










IMM / Möbelmesse 
Uluslararası Mobilya Fuarı, 
Döşenmiş Mobilyalar
Köln / Almanya
13 - 19 Ocak 2020
www.imm-cologne.de

Meuble Paris
Paris Mobilya Fuarı
Paris / Fransa
17 - 21 Ocak 2020
www.salondumeuble.com

CNR İMOB 2020
İstanbul Mobilya Fuarı
Yeşilköy - IFM İstanbul Fuarcılık
21 - 26 Ocak 2020
http://itf-exhibitions.com

WOODEX 2020
İRAN 18. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi
ve Aksesuar Fuarı
Tahran/İran
2 -5 Şubat 2020
www.merkurfair.com

Stockholm Furniture
İsveç Uluslararası Mobilya ve Aydınlatma
Fuarı
Stockholm/İsveç
4 - 8 Şubat 2020
www.stockholmfurniturelightfair.se

Ambiente 
Mobilya, Dekorayon, Aksesuar, Hediyelik
Eşya Fuarı
Frankfurt/Almanya
7 - 11 Şubat 2020
https://ambiente.messefrankfurt.
com

MEBLE Polska 2020 
Mobilya fuarı
Poznan/Polonya
25 - 28 Şubat 2020
www.meblepolska.pl

KBB Birmingham 
Mutfak ve Banyo Fuarı
Londra/İngiltere
1 - 4 Mart 2020
www.kbb.co.uk

MODEKO 2020
31.Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 
Izmir Gaziemir
4 - 8 Mart 2020
www.modekofair.com

MIFF 2020
Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı
Kuala Lumpur/Malezya
6 - 9 Mart 2020
https://2020.miff.com.my

EFE 2020
Mobilya fuarı
Kuala Lumpur/Malezya
9 - 12 Mart 2020
www.efe.my

Samsun 5. Mobilya 
Dekorasyon Fuarı
Samsun
10 - 15 Mart 2020
www.tuyap.com.tr

Vifa Expo 
Vietnam Uluslararası Mobilya ve Ev 
Aksesuarları Fuarı
Vietnam
11 - 14 Mart 2020 
http://www.vifafair.com

IFEX 2020
Uluslararası Mobilya Fuarı
Jakarta /Endonezya
12 - 15 Mart 2020 
https://ifexindonesia.com

Dubai Wood Show
Dubai Ahşap ve Ahşap Sanayi Fuarı
Dubai/BAE
16 - 18 Mart 2020
www.woodshowglobal.com/dubai

CIFF -Çin Uluslararası 
Mobilya Fuarı
4 fuar bir arada : Çin Uluslararası 
Mobilya Fuarı
Guangzhou/Çin
18 - 21 Mart 2020
www.ciff-gz.com

Domotex Shanghai
Yer döşeme ve Halı Fuarı
Şanghay/Çin
24 - 26 Mart 2020
www.domotexasiachinafloor.com

Çukurova Ahşap İşleme
Makineleri Fuarı
Tüyap Adana
26 - 29 Mart 2020
www.tuyap.com.tr

CIFF - Office Furniture
Uluslararası Ofis Mobilyaları Fuarı
Guangzhou/Çin
28 - 31 Mart 2020
www.ciff-gz.com

Interzum Guangzhou
Uluslararası Mobilya Uretim ve Teknoloji 
Guangzhou/Çin
28 - 31 Mart 2020
www.interzum-guangzhou.com

Konya Mobilya
Dekorasyon ve İdeal Ev
Fuarı
Mobilya, İç Mimari, Dekorasyon, Beyaz
Eşya, Ev tekstili, Ev elektroniği ve 
gereçleri fuarı. Mutfak, Banyo 
ve Seramik Özel Bölümü
Tüyap Konya
1 - 5 Nisan 2020
www.tuyap.com.tr

I Saloni Milano
Uluslararası Mobilya Fuarı
Mobilya Aksesuarları Fuarı
Banyo Mobilyalari Fuarı
Mutfak Mobilyaları Fuarı
Tasarım Fuarı
5 fuar bir arada 
Salone del Mobile; Milano/İtalya
21 - 26 Nisan 2020
www.isalonifuari.com

MODEF EXPO 2020
Mobilya ve Dekorasyon Fuarı
İnegöl Fuar Alanı/Modef Fuarcılık
6 - 11 Nisan 2020
https://modefexpo.com

İZWOOD 2020
İzmir Ağaç İşleme Makineleri, Kesici
Takımlar, El Aletleri Fuar 
Tüyap İzmir Gaziemir
15 - 18 Nisan 2020
www.tuyap.com.tr

Home Expo
Hindistan Ev Dekorasyon Ürünleri Fuarı
Yeni Delhi/Hindistan
15 - 19 Nisan 2020
www.epch.in

MEBEL EXPO 2020
17.ULUSLARARASI MOBİLYA YAN SANAYİ,
AKSESUAR VE AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ
FUARI
Taşkent/Özbekistan
29 Nisan -  01 Mayıs 2020
www.merkurfair.com

XYLEXPO 2020
Milano/ İtalya
26 - 29 Mayıs 2020
www.xylon.it

İndex Office
Uluslararası Ofis Mobilyaları Fuarı
Mumbai/Hindistan
4 - 7 Haziran 2020
www.indexfairs.com

Maison & Objet
Mobilya Ev Dekorasyonu, Hediyelik 
Paris/Fransa
4 - 8 Eylül 2020
www.maison-objet.com/en/paris

Ciff Office Furniture 
Şanghay CIFF Ofis Mobilyalari Fuarı
Şanghay/Çin
7 - 10 Eylül 2020
www.ciff-sh.com/en/index

FMC China 2020 
Mobilya Üretim ve Teknoloji Makinaları
Şanghay/Çin
8 - 12 Eylül 2020
www.furniture-china.cn/zh-cn/fmc

DUBAI INDEX 2020
Ev Dekorasyon Fuarı
Dubai Index Expo / BAE
15 - 17 Eylül 2020
www.indexexhibition.com

Woodtech 2020
Cezayir Merkür Fuarcılık
21 - 24 Eylül 2020
www.merkurfair.com

Medwood Mobilya 
Yan Sanayi Fuarı
Atina/Yunanistan
25 - 27 Eylül 2020
www.medwood.gr

Reed-Tüyap İntermob ve
Woodtech 2020 
Tüyap İstanbul
10 - 14 Ekim 2020
www.intermobistanbul.com
www.tuyap.com.tr

Sicam Pordenone
Uluslararası Ağaç işleri Ve Mobilya Fuarı
Pordenone/İtalya
13 - 16 Ekim 2020
www.exposicam.it

ORGATEC
Uluslararası Ofis Yönetim ve İç Tasarım
Fuarı
Köln; Koeln Messe/Almanya
27 - 31 Ekim 2020
www.orgatec.de

Moskova Mebel 2020
32. Mobilya Bağlantı Elemanları ve
Aksesuarları Fuarı
Moskova/Rusya
23 - 27 Kasım 2020
www.meb-expo.ru
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Kastamonu Entegre 50 yıldır sizin için üretmenin, 
yaşamınıza konfor ve mutluluk katmanın gururuyla 

Türkiye’nin ve dünyanın üretici gücü olmaya devam ediyor.

50 YILDIR 
SİZİNLEYİZ!

LAMİNAT
PARKE

LEVHA

TEZGAH
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SEKTÖREL HABERLER

  14   WOODTECH VE İNTERMOB Fuarları
Korona Virüs Felaketiyle Sarsılan Sektöre
Hayat Vermeyi Amaçlıyor.

  22   Mebel Polska 2020’de IAFP genel kurulu
yapıldı.

  32   Maksder 2020 genel kurulu yapıldı.

  34   CNR İMOB  16’ıncı kez düzenlendi.

  52   Polonya’nın ihracat fuarı: MEBLE  POLSKA
2020

  58   Madrid Tasarım Festivali, Ev ve Şehir
Tasarımı ile İnşaatında Masif Panel
Kullanarak Yepyeni Bir Yönteme Ev Sahipliği
Yapıyor

  64   Design & Export 2020 12. Ulusal Mobilya
Tasarım Yarışması Düzenleniyor.

  68   IMM Köln, 2020 yılını sektörde dinamik bir
atakla başlattı.

  76   MEDWOOD 2020, 25 - 27 Eylü arasında
Atina Metropolitan Expo’da.

  78   45. CIFF GUANGZHOU VE CIFM /
INTERZUM GUANGZHOU 2020’nin
Ertelenmesine İlişkin Duyuru

  78   MIFF 2020, 30 Haziran’a Ertelendi.

  80   İtalyan Design Day İstanbul tanıtım toplantısı
gerçekleşti

  96   Çin’deki Corona virüs nedeniyle, dünya
mobilyacıları rotasını İzmir’e çeviriyor.

102   2. WOODTECH, 21 - 24 Eylül’de Cezayir’de 

116   XYLEXPO 2020 basın toplantısı Milano’da
gerçekleşti
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DOSYA, ARAŞTIRMA, MAKALELER

  24   Laminat parke üreticileri tarafından sürdürülebilir ve doğal
yenilikçi eğilimler

  42   Polonya Mobilya sektörüne bakış 2020

    4   2020 Uluslararası Mobilya Fuarları Listesi
  17   Uluslararası Dergi Dağıtımı ve Fuar Katılımlarımız

  86   Ahşap MDF/Parke Sektörünün ve Akdeniz’in İlki AGT Ideathon
2020’nin Kazananları Belli Oldu

  92   AGT Design by Defne Koz’a International Design Awards’dan 2
Ödül Birden.

  92   AGT, 750 milyon TL’lik ikinci MDF, üçüncü Parke ve dördüncü
Press yatırımlarını tamamladı!

104   The BIG 5 Show Dubai’de BETA Kimya A.Ş. rüzgarı

106   Beta Kimya A.Ş.’nin markası Mitreapel, artık ‘Tanınmış Markalar
Ligi’nde boy gösterecek.

  30   DIEFFENBACHER, APPbyYou internet start-up firmasına yatırım
yaptı.

  62   EGGER, 2019-2020 mali yılının ilk yarısını istikrarlı bir sonuç ile
kapatıyor.

  74   EGGER Gebze fabrikası idari binası yenilendi

  66   KASTAMONU ENTEGRE, kuruluşunun 50. yılında çocuklar için
hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesini tamamladı.

  72   KASTAMONU ENTEGRE’nin Markası Evgloss’un Yeni Desenleri
ile Mekânlar Zarafet ve Işıltı Kazanıyor.

  88   KASTAMONU ENTEGRE, Yurtdışı Fuar Takvimini Domotex
Hannover ile Açtı.

134   SCHMALZ, Orijinal Yedek Bloklara Uygun Maliyetli Alternatif
Sunuyor.
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AGT                                                19

Arkopa                                           27
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Baytek Baylar                                37

Egger Dekor                    Arka Kapak

EUROWOOD                                 39

Hanex                                     31 - 33

Kastamonu Entegre                         5

Lamenka / Asiller                           61

Portakal Plastik                              49

Salkım Orman                                41

Tece                                               21

Teverpan                                        51
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Mobilya Aksesuarları

Furniture Accessories

Ben Mobilya                                   45

Berfino                                           93

Boğaziçi Malzemecilik                2 - 3

Çetin Plastik                           98 - 99

Delta                                                9

Disa Kulp                                     101
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İçten Metal                                     97

Mepa                144 - Arka Kapak İçi
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MAKSDER (Mobilya Aksesuar

Sanayicileri Derneği)              94 - 95
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Algeria Woodtech                          79

Paynet                                            47

SICAM Pordenone 2020
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XYLEXPO 2020                              81
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Bu yılın başında Çin’in Hunan eyaletinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyaya
yayılan bu küresel tehdit, Çin, İran, Japonya ve Güney Kore derken, Avrupa’da da,
başta İtalya olmak üzere genel bir salgın halini aldı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, hemen tüm dünyada farklı düzeylerde de olsa bu
virüse rastlanmış durumda. Bu nedenle sadece insan sağlığını değil, yaşamın her ala-
nında insanlığı ciddi şekilde tehdit eden bir tehlike.

Bu yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan Corona Virüsü, dünya ihracat devi ve ima-
lat merkezi olan Çin’in dünya ile tüm bağlantısını kesmiş durumda. Dünyanın en büyük
malzeme tedarikçisinin sınırlarını dünyaya kapatması, üretim ekonomisini de derinden
sarsıyor.

Tedarik zincirinin aksaması sonucu, dünya genelinde hemen tüm ürün çeşitlerinde yük-
sek fiyat artışlarına, üretim eksenlerinin değişmesine ve taleplerin karşılanamamasına
tanık olacağız. 

Biz bu satırları yazarken, Avrupa turizminin merkezi İtalya’da, tüm olağanüstü önlemle-
re rağmen Covid 19 salgınının yayıldığı haberleri geliyor.

Dünyanın her yerinde fuarlar, konferans ve önemli kitle etkinlikleri iptal ediliyor.
Seyahatlere sınır getiriliyor ve bazı ülkelere giriş yasağı uygulanıyor.

Dünya bir yanda acımasız savaş ve insan göçleriyle meşgul olurken, diğer yanda insan-
lığın ‘kırımına’ neden olacak küresel felaketleri yaşıyoruz. Ancak 2019 yılında da en karlı
sektörler, yine silah ve ilaç sektörleri oldu! Ne ilginç bir tesadüf, değil mi?

Saygılarımla,

Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

2020 Yılının Küresel Felaketi;
COVID 19
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HABERLER FUARLARDAN

WOODTECH VE İNTERMOB FUARLARI,
KORONA VİRÜS FELAKETİYLE

SARSILAN SEKTÖRE 
HAYAT VERMEYİ AMAÇLIYOR



ürk ahşap ve mobilya yan sanayi üreticilerinin bu-
luşma noktası ve ticari hareketlerinin uluslararası-
laştığı yılın en büyük etkinliği olan Reed-Tüyap
WoodTech ve İntermob fuarlarının en son buluşma-

sı etki gücünü arttırarak gerçekleşti.

Bölgenin lider fuarları bu yıl yine çevre ülkelerden ve yakın
doğu ile Afrika kıtasından önemli bir alıcı kitlesini 
Türk ahşap üreticileri ve makine imalat sektörü ile 
buluşturdu. 
Sektörün yerli ve yabancı profesyonellerinin bir araya geldi-
ği WoodTech ve İntermob fuarları, bu yıl bir rekora daha im-
za atarak 126 Ülkeden 77.627 sektör temsilcisini aynı çatı
altında buluşturdu. REED TÜYAP tarafından Ağaç İsleme
Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) ve
Mobilya Aksesuar Sa- nayiciler Derneği (MAKSDER) iş birli-
ğiyle düzenlenen fuar; ülkede yaşanan durgunluk ve krizde
katılımcı ve ziyaretçilerine adeta merhem oldu.

15
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Yurtiçinde 37, Yurtdışında 31 Alım heyeti
bir araya geldi! 
Tüyap yurtdışı ofisleri ve tüm dünyaya yayılmış küresel tem-
silcilik ağı aracılığıyla etkili bir tanıtım faaliyeti gerçekleşti-
ren Reed-Tüyap fuarcılık  çevre ülkelerde faaliyet gösteren
özellikle Avrasya coğrafyasında sektöre hakim ekipleriyle
katılımcıları, ihtiyaç duydukları   müşterilerle buluşturarak
yıl boyu alım heyetleri için çalışmalar gerçekleştirdiler. 
Sektörün gelişimine katkı sağlamak için Reed Tüyap’ın da-
vetlisi olarak fuara gelen; Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan,
Bahreyn, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Filistin, Gürcis-
tan, Hırvatistan, İran, Irak, İsrail, Karadağ, Katar, Kosova, Ku-
veyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Ro-
manya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Tunus, Ukrayna, Ürdün, Um-
man ve Yunanistan’ın aralarında bulunduğu toplamda 31 ül-
keden ve Türkiye’nin 37 ilinden gelen alım heyetleri Wood-
Tech ve İntermob Fuarları’nda bir araya geldi. 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Sosyal Medya’da
Takip Edin: 
WoodTech ve İntermob’un Facebook ve Lin- kedin hesapları-
nı takip ederek hem fuarlar, hem de sektör hakkında detaylı
bilgiye ulaşabilirsiniz: 
Facebook: @ woodtech.intermob 
Linkedin: @ wood-tech-intermob 

10 Ekim 2020’de görüşmek üzere 
Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarla- ma ağını genişle-
ten WoodTech ve Intermob Fuarları, gelecek yıl 10-14 Ekim,
2020 tarih- lerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yap-
maya ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını
arttırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olmaya
devam edecek.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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1- CNR İMOB; 
İstanbul - TÜRKİYE, 21 - 26 Ocak 2020

2- FURNITURE CHINA 2019; 
Şanghay - ÇİN, 9-12 Eylül 2019

3- CIFF SHANGHAI 2019; 
Şanghay - ÇİN, 8-11 Eylül 2019

4- IMM KÖLN ATİNA SUNUMU; 
Atina - YUNANİSTAN, 25 - 26 Eylül 2019

5- TÜYAP İNTERMOB & WOODTECH; 
İstanbul - TÜRKİYE, 12 - 16 Ekim 2019

6- EFE 2019; Kuala Lumpur - MALEZYA, 9 - 12 Mart 2019

7- SICAM 2019; 
Pordenone - İTALYA, 15 - 18 EKim 2019

8- LIGNA 2019; 
Hannover - ALMANYA, 27 - 31 Mayıs 2019

9- MEBLE POLAND 2019; 
Poznan - POLONYA, 12 - 15 Mart 2019

10- CIFF INTERZUM 2019; 
Guangzhou - ÇİN, 28 - 31 Mart 2019

11- CEZAYİR WOODEX 2019; 
CEZAYİR, 11 - 14 Eylül 2019

12- INTERZUM 2019; 
Köln - ALMANYA, 21 - 24 Mayıs 2019

13- CIFF GUANGZHOU 2019; 
Guangzhou - ÇİN,18 - 21 Mart 2019

14- MIFF 2019; 
Kuala Lumpur - MALEZYA, 8 - 11 Mart 2019

15- IMM KÖLN; 
Köln - ALMANYA, 14 - 20 Ocak 2019

16- INTERZUM ZÜRİH TOPLANTISI; 
Zürih - İSVİÇRE, 14 Şubat 2019

EKİN YAYIN GRUBU ULUSLARARASI 
DERGİ DAĞITIMI VE FUAR KATILIMLARIMIZ
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olonyanın Poznan kentinde yapılan ve bu
yıl dünya çapında en saygın yayın grup-
larının üye-olduğu IAFP ( Uluslararası
Mobilya yayıncıları derneği) ‘nin  davetli

olduğu Mebel Polska 2020 Mobilya ve deko-
rasyo fuarında IAFP’nin olağan genel kurulu
yapıldı.  IAFP Üyesi 12 ülkeden gazetecinin (
Almanya, Amerika, Rusya, Türkiye, İngiltere,
Hindistan,  Bulgaristan, Romanya, Belçika,
Meksika, Singapur,  ve ev sahibi Polonya’nın
davet edildiği etkinlikte Mebel Polska IAFP
için ozel organizasyonlar düzenledi. 

P
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Mebel Polska 2020’de IAFP
genel kurulu yapıldı



l l

Fuarın 2. Günü Mebel Konferans salonunda gerçekleşen
genel kurulda  Uluslararası ekonomik durumlar, ülke sek-
tör sorunları, sekörü etkileyen etkenler, Fuarlarla yayıncı-
lar arası ilişkiler ve sektörel yayıncılığın sorunları  dijital
yayıncılık ve gelecekte yapılması gereken projeler tek tek
ele alınarak konuşuldu. Ortak sorunlarda akıl yürüterek
IAFP’nin sahip olduğu güçlü birikim ve networkün üyeler
arasında işbirliği- güç birliği platformuna dönüştürülmesi
ele alındı.  Çin, Güney Kore, Japonya gibi Uzak doğu ülkele-
rinden  gelemeyen üyelerimizin durumu ele alındı. 

Fuarın 3. Günü IAFP üyelerinin katıldığı açık bir panel dü-
zenlendi ve burada sektörel yayıncılığın endüstrinin geliş-

mesinde  etkileri ele alındı ve IAFP üyelerinin 18 ülkede ül-
ke ekonomileri ve sektörlerine katkıları konuşuldu. Mobel
POLSKA  fuar yöneticileri ve Polonya IAFP üyemizin katkı-
larıyla gerçekleşen bu buluşmada fuar boyunca hemen her
günümüz dolu, dolu geçti. Fuar yetkilileri her ülke gazete-
cisiyle tek tek ilgilendiler, kalınan 5 gün boyunca türlü et-
kinliklerle, şehir turu, gezi programı, önemli firmaların zi-
yareti ve polonya mobilya sanayisi hakkında dernek ve or-
ganizasyonlardan aldığımız bilgilerle her günümüz için ol-
dukça başarılı ve sonuç odaklı bir fuar oldu. Fuar boyunca
bizlerin yanından hiç ayrılmayan ve hepimizle ilgilenen
Sevgili Tomasz Wojciechowski ve  Polonya IAFP üyemiz
sevgili Ulla Ditrych’e teşekkür ediyoruz. 
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Laminat parke üreticileri
tarafından sürdürülebilir ve

doğal yenilikçi eğilimler
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Evde, insanlar rahat, güvenli ve
kolay bir yaşam arıyorlar.
Bu ev mobilyalarına da yansır. Hafif, nötr
renk paletleriyle duyulara hitap eden yumu-
şak bir atmosfer, malzemeler ve yüzeyler. Bu
mükemmel olmak zorunda değildir - stil mo-
laları kasıtlı ve hesaplanmıştır. Doğanın ince
kusurları veya işçiliğin bir sonucu olarak, öz-
günlük için çabalayan bir ortam yaratılır.

Değişen meşe:
Bunlar renkler: nötr ve yumuşak tonlar, ör-
neğin. bej veya greige, bazen ölçülü bir pem-
be veya rosé. Meşe, doğanın tüm nüansla-
rında, ayrıca düğümler ve yanardöner bir
renk oyunu ile hakimdir. Kusurlar, onları do-
ğal malzemeden bildiğimiz gibi, ağaçların
çoğalmasında her yerde bulunur, ancak ipu-
cu patine veya boyalarla yumuşatılır. Bazan
ağaçtaki kusur başlıbaşına bir dekor yaratır. 
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Laminat parke üreticileri, tüm
dünyada moda, mimari, iç

tasarım ve günlük yaşamdaki
mevcut eğilimleri sürekli

olarak inceler. Küreselleşme,
kentleşme ve dijitalleşme

hayatımızı belirler.
Aynı zamanda, bu eğilimler

çelişkili reaksiyonlar üretir:
Bireyleşme, doğa için özlem,

füzyon, nostaljinin bir
dokunuşu - eski moda

görünmeden. Baskın mega
trendlerden biri, telaşlı

dünyamızdan
sessiz ve sakin bir geri çekilme

vahası özlemidir.

▲ ▲
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Meşe zeminlerde, yuvarlak yapılar modern renk tonlarını karşılar. Bu,
meşenin en önemli ahşap türü olmaya devam etmesinin nedenlerinden
biridir, çünkü çok yönlüdür ve her türlü iç tasarım stiliyle çok iyi kom-
bine edilebilir. Kendine güvenen meşe görünümüne bir alternatif ola-
rak, kestanenin ince reprodüksiyonları popülerlik kazanıyor.

Budist zen'den etkilenen minimalizm ve stiller güncel tasarım trendle-
rine örnektir. Buna ek olarak, sıcak, egzotik toprak renkleri, el yapımı
malzemeleri ve doğal unsurları ile Afrika ve Güney Amerika'dan otantik
izlenimler tasarımları etkilemektedir. Bunlar siyaha kadar sıcak, koyu
kahverengi tonlara çevrilir. 

Ahşaba karşı kontrpuan: beton, granit, ham çelik
görünüm
Yeni fayans dekorları, beton, granit ve ham çelik görünümleri ormana
ilginç bir kontrast sağlar. Taş dekorlarda, özellikle modaya uygun be-
ton görünümünde gri tonlar hakimdir. Mat ve süper mat yüzey yapıları
bununla uyumludur. Sonuçta, yüzeyler daha da derinleşiyor ve daha
çarpıcı hale geliyor, gerçek ahşaptan farklılıklar neredeyse farkedile-
mez veya görünmez. Teknik uygulamada genel amaç, gerçek bir ahşap
zeminin doğal özelliklerini daha da mükemmelleştirmektir. EIR (Ka-
bartma Kayıtlı) yüzey yapılarının gözenek deseni ve dokunuşları zemi-
nin doğal ahşap gibi görünmesini sağlar. ▲ ▲





Kurulum yöntemleri açısından da çeşitlilik geri dönüyor: daha geniş ve da-
ha uzun tahtalara eğilim, ör. 200 x 20 cm, ayrıca 60 x 120 cm, 85 x 40 veya
40 x 120 cm devam eder. Ayrıca, ahşap şimdi 8 mm yerine daha sık 10 mm
kalınlığındadır. Balıksırtı desenleri özellikle popülerdir.
Tüm taraflardaki tıklama bağlantıları sayesinde, sistem plakaları "sağ" ve
"sol" tahtalar arasında ayrım yapmaya gerek olmadığından hızlı ve kolay
kuruluma izin verir. Her bir tahta, uyumlu, çok yönlü ve özellikle otantik bir
renk oyunu yaratan farklı bir renk tonuna sahiptir.
Pazar, tahtalar birleştirildikten sonra el işi bir V-eklem oluşturan eğimli
kenarları sever,  Bu eğimlerin en son tasarımları, örneğin dört taraflı
"mikro eğim" gibi ürün farklılaştırmaları için daha fazla fırsat sağlar.

Güvenilir nem koruması  
Birkaç saatlik suya dayanıklılık ile, yeni laminat döşemeler daha önce on-
lar için kullanılamayan odalarda kullanılabilir. Bu nedenle, en son nesil
laminat parke banyolarda, mutfaklarda veya nemin genellikle beklendiği
diğer fonksiyonel odalarda da kullanılabilir.
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Bu amaçla, taşıyıcı levhaların nitelikleri, laminat
parkeyi 24 saate kadar suya dayanıklı hale getir-
mek için kenar sızdırmazlığı veya hidrofobik
yağlar ve vernikler ile emprenye ile değiştirilir.
Modifiye edilmiş klik sistemleri nemin derzlere
nüfuz etmesini ve alt zeminde istenmeyen bir
ömür geliştirmesini önler.
Buna ek olarak, yeni suya dayanıklı laminat dö-
şemeler özellikle sağlamdır ve bu nedenle yo-
ğun olarak kullanılan odalara da uygulanabilir.
Döşeme paspaslarını entegre ederek, bazı üre-
ticiler gürültüyü azaltan ve doğrudan hazırla-
nan alt zemine döşenebilen zeminler sunar. 

Laminat - yenilenebilir 
doğal bir ürün
Farklı satış kanalları ve uygulama alanları
göz önüne alındığında, laminat imalatçıları,
daha fazla ürün performansı ve diğer malze-
melerle rekabet halinde yeni özellikler ile
puan kazanmak istiyor. Ahşap esaslı malze-
melerle laminat parke, doğanın ve ahşabın
yenilenebilir doğal bir ürün olarak dikkatli ve
ekolojik olarak sürdürülebilir kullanımını
temsil eder. Bir tedarikçi, yalnızca yerli ta-
rımdan elde edilen odun kullanarak, düşük
emisyonlu üretim teknolojilerine güvenerek
ve ısı üretmek için biyokütle kojenerasyon
tesisinde atık odun kullanarak sürdürülebi-
lir bir işe özellikle önem vermektedir. Bu
üreticinin ürünleri artık "Blue Angel" eko-
etiketi ile onaylanmıştır. Bu, ekonomi ve
ekoloji arasındaki dengenin artan bir du-
yarlılığı karşıladığı mevcut zamanda mü-
kemmel uyum sağlar. Tüketiciler sürdürü-
lebilir ürünler istiyor, ancak günün sonun-
da önemli olan fiyat: bu laminat parke için
iki kat avantaj sağlıyor. l l
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IEFFENBACHER, MyDIEFFENBACHER dijital servis platformunun
önemli bir parçası olan MyMessenger ticket ve mesajlaşma uy-
gulamasını geliştiren APPbyYOU GmbH şirketinden pay satın
aldı. DIEFFENBACHER, MyMessenger uygulamasını geçen sene

Hannover’da Ligna fuarı sırasında tanıtmıştı.
DIFFENBACHER, APPbyYou ile 2018 ortasında yenilikçi bir ticket sis-
temi geliştirmek için partner ararken tanıştı. DIEFFENBACHER bir
ticket sisteminin ana işlevleri ile destekleyici iletişimi birleştiren
tek bir araç istiyordu. APPbyYou, yenilikçi yaklaşımı, esnek ve çevik
takımı ve uygulama geliştirme teknolojileri ile DIEFFENBACHER’ın il-
gisini çekti.
Bu birlikte çalışmanın sonucunda, mükemmel bir şekilde bir ticket
sistemini ve mesajlaşma uygulamasının birleşimi olan ve akıllı tele-
fonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda desteklenen DIEFFENBAC-
HER’ın MyMessenger uygulaması doğdu. Bu uygulama ile tüm taraf-
ların iletişimi aynı uygulama içinde sağlanırken, servis konuları ko-
laylıkla işleme alınabilir ve belgelenebilir. Belgeleme ve iki tarafın
birbirini daha iyi anlayabilmesi için uygulama içinde resim, video ve
doküman gönderilebilir. Bir diğer avantaj ise kullanıcıların kendi ana
dilinde yazabilmesi: uygulama çeviriyi halleder.
Uygulamanın konsept tasarımı 2019 başında tamamlandı. Bir DIEF-
FENBACHER müşterisi uygulamayı test etti ve gelişimine katkıda bu-
lundu. Uygulamanın 2019 Mayıs ayında Ligna fuarındaki tanıtımına
müşterilerin geri dönüşleri tamamen olumluydu. DIEFFENBACHER
Müşteri Hizmetleri’nin başında olan Peter Martin, ‘Yıl sonuna kadar,
MyMessenger uygulaması ağaç bazlı panel endüstrisinde 8 müşteri-
miz tarafından her gün kullanılıyor bile. Uygulamaya olan ilgi büyü-
meye devam ediyor.’ dedi.

APPbyYOU orta büyüklükteki firmalar için akıllı dijitalizasyon çözüm-
leri üzerine uzmanlaşıyor. Thomas Teufel ve Willi Pasternak firmayı
Mayıs 2012’de Balgheim, Almanya’da kurdu. Şu an 12 çalışanı olan
firmanın misyonu, müşterilerine kendi bulut sistemleri içinde çalış-
tırabilecekleri özelleştirilebilir bir mesajlaşma uygulaması sağla-
mak. Satın aldıkları hisseler sonucunda, DIEFFENBACHER, APPby-
YOU ile olan ortaklığını derinleştirdi. İki firma şu an dijital fabrika
için başka akıllı çözümler üzerine çalışıyorlar.

2012’de kurulan firma orta
büyüklükteki şirketler için
dijitalizasyon çözümleri üretiyor.
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DIEFFENBACHER,
APPbyYou internet start-up
firmasına yatırım yaptı





atılımın oldukça kalabalık olduğu ve saygı duruşuyla başla-
yan  genel kurulda Oturum başkanlığını  Maksder Kurucu
Başkanı Munis Tezbaşaran gerçekleştirdi.   Maksder Genel
Başkanı Sn Osman Mertöz’ün açılış konuşmasından sonra,

önceki dönemin faaliyet raporlarıyla finansal raporları genel kurul-
da okundu.  Sektörün 2020 yılı faaliyet proğramı hedef ve etkinlik-
ler ele alındı. 
Kurumsal ilişkiler ve fuar komitelerinin de oluşturulduğu genel
kurulda,  yeni dönemde gerçekleşecek çalışmalar için start verildi.
Uluslararası alanda ortaya çıkan ve Türkiye lehine gelişmelere ge-
be durumlar ele alınarak, ihracat noktasında birlikte hareket et-
mek, önemli uluslararası fuar ve organizasyonlara Türkiye pavilyo-
nu altında katılmak  ve bu anlamda ihracatçılar birliği ile ilgili ku-

rumlardan devlet   teşviklerinden yararlanarak Türk üreticilerinin
vizyon ve kalitesine uygun görsel stantlarla pazarda etkin rol al-
mak, yerli üreticilerimizin Maksder üyelerinin ürettiği ürünleri kul-
lanması noktasında daha fazla girişimlerde bulunulması gibi pek
çok konu bu yılki genel kurulumuzun ele aldığı başlıklardı.

Mosfed’de daha etkin çalışmalarla Maksder lehine fayda üretmek
ve gerek kdv indirimi gerekse de fuarlarda temsil noktasında des-
tek almak gibi önemli konular masaya yatırılarak bu raporlar ko-
misyonlara yönlendirildi.

70’e yaklaşan üyesiyle Mobilya sektöründe ek büyük çatı örgütle-
rinden olan  Maksder Türkiye aksesuar sektörünün de % 80’inden
fazlasını temsil ediyor. 

Türk mobilya aksesuar sektörünün çatı örgütü Maksder’in olağan
2020 genel kurulu bu yıl Tüyap fuar ve kongre merkezinde

Reed&Tüyap fuarcılığın ev sahipliğinde gerçekleşti. 
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Maksder 2020
genel kurulu yapıldı
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Tüm mobilya derneklerinin çatı örgütü Mosfed  (Türkiye
Mobilya dernekleri Federasyonu) işbirliğiyle gerçekleşen
CNR-İMOB 2020 fuarı, yüzlerce katılımcı ve dünyanın pek

çok farklı ülkelerinden gelen binlerce uluslararası ziyaretçi
ile buluştu. Türk Mobilya sektörünün ihracatına çok önemli
bir katkı sunan fuar bu yıl başta Ortadoğu ve Afrika ülkeleri

olmak üzere Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ile deniz ötesi
kıtalardan gelen  önemli sayıda ziyaretçiyi ağırladı. 

CNR İMOB
16’ıncı kez düzenlendi

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı,  21-26 Ocak 2020
tarihleri arasında CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde



00 bin metrekare üzerindeki  alanda 750'den fazla katılımcıyı, dünyanın dört bir yanın-
dan gelen alıcılarla buluşturan  fuar,  en zarif ev mobilyalarından, iç mekan tasarımla-
rına ve global mobilya trendlerine kadar bir çok ürüne ev sahipliği yaptı.   Her yıl olduğu
gibi bu yıl da mobilya sektörünün önemli oyuncularına geniş kapsamlı bir ticaret pazarı

sunmaya hazırlanan CNR IMOB Fuarı,  İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Suudi Arabistan,
Irak, Kuveyt, Katar ve BAE dahil olmak üzere 130 ülkeden tedarik heyetleri, ziyaretçiler ve
VIP heyetlerini ağırladı.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:157 Mart - Nisan 202035

HABERLERFUARLARDAN

1

▲ ▲



Profesyonel alıcılara sadece ürün değil bir yaşam tarzı da
sunan CNR IMOB Fuarı’nda bu yıl,  Suudi Arabistan, Katar
ve Kazakistan gibi farklı ülkelerden pek çok şirket
“Kontrat Mobilya” başlığı altında projelerini sunuldu  Ti-
cari tesisler, oteller, hastaneler ve konut projeleri için
tasarlanan ve üretilen mobilyaları kapsayan “Kontrat
Mobilyaları” Türk mobilya sektörüne ayrı bakış açısı ka-
zandırdı.   Geçen yıl olduğu bu yıl da B2B görüşmelerine
sahne olan fuar, bu kez 30 ülkeden 1000 kişilik alım he-
yetini ağırladı. Sektör profesyonellerinin adeta akın ettiği
fuarda, B2B iş görüşmeleri dâhil, yaklaşık 1 milyar dola-
rın üzerinde bir ticaret hacmi yakalandığı belirtiliyor. 
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Firmaların en yeni ürün ve koleksiyonlarını sergiledikleri
fuarda  birbirinden güzel ürün görücüye çıktı.   Hemen her
alım grubuna yönelik farklı konseptlerin ürünlerin yer al-
dığı fuarda Modern, Klasik, Avand Garde,  Ofis, Minimal,
Modüler, ve panel mobilya ürünleri sergilendi.  Panel ve
desen sektörünün en son renk ve desenlerinin mobilyada
uygulandığı fuarda Dijital baskı ve üç büyutlu desenleri
de görmek şansını yakaladık. Firmalar kombine bir çalış-
ma ile günün trend desenlerini mobilyanın değişik unsur-
larında başarı ile uygulamışlar. Yatak odası, salon takım-
ları, mutfak kapakları, masalarda, sehpa ve mekan uygu-
lamalarında konsep çalışmaları aksesuar ürünleriyle bir-
leşmiş, Türkiye’nin nadide mobilya bağlantı ve aksesuar
firmaları önemli bir işbirliğiyle bu inovatik çalışmalara
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yön vermiş.  Gerek standların tasarımı ve görsel-
liği gerekse de ürünlerin kalitesi bu yıl fuara
damga vurmuş. Katılımcılar oldukça memnun ve
Türkiyenin yaşadığı içsel ve uluslararası konjek-
türel ve ekonomik durgunluğun mobilya sektörü
üzerindeki negatif etkisi açısından da pozitif et-
kisiyle doping yaptı diyebiliriz. Açılışta konuşan
Mobilya Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç,  Bu
fuarda hedeflenen ihracat rakkamlarını yakala-
yacaklarını belirterek Mobilya sektörünün yine
açık vermeyen Türkiye’nin en önemli istihdam
sektörlerinden biri olduğunu söyledi. l l
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Polonya
Mobilya sektörüne bakış

2020

DOSYA POLONYA MOBİLYA SEKTÖRÜ

olonya mobilya sektörü ihracat
hedeflidir
Son yıllarda Polonya'nın mobilya üretimi ve ihraca-

tında küresel anlamda önemli rakkamların telaffuz edile-
si bu ülkenin mobilya sektöründe önemli bir noktaya gel-
diğini de göstermiştir.       
Polonya'da üretilen mobilyaların kalitesi ve nispeten dü-
şük işçilik maliyetleri bu başarıyı sağlayan en önemli
faktörlerdir. Buna ek olarak, büyük, orta ve küçük ölçekli
işletmelerin uzun yıllara dayanan geleneği ve etkinlikleri

P
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unutulmamalıdır. Üretim verileri, Polonya mo-
bilya sektörünün başarısını kanıtlıyor ve son
zamanlarda ülke, mobilya üreticilerinin küre-
sel sıralamasında 10'uncudan 6'ncı sıraya
yükseldi. Polonya, ürünleri hem kullanılabilir
malzemeler hem de dış yüzeyleri ve tasarımları
açısından farklılaştırmak ve uyarlamakla bir-
likte her türlü mobilyayı üretmektedir. Polon-
ya mobilya endüstrisi kesinlikle yüksek kalite-
li malzemeler ve bileşenler kullanmaktadır ve
en son teknolojilere de erişebiliyor.
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Mobilya endüstrisi Polonya ekonomisinin en önemli sektör-
lerinden biri olmaya devam ediyor. 2018 yılında mobilya şir-
ketlerinin satılan ürünlerinin değeri 49,6 milyar PLN'dir.
2017'ye kıyasla% 10'a varan oranda büyüme (10'dan az çalı-
şanı olan mikro işletmeler dahil). B + R Studio'nun tahmin-
lerine göre, 2019 yılında mobilya endüstrisi tarafından satı-
lan ürünlerin değeri (mikro işletmeler dahil) 50,5 milyar
PLN'yi göstermektedir.
Polonya mobilya sektörü, mobilya satan kayıtlı şirketler ba-
kımından (İtalya'dan sonra) ikinci sırada yer almaktadır. Po-
lonya'da mobilya imalatında 28 binden fazla kuruluş yer alı-
yor - daha spesifik olarak, 2018'in sonunda 28.127 şirket ol-
du. Bunların 85'i 250'den fazla çalışanı olan büyük şirketler,
306 adeti orta ölçekli şirketler (50-249 çalışan), 1.303'ü kü-
çük şirketler ve 26.433'ü 10'dan az çalışanı olan mikro işlet-
melerden oluşmaktadır.

*Kaynak: Polonya Merkez İstatistik Oce hesaplamaları; * B & R Studio'nun
Polonya Merkez İstatistik kurumu hesaplarına dayanarak tahmini

Şekil 1 2013-2019'da Polonya'da mobilya sektörünün satılan üretimi

▲ ▲





İhracat şüphesiz Polonya mobilya sektörü
için en büyük itici güçtür. 2018 yılında Po-
lonya, ihracatının 13,4 milyar ABD Doları
tutarındaki ihracatından dolayı küresel
mobilya üreticilerinin sıralamasında 3. sı-
rada yer aldı. UNO tarafından yayınlanan
verilere göre, ihracatın değeri ile ilgili ola-
rak, 2018'de Polonya Çin (64 milyar USD)
ve Almanya (14 milyar USD) tarafından ge-
çildi. Önümüzdeki yıllarda Polonya'nın
Çin'den sonra ikinci sırada olma şansı çok
yüksek.
Eurostat'a göre 2018, mobilya ihracatında
en büyük üretici olmak için  bir yıl daha ge-
rekiyor. Euro cinsinden ihracatın değeri% 3
artarak 10,56 milyar EUR olmuştur. Son
sekiz yılda, Polonya mobilyalarının ihracat
değeri% 80'den fazla arttı. B + R Stu-
dio'nun tahminlerine göre, 2019 yılında
Polonya'dan mobilya ihracatının değeri
10,9 milyar Euro.
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Şekil 2 Global mobilya ihracatçıları sıralaması, 2017-2018

Tablo 1 2011-2019 Polonya mobilya ihracatı *

Kaynak: UNO verileri, Vietnam verileri mobilya ve ahşabı içerir (Vietnam Merkezi İstatistik Oce'ye göre)

Kaynak: B + R Studio'dan yapılan hesaplamalar Eurostat * B + R Studio tarafından yapılan tahminlere dayanmaktadır

** Polonya Merkez Bankası tarafından tahmin





2011- 2019 yılları arasında
Polonya mobilya ihracatı
Almanya, uzun yıllardır Polonya mobilyalarının
ana ithalatçısı durumundadır. İhracat satışları-
nın bu yönündeki oranı 2018 yılında Toplam ih-
racında Almanyanın payı, % 36,55 olarak ger-
çekleşmiştir. En büyük ikinci ithalatçı Çek Cum-
huriyeti'ne yapılan ihracat 861,4 milyar Avro'ya
ulaşmıştır - pay% 8,05 olmuştur. Diğer pozis-
yonlar sırasıyla% 6,09 ve% 5,95 olan İngiltere
ve Fransa tarafından işgal edilmektedir. Polon-
ya’nın AB dışı en büyük mobilya ithalatçısı ABD
(sıralamada 7. sırada) ve onu İsviçre (15.), Çin
(17.) ve Rusya (19.) izliyor.
“Mobilya bileşenleri”, 2017 yılına kadar Polon-
ya'dan ihraç edilen en büyük mobilya ürünleri
grubuydu. 2018 yılında, bunların yerine döşemeli
mobilyalar kullanılmış ve toplam ihracat değeri-
nin% 27.5'ini oluşturan 2.9 milyar avroyu aşmış-
tır. Bunu sırasıyla değeri 2,6 milyar avro ve 2,1
milyar avroyu aşan “mobilya bileşenleri” ve
“oturma odası ve yemek odası mobilyası” takip
etmektedir.
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Şekil 3 011- 2019 yılları arasında Polonya mobilya ihracatı

Kaynak: Eurostat'tan alınan verilere dayanarak B + R Studio hesaplamaları; *B + R Studio tarafından tahmin

Şekil 4 2017-2018 döneminde Polonya'dan seçilen ülkelere mobilya ihracatının değeri 

Kaynak: Eurostat verilerine göre B + R Studio tarafından yapılan hesaplamalar





Polonya mobilya sektörü için fırsatlar
Polonya,  mobilya üretimi açısından en hızlı büyüyen ül-
kelerden biridir. Zengin Batı Avrupa ülkelerinin yakının-
daki mükemmel coğrafi konumu, diğer birçok ülkeye gö-
re rekabet avantajı sağlar. Uzun geleneği ve Avrupa'daki
mobilya alıcıları arasındaki köklü konumu Polonyalı mo-
bilya üreticilerine müşterilerinin güvenini ve marka bili-
nirliğini kazandırmaktadır. Buna ek olarak, Polonya mo-
bilya sektörünün fırsatları, gelişmiş ülkelerde  ve geliş-
mekte olan pazarlarda daha büyük paya sahiptir.
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Tablo 2 2017-2018 döneminde Polonya'dan mobilya ihracatının değeri

Kaynak: Eurostat'tan alınan verilere göre B + R Studio'dan hesaplamalar

Tablo- 3 -   2015-2018 yılları arasında  mobilya gruplarına göre Romanya’da ihracat  değerleri

Şekil 5 2015-2018 yıllarında mobilya gruplarına göre ihracatın değer yapısı 

Kaynak: Eurostat'tan alınan verilere göre B + R Studio'dan hesaplamalar

Kaynak: Eurostat verilerine göre B + R Studio tarafından yapılan hesaplamalar

l l





oğu Avrupa'nın en önemli ticari fuarları olan  MEBLE
POLSKA fuarının bir sonraki düzenlemesi yine Poznań'da
yapılacak. Tarih değişikliği, olayın küresel sahnede artan
öneminden kaynaklanmaktadır. Değişiklik, şimdiye ka-

dar Mart ayında Uzak Doğu'da düzenlenen ticaret fuarı mara-
tonunu seçmiş olan mobilya alıcılarının Polonya'daki ticaret
fuarlarına katılmalarına imkan verecek.

MEBLE POLSKA 2020 - Mobilya Fuarı, dünyadaki en önemli mo-
bilya endüstrisi ticaret fuarlarının elit grubunda yer alan Polonya
mobilya ihracatını teşvik etmek için en etkili araçlardan biri gö-
rülüyor. Yaklaşık 70 ülkeden mobilya alıcıları tarafından ziyaret
edilmektedir. Polonya perakende ağını temsil eden büyük bir
tüccar grubuna ek olarak, Poznan fuarı, en büyük Avrupa satın al-
ma gruplarının ve mobilya zinciri mağazalarının temsilcileri ile
diğer kıtalardan birçok mobilya toptancı dağıtıcısı ve çevrimiçi
tüccarlar tarafından ziyaret edilmektedir. Şubat 2020'de  gerçek-
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Polonya’nın
ihracat fuarı:

MEBLE POLSKA 2020
Mobilya Fuarı
MEBLE  POLSKA 2020
Mobilya  Fuarı

D
Her yıl mart ayında
gerçekleşen MEBLE
POLSKA mobilya
fuarı bu yıl  25-28
Şubat 2020'de, yine
Poznan’da
gerçekleşti.
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leşen ve Mobilya dergisi olarak katılım
sağlayıp  4 gün boyunca gözlemlediğimiz
fuar bu yıl gerek katılımcı sayısı ve kapla-
dığı m2 büyüklüğü gerekse de ziyaretçi
sayısının son derece yüksek olması nede-
niyle yılın başarılı fuarlarındandı.  Dahası
yılın IMM Köln fuarından sonra kıtanın en
etkili fuarıydı diyebiliriz. -  
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Polonya mobilya sektörünün
en büyük fuarı
MEBLE POLSKA 2020 Mobilya Fuarı, Polonya
mobilya endüstrisinin sunduğu  sektörünün
en büyük fuarıdır. Her zamanki gibi, bu kez
"Yavaşlık" teması altında gerçekleşecek
olan Ev Dekor Fuarı ve ARENA TASARIM et-
kinliği fuara eşlik etti.   Toplamda, yaklaşık
500 şirket ve marka fuar alanındaki 11 pav-
yonda ürünlerini sergilediler.  İhracatını ar-
tırmak isteyen Polonya'nın önde gelen tüm
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mobilya üreticileri Poznań'da yer aldılar.  Değişik
mobilya ürün gruplarının sergilendiği fuarda ofisten,
mutfağa, masiften üst düzey mobilyalardan ürünlere
kadar geniş yelpazede bir ürün grubu yer aldı.
MEBLE POLSKA 2020 Mobilya Ticaret Fuarı sırasında,
ARENA TASARIM etkinliğinin bir parçası olarak, en iyi
Polonya projelerini sunan iki yeni sergi  gerçekleşti.
GELECEĞİN FORMLARI - POLONA TASARIMCILAR
BÖLGESİ ve Polonya TASARIM GÖRÜŞÜ bölgesi . Bi-
rincisi Polonyalı tasarımcıların en ilginç projelerini
gösterirken, ikincisi vizyoner, cesur ve yenilikçi tasa-
rıma odaklanan en iyi Polonyalı markaların sunumu-
na ayrılmıştı. l l
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Madrid Tasarım
Festivali,

Ev ve Şehir
Tasarımı ile

İnşaatında Masif
Panel Kullanarak

Yepyeni Bir
Yönteme Ev

Sahipliği Yapıyor



alnızca Amerikan lale ağacından yapılan sekiz metre yüksekli-
ğinde, karbon nötr, ahşap pavyon kurulumu olan “MultiPly”,
Madrid Tasarım Festivali'nin bir parçası olarak Casa de Cam-
po'nun girişindeki Madrid Rio'da halka açıldı. 1 Şubat'ta sergi-

lenmeye başlayan kurulum iki hafta boyunca açık kalacak. Waugh
Thistleton Mimarlık Ofisi, Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi (AHEC)
ve ARUP arasındaki işbirliğinin eseri olan MultiPly, zamanımızın en
büyük zorluklarından ikisine yanıt veriyor: Konut ihtiyacının artması
ve iklim değişikliği ile mücadelenin aciliyeti. Multiply, modüler sis-
temler ve sürdürülebilir yapı malzemeleriyle tüm bu sorunlara çö-
züm bulunabileceğine dikkat çekiyor.
AHEC Bölge Direktörü Roderick Wiles projeyle ilgili olarak, “MultiPly,
birbiriyle örtüşen ve iç içe geçen, labirent benzeri birbirine bağlı me-
kânlardan oluşuyor. Ziyaretçilerin, evlerimizi ve şehirlerimizi tasarla-
ma ve inşa etme şeklimizi yeniden düşünmelerini teşvik etmeyi

amaçlıyor. Üç boyutlu yapı, dijital olarak üretilmiş derzlerle 12 modül
Amerikan lale ağacı çapraz lamine keresteden (CLT) yapılmış esnek
bir sistemden oluşturuldu. Daha da önemlisi, MultiPly için kullanılan
32 metreküp lale ağacı, 22 ton karbondioksite eşdeğerde depolama
yapıyor ve ABD ormanlarında, iki dakikadan kısa bir sürede doğal ola-
rak yenileniyor” açıklamasını yaptı.

Yapı, modüllerden oluştuğu için kolaylıkla demonte edilebildiği gibi
tekrar monte de edilebiliyor. MultiPly, ilk olarak 2018'de Londra Ta-
sarım Festivali'nin bir parçası olarak, Victoria ve Albert Müzesi'nin
Sackler Avlusunda, daha sonra New London Architecture ile Lon-
dra'daki Bina Merkezi’nin önünde ve sonra da 2019 Milano Tasarım
haftasının bir parçası olarak Universite deglie Studi di Milano'da In-
terni'nin 'İnsan Alanları' sergisinde yer aldı. İşte bu etkileyici proje
dördüncü sergilenmesini ise şimdi Madrid'de gerçekleştiriyor.
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MultiPly, mevcut karbon
negatif malzemeyi

birleştiren yeni ve daha
sürdürülebilir bir yapı

biçimini araştırıyor.

▲ ▲

Y
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Projenin işbirliği ortağı olan ve ahşap inşaatlardaki başarısıyla
adından söz ettiren Waugh Thistleton Mimarlık Ofisi’nin kurucu or-
tağı Andrew Waugh, "Bu projenin temel amacı, yenilikçi ve uygun
fiyatlı inşaat ile çevresel zorlukların nasıl ele alınabileceğini açık-
ça tartışmaktır. Konut ve CO2 emisyonları açısından bir kriz nokta-
sındayız ve lale ağacı gibi çok yönlü ve sürdürülebilir bir malzeme
ile inşa etmenin bu sorunlara çözüm bulmada önemli bir rol oyna-
yacağına inanıyoruz" dedi.
2018 yılında, Eurozone’un (Avro-bölgesi) en hızlı büyüyen ekonomisi
olan İspanya'nın nüfusu 47 milyona yükselirken 2009 yılından bu
yana da en hızlı yıllık büyüme gerçekleşti. Sürekli büyüyen şehirler-
de nüfus artışına ayak uydurabilmek için, sürdürülebilir malzemeler
kullanan yeni teknolojilerin tercih edilmesi büyük önem arz ediyor.
Montajı hızlı saha dışı ahşap konstrüksiyon, düşük karbon emisyon-
lu yüksek kaliteli konut sağlayabilen uygun bir çözüm sunuyor.
Roderick Wiles konu hakkındaki açıklamalarına şöyle devam etti:
“MultiPly kurulumunda, bir katmanın levhalarının bir sonraki kat-
manın levhalarına dik olarak yerleştirildiği ve çok güçlü, sert ve da-
yanıklı paneller oluşturmak üzere yapıştırılan ve çapraz laminat
(CLT) olarak bilinen bir ahşap mühendisliği tekniği kullanıldı. CLT
geleneksel olarak iğne yapraklı ağaçtan üretilmektedir. Ancak AHEC
ve Arup, on yıldır çapraz lamine edilmiş Amerikan lale ağacı ile dene-
meler yapıyor. Bu türün Kuzey Amerika sertağaç ormanlarındaki top-
lam kereste hacminin % 7,7'sini oluşturduğunu, hızla büyüyen ve bol
bulunan bir sert ağaç olduğunu da belirtmek isterim.” 

Araştırmalar ve projeler, aynı ağırlıkla karşılaştırıldığında, CLT lale
ağacının çelik ve betondan daha güçlü olduğunu ve inanılmaz dere-
cede yüksek hassasiyetle işlenebileceğini göstermiştir. Bu, pre-
fabrikasyon ve hızlı montaj için idealdir, inşaat sürelerini yaklaşık
yüzde 30 azaltır. Lale ağacı ekonomik ve işlenmesi kolay bir keres-
tedir ve ağırlığına göre inanılmaz derecede güçlüdür. Öte yandan
lale ağacı CLT kullanımı, büyük ölçekli ahşap binaların beton veya
çelik kullanılmadan inşa edilebileceği anlamına gelmektedir. Bu
özellikler, etkileyici görünümü ile birlikte lale ağacını yenilikçi ah-
şap konstrüksiyon için mükemmel bir öncü haline getirmektedir.
Wiles son olarak şunları ekledi: “Madrid Tasarım Festivali kimliğini,
‘Dünyayı Yeniden Tasarlama’ temasının üzerine inşa etti. Festival
üçüncü yılında, Madrid'den tüm dünya toplumlarına yönelik bir ta-
sarım kültürünün yaratılmasını teşvik edecek diyaloğu zenginleştir-
mek için yeni fikirler, mekanlar ve kurumlar ekleyerek, bu yeniden
tasarlanan dünyanın görünürlüğünü artırmak adına bir adım daha
atıyor. MultiPly, bol miktarda mevcut karbon negatif malzemeyi bir-
leştiren yeni ve daha sürdürülebilir bir yapı biçimini araştırması ne-
deniyle festivalin genel temasına mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu
projenin, evlerimizi ve şehirlerimizi nasıl tasarlayıp inşa ettiğimiz
fikri noktasında önemli bir ilham kaynağı olacağını umut ediyoruz.”

l l





ılın ilk yarısında yaşanan oldukça memnun olan EGGER Grup Yöne-
timi: EGGER Grubu üst yönetimi Finans/Yönetim/Lojistik Direktörü
ve sözcüsü Thomas Leissing, yarı yıl sonuçlarını şu sözlerle değer-
lendirdi: "Genel itibariyle, bu yarı yılda kapasitemizi en iyi şekilde

kullandık ve faaliyet yürüttüğümüz 19 bölgede tatmin edici satış ve ka-
zanç elde ettik. Mayıs ve Ekim 2019 tarihleri arasında, Avrupa ve Rus-
ya’daki ana pazarlarımızda tatmin edici sonuçlar elde ettik ve bu sayede
istikrarlı bir gelişme kaydettik. Diğer yandan, yüksek enflasyon oranı,
Arjantin pesosunun değer kaybetmesi ve buna bağlı ekonomik durgun-
luk ile öne çıkan Arjantin pazarı ise bizim için zorlayıcı oldu."
EGGER Grubu Üst Yönetimi Üretim/Teknoloji Direktörü Walter Schiegl ise,
"Gerçekleştirdiğimiz yüksek düzeyde ve sürekliliği olan yatırımlar mali
yılın ilk yarısına damga vurdu. Son yıllarda başlattığımız kurumsal grubu-
muzu uluslararası seviyeye taşıma faaliyetlerini sürdürdük ve yeni fabri-
kalarımıza büyük yatırımlar yapmanın yanı sıra mevcut fabrikalarımızı da
modernleştirmeye devam ettik." sözleriyle değerlendirdi. Yalnızca son al-
tı ayda şirketin büyüme ve bakım yatırımlarına 297,4 milyon Euro harca-
nırken 2019 yılının Haziran ayında 19. üretim sahası Biskupiec, Polon-
ya’da başarıyla faaliyete geçirildi. 2020 yılının sonuna kadar Lexington,
NC, ABD'de yer alan Kuzey Amerika'daki ilk üretim sahasının faaliyete
geçmesi hedefleniyor. 

Tüm alanlarda büyüme
Mobilya ve iç tasarım için dekoratif ürünlerin üretimine ve satışına yöne-
lik tüm bölgelerde  ciro artışı kaydedildi: Dekoratif Ürünler Merkez Avru-
pa’da 447,0 milyon Euro (bir önceki yıla göre %+2,2 artış), Dekoratif
Ürünler Batı Avrupa’da  %2,2’lik bir artış ile 364,7 milyon Euro, Dekoratif
Ürünler Doğu Avrupa’da ise %6,4 oranında artış ile 455,6 milyon Euro ciro
gerçekleşti. Gruba en son  katılan Dekoratif Ürünler Amerika Bölgesi ise
cirosunu %27,1 artırarak 68,8 milyon Euro’luk ciroya imza attı. Güney

EGGER, 2019-2020 mali yılının
ilk yarısını istikrarlı bir sonuç ile kapatıyor

Ahşap bazlı malzeme üreticisi, yaklaşık
300 milyon tutarında yatırımla cirosunu
%3,4 artırdı.
Merkezi Avusturya St. Johann, Tirol’de (AT)
bulunan EGGER Grubu, 2019-2020 mali yılının ilk
yarısını 1,48 milyar Euro konsolide ciro ve bir
önceki yıla kıyasla %3,4 oranında ciro artışı ile
kapattı. Şirketin FAVÖK (Faiz, amortisman ve
vergi öncesi kar) değeri ise 220,1 milyon Euro’ya
ulaştı (bir önceki yıla göre %-4,9). 2019-2020
mali yılında yapılan büyük çaplı yatırımlar ile
şirketin stratejik büyüme planlarına yönelik
gerçekleştirilen yatırımları da içeren bu
sonuçlara ek olarak EGGER aynı dönemde,
Polonya’da 19. Fabrika açılışını gerçekleştirdi.
Şirketin mali yılın ikinci yarısına yönelik
beklentileri de bu sonuçlarda olduğu gibi olumlu
yönde olmaya devam ediyor. 
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Amerika’da yer alan  Concordia (AT) fabrikasının yanı sıra Lexing-
ton, NC (ABD)'de bulunan ve henüz yapım aşamasında olan tesi-
din pazar geliştirme faaliyetleri de hesaplamalara dahil edildi.

231,2 milyon Euro ile toplam cironun %14,0’ünü oluşturan parke
ürünleri alanında da bir önceki yıla göre %2,6 artış gözlendi. Al-
manya  Brilon'da (DE) yer alan kereste fabrikasının yanı sıra gru-
bun diğer bağımsız faaliyet alanları ise, 88,1 milyon Euro ciro ile
toplam cironun %5,3’luk bölümünü oluşturdu.  Kereste fiyatla-
rında yaşanan düşüş ile birlikte bu segmentin cirosu bir önceki
yıla göre %-9,1 azalırken, benzer bir durum OSB alanında da ya-
şandı. Bu gruptan elde edilen sonuçlar, üretim tesisi bazında
Doğu Avrupa Dekoratif Ürünler pazarı ile parke Ürünleri sonuçla-
rına entegre edildi. 

Yeni koleksiyonun, yılın ikinci yarısı için
olumlu sonuçlar getireceği öngörülüyor
Geçtiğimiz aylarda, çeşitli ülke pazarlarındaki ekonomik görü-
nümün zayıfladığı görülse de  EGGER’in 2019-2020 mali yılının
ikinci yarısına bakışının oldukça olumlu olduğunu değerlendiren

Leissing, "Son derece rekabetçi olan endüstriyel temelimiz ile
sonuçlarımızı sürdürebileceğimize olan güvenimiz tam. Bundan
sonraki süreçte amacımız, yapılan yatırımların kâr potansiyelin-
den yararlanmak. Buna en büyük katkıyı 9900’ü aşkın çalışanı-
mız sağlıyor. Yatırımlarımız ile EGGER ailesinin sürekli büyüme-
sinden ve gelişmesinden gurur duyuyoruz. Özellikle büyük çaplı
yatırımlarımız, Grup çapındaki deneyim ve güçlü kurumsal kül-
türümüzden ne kadar fayda sağladığımızı gözler önüne seriyor,"
sözleriyle belirtti. 

Mobilya ve İç Tasarım ürün grubuna ilişkin görünüm ise tüm fab-
rikalarda istikrarlı bir şekilde devam ediyor. EGGER Grubu üst
yönetimi Satış/Pazarlama Direktörü Ulrich Bühler, Şubat
2020'de pazara çıkacak olan yeni EGGER Dekoratif Koleksiyonu
2020-22'nin büyümeyi önemli ölçüde hızlandıracağına inandığı-
nı: "Distribütörler, üreticiler ve mimarlara yönelik hazırlanan
koleksiyonumuz, son üç yılda şirketimizin başarısına önemli
katkılar sağladı. Yeni koleksiyonumuz ile hem kendimiz hem de
müşterilerimiz için başarı hikayemizi geliştirmeyi hedefliyoruz."
sözleriyle belirtti. l l



aşarılı tasarımcılarla üretici
firmaları buluşturup yurt dışı-
na ihraç edilebilir niteliklerde
ürünlerin ortaya çıkarılmasına

ön ayak olma amacını taşıyan “Ulu-
sal Mobilya Tasarım Yarışması”nın
onbirincisi ödül töreni  11 Haziran
2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı ko-
ordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar
Meclisi iş birliği ve Orta Anadolu Mo-
bilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhra-
catçıları Birliği organizatörlüğünde
gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında
1.079 tasarımcının başvurduğu ya-
rışma sonucunda 21 tasarım sahibi
toplam 77.000 TL ödül almıştır. 2019
yılında geçekleştirilen  11. Ulusal
Mobilya Tasarım Yarışması için ise
toplam 928 başvuru yapılmıştır.

Türkiye’de tasarım alanında katılımı
en yüksek yarışma olan söz konusu
yarışma ev, ofis, mutfak-banyo ve
akıllı mobilyalar olmak üzere 4 ana
tema ile akademisyen, profesyonel,
ön lisans/lisans öğrencileri ve ilk-
okul, ortaokul ve lise öğrencilerinin
başvurusuna açıktır.

Sadece Türkiye’de değil, Fransa,
İtalya, Almanya ve KKTC’de eğitim
gören ya da yaşayan Türk vatandaş-
larının da tasarımlarıyla ilgi göster-
diği yarışmaya 2017 yılında rekor dü-
zeyde başvuru olmuştur.

Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve
mutfak-banyo ortamlarına getirdiği
yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve
eğlence biçimlerinin daha esnek ve
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Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliği ve Orta Anadolu
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

organizatörlüğünde gerçekleştirilen 12. Ulusal
Mobilya Tasarım Yarışması ise 25 Şubat 2020 tarihinde

başvuru almaya başlayacak olup ödül töreninin 
16 Haziran 2020 tarihinde yapılması

planlanmaktadır. 29 ayrı ödül verilecek olan
yarışmada toplam tutarı 182.000 TL‘dir.

Design & Export 2020
12. Ulusal Mobilya Tasarım

Yarışması Düzenleniyor



daha dinamik bir nitelik kazanmasını sağlamıştır.
Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İh-
racatçıları Birliği, değişen ev, ofis ve mutfak-ban-
yoların gelecekte kullanacağımız mobilyalara nasıl
yansıyacağını öngörmek ve ihracat potansiyeli taşı-
yan yaratıcı tasarımları ortaya çıkarmak  amacıyla
“12.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (UMTY)”nı
düzenlemektedir. Bu yarışma, sektörün imkân ve
sıkıntılarını, avantaj haline dönüştürecek ve mobil-
ya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretecek
tasarımlara yönelik olarak açılmıştır. 
Yarışma, geleceğin ve günümüzün tasarımcılarını,

yeni malzemelerin getirdiği olanakları, küçülen
mekânları ve  mobilya sektörünün yapısını dikkate
alarak, esnek, yeni koşullara uygulanabilen, çevre-
ye duyarlı, nakliye kolaylığı sağlayan, kullanıcıya
daha az maliyet yaratan tasarımlar gerçekleştir-
mek amacıyla gerçekleştirilmektedir. 
Yarışma Asli Jüri Üyeleri tasarımın Türkiye’deki
duayenlerinden oluşmaktadır: Prof. Önder Küçü-
kerman’ın Jüri Başkanlığını yürüttüğü yarışmada
Reşit Soley, 
Aziz Sarıyer, Mustafa Toner, Kaan Dericioğlu, Didem
Çapa, Fatih Kıral ve Murat ARMAĞAN Asli Jüri Üye-
leri olarak görev yapmaktadır. 
Her yıl sponsorluklarıyla yarışmada verilen ödüllere
katkı sağlayan firmalar arasında ise 2020 yılında
Atagür, Bürotime, Erpa, Ersa, Gentaş, Kastamonu
Entegre, Lazzoni, Madeş, Mikodam ve Nurus firma-
ları yer almıştır. 
Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nın diğer tasarım
yarışmalarından en büyük farkı mobilya sektörünün
tamamını kapsayan nitelikte olması, üretici ile ta-
sarımcıları bir araya getirerek tasarımları hayata
geçirmesi, yarışmaya katılan tasarımcıların üretici-
ihracatçı firmalarımızda iş imkanı bulması, ödül
alan tasarımcılara devlet desteği ile İtalya Domus
Akademi, ABD- CCS College, İtalya-NABA (Nuova
Accademia di Belle Arti) gibi yurt dışındaki değişik
eğitim kurumlarında farklı süreçlerle eğitim imkanı
sağlamasıdır. 
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“İhracatçı Birlikleri-Ulusal Mobilya Tasarım
Yarışması”nın amaçları; 

• BİRİNCİ AMAÇ, Türk mobilya sanayiinin
geleceğinin başarısı bakımından çok
önemli olan “kültürel ve ticari kimliğin”
mobilya tasarımı konusundaki önemini
ortaya koymaktır. 

• İKİNCİ AMAÇ, Başarılı bir ürün tasarımı
demek, “sadece güzel görünüşlü bir ürün
tasarlamak değil” bütün dünyadaki tüke-
ticilerin değişik ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek ve çok değişken kimliklere dönü-
şebilen mobilyayı tasarlayarak üretmek
demektir. Bu nedenle yarışmamızın ikinci
amacı, anlatılan nitelikte tasarlanan mo-
bilyaları ortaya çıkarmaktır. 

• ÜÇÜNCÜ AMAÇ, bu tasarım yarışması ile
Türkiye’deki endüstri tasarımı eğitimine
gerçekçi bir boyut eklemektir. Endüstri
için ürün tasarlamak “güzel olmakla bir-
likte, uzun süreli ticari başarılara imza
atacak” tasarımları, Türk mobilya sanayii-
nin gerçek potansiyeli ile birleştirerek öz-
gün çözüm üretebilmesini sağlamaktır. 

• DÖRDÜNCÜ AMAÇ, bu tasarım yarışması
ile Türkiye’deki endüstri tasarımı eğiti-
mine gerçekçi bir boyut eklemektir. En-
düstri için ürün tasarlamak, “güzel ol-
makla birlikte, uzun süreli ticari başarı-
lara imza atacak” tasarımları, Türk mo-
bilya sanayiinin gerçek potansiyeli ile
birleştirerek özgün çözüm üretebilmesini
sağlamaktır.

Bu temel amaçlara ilave olarak bu yarışma-
nın amaçları arasında;

• Türk mobilya sanayinin, geleceğinin ba-
şarısı bakımından, tasarım konusunun
önemini   ortaya koymak, 

• Beğenilme, verimlilik ve kar olmaz ise sek-
törümüzün hayatta kalamayacağı düşünü-
lürse; başarı, strateji, talepler, bedeller,

teknoloji ve mühendislikler gibi farklı di-
siplinlerin bileşeninden oluşan TASARIM
olgusuna vurgu ve katkı yapmak, 

• İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik de-
taylarla güçlendirilmiş, özgün, estetik,
işlevsel, rasyonel, kalite koşullarına
uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kulla-
nıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, in-
san ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu,
kullanım-taşıma-nakliye-depolama-
sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üre-
tim ve kullanım esnasında malzeme ve
enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını
sağlayan mobilya tasarımlarını yapabilen
tasarımcıları mobilya sektörüne 
kazandırmak, 

• Türkiye’deki üretici firmalar ile profesyo-
nel tasarımcıları ve sektöre ilgi duyan
genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör
bünyesinde üreticiler ile buluşturmak, 

• Geleceğin tasarımcıları olabilecek yete-
nekteki çocukların gerçek tasarım he-
deflerine yönlendirilmesini sağlamak, 

• Mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çö-
zümler üretmek ve sektörün rekabet gü-
cünü artırmak, 

• Sektörün imkân ve sorunlarını avantaj
haline dönüştürecek çözümler üretmek, 

• Sektörün küresel gelişimine katkıda 
bulunmak, 

• Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygın-
laştırmak ve özendirmek, 

• İhracat potansiyeline sahip ürün tasa-
rımlarının ortaya çıkarılmasında aracı 
olmak, 

• Geleceğin mobilya pazarında söz sahibi
olabilecek ürünlerin geliştirilmesine ön-
cü olmak

Yarışmanın Amaçları:

Yarışma Takvimi



“50. Yılda 50 Okula
Geri Dönüşüm Bahçesi” 
Projesi Tamamlandı
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Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Kastamonu Entegre, adını aldığı ve ilk üretim tes-
islerinin bulunduğu Kastamonu ilinde hayata geçirdiği “50. Yılda 50 Okula Geri Dö-
nüşüm Bahçesi” adlı sosyal sorumluluk projesini tamamladı. Kastamonu İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün desteklediği proje ile tesislerdeki ahşap, plastik gibi atık
malzemeler değerlendirilerek birbirinden renkli bank, koltuk, masa ve saksılara
dönüştürüldü. Elde edilen oturma grupları, proje kapsamında toplam 50 okula ba-
ğışlandı. 5 ton metal ve 4 ton ahşap hurdasından oluşturulan bu ürünlerle 25 bin
çocuğun kullanabileceği geri dönüşüm bahçeleri yaratıldı. Renkli bank ve masa-
lardan oluşan oturma grupları okulların yanı sıra Kastamonu genelindeki 8 farklı
kurum ve kuruluşa hediye edildi.  

“25 bin çocuğumuz için renkli ve yaratıcı alanlar tasarladık” 
Bugüne dek atıkların değerlendirilmesi ve tekrar kullanıma özendirilmesi konu-
sunda sektörlerinde öncü çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Kastamonu En-
tegre CEO’su Haluk Yıldız, 50. kuruluş yıllarında gerçekleştirdikleri bu projeyle ço-
cuklarda geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmayı hedef-
lediklerinin altını çiziyor

Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre, kuruluşunun 50. yılında çocuklar
için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesini tamamladı. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
desteğiyle gerçekleştirilen “50. Yılda 50 Okula Geri Dönüşüm Bahçesi” projesi kapsamında,
tesislerdeki atıklardan elde edilen birbirinden renkli bank ve masalar toplam 50 okula bağışlandı;
25 bin öğrenci okullarında keyifli ve yaratıcı alanlara kavuştu.  



MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:157 Mart - Nisan 2020 68

HABERLER FUARLARDAN

lman toptan ve perakende ticaretinde gözlenen yoğunlaşmaya
rağmen, olay iç ticaret ziyaretçilerinde küçük bir artış kaydetti ve
yine son yıllarda trendi engelledi. “Bu sonuçlarla, imm cologne

sadece küresel ticarette öne çıkan konumunu vurgulamakla kalmıyor;
Almanya'dan planlamacıların, mimarların ve sözleşmeli mobilyacıların
artması Alman pazarı için önemini daha da vurguluyor ”diyor Koeln-
messe Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Gerald Böse. “Imm cologne bu
yıl ilgili konuları duygusal olarak sundu ve tüm sektöre yeni, yaratıcı bir
ivme kazandırdı. Uluslararası çekiciliği ile yeni yıla umut vadeden bir
başlangıç   yapmak için dinamik bir etkinlikti ”dedi. Alman Mobilya En-
düstrisi Derneği Genel Müdürü Jan Kurth da etkinliğe son derece olum-
lu bir karar verdi: “Katılımcılar için imm cologne, sektörün 2020 mobil-
yalarına mükemmel bir başlangıç   yapmasına izin veren ticari olarak ba-
şarılı bir ticaret fuarıydı.  

A

IMM Köln, 2020 yılını
sektörde dinamik bir

atakla başlattı
imm Cologne, 19 Ocak 2020 Pazar günü
olumlu gelişmelerle sona erdi. Sektörden
ilham almak için etkinliğe 128.000'den
fazla ziyaretçi (fuarın son günü için
tahminler dahil) katıldı. Yılın başında
düzenlenen diğer endüstri ticaret fuarları
trendine karşı çıkan imm Cologne,
etkinliğin en son benzer sayısına (2018:
125.000 ziyaretçi) kıyasla ziyaretçilerde
artış sağladı. Önceki yıllarda olduğu gibi,
bu yıl da imm cologne   çok güçlü bir
uluslararası profile sahipti. 82.000 ticaret
ziyaretçisinin (2018: 80.704) yaklaşık
yüzde 50'si Almanya dışından geldi.   

imm Cologne 13-19 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşti



Ziyaretçiler arasındaki atmosfer, iş, ağ ve trend belirleme ile ka-
rakterize edildi. En çok ziyaretçi alan ülkeler Hollanda, Belçika,
İtalya, İsviçre ve Fransa idi: En büyük artış İsviçre (yüzde +18), Hol-
landa (yüzde +11) ve Belçika'dan gelen ziyaretçilerde kaydedildi
(Yüzde +10). İtalya ve Rusya'dan gelen ziyaretçilerin sayısında da
bir büyüme yaşandı.   Genel olarak, Avrupa'dan gelen ziyaretçiler
yüzde 3,8 arttı. Kuzey Amerika'dan gelen ziyaretçi sayısı da önemli
ölçüde arttı (yüzde +14,1). ABD ile olan ticaret anlaşmazlığı nede-
niyle, Çin'den gelen ziyaretçi rakamları yaklaşık 3.000 ziyaretçinin
yüksek seviyesinde sabit kaldı.
Ancak imm kolonya sadece nicel olarak mükemmel değildi. Etkin-
lik için kayıt verileri, perakendecilerin ve toptancıların yüksek kali-
tede uluslararası bir kitlesini çektiğini gösteriyor. Mobilya ticareti
ve iç tasarım işinden uzman perakendeciler ve yüksek profilli ulus-
lararası ziyaretçiler, çoğu küresel ilk 30 zincirden gelen ziyaretçiler
olarak kaydedildi. 
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Imm cologne'daki Pure segmenti, ABD, Kanada, Asya,
Rusya ve Kore'den ev ve iç mekan segmentinde önemli öl-
çüde daha fazla sayıda tasarım odaklı perakendeciyi çekti
ve ticaret fuarının uluslararası uzman ticaret tekliflerinin
güçlü cazibesini gösterdi.
İmm cologne 2020'nin başarısı  İlk kez, iki iç dünyaya
odaklanan fuar: Pure, trend tasarım markaları dünyasını
kapsamlı bir şekilde sunarken, muadili Home, modern ko-
nutlar için bir yaşam tarzı hissi veren mobilya çözümleri
sergiledi.   Let's be smart - Smart Village'ın önemli ölçüde
genişletilmesiyle ticaret fuarı, akıllı yaşama çok daha faz-
la önem verdi ve sektöre sektörler arası eşleştirme için ol-
dukça çekici bir platform sağladı.
Katılımcılar ve ziyaretçiler, Salon 10'daki yeni yapıyı Futu-
re Interiors etkinlik alanı da beğeniyle izlediler.
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astamonu Entegre’nin üstün kaliteye  sahip, şık görünümlü
PVC/PET kaplı paneli Evogloss, tasarım dünyasındaki son trend-
lere göre hazırlanan yeni dekor seçenekleri ile ürün gamını daha
da çeşitlendirdi. Düz, ahşap, fantezi ve hologram başlıkları altın-

da 106 farklı renk seçeneği sunan Evogloss paneller, mekânlarda mo-
dern ve zarif kombinasyonlara olanak sağlayarak dekorasyonu zen-
ginleştiriyor. Ayna efekti sayesinde ışıltılı bir görüntü ve soft matlığı
ile yumuşak bir dokunma hissi yaratarak mekânlara sıcaklık, hareket
ve derinlik katan bu panel serisi, mutfak ve banyo dolaplarından mo-
bilyalara kadar, yaşam alanlarının her noktasında  özgün, modern ve
estetik tasarımlara imkân tanıyor. 
Evogloss ailesine yeni eklenen Brush Bronz, Koyu Inox, Bronz Inox,
Brush Gold, Kaşmir Beton, Antrasit Beton gibi dekorlar, son dönemin
dekorasyon trendleri göz önüne alınarak üretildi. Altın, bakır, metalik
gibi parlak tonların ve brüt beton görünümünün revaçta olduğu tasa-
rım dünyasından ilhamla hazırlanan yeni dekorlar arasında, yılın rengi
‘Klasik Mavi’ye gönderme yapan Soft Mat Mavi seçeneği de yer alıyor.     

Kastamonu Entegre’nin parlak ve mat
dekorları ile öne çıkan dekoratif
panel serisi Evogloss’a, son dönemin
dekorasyon ve tasarım trendleriyle
uyumlu 11 yeni dekor seçeneği
eklendi. Evogloss parlak ürünler,
ayna efekti etkisiyle yaşam
alanlarına ışıltılı bir görünüm ve
derinlik kazandırırken, matlığın
şıklığını yansıtan Evogloss soft mat
ürünler ise yüksek dayanıklılığa sahip
özellikleriyle  dikkat çekiyor.
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Evogloss’un Yeni Desenleri
ile Mekânlar Zarafet ve
Işıltı Kazanıyor



Estetik olduğu kadar uzun ömürlü ve
dayanıklı
Yeni trendlere öncülük eden parlak ve mat desenleriyle Evog-
loss paneller, estetik görünümlerinin yanı sıra dayanıklılığı ga-
rantileyen teknolojik özellikleriyle de sıkça tercih ediliyor. Le-
kelere, çizilmeye, çatlamaya ve solmaya karşı yüksek dayanımı
ile uzun yıllar ilk günkü görüntüsünü koruyan panellerin neme
dayanıklı, kolay temizlenebilen, soft touch özelliğine sahip pü-
rüzsüz yüzeyi kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor.  

Evogloss serisi, formaldehit, kadmiyum, kurşun bazlı stabilizatör
ve düşük karbonlu yapıya sahip kanserojen plastifiyen içermeyen
yüzey malzemelerinden oluşuyor. PVC veya PET’lerin MDF panel-
lerin ön yüzeyine kaplanması ile üretilen Evogloss panellerin ar-
ka yüzü beyaz emprenye kağıdı ile kaplanıyor. Farklı ebat ve ka-
lınlıklarda üretilen Evogloss, modern ve zarif kombinasyonlara
olanak tanıyor.
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999 yılında inşa edilen ve kuruluşundan bu yana Gebze üretim
tesisinin idari binası olarak kullanılan ofis; fonksiyonel, huzur-
lu, güvenli ve keyifli bir çalışma ortamı sağlanması hedeflene-
rek yenilendi. Gerçekleştirilen 1200 m2’lik renovasyon, EGGER

ürün yelpazesinde yer alan dekoratif ürünler, parke ve yapı ürünleri
kullanılarak gerçekleşti.
Tamamen EGGER ürünlerinin kullanıldığı ofisimizde, doğal malzeme
dokusu ile sadeliğin renklerle buluşması sağlanırken, kurumsal
kimliğimiz ile uyumlu bir atmosfer oluşturuldu.
Ofis projesinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirdiğimiz açılı-
şa EGGER Grup Teknoloji ve Üretim Bölüm Direktörü Hannes Mitter-
weissacher, EGGER Grup Finans Direktörü Martin Reinberger, EGGER
Grup Kenarbandı Üretim Direktörü Thomas Streichardt,   EGGER Geb-
ze yönetim ekibi, tasarım ve proje ekipleri ile tüm ofis çalışanlarımız
katıldı. Açılış töreni, tüm ofis çalışanlarının davetli olduğu kahvaltı
ve pasta ikramı ile sona erdi.
Dış cephesi korunarak renove edilen ofis binamızın, girişten merdi-
venlere kadar yapısal ve iç mekan tasarımına yönelik tüm alt yapısı

değişti. Kapsamlı iç mimari yenileme projesi dahilinde, klima ve ha-
valandırma sistemleri, aydınlatma sistemleri, kamera sistemleri,
yangın algılama ve acil anons sistemleri, elektrik altyapısı, sabit ve
hareketli mobilya sistemleri, zemin döşeme malzemeleri, akustik
tavan sistemleri, tüm ıslak hacim alanları ve donanımları, mutfak
servis alanları, toplantı salonları ve donanımları ile dinlenme alanla-
rı proje tasarımı doğrultusunda ele alınıp yenilendi.

İş güvenliği kapsamında ofis binasında proje süresince iyileştirmeler
yapılarak, “Sıfır Kaza” hedefine uygun olarak düzenlemeler yapıldı.
Acil çıkışlar için bina dışında bulunan merdivenler gözden geçirildi,
yangın algılama sistemi revize edilerek anons sistemi kuruldu. Çalı-
şanlarımız için yaya yürüme yolları yeniden düzenlenerek optimize
edildi. Binadaki havalandırma sistemi de revize edilerek, termal kon-
for şartları iyileştirildi.

Tamamlanması yaklaşık 6 ay süren projemiz kapsamında yaklaşık
800 m2 EGGER parke 250 plaka OSB, 300 plaka EGGER Eurodekor ve
4 m3 masif ahşap kullanıldı.

EGGER Gebze fabrikasında unvan değişim projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mayıs 2019’da
şirket unvanımızın EGGER olarak değişmesiyle başlayan süreçte, kurumsal kimlik çalışmalarının tamamlanmasının
ardından idari bina yenilenerek yepyeni bir görünüme kavuştu. 
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EGGER Gebze fabrikası
idari binası yenilendi





EDWOOD, ahşap ve mobilya endüstrisindeki tüm yeni eğilimleri geniş
ama spesifik bir hedef kitleye tanıtmak isteyen her profesyonel için
ideal bir fuar.   Mobilya tasarımı, mimari, biyoklimatik tasarım ve ah-
şap konstrüksiyon ile ilgili tüm ahşap, malzeme ve teknoloji eğilim-

leri için şirketler arasındaki iletişim bağlantısıdır.   
MEDWOOD, sadece yeni ürünlerini değil, aynı zamanda ahşap ve mobilya en-
düstrisindeki yeni trendleri genel ve hedeflenen bir kitleye  sergilemek iste-
yen her profesyonel için ideal bir alandır.  Bu nedenle de MEDWOOD, mimari,
tasarım ve biyoklimatik tasarım ile ilgili her şey ve ahşap inşaat tekniklerin-
deki yeni trendler üzerine şirketler arasında doğrudan iletişim kurmak için
küresel bir platformdur.
Fuarın amacı, ahşap mobilya ve mimari tasarım şirketleri arasında tasarım
ve yeşil mimari ve binadaki yenilikler ve yeni trendlerle diyalektik bir iletişim
kurmaktır. https://www.medwood.gr/en/presentation-of-exhibitors/
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Uluslararası Ahşap, Malzeme ve Teknoloji Fuarı Medwood, 25 - 27 Eylül 2020 Tarihleri arasında Atina’da
Metropolitan Expo Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.  Yunanistan’ın mobilya yan sanayi,
aksesuar ve yüzey malzemeleriyle, mimari tasarım ürünleri fuarı olan Medwood, 2 yılda bir düzenleniyor. 

MEDWOOD
2020,
25 - 27 Eylü arasında
Atina
Metropolitan
Expo’da

Yunanistan’ın Atina şehrinde her iki yılda bir gerçekleş-
tirilen  ve bu yıl 2-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıl-
ması planlanan Mobilya yan sanayi ve aksesuar makine ,
orman ürünleri fuarı Dünya genelinde etkisini gösteren
Koronavirüs nedeniyle yeni bir tarihe ertelendi. Konu ile
ilgili Medwood’dan gelen basın bülteni aşağıdaki gibidir. 
MEDWOOD 2020'deki tüm katılımcılara, ziyaretçilere,
delegelere, konuşmacılara, medyaya, tedarikçilere ve
paydaşlara:
Dikkatli bir şekilde değerlendirildikten ve kilit paydaş-
lara danışarak, MEDEXPO SA, koronavirüsün (COVID-19)
hızlı yayılması ve herkesin kaygıları da  göz önünde bu-
lundurulması nedeni ve seyahat düzenlemeleriyle ilgili
zorluk nedeniyle 2-5 Nisan 2020 tarihlerinde yapmayı
düşündüğümüz MEDWOOD 2020 fuarının yeni tarihlerini
belirledik. Buna göre 2020 yılı  yeni MEDWOOD 2020 ta-
rihleri: 25 - Cuma 27/9/2020 şeklinde olacaktır. 
15  Ülkeden 10.000 (?) Katılımcı ile MEDWOOD bölgede-
ki ahşap, tasarım, mimari ve inşaat sektörü için son de-
rece önemlidir, ancak ziyaretçilerimizin, katılımcıları-
mızın sağlık ve güvenliği  bizler için çok daha önem 
kazanmaktadır.  
Anlayışınız için teşekkür eder, başarılı bir fuar için ge-
rekli tüm koşulları sağlamak için çok çalışmaya devam
edeceğimizi garanti ederiz.

Medwood 2020
Atina fuarı ertelendi



BANT SERVİS
• Projeleriniz için ihtiyacınız   
 kadar kenarbandı sipariş   
 verme avantajı

• Farklı ebatlarda kenarbandı  
 çeşitleri 

• 300’den fazla renk alternati�

• Stoktan anında teslimat imkanı

• Roma Plastik kalite ve güvencesi
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alezya Uluslararası Mobilya Fuarı'nın (MIFF) 2020
Organizatörü Informa Markets, fuarın Malezya
Uluslararası Ticaret ve Fuar Merkezi (MITEC), Ma-
lezya'daki Kuala Lumpur'da gerçekleşmesi için 30

Haziran - 3 Temmuz 2020 tarihleri   arasında yeni tarihler
açıkladı.
MIFF 2020 başlangıçta 6-9 Mart 2020 tarihleri   arasında
planlanmıştı. Ancak karar, COVID-19 durumunun endişe-
leri nedeniyle seyahat aksaklıklarından ve diğer koşullar-
dan kaynaklanan endişeler ve belirsizlikler sonrasında
dikkatli bir şekilde değerlendirildikten ve paydaşlarla ya-
kın istişarelerden sonra alındı. Mart ayında fuara katıl-
mayı dört gözle bekleyen katılımcıların ve uluslararası
alıcıların anlayışını bekliyoruz  ve bu durumdan dolayı
üzüntü duyuyoruz.
Informa Markets 30 Haziran - 3 Temmuz 2020 tarihlerinde
MIFF 2020'nin başarısını sağlamak için tüm katılımcılarla
yakın bir şekilde çalışmaya devam edecektir. MIFF'ye ver-
diğiniz sürekli destek büyük beğeni topluyor ve Haziran
ayında hepinizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.
Çin ve diğer ülkelerde etkilenenler için üzüntü ve kaygıla-
rımızı  ifade etmek istiyoruz ve durumun en kısa sürede
normale döneceğini umuyoruz.
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MIFF 2020
30 HAZİRAN - 3 TEMMUZ 2020
TARİHLERİNDE
GERÇEKLEŞECEK

Değerli katılımcılar, ziyaretçiler ve tüm sektör paydaşları, Çin
yeni koronavirüs ile ciddi bir savaş yürüttüğü için, salgının
önlenmesi ve kontrolü ülkenin şimdilik en önemli çalışması-
dır. Çin hükümetinin virüsü tutma yönergelerine uygun ola-
rak, Guangdong Eyaleti Ticaret Bakanlığı ve Guangzhou Bele-
diye Ticaret Bürosu kısa bir süre önce tüm büyük ölçekli eko-
nomik ve ticari etkinliklerin askıya alınması gerektiğini du-
yurdu. Tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğini sağlamak için,
organizatörler 45. Çin Uluslararası Mobilya Fuarı'nı (Guangz-
hou) (“CIFF Guangzhou”) ve Çin Uluslararası Mobilya Makine
ve Mobilya Hammaddeleri Fuarı 2020'yi (“CIFM / interzum gu-
angzhou”) daha sonraki bir tarihe kadar erteleme kararı aldı-
lar. Fuarlar ilk olarak Guangzhou'da 18-21 Mart ve 28-31
Mart tarihleri   arasında planlandı. Yeni tarih, zamanında 
bildirilecektir.
Çin'in Fuar endüstrisinin “milli takımı” tarafından düzenle-
nen bir marka fuarı olan CIFF, “katılımcıları ve ziyaretçileri
ilk sıraya koyma” ilkesine bağlı. Çin'deki yeni koronavirüsün
mevcut durumu göz önüne alındığında, insanların sağlığını ve
güvenliğini koruma fuarlarını yeniden planlamak önemli ve
gerekli bir karardır.
Ne kadar zor olursa olsun, CIFF her zaman olduğu gibi ulus-
lararası mobilya ve mobilya endüstrisinin yanında olacaktır.
Katılımcılarımızın, ziyaretçilerin, derneklerin ve tüm sektör
paydaşlarının ortak çabalarıyla, gücünü en iyi şekilde kulla-
narak ve şov kalitesini artırarak, CIFF'nin dünyanın endüstri
değeri birinci sınıf bir fuarına dönüşme ve daha fazlasını ya-
ratma konusunda tam güven ve kabiliyete sahip olduğuna
inanıyoruz..
Nazik anlayışınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz.
Size ve ailenize sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

Çin Dış Ticaret Guangzhou-Sergi Genel Corp.

45. CIFF GUANGZHOU VE
CIFM / INTERZUM GUANGZHOU

2020 ’NUN ERTELENMESİNE
İLİŞKİN DUYURU
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İtalyan Design Day
İstanbul tanıtım toplantısı gerçekleşti

3-24 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbulda 3.
Gerçekleşecek olan ‘(Italian Design Day) ’İtalyan
Tasarım Gününün tanıtım  toplantısı, İtalya İstan-
bul Konsolosluğu, Yıldız Teknik Üniversitesi ve

Yıldız Teknopark işbirliği ile 14 Şubat 2020 tarihinde
İtalyan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Tanıtım toplan-
tısına İtalyan Başkonsolosu Elena Sgarbi, Türkiye Or-
ganizasyonu adına Dr M. Pınar Sipahi ve Organizasyo-
nun İtalyan sorumlusu Mimar Luca Molinari katıldı. 
Mimarlık, Endüstriyel Tasarım ve Moda alanlarında
İtalya’nın en ünlü isimlerini, Venedik Sarayı, Salt Ga-
lata, ongeri Evi gibi İtalyan yapılarının yanı sıra Yıldız
Teknik Üniversitesi mekanlarında düzenlenecek olan
panellerle gerçekleşecek etkinliğin kreatörlüğünü
dünyaca ünlü İtalyan Mimar Luca Molinari  yapıyor. 
İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının
2014 yılından beri 100 italyan Konsolosluğu ile birlik-
te eşzamanlı düzenlediği etkinliğin 2020 teması’’Ge-
leceği Çizmek, Gelişim, İnovasyon, sürdürülebilirlik
ve güzellik’’ olacak 
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aminat parke sektörünün lideri, MDF/panel sektörünün
öncü kuruluşu AGT, teknolojik yeniliğe verdiği önemi
sektörel boyutta bir üst lige taşıdı. Her yıl geleneksel-
leşmesi öngörülen ilk fikir maratonu “AGT Ideathon”,

Antalya Organize Sanayii Bölgesi Teknopark işbirliği ile 15-
16 Şubat tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Sanayide verimlilik, dijital pazarlama, üretim malzemelerinin
kimyası olmak üzere 3 ana kategoride gerçekleştirilen AGT Ide-
athon, ulusal ve uluslar arası 100’e yakın proje başvurusu alarak
yoğun ilgi gördü. Akademik kuruluşlardan bilim insanlarının yanı
sıra, konusunda uzman kamu ve özel sektör temsilcileri de jüri
üyesi olarak yer aldı.

Kazanan Projelere Maddi ve Endüstriyel
Destek
AGT Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Semih Söylemez, Genel Mü-
dürü Sevdil Yıldırım ve Antalya OSB Teknopark Genel Başkanı Ali
Bahar tarafından yapılan açılış konuşmalarında toplumsal değer

yaratma ve sürdürülebilirliğin yanı sıra, AR-GE’ye, yenilikçi tek-
nolojilere, dijitalleşme ve girişimcilik platformlarına verilmesi
gereken önem vurgulandı. Yarışmacılara yönelik seminer ve
mentorlarla desteklenen, yoğun ve tempolu geçen AGT Ideathon
2020’ye gösterilen ilgi de yüksek oldu. 18 Aralık 2019 tarihi iti-
bariyle başlayan başvuru süreci 30 Ocak 2020’de son bulurken;
onlarca proje arasından 14 proje ön inceleme sonunda değerlen-
dirmeye alındı. Yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlar, iki
gün boyunca Antalya OSB’de yenilikçi ve uygulanabilir projelerini
mentorlarla beraber geliştirme fırsatı buldu.

Kategoriler bazında kazanan ilk 3 toplamda 9 grup, AGT tarafın-
dan maddi ödül, endüstriyel ve reklam desteğinin yanı sıra, An-
talya OSB Teknopark tarafından da yıl boyu mentorluk desteğine
de layık görüldü.

Türkiye’nin küresel markası olma yolunda emin adımlarla ilerle-
yen AGT, sektöründe Sanayi Bakanlığı onaylı ilk ARGE Merkezi’ni
de hayata geçirmişti. Girişimcilerin yenilikçi projelerini paylaş-
ma şansı bulduğu AGT Ideathon’un, AGT ve Antalya OSB işbirliği
ile her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi hedefleniyor.
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astamonu Entegre, Almanya’nın Hannover kentin-
de 11-13 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen
Domotex fuarında, en yeni teknolojiye sahip Türki-
ye ve Rusya tesislerinde ürettiği parke ürünleri ile

yer aldı. Dünyanın lider halı ve zemin kaplamaları fuarı
olma özelliği ile öne çıkan Domotex’te bu sene, özellik-
le sağlıklı yaşam, doğallık ve sürdürülebilirlik kavram-
ları ön plandaydı. 60 ülkeden 1400 firmanın katılımcı
olduğu fuarda daha çok bu güncel kavramları yansıtan
ürünler sergilendi.

Ekoetiketli parkeler fuarda ilgi gördü
Fuarda dört gün boyunca mobilya, imalat ve tasarım en-
düstrilerinden alıcılar, üreticiler ve tedarikçilerle bulu-
şan Kastamonu Entegre,  Türkiye ve Rusya tesislerinde
ürettiği Artfloor ve Floorpan marka laminat parke seri-
leri ile beğeni topladı. Kastamonu Entegre’nin, dünya-
nın ilk eko-etiketli çevrecilik sertifikası Blue Angel

(Mavi Melek) ile üretilen laminat parke markaları Flo-
orpan ve Artfloor’un farklı ihtiyaç ve tarzlara yanıt veren
zengin koleksiyonlarının yanı sıra, 5 farklı dekor seçe-
neğine sahip yeni parke serisi Stonex de bu fuarda katı-
lımcıların beğenisine sunuldu. 

Domotex’e her yıl düzenli olarak katıldıklarını ifade eden
Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, dünya laminat
parke üretiminde  %6 pazar payına sahip bir firma ola-
rak uluslararası fuarlara katılmanın yeni pazarlara dair
işbirliği imkânları sağlamanın yanı sıra bilgi ve deneyim
aktarımı açısından da son derece önemli olduğuna inan-
dıklarını belirtti. Özellikle globalde tanınırlığı artıran,
yeni ve nitelikli müşteriler kazanma fırsatı sağlayan fu-
arları tercih ettiklerini vurgulayan Yıldız, 2020’de de aynı
hızla şirketin ve ürünlerin bilinirliğine yönelik çalışma-
lara öncelik tanıyarak, farklı çözümler ve teknolojiler
sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kastamonu Entegre, Yurtdışı Fuar
Takvimini Domotex Hannover ile Açtı
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50 milyon TL’lik yatırım ile ikinci MDF Hattı’nı ha-
yata geçiren AGT, yıllık kapasitesini 1 milyon met-
reküp MDF ve 40 milyon metrekare laminant par-
ke seviyelerine çıkardı. Yeni yatırım ve artan üre-

tim kapasitesiyle ülke ekonomisine ve istihdamına kat-
kıda bulunduklarını ifade eden AGT Genel Müdürü Sev-
dil Yıldırım, dünya markası olma vizyonu ile faaliyet
gösteren bir Türk markası olarak global pazardaki güç-
lerini, yenilikçi ve katma değerli üretimle artıracakları-
nı dile getirdi. 
Tesislerinin faaliyet gösterdiği Antalya bölgesinde istih-
dama önemli ölçüde destek olduklarının da altını çizen
Yıldırım, yeni yatırımla dolaylı olarak yaklaşık 25 bin ki-
şilik bir iş gücü hacmi yarattıklarını ifade etti. “Faaliyet-
lerimiz sayesinde yarattığımız değer, Türkiye ekonomi-
sine, bayiilerimiz ve tedarikçilerimiz başta tüm iş ortak-
larımıza, çalışanlarımıza, toplumsal paydaşlarımıza
katkı sağlıyor. Yıllar itibarıyla iddiamızı daha da yukarıya

taşıdığımız ihracatımızla sektörümüzü global arenada
bir üst lige taşırken, aynı zamanda ülkemizin döviz girdi-
lerine, Türk şirketlerinin yurtdışında bilinirliğine de des-
tek olmaya devam ediyoruz.”
Türkiye ekonomisinin küresel ekonomideki payının
yaklaşık yüzde 1 olduğuna dikkat çeken Yıldırım, Türk
Ağaç ve Orman Endüstrisi’nin dünya ekonomisindeki
payının ise yüzde 10’un üzerinde olduğunu; yeni yatı-
rımlarıyla birlikte AGT’nin gerçekleştireceği ihracatla
cari açığın kapanmasına sektör dinamikleri el verdiği
ölçüde katkı sağlamayı hedeflediklerini de vurguladı.
AGT olarak sektörün ciro ihracat oranı lideri olduklarını
da ekleyen AGT Genel Müdürü Sevdil Yıldırım; Kana-
da’dan Yeni Zelanda’ya, Rusya’dan Güney Afrika’ya ka-
dar birçok ülkedeki AGT kullanıcılarının hayatını güzel-
leştirdiklerini, yeni yatırımla sadece hacimde değil AR-
GE vb fark yaratacak iş modelleriyle hedeflerini daha da
büyüteceklerini belirtti. 

7

AGT DESIGN BY DEFNE KOZ’A
INTERNATIONAL DESIGN AWARDS’TAN
2 ÖDÜL BİRDEN
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lusal ve uluslararası pazarda MDF, MDF-
LAM, panel, profil ve parke üreterek, beş
kıtada 80’ten fazla ülkeye ihraç eden
AGT, Tasarımcı Defne Koz imzasını taşı-

yan “AGT Design by Defne Koz” parke serisi-
nin iki farklı koleksiyonu ile International De-
sign Awards’ta ödüle layık görüldü.
AGT Genel Müdürü Sevdil Yıldırım Interna-
tional Design Awards’ta kazanılan başarı-
nın ilk günden bu yana hedefledikleri dün-
ya markası olma vizyonunun bir sonucu ol-
duğunu söyledi. AGT olarak tasarıma ve
inovasyona verdikleri değerin altını çizen
Yıldırım; “AGT Design markası sektörümüz-
de bir ilk oldu. Fonksiyonelliğin ve daya-
nıklılığın ön planda olduğu bir ürünün ta-
sarımcı dokunuşuyla nasıl dekoratif hale
dönüşebildiğini kanıtladı. International De-

sign Awards tasarım sektörünün en saygın
ödüllerinden birisi. Dünyanın en önemli ta-
sarımcıları ve tasarımları bu ödüle layık
bulunuyor. Aldığımız ödüller bizim için çok
büyük bir onur, aynı zamanda da motivas-
yon kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemde
yeni tasarım ve ürünlerle tüketicilerimizin
karşısına çıkacağız” dedi.

“AGT Design by Defne Koz” Parke Serisi”,
parkeyi sadece bir “zemin kaplama” ürünü
olmaktan çıkarıyor ve ona dekoratif anlam-
da daha çok sorumluluk veriyor. Tasarımcı
Defne Koz bu çok özel serinin tasarım dilini
“doğanın ilhamı ve tasarımın birlikteliği”
şeklinde tanımlıyor. Bliss ve Spark tasarım-
larında klasik doğal ahşap desenleri yerine,
insan ile doğa arasındaki uyumu tasvir eden
geometrik desenler dikkat çekiyor. 

İki koleksiyondan ilki olan Bliss’in doğal
çizgilerden oluşan tasarımı, ışığın yansıma-
sıyla değişen ipeksi dokusu diğer ürün grup-
ları arasında öne çıkıyor. Diğer ödüllü tasa-
rım olan Spark koleksiyonu ise, üst düzey
dokusu ile dikkat çekerken, zengin geomet-
rik deseni ile güçlü bir yapıya sahip. Organik
ve düz desenlerin oluşturduğu bir dengeden
vücut bulan tasarımıyla dikkat çeken ürün-
ler dört farklı dekordan oluşuyor. Bu özel
koleksiyon üstün kalite ve dayanıklılık özel-
likleriyle de dikkat çekiyor. 15 yıl garantiye
sahip lekelerden etkilenmeme ve kolay te-
mizlenme konularında başarılı olan parkeler
ayrıca çevre dostu. UV ışınlara karşı da da-
yanıklı olan ürünlerin montajı, özel kilit sis-
temi sayesinde de kolaylıkla yapılabiliyor.

AGT, 750 milyon TL’lik ikinci MDF, üçüncü Parke ve
dördüncü Press yatırımlarını tamamladı!
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Türk mobilya sektörü harekete geçti 
Dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı Çin, Corona virüsü-
nün etkisinde. Ülke genelinde önemli tedbirler uygulanır-
ken virüsün etkileri uluslararası boyutlara taşındı. CIFF’in
Corona virüsü sebebi ile ertelenmesiyle sektör için çok
önemli bir fırsat doğdu.

Profesyonellerin rotası Modeko olacak 
Mobilya Fuarı’nın ertelenmesinin sektördeki önemine vur-
gu yapan Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşle-
yen, sektör profesyonellerinin rotayı İzmir’e çevirdiğini söy-
ledi. İşleyen, “Mobilya alanında dünyanın en önemli organi-
zasyonlarından biri olan CIFF’in virüs nedeniyle ertelenme-
sinin uluslararası nitelikte düzenlediğimiz “MODEKO 31.
Uluslararası İzmir Mobilya Fuarımıza olan ilgi bir kat daha
attı. Dünyanın önemli alıcılarına acentalarımız kanalı ile
ulaşarak, küresel bazdaki mobilya sektöründe oluşan boş-
luğun önemli bir kısmının Türkiye’nin İzmir’de düzenlene-

cek olan MODEKO ile mümkün olabileceğini dile getiriyor-
lar. Bu anlamda katılımcılarımızın yabancı ziyaretçilerin yo-
ğunluğunu düşünerek gerekli hazırlıkları yapmasını istiyo-
ruz. Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, Çin’den alım
yapmayı planlayan ithalatçıların ve yerli ihracat firmaları-
nın buluşma noktası olacaktır” dedi.

Efor Fuarcılık’ın çok sayıda mesleki oda ve derneğin iş bir-
liği ile düzenlediği MODEKO’ya bu sene en büyük destek
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)’nden geldi.
Çatısı altında yer alan üye markalarla fuara katılacak
olan MOSDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı’da
konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Balcı,
“Çin Uluslararası Mobilya Fuarı’nın iptal edilmesinden son-
ra tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihra-
catçı firmaları 4-8 Mart 2020 tarihleri arasında İzmir’de bir
araya gelecek. Mobilya devleri ve sektör profesyonelleri
MODEKO’da yepyeni iş bağlantıları sağlayarak Türk mobilya
sanayinin ticaret hacmini dünyada geliştirmeye devam
edecek” dedi.
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Çin’deki Corona virüs nedeniyle
dünya mobilyacıları rotasını
İzmir’e çeviriyor
MODEKO 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı,  Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı
etkileyen Corona virüsü nedeniyle ertelenen dünyanın önemli mobilya fuarlarının
yarattığı boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. Çin’e gidecek sektör profesyonelleri
rotasını İzmir’e çevirdi. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, virüs
nedeniyle yabancı ziyaretçi talebinin arttığını vurguladı.









Biesse için, Xylexpo 2020   en önemli teknolojik ahşap işleme yenilikle-
rini sunmak ve herkesin üretim süreçlerinin robotizasyonu ile ilgili fır-
satları bildirmek için kaçırılmayacak bir şans.

Xylexpo'nun 27'nci yılında, Biesse, sürekli yenilik, AR-GE ve eğitime yap-
tığı yatırımın sonucu olan teknolojiler, yazılım ve eğitim açısından
önemli yeni gelişmeler sunmaya hazır.

“En küçük fabrikaları bile, özellikle pratiklik ve en katı güvenlik ilkele-
rine uyum açısından verimli hale getirmek amacıyla Biesse, küçük ve or-
ta ölçekli şirketlere adanmış ancak Otomasyon'un avantajlarını sunan
bir kavram olan SMARTACTION'ı piyasaya sürüyor, büyük endüstriyel
sistemlere yöneliktir. “Endüstri 4.0 tarafından sunulan fırsatlara yatırım
yapmaya devam ediyoruz ve PMI'ler için de bağlı ve otomatikleştirilmiş
gerçek, somut bir fabrika hedefini sürekli takip ediyoruz. Dünya çapın-
daki müşterilerimizin ihtiyaçlarını gerçekten karşılamak için, onlara
gerçekten "yaşamak için daha iyi bir yer", mükemmel işlevsel ve gide-
rek daha güvenli bir fabrika sunuyoruz. Bu, yeni bir enerji ve coşku duy-
gusuyla operatörlerin, Biesse teknolojilerinin kullanımından faydalana-
bilecekleri, yaratıcılıklarını daha eksiksiz ve etkili bir şekilde ifade ede-
bilecekleri korunan ortamlarda çalıştıkları anlamına geliyor ”diyor Wood
/ Satış Bölümü başkanı Federico Broccoli .

AKILLI - KOMPAKT, BAĞLI, ERİŞİLEBİLİR
SmartAction, dijitalleşmenin sunduğu avantajlardan en iyi şekilde yarar-
lanmak isteyen, doğramayı kompakt, bağlantılı ve erişilebilir bir şeye
dönüştüren şirketler için tasarlanmış yeni akıllı fabrika. Makinelerin

hepsi gerçek zamanlı olarak bağlanır ve hızlı, optimize edilmiş üretimi
garanti ederek şirketi daha rekabetçi hale getirir. Müşteri, Biesse tara-
fından tanımlanan üretim ölçeklenebilirliği ilkesinden de yararlanabilir,
çeşitli fabrika bileşenlerini üretim modülleriymiş gibi değiştirebilir ve
artırabilir.

Xylexpo'da ziyaretçiler, kişiselleştirme yönünün ötesine geçmeden,
standartlaştırılmış süreçler için son derece entegre çözümlerin tüm gü-
cünü ve etkinliğini kullanan bu iş bağlamı - akıllı bir fabrika - hakkında
fikir sahibi olacaklar.

SMARTACTION'ın ana odağı, çeşitli makinelerin hepsi küçük bir taban
alanı içinde sınırlı yatırım ve kolay bir öğrenme eğrisi ile veri alışverişi ve
üretim raporları alışverişini sağlayan B_CABINET kullanarak entegre
üretim yönetimi. Süreçlerin tamamen dijitalleştirilmesi yoluyla, Biesse
standında mobilyaların nasıl hızlı, esnek bir şekilde ve özelleştirme ala-
nına sahip olarak üretilebileceğini göstereceğiz.
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Xylexpo 2020, En son Biesse
teknolojik yenilikleri ile 
kaçırılmayacak randevu
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İhracat Mobilyaları Fuarı 2020 (EFE 2020) Ağustos 2020'nin sonu-
na kadar ertelenecek ve kesin tarihin zamanında açıklanması
bekleniyor. Dört günlük ticaret fuarının 9 ila 12 Mart 2020 tarihle-
rinde Kuala Lumpur Kongre Merkezi'nde (KLCC) yapılması plan-
lanmıştı, ancak 17 Şubat 2020 tarihinde EFE Katılımcıları tarafın-
dan yapılan oylama sonrasında, organizatör - EFE Expo Sdn Bhd
Yönetim Kurulu aracılığıyla  EFE 2020, katılımcıların istekleri doğ-
rultusunda Fuar Ağustos 2020'nin sonuna ertelenecek.
“Katılımcıların istekleri doğrultusunda, mevcut katılımcıların%
84'ü Mart 2020 EFE fuarını Ağustos 2020'nin sonuna ertelemek
için oy kullandı. EFE Yönetim Kurulu  Ağustos ayının sonunun EFE
düzenlemek için uygun zaman olduğuna karar verdi. 2020 olarak
alıcılar, Las Vegas Market'te ve sırasıyla Ağustos ve Eylül 2020'de
bağlantı yapmak için Kuala Lumpur ve Şanghay'a gitmeden önce
fuarı bitireceklerdi ”dedi.

Malezya Mobilya Konseyi (MFC) Başkanı Sayın Khoo Yeow Chong -
EFE'nin yeni Ağustos 2020 tarihinde, “Umarım, Ana Endüstriler Ba-
kanlığı (MPI) Ağustos 2020'yi Malezya Mobilya Haftası olarak ilan
eder. Malezya mobilya endüstrisi oyuncuları, endüstrinin Ağustos
2020'de alıcıların ziyaretinden ve tedarikinden faydalanacağını dü-
şünüyor ve Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı'nı (MIFF) MIFF
2020'den Ağustos ayına kadar yeniden planlamayı düşünüyor ”dedi.

Mart 2020 Malezya EFE Fuarı, Ağustos 2020 tarihine ertelendi





oodtech Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya Yan
Sanayileri ve Teknolojileri Fuarı; Kuzey Afrika’nın en zengin
ve önemli pazarı olan Cezayir’de 21 – 24 Eylül 2020 tarihinde,
Merkür Fuarcılık’ın milli katılım organizasyonu ile SAFEX Fu-

ar Merkezi’nde düzenlenecektir. Maksder ve Aimsad’ın destekleri ile
yapılacak olan fuar, katılımcılarına önemli iş fırsatları sunacaktır.
Cezayir modern limanları, yer altı zenginlikleri, son yıllarda sanayi-
leşme alanında atılan önemli adımlar, inşaat alanındaki yatırımları
ile Kuzey Afrika’nın santral ülkesi konumundadır. 11 Afrika ülkesi ile
serbest ticaret anlaşması olan Cezayir, bu ülkelerin ticari merkezi
konumundadır. Ayrıca, Cezayir, Arap Ülkeleri Serbest Bölgesine 2010
yılı başından itibaren katılmış bulunmaktadır.
2010 yılı mayıs ayında yürürlüğe konulan 3. Kalkınma Planı kapsa-
mında 286 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapmayı planlayan Cezayir,
bugün bunların önemli bir kısmını hayata geçirmiştir.
Cezayir’in 11 ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Bu
sayede Fas, Tunus, Moritanya, Mali gibi ülkelere de Cezayir üs yapı-
larak ticaret yapılması mümkündür.

Mobilya ithalatına getirilen yasak, yan sanayinin
önünü açtı… 
Geçen yıl içerisinde Cezayir Hükümeti, ülkedeki sanayiyi geliştirmek
için bitmiş ürünlerin ithalatına yasak koymuştur. Bu politika ile ül-
kede üretimin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkede yeni fabrika
açanlara yer, enerji vb. konularında ciddi destek mevcuttur. Bu ge-

lişmeleri göz önüne aldığımızda yan sanayi, makine ve ekipman üre-
ten firmalarımızı Cezayir’de önemli bir potansiyel beklemektedir.
Woodtech Alger Fuarımız da tüm bu gelişmelerle paralel olarak bu
önemli pazarda firmalarımızın maksimum verim almasını sağlaya-
cak bir organizasyon olacaktır.

2019 yılında fuara katılan firmalar;
Mesan Plastik, Starwood, Woodlent, Polchem, Boğaziçi Malzemeci-
lik, Berfino, Çemobsan, Baytek Baylar, Kadoma Orman, Delta, Çağ-
berk, Fine Decor, Ron Mikron, İçten Metal, Robart Makine, Bond
Kimya, Patent Mühendislik, Sesamtech, Mızrak Makine, Tekart Aşın-
dırıcı Ürünler,

Katılımcı Sektörler:
Mobilya Yan Sanayi, Mobilya Aksesuarları, Döşemelik Kumaş ve De-
riler, Mobilya Sistemleri, Yapıştırıcı ve Tutkallar, Boya-Vernik Ürün-
leri, Kapı ve Kapı Yan Sanayi ürünleri,  İç Dekorasyon Ürünleri, Ağaç
İşleme Makineleri ve Ekipmanları…
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2. WOODTECH
ULUSLARARASI MOBİLYA
YAN SANAYİ, AKSESUAR

VE AĞAÇ İŞLEME
MAKİNELERİ FUARI /

CEZAYİR
21 – 24 EYLÜL 2020
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Türkiye yetkili temsilciliğini Glengo firmasının yaptığı Gerber
Technology’nin yeni merkezi New York Gerber Innovation
Center, 19 Şubat 2020 tarihinde mobilya sektörüne
mikrofabrika tecrübesini kazandırmak üzere açıldı. 
Birbiriyle etkileşim halindeki platformların tartışmasız lideri konu-
munda olan bu merkez,günümüzde mobilya sektörünün özel iş ihti-
yaçlarıyla,karşılaştığı zorlukları tartışmak üzere,tüm gün süren atöl-
ye çalışmaları,canlı demolar ve müşteri örneklerine ev sahipliği yap-
tı.Gerber,farklı boyutlardaki şirketlerin ,tüm süreçlerini entegre eden
tasarımdan üretime en son yazılım ve donanım çözümlerini kullana-
rak  özel ihtiyaçları ,yaratıcılığı,hız ve e-ticaret ihtiyaçlarını nasıl kar-
şılayabileceğini gösterdi.
“Gerber’in mobilya mikrofabrika deneyimi başka hiçbirşeye benzemi-
yor” diyen Gerber Technology Pazarlama Başkan Yardımcısı Ketty
Pillet sözlerine  “ Mobilya üreticilerine en son teknolojiyi kullanarak
tasarımdan üretime talebe bağlı süreçlerini gerçekte nasıl yönetebi-
leceklerini göstermek üzere bu deneyimi tasarladık.”  diyerek
devam etti.

Diğer tüm endüstriler gibi,mobilya sektörü de halen manuel süreçle-
re bağımlı şirketler için bir zorluk olmak üzere güncel olarak artan
özel istekler ve daha hızlı teslimat talepleriyle karşı karşıya. Tedarik
zincirlerini dijitize etmekte geç kalanlar, önceden tanımlanmış eği-
limleri gözardı etmeyi seçmiş bir  jenerasyon olarak sıkıntı çekmeye
devam edecekler. 
Etkinlik,endüstrinin eğilimleri ve rekabet unsurlarını gözden geçiren
gerçek bir uçtan uca deneyimdi ki gündeminde Basselt  Furniture
müşteri deneyimi , CAD,dijital baskı,otomatik kesim ve hatta monta-
ja yardımcı bir lazer çözüm (Virtek ) de içeren bir çok sunum 
barındırıyordu. 
Tüm gün süren etkinlik boyunca, Gerber kendi entegre ve birleşik
platformunu kullanarak talebe bağlı üretimin ne kadar hızlı gerçek-
leştirilebileceğini gösterdi.
En son kalıp tasarım,dijital baskı ve nesnelerin interneti yoluyla diji-
tal kesim özelliklerini içeren entegre çözüm ,tüm süreçleri kolaylaş-
tırmakta ve şirketlerin farklı grup kullanıcıları biraraya getirerek
hem maliyet odaklı hem de sürdürülebilir iş ortamına sahip kalabil-
melerini sağlamaktadır. Gerber aynı zamanda mobilya sektörü için
pazara ulaşma süresini kısaltan ve dijital baskı süreciyle daha fazla
yaratıcılık  içeren Accumark February 2020 sürümü ilk sunumunu da
bu etkinlik sırasında gerçekleştirmiş oldu. 
“Gerber’in çözümleri bizim maliyetli yanlışlarımızı azaltarak süreçle-
rimizi ciddi anlamda geliştirmemize yardımcı oldu.”  diyen  Basselt
Furniture firmasından Roger Leonhardt    “ Yazılımlarını kullanmaya
başladığımızdan beri,önlenen her hata için 1-1,5 yard kadar tasarruf
ediyoruz ki bu 20,000-USD’lık bir para tasarrufu demektir.” Ifadesini
kullandı.
Ürünler ve uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için Gerber
Technology’nin (www.gerbertechnology.com ) yaklaşık 35 yıldır
Türkiye ve bağlı ülkeler iş ortağı Glengo Teknoloji
(www.glengo.com.tr ) ile temasa geçilebilir.

Gerber Innovation Center, mobilya sektörünün
dijitalleşmesine hizmet ediyor

Endonezya IFEX 2020 Mobilya Fuarı yeni bir tarihe ertelendi
Her yıl Mart ayı başında Endonezya’nın Jakarta kentinde
gerçekleşen ve bu yıl 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında ya-
pılması hedeflenen İFEX 2020 Mobilya fuarı ileri bir tarihe
ertelendi 
Endonezya Mobilya ve El Sanatları Endüstrisi Derneği (HIM-
KI) ve Dyandra Promosindo'dan  yapılan açıklamaya göre
Jakarta'da yapılacak Endonezya Uluslararası Mobilya Fuarı
(IFEX) ‘Korono virüs nedeniyle 2020'nin durum ve koşulları
her katılımcıya elverişli olana kadar erteleneceğini bildir-
mekten mutluluk duyuyoruz.’  Şeklinde bir açıklamayla ta-
rihi şimdi belli olmayan bir erteleme gerçekleşti. 



ürkiye’nin en köklü kimya şirketlerinden BETA Kimya A.Ş., yapı
ve inşaat sektörlerine yönelik ürünlerini, Orta Doğu’nun en bü-
yük yapı fuarı The BIG 5 Show Dubai’de vitrine çıkardı. Ar-Ge ve
inovasyona odaklanarak 60’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleş-

tiren BETA Kimya A.Ş., APEL ve MitreApel markalı ürünleriyle, özel-
likle Körfez ülkelerinden gelen sektör profesyonellerinin yoğun ilgi-
sini gördü. 
Yangına dayanımlı PU Köpük APEL PF380 ve PF390 ürünlerini, yurt dı-
şında ilk kez The BIG 5 Show fuarı kapsamında Dubai’de tanıtan BETA
Kimya A.Ş., yapı ve inşaat sektörünün beklentilerine yanıt veren  B1
ve B2 sınıfı köpükleriyle katılımcılardan tam not aldı. INTERMOB
2019 fuarında ilk kez tanıtılan yapı malzemesi yapıştırıcısı MitreApel
Stonebond ise uygulamalı örneklerle sergilendi. 
MS Polimer teknolojisine sahip hibrit ürünler APEL High Tack ve
APEL Universal’in yanı sıra silikon ile mastik ürünleriyle de öne çıkan
BETA Kimya A.Ş., yüzde 30 büyüyen ambalajıyla yenilenen MitreApel
MEGA’yı da yabancı ziyaretçilerin beğenisine sundu. 

B1 ve B2 sınıfında aranan tüm özellikler APEL
Yangına Dayanımlı Köpük’te buluştu
Otel, hastane, okul, kampüs vb. hizmet binalarının kapı, pencere ve
yangın çıkış kapılarının montajında kullanılabilen yangına dayanımlı
PU köpükler APEL PF380 ve APEL PF390, olası bir yanma esnasında
kendiliğinden sönebiliyor. B1 ve B2 sınıfında iki ayrı alternatif sunan
APEL PU Yangına Dayanımlı Köpük, tüm yaşam alanlarına ekstra gü-
ven katıyor.
APEL Yangına Dayanımlı PU Köpük, kapılardan pencere kasalarına
kadar tüm doğramaların sabitlenmesinde, boşlukların doldurulma-
sında güvenle kullanılabiliyor. Ayrıca elektrik tesisatları, sıcak ve
soğuk su borularının izolasyonlarında; boşluk, delik ve çatlakların
kapatılmasına pratik bir çözüm sunuyor.

MitreApel’den yeni Stonebond
Dekoratif taş, mermer, granit gibi materyalleri saniyeler içinde ya-
pıştırabilen MitreApel Stonebond yapı sektörü için akılcı ve pratik bir
çözüm sunuyor. Dekoratif objelerde, yapışması zor yüzeylerde ve dar
alanlarda dahi kullanılabilen MitreApel Stonebond, inşaatlardaki
ağır taş panellerin sıvama öncesi ilk tutundurma işlemlerinde gös-
terdiği yüksek performansla öne çıkıyor.
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The BIG 5 Show Dubai’de

T

Türk kimya sektörünün lider üreticilerinden BETA Kimya A.Ş., dünyanın en büyük yapı sektörü fuarlarından
The BIG 5 Show Dubai’de yeni ürünleriyle büyük beğeni topladı. B1 ve B2 sınıfı yangına dayanımlı PU
Köpük ürünlerini de yurt dışında ilk kez tanıtan BETA Kimya A.Ş., yapı sektörüne yönelik MS polimer,
silikon, mastik ve yeni hızlı yapıştırıcı ürünleriyle de dikkatleri üzerine çekti. 

BETA Kimya A.Ş. rüzgarı





ürkiye’nin en büyük yapıştırıcı ve tutkal üreticilerinden BETA
Kimya A.Ş., Mitreapel markası ile sektöründe ilklere imza
atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl TURQUALITY kapsamın-

da Marka Destek Programı’na dahil edilen Mitreapel, ulusal ve
uluslararası arenada ekstra prestij sağlayacak bir adım daha at-
tı. Mitreapel, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kendi
sektörünün ilk yerli Tanınmış Markası olarak tescillendi.

Yüksek kalite, bilinirlik ve uluslararası servis ağı gibi aynı anda pek
çok kriteri sağlayan markaların sahip olabildiği Tanınmış Marka tes-
cili, Mitreapel’i taklit ve hak ihlallerine karşı koruma altına alacak.
Tanınmış Markalar statüsündeki saygın markalar arasına katılan
Mitreapel, inovatif ürünlerinin yanı sıra marka prestijini de bir üst li-
ge taşımış oldu. 

Sayacı: “Mitreapel, komşu ülkelerde de jenerik
bir marka”
34 yıllık deneyim ve kalıcı yatırımlar neticesinde Tanınmış Marka
statüsü kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirten BETA Kimya A.Ş.
Genel Müdürü Cihat Sayacı, “Türk kimya sektörünün öncü şirketleri
arasında yer alırken, Mitreapel markamız ile hem yurt içi hem de yurt
dışında büyümeyi sürdürüyoruz. BETA Kimya A.Ş. olarak uzun yıllar-
dır kurumsallaşma ve markalaşmaya önem veren, bu anlamda ciddi
yatırımlar yapan bir firmayız. Kalite ya da güvenilirlik gibi markaları-
mızın itibarı ve prestiji de bizim için çok değerli. Bu bağlamda, Türk

Patent ve Marka Kurumu tarafından Mitreapel’in Tanınmış Marka
olarak tescillenmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Mitreapel, Türki-
ye’de olduğu kadar, İran ve Irak gibi komşu ülkeler ile Orta Doğu
coğrafyası için de jenerik bir marka. Birçok komşu ülkede yapıştırıcı
denince ilk akla gelen ve hatta çoğu zaman taklit edilen bir marka
Mitreapel. Dolayısıyla, markamızı korumamız ve kurum prestijimiz
açısından Mitreapel’in Tanınmış Markalar liginde yer alması çok kıy-
metli bir kazanım. Önümüzdeki dönemde BETA Kimya A.Ş. olarak
markalarımıza, Ar-Ge’ye ve inovasyona yatırım yapmaya devem ede-
ceğiz. APEL ve Mitreapel markalarımızla hem iç pazar hem de ihra-
cattaki yükselişimizi sürdüreceğiz.” dedi. 

BETA Kimya A.Ş.’nin jenerik markalarından Mitreapel, 
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘Tanınmış Marka’
olarak tescillendi. 30 yılı aşkın süredir yapıştırıcı
ürünleriyle sektörün lider markaları arasında yer alan
Mitreapel, ‘Tanınmış Marka’ statüsü ile birlikte kendi
alanında bu ünvanı kazanan ilk yerli marka oldu. 
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Mitreapel artık ‘Tanınmış Markalar
Ligi’nde boy gösterecek
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Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global oyuncusu Kasta-
monu Entegre,sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı çalışmalarını
uluslararası ölçekli özel bir projeyle sürdürüyor. Avrupa Birliği'nin
döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda desteklediği en büyük
inovasyon projelerinden biri olan ECOBULK’ın 29 ortağı arasında yer
alan Kastamonu Entegre, Türkiye’den bu projeye katılan tek ortak
olarak öne çıkıyor. Şirket, toplam 13 ülkenin katılımıyla gerçekle-
şen projeye, formaldehit salımı düşük tutkal kullanılarak, %100 ge-
ri dönüşümlü malzemeden yonga levha üretimine yönelik çalışmalar
ile katkıda bulunuyor. Proje; AkzoNobel, CNR, Fraunhofer ve Cranfi-
eld Üniversitesi gibi dünyaca ünlü kimya şirketleri, araştırma mer-
kezleri ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde sürdürülüyor.

%100 geri dönüşümlü levhalar 
İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi’nin (Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche) Pozzuoli’deki yerleşkesinde gerçekleştirilen genel kurul
toplantısına katılan Kastamonu Entegre, proje kapsamında mobilya
endüstrisinde kullanılmak üzere, formaldehit salımı düşük ve geri

dönüşümü kolaylaştırılmış levha üretim çalışmaları hakkında bilgi
verdi. ECOBULK kapsamında yürütülen proje ile tüm mekanik ve
emisyon gereksinimlerini eksiksiz karşılayacak, %100 geri dönü-
şümlü malzemeden yonga levha üretilmesi ve ürünün içerisinde 
kullanılan geri dönüştürülmüş yonga levha oranının artırılması 
hedefleniyor.

İlk ürünler 2020’de Avrupa çapında sergilenecek
Proje kapsamında bugüne kadar 88 farklı tutkal formülasyonu geliş-
tirildi. Bu tutkallardan Kastamonu Entegre’nin Adana fabrikasında
150’den fazla test paneli üretildi ve süreç test edildi. Tüm bu testleri
takiben aday formülasyon sayısı 5’e indirildi. Bu 5 tutkal ile farklı
yonga levha atık oranlarına sahip, %100 geri dönüşümlü malzeme-
lerden test levhaları üretildi ve farklı atık kompozisyonu senaryoları
oluşturuldu. Yarısı yonga levha atığından oluşan %100 geri dönü-
şümlü malzeme ile üretilen yonga levhalarda, E0 emisyon seviyele-
rinin altında üretim yapılabildiği belirlendi. 2020 itibarıyla bu konu-
da en etkili çözümü sunan iki tutkal formülasyonu ile proje çalışma-
larına devam edilerek, büyük ölçekli üretime geçilecek. Üretilen
levhalar, proje ortaklarından İtalyan mobilya üreticisi Moretti ve
Fransız Ağaç Araştırma Enstitüsü (FCBA) ile paylaşılacak. Bu ürün-
ler kullanılarak üretilen mobilyalar ise İngiltere, İtalya ve Portekiz
gibi Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde proje çıktısı olarak sergilenecek.

Elli yıldır süregelen faaliyetlerini çevresel,
ekonomik, sosyal katkı sunma prensibiyle
yürüten Kastamonu Entegre, 2014’ten bu ya-
na finansal kurumlara yönelik hazırladığı
Faaliyet Raporu’na ek olarak, bu yıl ilk kez
Sürdürülebilirlik Raporu’nu paydaşlarına
sundu. Rapor, Kastamonu Entegre Sürdürüle-
bilirlik Çalışma Grubu tarafından, Küresel Ra-
porlama Girişimi (Global Reporting Initiative -
GRI) standartları referans alınarak hazırlandı.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri rapora önemli bir girdi sağlarken, şir-
ketin sürdürülebilirlik konusundaki öncelikleri,
Paydaş ve Sürdürülebilirlik Komitesi geri bildi-
rimlerine göre belirlendi.

ECOBULK projesinde Türkiye’yi temsil ediyor
Ağaç bazlı panel sektörünün Türkiye lideri ve dünyanın 7. büyük üre-
ticisi olan; MDF, yonga levha, laminat parke ve kapı paneli ürünlerin-
de ise dünyanın ilk 4 üreticisi arasında yer alan Kastamonu Entegre,
tüm iş süreçlerini çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri gözeterek
gerçekleştiriyor. Hammaddesini sürdürülebilir ve yenilenebilir serti-
fikalı kaynaklardan temin ederek döngüsel ekonomiye odaklanan
şirket, her atığın tekrar değerlendirildiği çözümler geliştiriyor. Kas-

tamonu Entegre, geri dönüşüm yüzdesini art-
tıran ürün tasarımı ve üretimi, tersine lojistik
zincirlerinin kurulması, atık akışlarının daha
iyi yönetilmesi ve izlenmesi hedefiyle, 13 ül-
keden paydaşların yer aldığı ECOBULK proje-
sine, Türkiye’den tek çözüm ortağı olarak
katılıyor. Bu proje ile atıklardan kompozit
levha geliştiren şirket, ayrıca İtalya’daki
tesislerinde %100 geri dönüşümlü ham-
madde kullanarak, mobilya sektörüne yö-
nelik ham ve melamin kaplı yonga levha
üretimi yapıyor. 
Kastamonu Entegre, faaliyetlerinin iklim

değişikliği üzerinde oluşturduğu etkiyi görebilmek adına 2015 yılında
karbon ayak izi hesaplamasına başladı. Atıklar, şirketin biokütle
enerji santrallerinde elektrik ve ısıya dönüştürülüyor. Bu yöntem sa-
yesinde, doğalgaz kullanılarak üretilen enerjiye kıyasla her yıl orta-
lama 240 bin ton CO2 salımı önleniyor.
Ülkemizde sürdürülebilir orman yönetimi ve endüstriyel plantasyon
konusunda öncü rol üstlenen Kastamonu Entegre, Tarım ve Orman
Bakanlığı ile TEMA Vakfı öncülüğünde kurulan ENAT AŞ’nin ikinci bü-
yük ortağı olarak da önemli bir misyon üstleniyor. 2016 yılından iti-
baren sektöre odun arz etmeye başlayan ENAT AŞ, bugüne kadar 
14 bin dönüm üzerine 1,7 milyon fidan dikti.

Kastamonu Entegre, İlk Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı

Kastamonu Entegre, Döngüsel
Ekonomi için Çözüm Üretiyor
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Polonya ve Orta Avrupa ülkeleri yapı sektörlerin-
den yüzlerce katılımcının yer aldığı, en yeni ve en
son teknoloji ürünlerini 4 gün boyunca sergiledik-
leri BUDMA Fuarı bu sene daha geniş bir Türk milli
katılımıyla gerçekleşti.

04 – 07 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen
29. BUDMA Uluslararası Yapı, Yapı Malzemeleri ve
Mimarlık Fuarı’na 22 Türk firma milli katılım kapsa-
mında katılmış olup, Avrupa yapı sektörü ile Polon-
ya’nın Poznan şehrinde buluşma şansına sahip ol-
du. Şehrin en önemli fuar alanı olan Poznan Interna-
tional Fair Ground’da düzenlenen fuara dünyanın
dört bir yanından toplam 641 firma katılmıştır. 

Polonya’nın ilgili sektörlerdeki en önemli fuarı
olan 29. BUDMA Uluslararası Yapı, Yapı Malzeme-
leri ve Mimarlık Fuarı’na Türkiye, Polonya, Çin, Al-
manya, İtalya başta olmak üzere toplam 21 ülke-
den katılan firmalar 4 gün boyunca Orta Avrupalı
yapı profesyonelleriyle buluşarak iş ağlarını geniş-
letme fırsatı buldular.    

Fuarda yapı kimyasalları, kapı/pencere sistemleri
ve aksesuarları, mermer ve taş yüzeyler, demir-çe-
lik, galvaniz, yalıtım ürünleri, bağlantı elemanları
gibi alanlarındaki ürünleriyle dikkat çeken Türk
firmaları ziyaretçilerden büyük ilgi görmekle bir-
likte, ülke pazarına girme konusunda arttırdıkları
tecrübeleri ile söz konusu pazarda büyük avantaj
sağladılar.

Mimar, mühendis ve müteahhitlerin yanı sıra; üre-
tici, distribütör, tedarikçi ve dış ticaretçilerin bu-
luşma noktası olan BUDMA Fuarı, Polonya’nın en
büyük yapı fuarı olup, her sene Polonya ve çevre
ülkelerden on binlerce yapı sektörü profesyonelini
aynı çatı altında buluşturmaktadır.

TÜRK FİRMALAR
POZNAN’DA
AVRUPALI

PROFESYONELLERLE
BULUŞTU

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık
lideri Kastamonu Entegre, ODTÜ Tekno-
kent şirketi Büyütech ile birlikte görüntü
işleme konusunda dijital bir çözüm önerisi
geliştirerek, sektörde sanayi-üniversite iş
birliğine öncülük edecek örnek bir projeye
imza attı. Bu iş birliğinden doğan çözüm
önerisi, sanayide dijital dönüşüm süreci-
nin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçi-
si ekosisteminin desteklenmesi hedefiyle
gerçekleştirilen TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm - TÜSİAD SD2 programında
“Ticarileşme Potansiyeli” taşıyan proje seçildi. Bağımsız bir jüri tarafından 9
farklı kategoride değerlendirilen projeler, TÜSİAD SD2 Başarı Hikâyeleri Töre-
ni’nde kamuoyuna tanıtıldı. Ağaç bazlı panel sektöründen programa katılan tek
şirket olarak dikkat çeken Kastamonu Entegre, 17 dijital çözüm dosyasının baş-
vurduğu programda, ürettiği çözüm önerisi ile “Ticarileşme Potansiyeli” katego-
risinde plaketle ödüllendirildi.

Sektöründe dijital dönüşümün öncüsü  
Son yıllarda, büyük veri, endüstri 4.0, yapay zeka, makine öğrenimi gibi dijital-
leşme projelerine yönelik yatırımları artırdıklarını belirten Kastamonu Entegre
CEO’su Haluk Yıldız, ağaç bazlı panel sektöründe TÜSİAD SD2 programına katılan
tek şirket olduklarını vurgulayarak “Türkiye’deki büyük sanayi kuruluşları ile
start-up teknoloji tedarikçilerinin buluştuğu, ekosistemin güçlendirilmesini he-
defleyen bu programa katılmak bizim için de önemli kazanımlar sağladı” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstan-
bul Ağaç ve Peyzaj A.Ş tarafından düzenlenen
İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı  gerçekleşti.
"Yeşil Alanlarda Dönüşüm; Kimlik ve Sürdürü-
lebilirlik Amaçlı Çözümler" temasıyla İstanbul
Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 2 gün süren
çalıştayda, peyzaj çalışmalarında kentin doku-
suna uygun akıllı çözümler ve kaynakların daha
verimli kullanılması konuları ele alınarak, yol
haritası belirlendi.
Çalıştayın açılışında konuşan İBB Başkanı Ek-
rem İmamoğlu, İstanbul'un derelerinin yaşam
vadilerine, yeşil alanlara dönüştürüleceğini ve
vatandaşların da buraları rekreasyon alanları
olarak kullanacağını söyledi.

İstanbul yeşil alanlar
Çalıştayı gerçekleşti

Kastamonu Entegre, Sanayi
Üniversite İş Birliğini Destekliyor
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Geçtiğimiz günlerde Tokyo’da düzenlenen dünyanın en büyük robot
fuarı IREX’e katılan Fanuc, otomasyona yön veren yenilikçi teknoloji-
leriyle fuara katılan ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

İmalat işçileriyle birlikte çalışarak tamamen yeni bir endüstriyel robot
seviyesi oluşturan hafif cobot CRX-10iA, mevcut CR serisi cobotlarına
kıyasla oldukça hafif ve otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) gibi çok
çeşitli uygulamalarda kullanılabiliyor. Ayrıca CRX-10iA'nin El Kuman-
dası (Teach Pendant), özel bir yeni kullanıcı ara yüzü ile kullanım ko-
laylığını artıran bir tablet bilgisayar ile değiştirilebiliyor. Yeni kullanıcı
ara yüzü, özellikle sezgisel kullanımla çok az programlama deneyimi
olan kullanıcılar için uygun olmasıyla beğeni kazanıyor. 

2 farklı kol uzunluğu ve 10 kilogram yük taşıma
kapasitesi
Üretimde ilk kez robot kullanmak isteyen müşteriler için ideal bir

seçenek olarak öne çıkan CRX-10iA, küçük ve orta ölçekli şirketlerin
üretim süreçlerinde önemli görevler üsteleniyor.  1,2 metrelik ve 1,4
metrelik iki farklı kol uzunluğuna sahip olan CRX-10iA,  1o kilogram
yük taşıma kapasitesiyle kullanıcısının işini kolaylaştırıyor. 

Basit fonksiyonlar ve programlama…
Ergonomik tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken CRX-10iA,  kullanıcı-
sı için oldukça basit parametreleriyle öne çıkıyor. "Yeşil" CR serisin-
deki diğer robotlar gibi konteynerlerin veya raf sistemlerinin otonom
yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlayan bir görüş sistemi ile donatı-
lan CRX-10iA, metal blokları bir ROBODRILL tezgahına yükleyebiliyor
ve bunu tasarımındaki 3D kamera sensörünü kullanarak yapıyor.

FANUC, yeni hafif Kolaboratif
Robotu’nu Japonya’da
görücüye çıkardı

11. Uluslararası Mobilya Üretim Teknolojileri, Ağaç İşleme Makinele-
ri, Aletler, Bağlantı Parçaları, Aksesuarlar, Hammadde ve 
Ürünler Fuarı INDİAWOOD 27 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında
gerçekleşecek. 

Oldukça başarılı geçen 2028 yılı fuarından sonra   11’cisi  27 Şubat -
2 Mart 2020 tarihleri   arasında planlanan uluslararası ticaret fuarı IN-
DIAWOOD Ahşap işleme ve mobilya imalat sanayiinin tüm sektörleri-
ni kapsayan bir proje içinde gerçekleşecek.

INDIAWOOD, Asya'daki endüstri için en önemli bir  forum olarak ka-
bul edilir ve 140 milyar dolarlık endüstri fırsatındı karşılamak, etki-
leşim kurmak, ağ oluşturmak ve faydalanmak için katılımcılara
önemli  bir fırsat sunuyor.  Belirlenen hedefler:  Yeni pazarlar geliş-
tirmek için birlikte çalışmakTanınmış, kaliteli hizmetlerden yarar-
lanmak ve başarılı fuar stratejileri.    NürnbergMesse,  dünyanın önde
gelen etkinlik düzenleyicisi

BİR BAKIŞTA ÜRÜN GRUPLARI
Makine ve Teknoloji • Masif ağaç işleme • Panel İşleme • Ahşap
esaslı panel üretimi • Testere frezeleme / Kaplama soyma makinesi
• Yüzey işleme ve Kaplama hatları • Aletler ve aksesuarlar • Mobilya

üreticileri ve ahşap endüstrisi için paketleme makineleri / sarma
makineleri • Yapıştırıcılar, Kimyasallar ve Ahşap Kaplamalar • Ah-
şap, Kaplamalar, parke zeminler, Kapılar • Dekoratif yüzeyler, Dekor
kağıtları, Laminatlar, Kapı Kaplamaları, Kenarlar, Kompozit malze-
meler vb. • Ahşap esaslı paneller (Kontrplak, Sunta, MDF, Pre- lam
Boardlar) ve diğer çok yönlü iç paneller • Kabartma silindirleri, Pres
plakaları • Mobilya üreticileri ve ahşap endüstrisi için ambalaj mal-
zemeleri

Bağlantı Parçaları, Donanım ve Bileşenleri • Bağlantı Parçaları, Ki-
litler, ankastre parçalar, Donanım Sistemleri, Lambalar ve aydınlat-
ma sistemleri • Dolap, mutfak, ofis ve modüler mobilyalar için yarı
mamul ürünler

Sanayi Hizmetleri • Yazılım • Sertifikasyon Ajansları • Eğitim ve
Araştırma Enstitüleri • Sanayi Dernekleri • Online iş portalları

INDIAWOOD 2020 Hindistan
Bangalore şehrinde gerçekleşecek
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ündem, Confindustria üye dernekleri tarafından düzenlenen
tüm fuarları bir araya getiren komitenin başkanı Massimo Gol-
doni, Fiera Milano'dan Paolo Borgio ve Acimall'ın Avrupa emsali
Eumabois'in başkan yardımcısı Luigi De Vito ile ilginç bir yuvar-

lak masa tartışmasıyla açıldı. "dernekler. Üç konuşmacı sergiye
farklı bakış açıları sundular, ancak en önemlisi basın toplantısının
ilk bölümüne hâkim olan konu hakkında, yani giderek dijitalleşen
ekonomik ve sosyal bağlamda bir serginin rolü hakkında açık bir ko-
nuşma. Sonuç, daha fazla dijital fırsat sunan bir dünyada tanışmak,
birbirlerinin gözlerine bakmak ve el sıkışmak için fırsat sunan yük-
sek kaliteli sergilerin değerine güçlü bir destek oldu.
Ardından Acimall ve Xylexpo başkanı Lorenzo Primultini, tüm katılım-
cılara ve sponsorlara (Aimsad, Bacci, Biesse, Büyük Kuru, Dalso, Fi-
mal, Giardina Grubu, Greda, Homag, Incomac, Leuco, Metal World,
Salvamac, Scm Group, Vitap ve Weinig) ve bu konuyu karakterize eden
belirsizlik faktörlerini (Brexit, Corona Virus ve artan uluslararası ça-
tışmaları) ve olası kısa ve orta vadeli etkileri gösteren günün konusu-
na doğrudan gitti.
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basın toplantısı
Milano’da gerçekleşti

XYLEXPO 2020

26-29 Mayıs 2020 tarihleri   arasında
FieraMilano-Rho fuar merkezinde
düzenlenecek olan bienal uluslararası
ahşap işleme teknolojisi ve mobilya
endüstrisi malzemeleri fuarı olan
Xylexpo'nun tanıtıldığı geleneksel
uluslararası basın konferansına ev
sahipliği yaptı.
Mekan, dünyaca ünlü mimar ve
tasarımcı Giò Ponti tarafından 16 Eylül
1979'da ölümünün 40. yıldönümünü ve
kule açılışının 60. yıldönümünü
kutlamak için tasarlanan Pirelli
gökdelenin 31. katındaki Enzo
Jannacci Oditoryumu oldu.
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Primultini şunları söyledi: “… Xylexpo, misyonu endüstriyi
desteklemek, İtalyan şirketleri ve dünyanın dört bir yanından
gelen organizasyonlar için iş fırsatları yaratmak, buraya zorlu
taleplerle yüzleşmek için gelen kar amacı gütmeyen bir sanayi
kuruluşu olan Acimall tarafından organize ediliyor. İtalyan pa-
zarını ödüllendiriyor ”. Ve ekledi: “Ne bekliyoruz? Her zamanki
gibi piyasa durumunu yansıtacak başarılı bir fuarı. 2018 daki
fuarda, 17.781 sektör operatörünün 2016'ya göre yüzde 2,1
daha fazla 37 bin ziyaretiyle sona erdi. Aralarında, 5,032 ulus-
lararası ziyaretçi, toplam katılımın yüzde 28,3'ü. Bu yıl şu ra-
kamlara ulaşmayı bekliyoruz: 30 Ocak 2020'ye kadar.

Xylexpo'ya 330 şirket kayıtlıdır ve toplam 30 bin metrekarelik
net yüzeyi kapsayan uluslararası şirketlerin yüzde 30'u ile pay
sahibi olmuştur. Bu yıl, Xylexpo mümkün olduğunca tüm katı-
lımcılara düzenli ziyaretçi akışını sağlamak için üç salonda
yer alacak. Daha genel olarak, her salonda bir veya daha fazla
büyük oyuncu yerleştirerek son sürümlerin aynı düzenini ko-
ruyacağımızı tahmin edebilirim: sadece birkaçından bahset-
mek gerekirse ”.

salon 1'deki Biesse Grubu ve Ima Schelling Grubu, salon 2'de-
ki Scm Grubu ve Weinig Grubu, Homag Grubu, Felder Grup,
Cefla ve Giardina Finiş Grubu salon 3'te, ▲ ▲
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Primultini daha sonra ziyaretçiler için erişim koşullarını
açıkladı.(bir bilet 15 avroya mal olacak, ancak www.xylexpo.com'a
ön kayıt yaptıran operatörlere ücretsiz erişim sağlanacak) ve Mayıs
ayındaki fuarın  “Xylexpo'nun dördüncü etkinliğine  ev sahipliği ya-
pacağını hatırlattı. Ödüller ”, bu yıl üç kategori ile:“ Ahşap ve Panel
İşleme ”(araçlar dahil),“ Kaplama ve Kaplama ”(ekipman ve malze-
meler) ve ilk kez“ IoT ve endüstriyel proses yönetimi ”.

Primultini daha sonra mikrofonu, ahşap mobilya testi ve sertifikas-
yonu için en önemli Avrupa laboratuvarı Catas'ın direktörü Andrea
Giavon'a iletti. Xylexpo, eğitim ve öğretimle ilgili kritik konularda
önemli toplantılar ve girişimler düzenlemek için Cataş ile güçlü bir
ortaklık kurdu. Giavon, yönettiği organizasyonu sunduktan sonra,
“… bilgi yaymak, her zaman Catas tarafından büyük bir dikkat ve
kararlılıkla sürdürülen bir görev olmuştur ve bu faaliyet 2020 yılın-

da Xylexpo ile işbirliği yoluyla daha da güçlendirilecektir” dedi.
2020 baskısından itibaren Xylexpo'ya giderek daha fazla dahil ola-
cak kuruluşlar ve enstitüler tarafından sunulan İtalya'da mevcut
tüm eğitim fırsatları.

Giavon, gündemin “çekirdeği” olacak üç konferans başlattı: 27 Ma-
yıs Çarşamba günü Xylexpo Arena, Catas, Poliefun-Politecnico tara-
fından düzenlenen “Next Wood - Gelecek Yüzeyleri Birlikte Tasarla-
mak” adlı teknik seminerin ikincisine  ev sahipliği yapacak di Mila-
no, Anver ve Acimall - “kaplama ve ahşap üreticilerinin kaplama
malzemelerinin giderek zorlaşmasına karşı tepkisi”.    

28 Mayıs Perşembe günü Xylexpo, Catas ve Federchimica tarafın-
dan oluşturulan “Mobilya endüstrisinde yapıştırıcılar ve mevcut
ürün ve süreç gelişmeleri” etkinliği gerçekleştirilecek. l l
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Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü için yayınladıkları mesajda, “Kadın İsterse Her şeyi Başa-
rır” dedi.

Reklam filminde, iş yaşamında özellikle sanayi sektörlerinde kadınlara karşı ta-
kınılan ‘yapamaz’ algısı eleştirildi.

Ayrıca, erkeklerden farklı bir performans sergilemediklerini, her zorluğun üste-
sinden gelen güçlü kadınlar olduklarını vurgulanarak, “Yapamazsın diyenlere
inat, yapıyorum” mesajı verildi.

AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, BİESSE Türkiye, AES CNC, LEITZ NET-
MAK, REED TÜYAP ve BUP firmalarının desteğiyle hazırlanan reklam filmini de-
ğerlendirerek, “İş yaşamında, özellikle sanayi sektörlerinde kadınlara karşı takı-
nılan ‘yapamaz’ algısına, reklam filmimiz aracılığıyla eleştiri sunuyoruz. Makine
sektörü, her ne kadar erkeklerin ağırlıkta olduğu bir sektör olsa da kadınlar da en
az erkekler kadar bu sektörde başarı elde ediyor. Kadınların iş yaşamında ayrım-
cılığa uğramasına karşı çıkıyoruz. AİMSAD olarak kadın üyelerimizi ve çalışanla-
rını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

AİMSAD’DAN GÜÇLÜ 8 MART MESAJI:
“KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR!”

Biesse Grup’tan
COVID-19 önlemi

Biesse Group, Coronavirus'un yayılmasını içe-
ren yeni yönetmeliklere uygun operasyonları
sağladı

Biesse Group, 8 Mart 2020 Pazar günü yayınla-
nan “Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri” yi (İtalyan Başbakanı'nın resmi açık-
laması) uygulayarak Coronavirus COVID-19'un
yayılmasını önleme hükümlerini sıkılaştırıyor .

Küresel senaryoyu izlemek ve insanların güven-
liğini ve faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde yürü-
tülmesini sağlamak amacıyla kurulan Yönetim
Komitesi aracılığıyla, Grup çalışanların, müşte-
rilerin ve şirketle etkileşime giren herkesin gü-
venliğini sağlayacak önlemleri güçlendirmiştir.

Aynı zamanda, yedek parça ve makinelerin dü-
zenli sevkiyatını ve dünya çapındaki müşterileri
için iş sürekliliğini sağlamaya yönelik tüm ser-
vis ve teknik yardım faaliyetlerinin yapılmasını
sağlayan stratejik fonksiyonlar için olağanüstü
bir yedekleme planı hazırladı.

Tüm ticari faaliyetlerin performansını ve satış
ağına desteği garanti etmek için uzaktan işbirli-
ği ve video konferans kullanımı için teşvikler
dahil olmak üzere operasyonel önlemler de uy-
gulanmıştır. Bunlar, Biesse Group'un, Grup'un
39 şubesi ve dünya çapındaki bayilerimizle si-
nerjik ve entegre bir şekilde çalışmasını sağlar.

Biesse Group, Pesaro Genel Merkezi, Grubun
İtalya ofisleri ve dünya çapındaki tüm iştirakle-
rinin sürekli çalışmasını garanti eder. Bunu ulu-
sal sağlık hizmeti, sivil koruma ve yetkili ma-
kamlara büyük bir sorumluluk ve tam güven
duygusu ile yapar, ancak her şeyden önce sağ-
lık düzenlemelerine uygun olarak gerekli davra-
nış ve önlemleri benimseyecek tüm Biesse Gro-
up personelinin işbirliğiyle.

Grup, Coronavirus-COVID19 ile ilgili Yönetim
Komitesinin ana kararlarını iletmeye devam
edecektir. Bunu hem dahili hem de harici olarak
ve tamamen şeffaf bir şekilde, çalışanları ve
dünya çapında Grup ile etkileşime giren herkesi
korumak amacıyla yapacak.

6 Mart Cuma günü, İtalyan ahşap işle-
me makineleri ve aletleri üreticileri
derneği olan Acimall Yönetim Kurulu ta-
rafından geçen 2 Mart Cuma günü  üzün-
tülü ancak zorunlu ve  gerekli bir karar
alındı.
2020 fuarı 26-29 Mayıs'ta başlangıçta planlandığı gibi yapılmayacak, ancak
ticaret takvimlerinin devam eden aksaması ve öngörülemeyen gelişmeleri göz
önüne alındığında "Covid-19" acil durumu.nedeniyle  daha sonra belirlenecek
tarihlerde yılın ikinci yarısına ertelenecek.
Acimall ve fuar başkanı Lorenzo Primultini yönetim kurulu toplantısının so-
nunda “Durumumuz normale döneceğini umarak mümkün olduğu kadar bek-
ledik.” “Mayıs ayının sonunda, Coronavirus etkileri şu anda gördüğümüz şey
olmayacak, ancak maalesef bu acil durumun küresel ölçekte ne zaman bite-
ceğini söyleyemeyiz ve en önemlisi, mobilya teknolojisi endüstrisi,  endüstri-
yel sistem ve ahşabın tedarik zincirleri üzerindeki etkisini tahmin edemeyiz”.
Dolayısıyla, mevcut durumda ne katılımcı ne de ziyaretçi olarak, halk sağlığını
koruma önceliğine sahip bir sorumluluk eylemi, ahşap teknolojisi endüstrisi-
nin en önemli fuarına  çift sayılı yıllarda katılımlarını planlayabilecektir.
Primultini, “Şirketler için en kötü düşman belirsizlik ve şu anda gördüğümüz
olumsuz durum, bizi bu zor kararı almaya , tüm endüstrinin çıkarına olan  so-
rumluluklarımız itti” dedi. 

XYLEXPO 2020  ileri bir tarihe ertelendi
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Schmalz, İtalyan Biesse şirketi tarafından üretilen CNC ahşap işleme
merkezleriyle kullanılmak üzere vakum blokları yeni seriler geliştirdi. Vakum
blokları, birkaç nedenden ötürü orijinal yedek bloklara gerçek bir alternatif
sunmaktadır: Sadece sağlam ve iş parçasını güvenli bir şekilde doğru konumda
tutabilmekle kalmaz, maliyetleri düşürmek için avantaj sağlar.

Schmalz, Orijinal Yedek Bloklara
Uygun Maliyetli Alternatif Sunuyor

Schmalz vakum blokları son derece sağlamdır ve
güvenilir iş parçası kullanımı sağlar.
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iesse konsol sistemleri için yeni vakum blokları VCBL-B orijinal
bloklarla uyumludur ve makinenin blok montajına sabitlenmesi
oldukça kolaydır. Çarpışma, aşınma veya başka bir hasar duru-
munda tüm vakum bloğunun pahalı bir şekilde değiştirilmemesi

yerine, Schmalz'dan gelen bu yenilik, vakum plakalarının değiştirilme-
si mümkün kılar. Geleneksel sistemlerde, tüm vakum bloğunun değiş-
tirilmesi gerekir. Bu nedenle Schmalz'ın çözümü yedek parça maliyeti-
ni azaltmak amacıyla ve makinelerin sadece kısa bir kesinti sonrasın-
da çalışmaya hazır olmasını sağlamaktadır.
Vakum bloğu VCBL-B muhafazası, optimum stabilite sağlamak için son
derece dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Bu, vakum bloğunun yüksek
kuvvetler olsa bile iş parçasını güvenli bir şekilde doğru konumda tut-
masını sağlar – bu durum işlenen parçaların genellikle çok büyük ve
ağır olduğu ahşap endüstrisinde önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Schmalz'ın yeni vakum blokları böylece her türlü iş parçasının çok sıkı
toleranslar dahilinde güvenilir şekilde işlenmesini kolaylaştırır.
Vakum plakasında esnek bir sızdırmazlık dudağı olan özel bir kontur
bulunur. Bu, iş parçası yüzeyine optimum ayar yapılmasını sağlar ve et-
kili vakum dağılımı sağlar. Takma işlemi basittir: Bloklar Biesse'nin
standart montajında   gerekli pozisyona yerleştirilir. Vakum blok halka-
sındaki sıkıştırma kayışları, vakum bloğu montajına güvenli bir şekilde
sabitlenmelerini sağlar. Vakum bloğu ayrıca montajda ek önlem için
güçlü mıknatıslarla donatılmıştır. Algılama valfi, vakumun iş parçası
için otomatik olarak aktif hale etkinleştirilmesini sağlar.Bu sayede kul-
lanılmayan vakum blokları vakum yapmaz ve montajda kolaylık sağlar.
Schmalz'in vakum blokları VCBL-B, 3- ve 4 eksenli makineler için 29 ve
48 mm ve 5 eksenli makineler için 74 mm yüksekliklerde mevcuttur.
140 x 130, 125 x 75, 120 x 50 ve 130 x 30 mm boyutlarında gelirler ve
versiyona bağlı olarak piyasadaki benzer ürünlerden yüzde 30'a kadar
daha uygun maliyetli olabilirler.

B

l l

Schmalz, orijinal Biesse
bloklarına (arka sağ) -
VCBL-B vakum bloklarına
(ön) uygun maliyetli bir
alternatif sunar.
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Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre, deko-
rasyon ve tasarım dünyasındaki eğilimleri, son yıllarda revaçta olan
akım ve tarzları yansıtan ‘Trend Kataloğu’nu sektöre sundu. Geniş desen
yelpazesi ve malzeme kombinasyonlarıyla mobilya, dekorasyon ve iç me-
kân düzenlemeleri için çok çeşitli uygulama olanakları sunan Kastamo-
nu Entegre ürünleri ve bu ürünlerin kullanıldığı çarpıcı tasarım örnekleri
Trend Kataloğu’nda bir araya geldi.    

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık lideri Kastamonu Entegre, son
yılların dekorasyon ve tasarım trendleri ile kendi zengin ürün yelpazesi-
nin kullanıldığı çeşitli tasarım ve iç mekân düzenleme örneklerini bir
araya getiren Trend Kataloğu’nu sektörün beğenisine sundu. Kastamonu
Entegre Trend Kataloğu, özellikle terk edilmiş fabrikalar, depolar ve
metruk binaların dekorasyonunda 1950’li yıllarda kendini ifade etmeye
başlayan endüstriyel akımın, günümüz tasarım dünyasındaki modern
yansımalarını odağına alıyor. Fabrika, hangar, depo, metruk bina gibi
birçok eski mekânın reenkarnasyonu olarak tanımlanabilecek bu deko-
rasyon stilinin en temel karakteristiği ise atıl haldeki binaların, özellikle
fabrikaların yeni bir ruh ve kimlikle dönüştürülmesi. 1950’li yıllarda or-
taya çıkan bu “Dönüșüm Hareketi” 1960’lı yıllarda kendinden iyice söz
ettirmeye başladı. Özellikle Andy Warhol’un 1962 yılında eski bir binayı
dönüştürerek “Fabrika” adını verdiği stüdyosu; duvarları kaplayan alü-
minyum folyolar, aynalar ve gümüș rengi boyalarla bu akımın ilham kay-
nağı oldu.

Bugün, ev ve ofislerin yanı sıra kahve dükkânlarının, barların, restoranla-
rın ve butik otellerin iç mekân tasarımında sıklıkla uygulanan endüstriyel
stilde; beton yüzeyler, sıvasız veya tuğla duvarlar, perdesiz camlar ya da
stor perdeler karşımıza çıkıyor. Metal aksesuarlar ve aydınlatma eleman-
ları bu alanların dönüştürülmesinde etkili unsurlar olarak öne çıkıyor.
Değersiz görülebilecek makineler, antika ahşap mobilyalar, hurdalar,

metal çerçeveli objeler bu akımın ana enstrümanlarını oluşturuyor. Pü-
rüzlü dokular, koyu renkler, metal sarkıt lambalar, ferforje sehpalar, ma-
sif ahşap raflar, duvar aplikleri, flamanlı rüstik ampuller, yüksek tavanlar
ve eskitilmiş ahşap zeminler son zamanlarda dekorasyonda sıkça karşı-
mıza çıkan endüstriyel akımın dikkat çekici ruhunu yansıtıyor.

Kaliteyi zengin detaylarla buluşturan dekorlar
Kastamonu Entegre’nin ellinci kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan 50.
Yıl Serisi’ne ait kaliteyi zengin detaylarla buluşturan dekor seçenekleri
de Trend Kataloğu’nda bir araya geliyor. Doğal ahşap dokusunun zengin
detaylarını yansıtan görünümleriyle Sorrento, San Marino, Pesaro, An-
dorra, Valencia, San Pietro, Richmond ve Vincenza bu özel serinin en çar-
pıcı dekorları arasında yer alıyor. Ahşap görünümlü zarif örnekleriyle
farklı zevklere yanıt veren ürünler, çağdaş mekânlar yaratmak üzere
mutfaklar, ofis mobilyaları, raf ve duvar kaplamalarında tercih ediliyor.
Kastamonu Entegre ürünleri günümüzün en dikkat çekici akımlarından
biri olan endüstriyel tarzla son derece uyumlu bir birliktelik yakalıyor. 

Kastamonu Entegre ‘2020 Trend Kataloğu’nu Sundu

SCM için İtalya ve Avrupa pazarlarına yönelik 2019 rakamları da
olumlu oldu. SCM, İtalya'da bir kez daha İtalya'yı Rimini merkezli
Grubun cirosu (50 milyon Euro'dan fazla) olarak Avrupa'nın bir nu-
maralı pazarı olarak konumlandıran mükemmel sonuçlarını
2018'de pekiştirdi. Bu sonuçlar, sanayi tarafından İtalya pazarında
kaydedilen% 30 genel gerileme ile karşılaştırıldığında daha da
önemlidir (kaynak: Acimall).
SCM pazar payını arttırıyor ve yatırımlarına devam ediyor. Bu,
müşteri deneyimini kendi iş stratejisinin merkezine yerleştiren
SCM Italia şubesinin yeni düzenlemesinden anlaşılıyor.
Anında cevaplar, verimlilik ve profesyonellik, SCM Services ekibi-
nin İtalya genelinde daha da güçlendirilmesinin üç temel taşıdır.
Amaç: teknik destek konusunda eğitilmiş uzman ekibinin doğru-
dan, kılcal bir şekilde varlığını garanti etmenin yanı sıra müşteri ile
temasın her aşamasında zamanında destek sunmak: kurulum ve
üretim başlangıcından yardıma, bakım işine kadar ve yedek parça
teminini sağlamak.  SCM, sadece yüksek teknoloji ürünü tedarikçi-
si olarak konumunu değil, her şeyden önce, ahşap işleme işletme-
leri için çok yönlü bir ortak ve danışman, bir müşterinin taleplerini

oluşturma, öngörme ve karşılama becerisiyle birleştiriyor.
SCM, geçtiğimiz yıl Avusturya ve İsviçre'de gördüğümüz gibi, Avru-
pa'ya yatırım yapmaya devam ediyor, doğrudan ve kılcal varlığını
güçlendiriyor, şubelerini güçlendiriyor ve yenilerini açıyor. Avrupa
pazarında kaydedilen toplam veriler söz konusu olduğunda, son
beş yıllık dönemde aynı dönemde aynı pazarda kaydedilen +% 2'ye
kıyasla% 15'lik bir CAGR ile önemli bir büyüme görülmüştür.

SCM 2019’da İTALYAN VE AVRUPA PİYASALARI
















