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GNY GRUP, 15 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikimi olan idari ve teknik personeliyle; *Laboratuvar Tezgahları ve Sistemleri 
*Eczane Dekorasyonu ve Mobilyaları *Çelik Eşya Büro Mobilyaları *Ofis Mobilyaları *Ofis ve Çalışma Koltukları

Ürün çeşitlerini ve hizmetlerini sizlere güvenilir ve arzu ettiğiniz şekilde sunmaktadır. Şirketimiz yurt içinde ve yurt dışın-
da, kamu ve özel sektörde önemli projelere adını yazdırmış, birçok üniversite, okul, hastane ve fabrikaların laboratuvar 
alanında çözüm ortağı olmuştur.

Değişen ve gelişen eczane sektöründe önemli çalışmaları olan firmamızın aynı zamanda müşterilerine yön veren tasa-
rımları çalışma mekânına estetik ve yaratıcılık çerçevesinde profesyonel çözümler sunmaktadır.

GNY GRUP, akredite laboratuvar sistemlerinde laboratuvarlarınızın projelendirilmesi, donanımların imalatı ve montajı, 
inşa işleri, cihazların kurulumunu ve eğitim hizmetlerinin tamamını gerçekleştirmektedir.

Yöneticileri ve tüm çalışanları görev ve sorumluluklarının bilincinde ‘‘önce hizmet’’ ilkesi ile çalışan GNY GRUP, vermiş 
olduğu hizmeti müşterilerine en iyi şekilde sunarak, memnuniyetlerini en üst noktaya ulaştırmayı hedeflemektedir.
  

Through its administrative and technical personnel with a great knowledge and experience of more than 15 years, GNY 
GRUP offers you the following products and services: *Laboratory Benches and Systems* Pharmacy Decoration and 
Furniture *Steel Office Furniture *Office Furniture *Office Chairs

In a reliable manner that you are looking for. Our company have successfully completed many significant projects locally 
and internationally for both the public and private sectors and, acted as a reliable solution partner in the field of 
laboratories of many universities, schools, hospitals and factories. 

Carrying out significant projects in the changing and improving pharmacy sector, our company also provides 
professional solutions bringing aesthetics and creativity to working places through its designs that meets the 
requirements of its customers.

GNY GRUP engages in a complete range of services through its accredited laboratory systems covering the 
preparation of projects for your laboratories, the production and assembly of equipment, the installation of equipment 
and, the provision of training organizations.

Through its managers and employees who are aware of their responsibilities working under the principle of “service is 
first”, GNY GRUP is committed to maximize the level of customer satisfaction by means of providing the best services.

HAKKIMIZDA

ABBOUT US
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SERTİFİKALAR
CERTIFICATES
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SÜREÇ
PROCESS

İLETİŞİM
CONTACT

RÖLEVE
SURVEY

PROJELENDİRME
PROJECT DESIGN

ANLAŞMA
AGREEMENT

3D SUNUM
3D PRESENTATION

UYGULAMA
APPLICATION

Gny Grup, deneyimli personeli ile yatırımlarınızın öncesinde planlanması gereken tüm veriler değerlendirilip projelen-
dirme hizmetleri sunmaktadır. Avan proje, uygulama projeleri ve 3D boyutlu görseller ile desteklenen çalışmalar teknik 
şartnamelerin hazırlanması ile tamamlanır. Tüm teknik detaylarına kadar çözümlenen projenin ardından üretim 
aşamasına geçilmektedir.
En  GNY GRUP assesses all the data that needs to be planned prior to the investments you wish to make and, prepare
projects accordingly through its experienced personnel. This process supported by preliminary designs, application 
projects and 3D images is completed with the preparation of the respective technical specifications. Once the project 
technically analyzed in a detailed manner has been completed, the production stage starts.



LABORATUVAR
SİSTEMLERİ
LABORATORY SYSTEMS

• LABORATORY BENCHES 

• COLLEGE LABORATORIES 

• FUME HOODS 

• STERILE CABINETS

• CHEMICALS STORAGE CABINETS 

• FIRE RESISTANT SECURITY CABINETS

• ACID AND BASE STORAGE CABINETS 

• PRECISION WEIGHING TABLES 

• ENERGY UNIT

• LABORATORY AUXILIARY PRODUCTS

• LABORATUVAR TEZGAHLARI

• KOLEJ LABORATUVARLARI 

• CEKER OCAKLAR 

• STERİL KABİNLER

• KİMYASAL MALZEME SAKLAMA DOLAPLARI 

• YANGINA DAYANIKLI GUVENLİK DOLAPLARI

• ASİT VE BAZ SAKLAMA DOLAPLARI

• HASSAS TARTIM MASALARI 

• ENERJİ UNİTELERİ

• LABORATUVAR YARDIMCI URUNLERİ
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Genelde 30*50*2 mm kutu profillerinden oluşan ve dolapların bu profillere monte edilmesi sayesinde yük ağırlığının tüm 
sisteme dağılmasına neden olan talep gücü yüksek laboratuvar tezgâh sistemlerinden biridir. 
Tezgâh yüksekliği genelde 75 veya 90 cm imal edilmektedir.
Tezgâhların altına ayarlanabilir (pingo) ayaklar konulmaktadır.
Sistemi oluşturan tüm metal parçalar etki ettiği malzemelere dayanıklılık ve kolay temizlenme gibi özellikler veren epoxy 
ile kaplanmaktadır ve elektrostatik toz boya ile en az 60 micron kalınlığında boyanıp 200 derece sıcaklıkta 
fırınlanmaktadır.

En  This is one of the laboratory bench systems with a high level of demand power consisting of box profiles 30*50*2 mm 
in general distributing the load throughout the system since the cabinets are installed on these profiles. 
The bench height is 75 cm or 90 cm in general. There are adjustable legs (pingo) under the benches.
All the metal parts consisting of the system are covered with epoxy that brings strength to the material it affects and that 
makes them easy to clean. and painted with electrostatic powder paint in a thickness of 60 microns at minimum and then 
cured at 200 degrees.

LABORATUVAR TEZGAHLARI - A SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “A” BENCHES

Tezgah Yüzeyi; Kompakt Laminant, Endüstriyel 
Seramik, Paslanmaz Çelik, Polypropylen, Epoxy Resin
Taşıyıcı Sistem; İsteğe göre değişik ebatlardaki metal 
konstrüksiyondan imal edilir.
Alt Dolap ve Çekmeceler; MDF Lam, Melamin veya 
Metalden imal edilebilir.

Standard Features 
Bench Surface; Compact Laminated, Industrial Ceramic, 
Stainless Steel, Polypropylene, Epoxy Resin
Load-Baring System; May be made of metal construction 
in customizable sizes. 
Base Cabinets and Drawers; May be made of MDF Lam, 
Melamine or Metal.

Optional Features
Energy Units; Cable conduits or Energy towers.
Electric Systems; Single-Phase – Three-Phase Sockets, 
Data, USP and Phone Connections.
Water and Gas Systems; Hot & Cold Water, LPG, Air
Vacuum, Nitrogen etc.
Tower and Rack Systems; H.45-60-75-90 cm, Single or 
Double Rach Systems for Corner or Middle Benches. 
Sitting Spaces; Single or Double or Customizable 
Special Sizes, Mobile Cabinets

Enerji Üniteleri; Kablo kanalı veya Enerji kuleleri.
Elektrik Sistemleri; Mono faze - Tre faze prizler, Data, 
Usp ve Telefon Bağlantıları.
Su ve Gaz Sistemleri; Sıcak&Soğuk Su, LPG, Hava, 
Vakum, Azot, vb.
Kule ve Raf Sistemleri; H.45-60-75-90 cm , Kenar veya 
Orta tezgah için, Tekli veya İkili Raf sitemleri.
Oturma Boşlukları; Tekli - ikili veya isteğe göre özel ölçü, 
Mobil Dolaplar

Standart Özellikler Opsiyonel Özellikler
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - A SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “A” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - A SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “A” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - A SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “A” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - A SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “A” BENCHES
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Tezgah Yüzeyi; Kompakt Laminant, Endüstriyel 
Seramik, Paslanmaz Çelik, Polypropylen, Epoxy Resin
Taşıyıcı Sistem; 30*60*2mm - 40*60*1,5mm kutu 
profilden oluşur.
Alt Dolap ve Çekmeceler; MDF Lam, Melamin veya 
Metalden imal edilebilir.

Enerji Üniteleri; Kablo kanalı veya Enerji kuleleri.
Elektrik Sistemleri; Mono faze - Tre faze prizler, Data, 
Usp ve Telefon Bağlantıları.
Su ve Gaz Sistemleri; Sıcak&Soğuk Su, LPG, Hava, 
Vakum, Azot, vb.
Kule ve Raf Sistemleri; H.45-60-75-90 cm , Kenar veya 
Orta tezgah için, Tekli veya İkili Raf sitemleri.
Oturma Boşlukları; Tekli - ikili veya isteğe göre özel ölçü

Standart Özellikler Opsiyonel Özellikler

Taşıyıcı sistemin en önemli özelliği; kurulduğunda dolap aralarındaki profiller görünmez ve oluşturulan çelik konstrüksi-
yonun tüm parçaları elektro statik epoksi bazlı toz boya ile boyanıp 200 derece sıcaklıkta fırınlanarak dizayn edilmektedir.
Tezgâh yüksekliği genelde 75 veya 90 cm imal edilmektedir.
Dolapların kapatmadığı arka ve yan boşluklar, kapatma sacı ile kapatılır. 
Modüler sisteme sahip olması ve ihtiyaç halinde sorunsuz bir şekilde birbirinden ayrılması özellikleri ile birlikte oldukça 
fonksiyonel bir laboratuvar tezgâh modelidir.
En  The most important feature of the load-bearing system is that the profiles between the cabinets are not visible when 
installed and, that all the parts of the steel construction is painted with electrostatic epoxy based powder paint and, then 
cured at 200 degrees.
The bench height is 75 cm or 90 cm in general.
Rear and side spaces not covered by the cabinets are covered by the covering sheet plate.
This is a very functional laboratory bench model with a modular system that makes it easily and smoothly disassembled 
whenever necessary.

Standard Features 
Bench Surface; Compact Laminated, Industrial Ceramic, 
Stainless Steel, Polypropylene, Epoxy Resin
Load-Baring System; Consisting of box profiles of 
30*60*2mm - 40*60*1,5mm.
Base Cabinets and Drawers; May be made of MDF Lam, 
Melamine or Metal.

Optional Features 
Energy Units; Cable conduits or Energy towers.
Electric Systems; Single-Phase – Three-Phase Sockets, 
Data, USP and Phone Connections
Water and Gas Systems; Hot & Cold Water, LPG, Air, 
Vacuum, Nitrogen etc.
Tower and Rack Systems; H.45-60-75-90 cm, Single or 
Double Rach Systems for Corner or Middle
Sitting Spaces; Single or Double or Customizable 
Special Sizes

LABORATUVAR TEZGAHLARI - C SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “C” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - C SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “C” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - C SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “C” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - C SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “C” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - C SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “C” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - C SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “C” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - C SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “C” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - C SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “C” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - C SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “C” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - C SİSTEM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - SYSTEM “C” BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - ÖZEL YAPIM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - CUSTOM MANUFACTURED BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - ÖZEL YAPIM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - CUSTOM MANUFACTURED BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - ÖZEL YAPIM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - CUSTOM MANUFACTURED BENCHES
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LABORATUVAR TEZGAHLARI - ÖZEL YAPIM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - CUSTOM MANUFACTURED BENCHES
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Özel Baza Sistemli Komple Metal Dolaplı Laboratuvar Tezgahı

Komple Paslanmaz Mobil Dolaplı Ünite Komple Paslanmaz Tezgah

En  Laboratory Bench with Complete Metal Cabinet and Special Base System

En  Complete Unite with Stainless Mobile Cabinet En  Complete Stainless Bench

LABORATUVAR TEZGAHLARI - ÖZEL YAPIM TEZGAHLAR
LABORATORY BENCHES - CUSTOM MANUFACTURED BENCHES
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KOLEJ LABORATUVARLARI
COLLEGE LABORATORIES
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KOLEJ LABORATUVARLARI
COLLEGE LABORATORIES
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KOLEJ LABORATUVARLARI
COLLEGE LABORATORIES
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KOLEJ LABORATUVARLARI
COLLEGE LABORATORIES
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KOLEJ LABORATUVARLARI
COLLEGE LABORATORIES
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Çeker ocak, içerisinde yapılan deney ve testlerden dolayı oluşan yoğun ısı, koku ve asit buharlarını güvenli bir şekilde 
laboratuvar alanına yayılmadan tahliye eder. Düşük yoğunluğa sahip kimyasallar ile yapılan çalışmalar için ergonomik 
olarak kullanıcı talep ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Çeker ocaklar, konstrüksiyon yapısı, havalandırma sistemi, gürültü seviyesi, kullanılacak ekipmanların niteliği ve tesisatı 
gibi teknik başlıklar, dünya pazarlarında kabul gören standartlarına uygun malzemelerden üretilmiştir. Cihazın tamamı 
1.2 mm galvanizli sacdan üretilir. Asit ortamına karşı yüksek derecede dayanımı olan en az 60 mikron kalınlığında Epoxy 
boya ile boyanarak, 200 derecede fırınlanmıştır. Kullanılacak ortama göre kompakt laminat, endüstriyel seramik, 
polipropilen ve paslanmaz tezgah yüzeyleri mevcuttur. Özel ölçülerde çeker ocak imalatı yapılabilir. Çeker Ocağın iki yan 
panelinin ön kısmında iki adet dikey servis kolonu bulunur. Bu servis kolonlarının bir tanesi elektrik hatları ve armatürleri, 
diğer bir tanesi ise gaz hatları ve iç kısımdaki nozullara kumanda eden dış kontrol vanalarının emniyetli bir şeklide monte 
edilebileceği tarzda dizayn edilmiştir. 

Sigortalar / Fuses Cam Kapak / Sash

Boy Kulp / Profile handle

Su Vanası / Water Valve

Gaz Vanası / Gas Valve

Gaz Fittingi
Gas Fitting

Su Fitingi
Water Fitting

Aydınlatma / Light
Fan Hız / Motor Speed

Motor / Blower

Prizler / Sockets

Alt dolap / Base Cabinet

ÇEKER OCAKLAR
FUME HOODS

En  A fume hood discharges the intensive amount of heat, odor and acid vapors produced due to experiments and tests 
before they are spread in the laboratory area. It is designed to ergonomically and perfectly meet the requests and 
requirements of users for such studies performed with low density chemicals.
Fume hoods are manufactured with such materials at worldwide recognized standards in respect of construction, 
ventilation system, noise level, qualifications of equipment and installation.
It is entirely made of 1.2 mm galvanized sheet. It is painted with epoxy paint of at least 60 micron in thickness that is 
highly resistant to acidic environments and, cured at 200 degrees.
There are compact laminated, industrial ceramic, polypropylene and stainless bench surfaces available according to the 
area of usage. Possible to manufacture fume hoods at special sizes.
There are two verticals service columns at the front part of the two side panels of a fume hood. One of these service 
columns is designed for a secure installation of electric lines and fixtures and, the other for a secure installation of 
external check valves commanding gas lines and nozzles located in the interior side.
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ÇEKER OCAKLAR
FUME HOODS
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ÇEKER OCAKLAR
FUME HOODS
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ÇEKER OCAKLAR
FUME HOODS
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ÇEKER OCAKLAR
FUME HOODS
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Steril kabin, içerisindeki çalışma alanını ve dış ortamı 
biyolojik kirlenmelerden koruyan bir cihazdır. 
Hem ürünü hem kullanıcıyı koruma amaçlı 
üretilmektedir. 
Mikrobiyolojik çalışmalarınız için üretilen steril kabinler, 
çalışma standartlarınıza göre farklı tiplerde ve 
özeliklerdedir. 
Sistemde ön sterilizasyon için 1 adet 15 watt UW 
floresan bulunmaktadır. UV floresanın dizaynı göz ile 
temas etmeyecek şekildedir. Cihaz ön kısmında kapak 
üzerine monte edilmiş elektronik kontrol ünitesi bulun-
maktadır. 
Bord üzerinde bir adet dijital ekran ve kontrol düğmeleri
bulunmaktadır.

En  A sterile cabinet is a device that protects the interior 
and exterior working place from biological 
contamination.
It is manufactured to protect both the product and the 
user. 
Sterile cabinets manufactured for your microbiological 
studies have different types and features depending on 
your working standards.
The system possesses 1 unit of 15 watt UW florescent 
for preliminary sterilization. This UW florescent is 
designed to avoid contact with eyes. There is an 
electronic control unit mounted on the cover at the front 
part of the device.
There is a digital display and control buttons on the 
board.

STERİL KABİNLER
STERILE CABINETS
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Laboratuvar ortamları birçok kimyasalın ve tehlikeli maddenin bulunduğu ortamlardır.     
Kimyasal malzeme dolabı, laboratuvardaki güvenlik ortamını sağlamak için önemlidir.  
Bu dolaplar, kimyasalların doğru yerde saklanmasını sağlar.
Dolabın zemininde bulunan hava kanalları içeriye hava girişini ve hava sirkülasyonunu sağlar.    
Dolap içerisinde oluşturulan hava kanalları yoluyla zararlı gazlar dolap içinde birikmeden dışarı atılırlar.   
Kimyasal malzeme depolarında kullanılan kimyasal malzeme dolapları, muhtelif kalınlıklarda, galvaniz sacdan üretilmiş 
ve anti asit epoxy boya ile boyanarak 200 derecede fırınlanmıştır.        
       

KİMYASAL MALZEME SAKLAMA DOLAPLARI
CHEMICALS STORAGE CABINETS 

En  A laboratory is an environment where there may be many chemicals and hazardous substances.
A chemicals storage cabinet is important to provide and maintain a secure environment in a laboratory.
These cabinets ensure that chemicals are properly stored.
Air ducts located on the floor of the cabinet ensures air ingress and air circulation.
Through the air ducts formed inside the cabinet, hazardous gases are discharged before they are accumulated.
Chemicals storage cabinets used in chemicals storehouses are made of galvanized sheets of various thicknesses, 
painted with anti-acid epoxy paint and, then cured at 200 degrees.
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KİMYASAL MALZEME SAKLAMA DOLAPLARI
CHEMICALS STORAGE CABINETS 
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Laboratuvarda bulunan çeşitli araç gereçlerin depolanmasında kullanılan dolaplardır. Malzeme dolapları camlı olarak da 
üretilmektedir. Bu sayede içerisinin rahatlıkla görünmesi sağlanmaktadır. Fen, biyoloji, kimya ve fizik laboratuvarları gibi 
birçok laboratuvarda sıklıkla tercih edilen bir üründür. Ancak kimyasal malzeme saklamak için uygun değildir. 
Kimyasal etkiler bu dolaplarda tahribata sebep olmaktadır.

DENEY MALZEME SAKLAMA DOLAPLARI
TEST EQUIPMENT STORAGE CABINETS 

En  They are used in the storage of various tools in the laboratory. Material cabinets are produced with glazing. In this way, 
the inside of the interior is provided. It is a frequently preferred product in many laboratories such as science, biology, 
chemistry and physics laboratories. However, it is not suitable for storing chemical material. Chemical effects cause 
damage to these cabinets.
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Tüp Dolapları, laboratuvar alanlarında bulunan sanayi tüple-
rinin muhafazası için kullanılan dolaplardır. 
Gaz hazırlık odası bulunmayan laboratuvarlarda tüplerin 
özenle saklanabilmesi için üretilmiş olan bu dolapların 
gövde bloğu ve kapakları 1 mm kalınlığında DKP sacdan 
imal edilmiştir. Dolabın içerisindeki tüplerden dışarıya bağ-
lantının yapılabilmesi için üstünde iki adet en az 6 cm 
çapında delik bulunmaktadır. Dolap; yanları, arkası ve 
kapakları çift cidarlı olarak imal edilip arasına ısı yalıtımı için 
cam yünü elyaf konulmaktadır. 
Dolabın altında zemindeki dengesizliği giderecek sert plas-
tikten mamul pingolar yer almaktadır. Tüp dolabının tamamı 
elektro statik toz boya ile boyanarak 200 derecede 
fırınlanmaktadır. 
Boya kalınlığı en az 60 mikrondur. Gövde bloğunun alt kısmı 
özel baza sistemlidir ve bu bazaya en az 2 mm kalınlığında 
bir rampa yapılıp tutturulmaktadır. 
Dolap içerisinde tüpü sabitlemeye yarayan zincir bulunmak-
tadır. Laboratuvar dışında konuşlandıracak tüpler ve 
manifoldlar için kafes sistemi de oluşturulabilir.

YANGINA DAYANIKLI GÜVENLİK DOLAPLARI
FIRE RESISTANT SECURITY CABINETS 

En  Tube cabinets are those used for the protection of industrial tubes available at laboratory areas. The body block and 
covers of these cabinets manufactured to store the tubes in a laboratory without a gas preparation room are made of a 
DKP sheet of 1 mm in thickness. There are two holes of at least 6 m in diameter on it so that the tubes inside the cabinet 
may be externally connected.
These cabinets are manufactured with double walls at the sides, rear part and covers and, there is a fiberglass between 
them for heat insulation purposes.
There are pingos made of rigid plastic to correct imbalance on the floor where the cabinet is located. The tube cabinet is 
entirely painted with electrostatic powder paint and, cured at 200 degrees.
The paint thickness is 60 microns at minimum. There is a special base system at the bottom part of the body block and, 
a ramp of at least 2 mm in thickness is fixed to this base.
There is a chain to fix the tube inside the cabinet. It is possible to form a cage system for tubes and manifolds to be 
located outside the laboratory.
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Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanım göstererek kullanıcı 
dostu ve uzun ömürlü kullanımı garanti eder.
Her raf seviyesinde hava emiş ve hava besleme kanalları yer alır.
Teknik bir havalandırmaya bağlanabilir özellikte üretilir ve istenilen 
hava değişimine imkân sağlar.
Kulp yüksekliğinde kilit mekanizması ile ergonomik ve güvenli 
ullanım olanağı sunar.
Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar ile dolabın terazisi içten ve dıştan 
kolayca ayarlanabilir.

ASİT VE BAZ SAKLAMA DOLAPLARI
ACID AND BASE STORAGE CABINETS 

En  It is highly resistant to abrasive chemicals and, guarantees a 
long life of friendly use.
There are air suction and air supply channels at each rack level.
It is manufactured to be connected to a technical ventilation system 
allowing for air circulation.
It offers an ergonomic and secure usage due to its locking 
mechanism at the handle height.
It is easy to adjust the levelling of the cabinet externally and
internally with the legs, the height of which is adjustable.
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Laboratuvar içerisindeki tartım odalarında ya da laboratuvar alanında bulunan tezgâhların yanında kullanılabilir. 
Bu masalarda hassas teraziler mevcuttur. Yapısı gereği vibrasyondan etkilenmediği için terazi ayarı bozulmaz. Gövde 
bloğu ve panelleri, 1,20 mm galvanizli sacdan ve DKP kutu profillerden üretilmiştir. Anti asit Epoxy boya ile boyanarak, 
200 derecede fırınlanmıştır. Yan ayaklar içerisine kum doldurulup ağırlaştırılacak şekilde dizayn edilmiştir. Yere temas 
eden kısımlarda denge ve yükseklik ayarı, vidalı ayakları vardır. Tezgâh yüzeyi 30 mm kalınlığında mermerdir. Mermerin 
alt kısmında vibrasyon emici takozlar vardır.
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HASSAS TARTIM MASALARI
PRECISION WEIGHING TABLES 

En  They may be used in the weighing rooms inside the laboratory or next to the benches available in the laboratory area.
There are precision scales on these tables. 
The scale adjustment will not be disturbed since it is not affected by vibration due to its construction.
The body block and panels are made of galvanized sheets of 1.20 mm and DKP box profiles.
It is painted with anti-acid epoxy paint and, cured at 200 degrees. It is designed in such a way so that you may fill the 
side legs with sand to make it heavier. There are screw legs on the parts that are in contact with the floor to adjust the 
balance and height. 
The bench surface is of marble of 30 mm in thickness. There are vibration absorbing wedges at the bottom part of the 
marble.
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Enerji ünitelerinin gövdesi ( 15*15 ) cm dir ve 1,2 mm Galvanizli sacdan üretilmektedir. Projeye bağlı olarak tekli, ikili 
veya dörtlü şekilde üretilmektedir. Ünitelerin boyu tek raflı veya iki raflı sistemler için istenilen ölçüde ( 45,60,75,90 ) cm 
üretilebilmektedir. Enerji ünitesinin kapakları isteğe göre elektrik, data, su veya gaz bağlantılarını yapabilmeye olanak 
sağlamaktadır. Enerji sistemi tezgâhlar da kule görevi görmeli ve isteğe göre kule rafları yapılabilmektedir. 
Kule rafları 1,2 mm galvanizli sacdan mamul olmaktadır. Rafların önünde Ø 12 mm lik borudan siper bulunmaktadır. 
Sistemi oluşturan tüm (kule, kule kapağı ve kule rafı ) parçalar elektrostatik toz boya ile en az 50 mikron kalınlığında 
boyanıp 200 derecede fırınlanmaktadır.

Fizik - Kimya - Biyoloji Enerji Üniteleri

ENERJİ ÜNİTELERİ
ENERGY UNITS
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Physics – Chemistry – Biology Energy Units 

ENERJİ ÜNİTELERİ
ENERGY UNITS

The body of the energy units is 15/15 cm and, made of galvanized sheets of 1.2 mm. They are manufactured at a single, 
double or quartet designs depending on the respective project.
The lengths of the units are customizable for single or double rack systems (45, 60, 75, 90 cm). The covers of the 
energy unit allow for the installation of electric, data, water or gas connections according to the respective requirements.
Energy system benches are manufactured to serve as a tower or tower racks are manufactured according to the 
respective requirements. The tower racks are made of galvanized sheet of 1.2 mm. There is a shield made of a pipe of 
Ø 12 mm in front of the racks. All the parts consisting of the system (tower, tower cover and tower rack) are painted with 
electrostatic powder paint of at least 50 microns in thickness and, cured at 200 degrees.
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ENERJİ ÜNİTELERİ
ENERGY UNITS
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ENERJİ ÜNİTELERİ
ENERGY UNITS
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3D ÇİZİMLER
3D DRAWINGS 
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3D ÇİZİMLER
3D DRAWINGS 
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Acil Göz ve Boy Duşları

Emergency Eye Wash and Safety Showers 

Laboratuvarlarda kullanılan kimyasal sıvılara ve asit buharlarına bir şekilde maruz kalındığı takdirde ilk acil işlem olarak 
bol su ile yıkanması gerekir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Acil Göz ve Boy Duşları kullanılır. Acil Göz ve Boy Duşları 
çalışma ortamında en hızlı ulaşılabilecek noktaya yerleştirilirler. Tüm parçalar pirinç üzeri kimyasal maddelere, korozif 
ortamlara dayanıklı ve güçlü polyester toz emaye ile kaplı CE-DIN12899-UNI19608 standartlarına göre üretilmiştir.

LABORATUVAR YARDIMCI ÜRÜNLERİ
LABORATORY AUXILIARY PRODUCTS

In case of any exposure to chemical liquids and acid vapors used in a laboratory, exposed parts must be washed with 
a plenty of water as an emergency procedure. There are Emergency Eye Wash and Safety Showers for this purpose. 
Emergency Wash and Safety Showers are located at a point which is possible to quickly access in a working 
environment. All the parts are covered with powerful polyester powder enamel over brass that is highly resistant to 
chemicals and abrasive substances and manufactured at CE-DIN12899-UNI19608 standards.
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Lokal Emiş Sistemi olarak adlandırılan sistem, tezgâh üzerinde sağa -sola, ileri -geri, aşağı-yukarı hareket ettirilen, 
3 kollu akrobat tip egzoz tahliye sistemidir. Tezgâh üzerinde duvara monte edilen ya da askılı sistem olarak kullanıla-
bilen lokal emiş kolları, 3 mafsallı kola sahiptir. Mafsal yerlerinden hareket ettirilebileceği gibi kolayca döndürülebilir ve 
İstenilen pozisyon bulunduğunda eklemler sabitlenebilir. 

Lokal Hava Emiş Kolu

Local Air Suction Lever

LABORATUVAR YARDIMCI ÜRÜNLERİ
LABORATORY AUXILIARY PRODUCTS

This system called Local Suction System is a 3-arm acrobat type exhaust discharge system that is moved on the bench 
at the right-left, forward-backward, and upward-downward directions. These local suction levers mounted on the wall or 
used as a hanging system above the bench have a 3-hingle arm.  It may be easily moved and rotated from the hinges 
and, the joints are fixed at the desired position.

 En  *360 degree rotatable, easily moving polypropylene joints.
*Suction pipes and mounting base made of anodized aluminium.
*Fume hood head for effective suction.
*Fume hood made of transparent PC plastic.

*360 derece dönebilen, kolay hareket edebilen polipropilen eklemler.
*Emiş boruları ve montaj ayağı eloksallı alüminyum.
*Efektif emiş için davlumbazlı kafa.
*Davlumbaz şeffaf PC plastik.
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Sac Ayağı / Trivet Bunzen Beki / Bunsen Back

Kurutma Askılığı / Drying Hanger

Elektrik Malzemeleri / Electric Materials

27 Çubuklu
27-Pipe 52-Pipe

52 Çubuklu

LABORATUVAR YARDIMCI ÜRÜNLERİ
LABORATORY AUXILIARY PRODUCTS
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Fitting ve Armetürler 

Fittings and Armatures

Laboratuvar Fitting ve armatürleri, hava, su, gaz, vakum, yanıcı gaz, basınçlı hava, vs. için özel olarak DIN 12918 
standardına göre üretilmektedir. Akışkan türüne bağlı olarak armatür tipi DIN EN 13792 standardına uygun olarak renk 
kodlaması belirlenmektedir. Armatürlerin valf malzemesi, yüksek sıcaklıkta preslenmiş pirinç malzemeden üretilmek-
tedir. Armatürler enamel kaplıdır. Laboratuvar Fittingleri ise en iyi kalite pirinçten imal edilmiş ve kullanıma uygun olan 
yerlerde plastik gibi diğer malzemeler de kullanılmaktadır. Tüm pirinç parçaları, kimyasal maddelere, korozif ortamlara 
dayanıklı ve güçlü polyester toz enamel ile kaplanmıştır. Böylece kimyasal ortamlara dayanıklı bir dış yapısı olmaktadır. 
Volanları, DIN12920:1995-10’a göre renk kodlamasına sahiptir.

Tekli Su Musluğu İkili Soğuk-Sıcak Su Musluğu Tekli Saf Su Musluğu

Tekli Gaz Musluğu

Kule Çıkışlı Tekli Su Musluğu

Single Water Tap

Single Gas Tap

Tower Output, Single Water Tap

Double Hot & Cold Water Tap

Double Gas Tap

Tower Output, Single Water Tap

Single Pure Water Tap

Quartet Gas Tap

Tower Output, Single Gas Tap

İkili Gaz Musluğu

Kule Çıkışlı Tekli Su Musluğu

Dörtlü Gaz Musluğu

Kule Çıkışlı Tekli Gaz Musluğu

Laboratory fittings and armatures are specially manufactured at DIN 12918 standard for air, water, gas, vacuum, 
combustible gas, pressurized air etc. Depending on the fluid type, the armature type is color coded according to DIN EN 
13792 standard. The valves of the armatures are made of brass pressed at high temperature. Armatures are covered 
with enamel. Laboratory fittings are made of the best quality brass and, some other materials such as plastic may also 
be used according to the respective requirements. All brass parts are covered with powerful polyester powder enamel 
resistant to chemicals and corrosive environments. Thus, it has external structure resistant to chemical environments. 
Flywheels are color coded according to DIN12920:1995-10.

LABORATUVAR YARDIMCI ÜRÜNLERİ
LABORATORY AUXILIARY PRODUCTS
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Evyeler

Sinks 

Fan Motoru
Fan Motor

Fan Motoru
Fan Motor

Flexi Hava Kanalı
Flexi Air Duct

Laboratuvarda özellikle yıkama ürünlerinin bulunduğu ortamların vazgeçilmezleridir. Kullandığınız kimyasalların agre-
siflik derecesine göre paslanmaz çelik, seramik ve polipropilen seçenekleri mevcuttur. Boyut ve derinlikleri farklı olarak 
kullanım ihtiyacına göre üretilebilirler.

Poliproplen Cupsink
Poliproplen Cupsink 

H.15 x 25 x 10

Poliproplen Sink
Poliproplen Sink 
H.25 x 40 x 40

Poliproplen Cupsink
Poliproplen Cupsink 

H.15 x 25 x 10

Poliproplen Cupsink
Poliproplen Cupsink 

H.15 x 25 x 10

Stonewear Evye
Stonewear Evye 
H.25 x 40 x 40

Paslanmaz Evye
Stainless Sink
H.25 x 40 x 40

GNY-L01

GNY-L04

GNY-L07

GNY-L02

GNY-L05

GNY-L08 GNY-L09

GNY-L03

GNY-L06

These are indispensable for laboratories, in particular for such areas where there are cleaning products. There are 
options made of stainless steel, ceramic and polypropylene depending on the aggressiveness level of chemicals used. 
Possible to manufacture in different sizes and depths.

LABORATUVAR YARDIMCI ÜRÜNLERİ
LABORATORY AUXILIARY PRODUCTS
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Endüstriyel Seramik

Industrial Ceramic

a.) Stonewear: Endüstriyel seramik tezgâhlar bütün kimyasalların kulla-
nımında oluşabilecek hasarları önleyebilen uzun yıllar sorunsuz kullanı-
labilecek dayanıklı malzemelerdir
b.) Laminex: Ateşe tamamen dayanıklı ve alev almaz Kalesinterflex
laboratuvar tezgahlarında kullanılmak için üretilmiştir.

a.)Trespa: En fazla tercih edilen malzemelerden biri olan Trespa,  
Top Lab Plus özellikle laboratuvar çalışma yüzeyleri için üretilmiş bir 
malzemedir. 

Compact Laminat

Compact Laminate

b.)G-Lab: İleri teknoloji kullanılarak üretilen özel yüzeyi sayesinde 
kimyasallara karşı ekstra dayanıklılık sağlar. 

Sağlık ve Gıda sektörü benzeri yerlerde hijyen gerektiren alanlarda 
tercih edilebilen tezgah yüzeyleridir.

Paslanmaz Tezgah Yüzeyi

Stainless Bench Surface

Akrilik reçinesi ve doğal minerallerden oluşan masif, gözeneksiz, 
homojen bir yüzeydir.

Corian Tezgah Yüzeyi

Corian Bench Surface

TEZGAH YÜZEYLERİ
BENCH SURFACES

a.) Stonewear: Industrial ceramic benches are durable materials that are 
used for years without any problem preventing damages that may occur 
during the use of all types of chemicals.
b.) Laminex: Kalesinterflex, full fire resistant and non-flammable, is 
manufactured for use on laboratory benches.

a.) Trespa: Trespa, Top Lab Plus, one of the most preferred materials, is 
specially manufactured for laboratory working surfaces.
b.) G-Lab: It provides extra resistance against chemicals due to its 
special surface manufactured using advanced technologies.

Bench surfaces preferred for areas that require hygiene such as 
Health and Food sectors etc.

A massive, nonporous, homogeny surface consisting of acrylic resin 
and natural minerals.



• KARTOTEKS VE KLASÖR DOLAPLARI

• ARŞİV VE DOSYA DOLAPLARI

• SOYUNMA DOLAPLARI

• TAKIM VE ÇALIŞMA TEZGAHLARI

• HAFİF VE AĞIR YÜK DOLAPLARI

• HASTANE VE OKUL MOBİLYALARI

• CARD INDEX AND FOLDER CABINETS

• ARCHIVE AND FILE CABINETS

• LOCKERS

• TOOLKIT AND WORKING BENCHES

• LIGHT AND HEAVY LOAD CABINETS

• HOSPITAL AND SCHOOL FURNITURE

ÇELİK GRUBU
STEEL GROUP
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H.164x46x62 cm

H.95x207x34 cm H.95x207x64 cm

H.133x46x62 cm H.101x46x62 cm H.71x46x62 cm

KARTOTEKS VE KLASÖR DOLAPLARI
CARD INDEX AND FOLDER CABINETS

GNY-Ç01 GNY-Ç02

GNY-Ç05 GNY-Ç06

GNY-Ç03 GNY-Ç04• CARD INDEX AND FOLDER CABINETS

• ARCHIVE AND FILE CABINETS

• LOCKERS

• TOOLKIT AND WORKING BENCHES

• LIGHT AND HEAVY LOAD CABINETS

• HOSPITAL AND SCHOOL FURNITURE
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Compact Arşivleme Sistemleri
Minimum alanda maksimum fayda ilkesine güzel bir örnek teşkil eden compact arşiv sistemleri, arşiv sorununun en iyi 
çözümlerindendir. Arabalar, A-1 HRP 3233 kalite 3mm. kalınlığında Karadeniz Ereğli sacından profil haline getirilerek imal 
edilmektedir. Araba tekerlekleri, ağır yüklere karşı mukavemeti sağlamaktadır. Dolaplar ise 1mm. 
Karadeniz Ereğli DKP A 1 1110 kalite sacdan imal edilmektedir. 1 kat astar üstüne 1 kat boya yapıldıktan sonra 120°C’de 
45 dakika fırınlanmaktadır. Raflar ve dış panolar elektrostatik toz boya ile istenilen renge boyanmaktadır. 
Çift yüzlü kapaksız bir dolaba 5 cm’lik , 8 cm’lik , 800 kg. yük konulabilir.

Compact Archiving Systems

ARŞİV VE DOSYA DOLAPLARI
ARCHIVE AND FILE CABINETS

Compact archiving systems, an example of maximum benefit in minimum area, are the best solutions for archive 
problems.Cars are made of profile sheets of A-1 HRP 3233 quality and 3 mm in thickness from Black Sea Eregli.
Car wheels are resistant to heavy loads.
Cabinets are made of sheets of DKP A 1 1110 quality and 1mm in thickness from Black Sea Eregli.
1 coat of paint on 1 coat of primer and, then cured at 120°C for 45 minutes.
Racks and external panels are painted with electrostatic power paint in desired colors.
Possible to put in a double face cabinet without a cover 180 folders of 5 cm each and 120 folders of 8 cm each and, 
800 kg of load.
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H.198x92x42 cm H.130x92x42 cm H.100x92x42 cm

ARŞİV VE DOSYA DOLAPLARI
ARCHIVE AND FILE CABINETS

GNY-Ç07

GNY-Ç11

GNY-Ç08 GNY-Ç09

H.70x130x95 cm
GNY-Ç10
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Soyunma dolapları, yarım kapı veya boy kapılı, her bölümde elbise asma aparatlı ve kilitlidir. Her kapıda havalandırma 
panjuru ve isimlik mevcuttur. Soyunma dolabı imalatı, Dkp saçdan yapılmaktadır, bu modellerde ahşap aksam yoktur. 
Dolap imal edildikten sonra elektrostatik toz boya ile boyanır ve fırınlanır. Dolaplar hazır olarak teslim edilir, montajına 
gerek yoktur. Soyunma dolaplarının kullanım alanları geniştir. Fabrikalar, spor kompleksleri, askeriye vb. alanlarda 
kullanılabilen soyunma dolapları oldukça ergonomiktir.

H.185x120x40 cm

H.200x120x40 cm H.200x80x40 cm

H.185x80x40 cm H.185x40x40 cm

SOYUNMA DOLAPLARI
LOCKERS

En  Lockers are of half cover or full cover type, and have a dress hanger apparatus in each section.
There are ventilation blinds and name tags on each cover.
Lockers are made of DKP sheet and, there is no wooden parts in these models.
Cabinets are painted with electrostatic power paint and cured after they are manufactured. Cabinets are delivered as 
ready-to-use, no need for installation.
Lockers have a wide area of usage. These lockers that may be used in factories, sports complexes, military facilities etc. 
are ergonomically designed.

GNY-Ç12 GNY-Ç13 GNY-Ç14

GNY-Ç15 GNY-Ç16
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Çelik Raf Sistemleri    
Depolamalarınızın daha düzenli olmasında, birçok dosyanızın kaybedilmeden arşivlenmesinde ve daha birçok alanda 
raf sistemi hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Raf sistemlerinin kullanım şekli de önem arz etmektedir. Belirli stok işlemler-
de depo raflarını kullanmak hem daha sağlıklı bir depolama hem de daha düzenli ve sistematik bir depolama olanağı 
sunmaktadır. Depolama işleminin büyüklüğüne göre raf sisteminin boyutu da değişmektedir. Büyük çaplı işletmelerde, 
depolama sıkıntısı fazla olduğundan daha fazla yük taşıyacak raflara ihtiyaç vardır. Küçük çaplı yerlerde ise hafif yük 
rafları kullanılabilir.   

TAKIM VE ÇALIŞMA TEZGAHLARI
TOOLKIT AND WORKING BENCHES

A rack system makes your life easier in many areas to keep your store proper, archive files without the risk of losing 
them etc. How to use a rack system is also important.Using store racks for certain inventory procedures allows for not 
only healthier storage but also a neat and systematic storage.
Depending on the size of the storage, the rack system’s size changes.
Large size business enterprises need such racks that carry more loads since three are more problems therein with 
storage facilities. Small size business enterprises may use light load racks.

Steel Rack Systems
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Hafif Rack Ağır Rack

HAFİF VE AĞIR YÜK DOLAPLARI
LIGHT AND HEAVY LOAD CABINETS
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HAFİF VE AĞIR YÜK DOLAPLARI
LIGHT AND HEAVY LOAD CABINETS
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H.175x120x40 cm

H.73x60x184 cm H.175x240 cm H.44x47x12,5 cm

H.175x80x40 cm H.175x40x40 cm

HASTANE VE OKUL MOBİLYALARI
HOSPITAL AND SCHOOL FURNITURE

GNY-Ç17

GNY-Ç20 GNY-Ç21 GNY-Ç23GNY-Ç22

GNY-Ç18 GNY-Ç19

GNY-Ç24 GNY-Ç25 GNY-Ç26
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HASTANE VE OKUL MOBİLYALARI
HOSPITAL AND SCHOOL FURNITURE

GNY-Ç27

GNY-Ç29

GNY-Ç31 GNY-Ç32 GNY-Ç33

GNY-Ç30

GNY-Ç28



MOBİLYA GRUBU
FURNITURE GROUP

• MAKAM MOBİLYALARI

• OFİS VE PERSONEL MOBILYALARI 

• DOLAP VE CEKMECE UNITELERI 

• KARSILAMA VE DANISMA BANKOLARI 

• TOPLANTI VE SUNUM MASALARI

• EXECUTIVE FURNITURE

• OFFICE AND PERSONNEL FURNITURE 

• CABINET AND DRAWER UNITS 

• RECEPTION AND INFORMATION COUNTERS 

• MEETING AND PRESENTATION TABLES
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• EXECUTIVE FURNITURE

• OFFICE AND PERSONNEL FURNITURE 

• CABINET AND DRAWER UNITS 

• RECEPTION AND INFORMATION COUNTERS 

• MEETING AND PRESENTATION TABLES

MAKAM MOBİLYALARI
EXECUTIVE FURNITURE
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MAKAM MOBİLYALARI
EXECUTIVE FURNITURE
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MAKAM MOBİLYALARI
EXECUTIVE FURNITURE
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OFİS VE PERSONEL MOBİLYALARI
OFFICE AND PERSONNEL FURNITURE 



69

GNY-M01

GNY-M04

GNY-M07

GNY-M02

GNY-M05

GNY-M08

GNY-M03

GNY-M06

GNY-M09

DOLAP VE ÇEKMECE ÜNİTELERİ
CABINET AND DRAWER UNITS 
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TOPLANTI VE SUNUM MASALARI
MEETING AND PRESENTATION TABLES 
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TOPLANTI VE SUNUM MASALARI
MEETING AND PRESENTATION TABLES 

GNY-M10

GNY-M11

GNY-M13

GNY-M12

GNY-M14



KOLTUK GRUBU
SEAT GROUP
• MAKAM VE MÜDÜR KOLTUKLARI 

• PERSONEL VE YONETICI KOLTUKLARI

• MISAFIR VE BEKLEME KOLTUKLARI

• TABURE VE SANDALYELER

• KANEPE VE OTURMA GRUPLARI

• TABURE VE SIRALAR

• AMFILER 

• EXECUTIVE AND MANAGER CHAIRS 

• PERSONNEL AND EXECUTIVE CHAIRS

• GUESTS AND WAITING CHAIRS

• STOOLS AND CHAIRS 

• SOFA AND SITTING GROUP 

• STOOLS AND BENCHES 

• LECTURE HALLS 
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GNY-MK01

MAKAM VE MÜDÜR KOLTUKLARI
EXECUTIVE AND MANAGER CHAIRS 

• EXECUTIVE AND MANAGER CHAIRS 

• PERSONNEL AND EXECUTIVE CHAIRS

• GUESTS AND WAITING CHAIRS

• STOOLS AND CHAIRS 

• SOFA AND SITTING GROUP 

• STOOLS AND BENCHES 

• LECTURE HALLS 

GNY-K01

GNY-K04

GNY-K07

GNY-K02

GNY-K05

GNY-K08

GNY-K03

GNY-K06

GNY-K09
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PERSONEL VE YÖNETİCİ KOLTUKLARI
PERSONNEL AND EXECUTIVE CHAIRS

GNY-K10

GNY-K14

GNY-K18

GNY-K11

GNY-K15

GNY-K19

GNY-K12

GNY-K16

GNY-K20

GNY-K13

GNY-K17

GNY-K21
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MİSAFİR VE BEKLEME KOLTUKLARI
GUESTS AND WAITING CHAIRS

GNY-K22

GNY-K25

GNY-K29

GNY-K30 GNY-K31

GNY-K26 GNY-K27 GNY-K28

GNY-K23 GNY-K24
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KANEPE VE OTURMA GRUPLARI
SOFA AND SITTING GROUP 

TABURELER
STOOLS

GNY-K32
GNY-K33

GNY-K34 GNY-K35
GNY-K36

GNY-K37

GNY-K38

GNY-K39 GNY-K40 GNY-K41 GNY-K42
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AMFİLER
LECTURE HALLS 
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AMFİLER
LECTURE HALLS 
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AMFİLER
LECTURE HALLS 
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• LABORATORY BENCHES 
• COLLEGE LABORATORIES 
• FUME HOODS 
• STERILE CABINETS
• CHEMICALS STORAGE CABINETS 
• FIRE RESISTANT SECURITY CABINETS
• ACID AND BASE STORAGE CABINETS 
• PRECISION WEIGHING TABLES 
• ENERGY UNITS
• LABORATORY AUXILIARY PRODUCTS

• LABORATUVAR TEZGAHLARI
• KOLEJ LABORATUVARLARI 
• CEKER OCAKLAR 
• STERİL KABİNLER
• KİMYASAL MALZEME SAKLAMA DOLAPLARI 
• YANGINA DAYANIKLI GUVENLİK DOLAPLARI
• ASİT VE BAZ SAKLAMA DOLAPLARI
• HASSAS TARTIM MASALARI 
• ENERJİ UNİTELERİ
• LABORATUVAR YARDIMCI URUNLERİ

• MAKAM VE MÜDÜR KOLTUKLARI 
• PERSONEL VE YONETICI KOLTUKLARI
• MISAFIR VE BEKLEME KOLTUKLARI
• TABURE VE SANDALYELER
• KANEPE VE OTURMA GRUPLARI
• TABURE VE SIRALAR
• AMFILER 

• EXECUTIVE AND MANAGER CHAIRS 
• PERSONNEL AND EXECUTIVE CHAIRS
• GUESTS AND WAITING CHAIRS
• STOOLS AND CHAIRS 
• SOFA AND SITTING GROUP 
• STOOLS AND BENCHES 
• LECTURE HALLS 

• MAKAM MOBİLYALARI
• OFİS VE PERSONEL MOBILYALARI 
• DOLAP VE CEKMECE UNITELERI 
• KARSILAMA VE DANISMA BANKOLARI 
• TOPLANTI VE SUNUM MASALARI

• EXECUTIVE FURNITURE
• OFFICE AND PERSONNEL FURNITURE 
• CABINET AND DRAWER UNITS 
• RECEPTION AND INFORMATION COUNTERS 
• MEETING AND PRESENTATION TABLES

• KARTOTEKS VE KLASÖR DOLAPLARI
• ARŞİV VE DOSYA DOLAPLARI
• SOYUNMA DOLAPLARI
• TAKIM VE ÇALIŞMA TEZGAHLARI
• HAFİF VE AĞIR YÜK DOLAPLARI
• HASTANE VE OKUL MOBİLYALARI

• CARD INDEX AND FOLDER CABINETS
• ARCHIVE AND FILE CABINETS
• LOCKERS
• TOOLKIT AND WORKING BENCHES
• LIGHT AND HEAVY LOAD CABINETS
• HOSPITAL AND SCHOOL FURNITURE



Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi No: 161/A Bağcılar / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 434 44 20  -  Fax: +90 (212) 434 44 21

E-mail: info@gnygrup.com.tr
www.gnygrup.com.tr
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