


PREFACEÖNSÖZ
Sizin için bir ekip kurduk… 
Önce tasarladık… Projelendirdik… 
 Sonra yılların tecrübesine emekle değer kattık.Bu sü-
reçte vardığımız son noktayı da sizlerle paylaşmak istedik. 
 Doğru bir teşhir, çarpıcı bir sunumun ürününüze kata-
cağı değeri biliyoruz. Tüm tasarımlarımızı bu anlayışla, estetik 
bir görsellik ve işlevsel bir sunumu amaçlayarak yarattık.  
 Ürünlerinizi sadece teşhir etmiyoruz. Size, özgün ve 
çağdaş bir çizgide,  kalite ve estetiğin uyumunu sunu-yoruz. 
Bunu yaparken çağdaş tasarımlarla , fonksiyonel olanla este-
tik olanı birleştiririyoruz.
 Sizlere, çok geniş bir yelpazede tasarlanmış sunum 
ve üretim hizmetinin yanında, mağazalarınızın kurumsal kim-
liğinin mağaza ekipmanlarına yansıtılmasına yönelik özgün 
çalışmalar da sunuyoruz. 
 Bilgi birikimimiz, uzman kadromuz, kalite belge-
le-rimiz ve kullandığımız son teknolojiyle ortak bir standart-
ta hazırlamış olduğumuz projelerimizi gerçekleştirirken, aynı 
zamanda kurumunuza özel, mağazanızın özellikle-rine uygun 
tasarımları da hayata geçiriyoruz.
Mağazalarınızda mevcut alanlarınızı sizlerin istek ve ihtiyaçları-
nız doğrultusunda en etkin sunumu sağlayacak şekilde değer-
lendirmeye yönelik projeler gerçekleştiriyoruz.

We formed a team for you… 
First we designed and conceptualized the Project…
 Then, we added value to the experience of many 
years with labor. And we wished to share the point we have 
reached in this process.
 We are aware how much value a correct display and 
a striking presentation will add to your product. This is the 
reason why we created our designs with this concept and by 
aiming an aesthetical vision and functional presentation.
 We are not only displaying  our  products but present-
ing you the harmony of quality and aesthetics on a unique and 
contemporary line, as well. In the meantime, we are merging 
the functional one with the aesthetical one. 
 Besides  the  presentation  and  production  service  
designed at a very wide range , we offer you  unique studies 
devoted to the reflection  of  the  institutional identity of your 
stores to the equipments of the store. 
While giving life to our projects we prepared at a common 
standard with our knowledge, expert staff, quality certificates 
and the state of art  technology,  we also  realize  the  ideas 
especially for your company ,in  compliance with the charac-
teristics of your store. 
 We realize projects towards making use of the pre-
sent areas in your stores, to provide the most effective pres-
entation according to your needs and wishes.
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best idea
Bazen en iyi fikir, en sade olandır…

Aranan  tüm ürünlere hızlı ulaşımın öneminin bilinciyle, sizin 
için tasarladık; estetik bir düzen kurduk.

Beyazın sade zarafeti ve simetrinin estetiği içinde, aranılan 
her ürünün kolayca bulunabileceği bir düzen, rahatça gezi-
lebilecek ferah bir atmosfer yarattık. 

Bu mağazada her şey çok şık!

Sometimes the best idea is the simplest idea…

Being conscious of the fact that reaching all needed     products  
as  fast  as possible is  very  important , we designed for you 
and provided an aesthetical system.

Within  the  aesthetics  of  the  symmetry and  simple  sophis-
tication of  white , we  created a  very  spacious  atmosphere 
where you can walk around with no hassle and find all the prod-
ucts you need easily.

Everything in this store is very stylish!
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sophisticated
Mekânlarda şık ve asil bir dokunuş…

Tüm alanlarda uyum ve ahengi hedefledik, her ayrıntıyı 
hesapladık, şık ve kullanışlı bir tasarımla projelendirdik.

Çok sayıda ürünü sade, şık bir tasarımla sergiliyoruz. Tüm de-
taylara yansıyan kalite, sergilediğiniz ürünlere değer katacak. 

Klasikle  modernin uyumu , mağazanıza , estetik ve özgünlük  
katıyor . İnsan bu  mağazadan hiç  çıkmak istemiyor!

A stylish and sophisticated touch in the sites…

We aimed harmony and taste in all areas, considered each 
and every detail and conceptualized with a stylish and func-
tional design.

We are displaying many products in a stylish design. Quality 
that reflects to all the details will add value to the displayed 
products.

The harmony of the classical and the contemporary adds aes-
thetics and individuality to your store . You would never wish 
to leave this store.
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value
Her metrekarenin değerini biliyoruz…

Modern çizgileri, hafif ve dayanıklı malzemesiyle mağazalarınız 
için fonksiyonel bir kullanım sunuyoruz. 

Sizlere, mekânlarda en etkin kullanımı hedefleyen bir işlevsellik 
sunarken, her zaman güzeli arayan bakışımızla da estetikten 
ödün vermiyoruz.

We appreciate the  value  of  each and every square  meter…

We are offering a functional usage for your stores with its 
modern lines along  with  the  light and  durable  material.

While offering you a  functionality  aiming  the  most effective 
use of the sites, we never make concession from our point 
of view that always looks for the beauty.
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vision
Işık ve camın ezeli aşkı…

Çağdaş çizgilerle entelektüel bakışımızı  birleştirdik , şık ve 
fonksiyonel bir tasarıma dönüştürdük.

Mekânlarınız  şık  ve sofistike  bir  dokunuşla  değer kazanacak. 

Müze sadeliğinde, her ürün daha değerli ve zarif, her biri kendi 
ruhuyla ön plana çıkıyor.

Eternal love of the light and the glass…

We have united our intellectual vision with the  con-tempo-
rary lines and turned it into a stylish and functional design.

Your sites will have more value with  a  stylish  and sophis-
ticated touch.

Within the simplicity of a museum like atmosphere, each 
product comes  to  the  forefront a s  a  more valuable, more 
elegant product that owns its own spirit.
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difference
Siyahın asaleti mağazanızın atmosferine farklılık katacak…

Ürünlere   kolay   ulaşımı  ve  etkileyici  bir  sunumu hedefledik 
, zarif çizgilerle tasarladık.

Size, uyumlu ve sade dizaynıyla spor mağazanız için ideal bir 
tasarım sunuyoruz. Arka fon olarak siyah renk, ürünlerinizi 
çarpıcı bir görsellikte sunuyor.

Nobility of black will create difference in the atmosphere of 
your store…

We aimed easy reach and impressive presentation for the 
products and designed them with elegant lines.

We are offering you an ideal design for your sports store with 
a simple and harmonious design. Black background presents 
the products with an impressive visual effect.
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colorful
Renkli ve zengin bir sunum…

Sizin için modern çizgilerle tasarladık; etkin bir sunumla, ürün-
lere en kolay ulaşımı sağladık. 

Yüzlerce ürünü aynı anda teşhir edebilecek kadar fonksiyonel, 
aynı zamanda insanı coşkulandıracak kadar aktif ve dinamik 
bir tasarım.

A rich and colorful presentation…
We have designed this with modern lines and provided the 
fastest reach by means of an effective presentation.

A design that is functional enough to display hundreds of 
products at the same time and active and dynamic design that 
will offer joy to people, as well.
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identy
Mağazanıza kimlik kazandıracak özgün bir tasarım…

Bir spor mağazasının dinamizmini hedefledik, estetikle 
birleştirerek projelendirdik.
 
Mağazanızın kullanım ihtiyaçlarını göz önüne alarak yerleşimi 
sağlanan ürünlerinizi,
modern ve çağdaş çizgilerle en çarpıcı hale getiriyoruz.

A unique design that will offer an identity to your store…

We targeted the dynamism of a sports store and conceptual-
ized the project by combining with aesthetics.

We make your products that are placed according to the us-
age needs of your store very attractive by making use of mod-
ern and contemporary lines.
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conceptualizing
Kolaylık ve estetik birarada…

Tasarımda tüm ihtiyaçlarınızı düşündük; her metrekareyi 
değerlendirdik.
Pratik ve fonksiyonel kullanımıyla hem tüm ürünler elinizin 
altında, hem de her şey düzenli ve presentabl…

Simplicity and aesthetics are hand in hand…

We thought about all your needs during conceptualizing the 
design, we evaluated every square meter.

All the products are within your reach with their practical and 
functional usages and everything is presentable and in or-
der…
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individulity
Detaylardaki özgünlük…

Size özel ,  özgün  tasarımlarla  geliştirdiğimiz  zengin     sunum 
olanaklarıyla, bir spor mağazasının ruhunu yansıtan modern 
çizgiler ve çok amaçlı kullanım  kolaylığı sunuyoruz.

Individuality in the Details…

We offer you the opportunities of the rich presentation we de-
veloped with genuine designs special for you, modern lines 
that reflect the spirit of a sports store and multipurpose usage 
simplicity. 
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particulars







express









smooth









harmony
Çağdaş ve fonksiyonel…

Her ürün için ayrı ayrı detaylandırdık; canlı bir uyumla 
birleştirdik.

Modern ve zarif dizaynıyla ürünü ön plana çıkarırken, çok 
amaçlı kullanımıyla da birbirinden farklı her ürün için çarpıcı 
bir sunum olanağı sağlıyor.

Contemporary and functional…

We detailed the design separately for each product; we joined 
it with a vivid harmony.

While bringing the product to the center stage with its elegant 
and modern design, it provides an impressive presentation op-
portunity for each different product with its multipurpose use
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