının önünü açan dokuma halıları, 
kolay bakım avantajları ile bir çok mekanda 
kullanmak  mümkün.

 



DECK SİSTEMLERİ

Parke
Teras Kaplama Deck sistemi
Cephe Kaplama
Tavan Kaplama



Ahşap deck üretim ve dağıtımında  20 yılı 
aşkın deneyime sahip uluslararası firma 
Vetedy, bahçe, havuz kenarları ve teras gibi 
dış mekanların zeminleriyle, dış cephede 
duvar ve tavanlarda kaplama olarak kullanılan 
geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Dış hava 
şartlarına dayanıklılık, sökülüp takılabilme 
kolaylığı, sorunsuz uygulanabilirlik ve rahat 
temizlenebilme özellikleriyle rakiplerinden 
ayrışan Vetedy, dünyanın ilk görünmez montaj 
aparatını kullanan ve oksidasyona ihtiyaç 
duymayan  Softline Deck Sistemi ile devrim 
niteliğinde bir ilk sisteme imza atmıştır. Hiç bir 
şekilde kimyasal işlemden geçmeyen, çevre ve 
kullanıcı dostu ürünleriyle mekanlara zenginlik 
katan deck sistemleri, mimarların dış mekanlar 
için hayal ettikleri atmosferi yakalamalarına 
büyük destek vermektedir.

AHŞAP DECK SİSTEMLERİ |

Sorunsuz Uygulanabilirlik
Söküp Takılabilme Kolaylığı

 Yüksek Performans
Estetik Renk ve Dokular

Kolay Bakım
Görünmez Montaj Sistemi

Sürdürülebilir Bir Çevre
Gelişkin Ar&Ge Sistemi



ARŞİV & DEPO SİSTEMLERİ

Arşiv Sistemleri
Depolama Sistemleri
Müze Sistemleri
Kütüphane Sistemleri
Ticari alan Depo Sistemleri



Alanın değerli bir varlık haline geldiği 
dünyamızda, mevcut her metrekareden en iyi 
şekilde yararlanmaya kendisine ilke edinmiş 
uluslararası Bruynzeel ve Dexion markalarının 
distribütörlüğünü yapan Klassis, kullanıcıları 
için yenilikçi ve yerden tasarruf sağlayan 
depolama sistemleri sağlayarak, arşiv ve depo 
alanlarını organize etmektedir.

Tarihsel koleksiyonları korumak, gizli belgeleri 
güvenle saklamak , ilham verici ortamları 
şekillendirmek ve yepyeni bir çalışma şekli 
sağlamak gibi bir çok ihtiyaca yanıt veren 
ürünlere sahip markalar, özellikle şık ve işlevsel 
çalışma alanları oluşturmayı hedeflemektedir. 
Kullanıcıların taleplerine özel sistemler 
geliştiren Bruynzeel ve Dexion markaları, her 
detayda modern teknolojinin avantajlarını 
kullanmakta ve projelendirme sonrası destek 
hizmetleri vermektedir.

ARŞİV SİSTEMLERİ |

Yenilikçi Anlayış
Yer Tasarrufu

İhtiyaca Göre Sistem Üretimi
Modern Teknoloji Kullanımı

Estetik Kalite
Gelişkin Ar&Ge Sistemi



Depo veya saha dışı depolama alanı, basit 
ve verimli bir depolama çözümü gerektiren 
pratik bir iş tesisidir. Bir sanat mağazası, 
kütüphane, hastane veya fabrika mağazası 
olsun, Bruynzeel’in mobil rafları depodaki 
depolama kapasitesini iki katına çıkarabilir. Bu, 
alan kullanımını optimize eder ve gayrimenkul 
maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabilir. 
Bruynzeel Depolama Sistemleri, maksimum 
verimlilik için özel olarak üretilmiş çok çeşitli 
sabit ve mobil raflar sunar.

İşletmeniz, bir tesis dışı veya depo mağazası 
için gereken herhangi bir depolama sisteminin 
boyutu, bitişi, düzeni ve boyutu için farklı 
taleplere ihtiyaç duymaktadır. Bruynzeel 
Depolama Sistemleri, depo depolaması için 
yenilikçi ürünler ve çözümler sunarak bir dizi 
endüstri için maliyet tasarrufu ve verimlilik 
avantajları sağlar.

DEPO SİSTEMLERİ |

Yenilikçi Anlayış
Yer Tasarrufu

İhtiyaca Göre Sistem Üretimi
Modern Teknoloji Kullanımı

Estetik Kalite
Gelişkin Ar&Ge Sistemi



İÇ MEKAN YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME

Ticari Zeminler
Ofis Zeminleri



Klassis, metal bir ızgara tarafından desteklenen 
ve kabloların, mekanik ve elektrik altyapı 
sistemlerinin bina içerisinde kolayca dağılımının 
yapılmasını sağlayan ve mekan kalitesini 
bozmadan, istenen noktadan çıkışların 
verilebildiği yükseltilmiş zemin markalarından 
Lindner, Tate ve ZT Floor Türkiye temsilcisi 
olarak kullanıcılarına hizmet vermektedir.  

Özellikle ofisler, finans ve sağlık kuruluşları, 
oteller, üniversiteler,  sistem ve elektrik 
odaları, eğitim kurumları ve sınıflar için yüksek 
standartlarda, kaldırma kapasitesi uygun 
yükseltilmiş döşeme sistemleri sunan markalar, 
uluslararası standartları ve müşterilerin 
güvenebileceği kaliteyi yakalayabilmek için 
uzman kadrolarla çalışmaktalar.

Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar üzerine 
kurulu ve farklı yapıdaki panellerden oluşan 
sistemler yüksek kaldırma kapasitesi, yangına 
dayanımı, uzun ömürlü olması ve rutubetten 
etkilenmemesi ile ön plana çıkmaktalar. Üst 
yapısı karo halı, vinil, kauçuk, hpl , parke, seramik 
ve doğal taş gibi malzemelerle kaplanabilen 
paneller, uzun ömrü ile kullanıcısına ekonomik 
fayda sağlamaktadır.

İÇ MEKAN YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME |

Modern Teknoloji Kullanımı
Yer Tasarrufu

İhtiyaca Göre Sistem Üretimi
Maliyet Tasarrufu

Mekansal Kalite Yönetimi
Bakım Kolaylığı



YÜZER SİSTEM AYAKLAR

Konut Teras Çözümleri
Kamusal Alan Çözümleri
Teras Çözümleri



Klassis, oteller, üniversiteler,  sistem ve elektrik 
odaları, eğitim kurumları ve sınıflar için yüksek 
standartlarda, kaldırma kapasitesi uygun 
yükseltilmiş döşeme sistemleri sunan markalar, 
uluslararası standartları ve müşterilerin 
güvenebileceği kaliteyi yakalayabilmek için 
uzman kadrolarla çalışmaktadırlar. 

YÜZER SİSTEM AYAKLAR |

Modern Teknoloji Kullanımı
İhtiyaca Göre Sistem Üretimi

Maliyet Tasarrufu
Mekansal Kalite Yönetimi



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

Ofis Alanları
Depo alanları
Ticari alanlar



Tate markasının güvencesiyle kullanıcılarına 
yüksek teknolojiyle üretilmiş ürün ve sistemler 
sunan Klassis, özel proje çözümleri ve destek 
hizmetleriyle sektöre ideal bir yöntem 
sunmaktadır. Tate Grid adıyla anılan taşıyıcı 
asma tavan sistemleri, bina içindeki geniş ve 
ağır öğelerin yukarıdan askıya alınması için özel 
bir çözüm geliştirmiştir. Yerinde inşa edilen özel 
tavan askı sistemleri yerine Tate Grid, mevcut 
sisteminize destek olacak çözümleri önceden 
belirlemenize ve tasarlamanıza olanak vererek 
kullanıcıları için avantaj sağlamaktadır. Diğer 
ızgara sistemlerine göre daha hızlı ve kolay 
kurulum yapılabilen sistemlerde, özel proje 
ihtiyaçları karşılayan  merkezler arası ızgara 
dizilimi yapılabilmektedir.

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ |

Modern Teknoloji Kullanımı
Yer Tasarrufu

İhtiyaca Göre Sistem Üretimi
Maliyet Tasarrufu

Mekansal Kalite Yönetimi
Proje Bazlı Sistem Çözümü



PROJE & REFERANSLAR



BASF TÜRKİYE İSTANBUL OFİSİ
Markalar: Interface
Ürünler: Human Nature Collection, Level Set 
Woodgrains Collection, Online-Offline Collection
İç mimari: Mimaristudio

İçe dönük bir fiziksel çalışma yapısından, 
açık ofis sistemine geçerek çalışma kültürü 
ve alışkanlıklarını değiştiren BASF Türkiye 
İstanbul Ofisi, iç mimari projesini yenilikçi 
prensipler üzerine kurmuştur. Çevreci 
yaklaşımı sebebi ile Leed adayı olan proje, 
tüm kademedeki çalışanların sosyalleşerek 
etkileşim içinde çalışmalarına olanak 
tanımaktadır. Bireysel ya da gruplar halinde 
çalışmak, toplantı alanları yaratmak, 
sosyalleşme ‘landmark’ları elde etmek, 
sirkülasyon alanlarını özelleştirmek gibi 
farklı mekansal kurgular, Interface’in 
estetik kalitesi yüksek, birbirine sorunsuz 
geçiş sağlayabilen, LVT ve karo halı 
tasarımları ile hayata geçmiştir.

Ahşabın sıcaklığını yansıtan Level Set 
Koleksiyonu, Woodgrains LVT ürünleri 
birlikte kullanılırken, On Line & Off Line 
Koleksiyonu, lineer dokuların sağladığı yön 
algısını güçlendirmiştir.



ERCİYAS HOLDİNG
Markalar: Interface, Steelcase, ZT Floor
Ürünler: Human Nature Collection
İç mimari: KG Mimarlık

Erciyas Holding’in, çalışma, yönetim ve 
rekreasyon ihtiyaçları gibi birbirinden 
bağımsız ve aynı zamanda birbiriyle 
entegre olması istenen farklı mimari 
fonksiyonları, KG Mimarlık tarafından, 
günümüz değişen çalışma hayatının 
ihtiyaçları gözetilerek, yenilikçi bir tasarım 
anlayışıyla hayata geçirilmiştir.Çalışma 
hayatının gündelik dinamizmini yakalamak 
adına sosyalleşmenin sağlanacağı kafe ve 
yeşil alanların, tekli çalışma kapsüllerinin, 
telefonla görüşme alanlarının mevcut 
programa eklenerek mekan çeşitliliğinin 
sağlandığı projede, Interface, Steelcase ve  
ZT Floor ürün ve sistemleri kullanılmıştır.

Dolaşım hattı, Interface ‘Human 
Nature Collection’ ürünü ile doğal 
bir ortamda var olmuşçasına tıpkı 
bir patika gibi kullanılan estetik 
bir zemine dönüşmüştür.  



Interface’in ‘Human Nature’ ve ‘Equal 
Measure’ koleksiyonları ile birçok 
farklı işlevin gerçekleştirileceği özel 
mekanlar yaratılmıştır.

BRITISH AMERICAN TOBACCO
Markalar: Interface, Steelcase, Zt Floor
Ürünler: Human Nature, Equal Measure, İ2i
İç mimari: Bakırküre Mimarlık

Bakırküre Mimarlık tarafından, hayata 
geçirilen projede, hiyerarşi yerine 
sosyalliğin, durağan bir oturma düzeni 
yerine hareketin temellendirildiği sosyal 
bir ofis tasarlanmıştır. Genç ve enerjisi 
yüksek BAT ekibi için, daha fazla esneklik, 
daha iyi bir iş-hayat dengesi, daha mutlu 
çalışma hayatı ve daha az kaybedilen 
zaman anlamına gelen ‘Hareket Temelli 
Çalışma Sistemi’ kurgulanmıştır. Steelcase 
ürün gruplarıyla estetik kalitesi ve konforu 
yüksek çalışma ve sosyal alanların elde 
edildiği projede, sorunsuz bir alt yapı 
kullanmak adına yükseltilmiş döşemede 
ZT Floor’un sistemlerini tercih etmiştir.



TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI GENEL MERKEZİ
Markalar: Interface, Vetedy
Ürünler: Human Nature, Touch of Timber
İç mimari: M-Ofis Mimarlık

Firmanın, “Tüketim Yerine Artı Değer” 
oluşturma hedefinin konsept tasarımın 
ana fikrini oluşturduğu projede, katılım 
kavramı, eşkenar dörtgen formuyla 
ifade edilmiş ve oluşan 3 boyutlu figür, 
mekanlarda kurumsal kimlik imzası 
kabul edilerek kullanılmıştır. Projede, 
yatay ve düşey olanın dengesi için seçilen 
malzeme, renk ve dokular, kurumsal 
kimliğin mekanlarda hissettirilmesi 
amacını taşımaktadır. Tasarımda, özel 
etkinlik ve davetlere ev sahipliği yapan 
bahçe ve teraslar, sosyalleşmeye olanak 
veren en önemli buluşma alanlarıdır.

Interface’in ‘Human Nature’ ve 
‘Touch of Timber’ koleksiyonları 
ile zemindeki farklılaşmalar ve 
geçişler sağlanmıştır.

Doğayla bütünleşme ve şeffaflığa  
yapılan vurgu, keyifli mekansal 
deneyimler sunan Vetedy deck 
sistemleriyle oluşturulmuştur.



YEMEKSEPETİ PARK
Markalar: Interface
Ürünler: Barricade Two, Composure, Level Set Stone, Monochrome Collection, Multichrome, 
Online-Offline, Polichrome Collection, Urban Retreat 2, World Woven
İç mimari: Erginoğlu & Çalışlar

Projenin ana konsepti, Yemeksepeti’nin  
7/24 çalışan bir kurum olmasına dayanarak, 
ofis içi sürekli ve dinamik yaşamı 
hayata geçirmek üzerine kuruludur. 
Katların kendine ait renkleri, bina içi 
işlevsiz bırakılmış asansör hacimlerinin 
dönüştürülmesi ile ortaya çıkan uyku 
odalarına da yansımaktadır. Hem katlar 
arasında hem de katın kendisinde, çalışma, 
toplanma, sosyalleşme ve dinlenme gibi 
ofis fonksiyonları, zeminlerinde tercih 
edilen özellikli serilerle, gerektiğinde 
birbiriyle ayrışan ya da uyum içinde 
kesişen mekansal hacimlerde kendilerine 
hayat bulmuştur.

Zengin çeşitlilikte renk ve doku 
seçeneklerine sahip Interface LVT ve 
karo halı koleksiyonlarıyla, mekansal 
dinamizm ve farklılaşmanın yaratılmıştır.



SAP OFFICE
Markalar: Interface, Steelcase
Ürünler: Composure, Works Geometry, WoodGrains,.................................
İç mimari: Mimari Studio

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx



ORTAKÖY NEST
Markalar: Vetedy
Ürünler: Softline
İç mimari: ?????????????

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx



GÜNCELLENMELİ



KLASSIS A.Ş.
Cumhuriyet Caddesi 50 E Harbiye 34367
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T: +90212 248 97 77
F: +90212 247 15 65
E:  klassis@klassis.com
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