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Yeni Ürünler





Zamansız tasarımlarla mekan deneyimini üst seviyeye çıkaran detayları 

kullanıcılara sunan B&T Design, tüm ürün gruplarını 25 yıllık tecrübeden 

gelen uzmanlıkla üretiyor.

Kuruluşundan bu yana başta sandalye, koltuk ve kanepe gibi döşemeli 

mobilyalar olmak üzere o s, hastane, eğitim gibi farklı sektörlerde yer alan 

kurumların mekanlara yönelik özel ve fonksiyonel ürünler geliştiriyor.

Kocaeli Dilovası bölgesinde bulunan 6000 m2’lik alana kurulu üretim 

tesislerinde, döşemeden ahşaba, metalden lojistiğe uzanan farklı 

departmanlarda alanında uzman 65 personel çalışıyor. Üretimde zaman, 

malzeme ve enerji yönetimini daha verimli yönetmek için 15 kişilik uzmandan 

oluşan Ar-Ge ekibi tarafından en yeni teknoloji ve yöntemler fabrika sistemine 

entegre ediliyor.

B&T Design, bugün üretim ve tasarımdaki 25 yıllık uzmanlığıyla, 6 kıtada, 

dünyanın farklı kültürlerinde yaşayan insanlara yeniliklerini sunuyor.
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Most kanepe serisi, kolçak ve ayak detaylarındaki 
inceliğiyle yalın ve kusursuz iç mekan düzenlemelerinin 
en şık tamamlayıcısı.

Tekli koltuk ile ikili ve üçlü kanepe alternatiflerinden oluşan Most serisi, şık ve elegan 

detayların ön planda olduğu mekanlar için konforlu bir kanepe grubu olarak öne çıkıyor.

Yönetici odalarından sosyal alanlara, otel lobilerinden özel muayenehanelerin bekleme 

salonlarına uzanan çeşitlilikteki alanda, uygun ebat ve döşeme seçenekleriyle 

konumlandırılabiliyor.

Oturum minderi sabit üretilen Most serisinin sırt minderleri portatif kullanılabiliyor. Konfor 

ve aidiyet hissini pekiştiren kırlentler ise kanepenin estetik bütünlüğünü tamamlıyor.

Alp Nuhoğlu 

most
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Doğanın en güçlü dokusu, yeni bir 
tasarıma hayat veriyor... Alek koltuk 
ve sandalye serisi, oval hatlı ahşap 
iskeletten oluşan formuyla yalın bir 
natürellik sunuyor.

Sırt ve kolçakları tek bir parça olarak tasarlanan Alek, bu kısmın 

dairesel formuyla konforlu bir oturma deneyimine davet ediyor. 

Tasarımın görselliğine hakim olan ahşap hissi ise oturma 

fontundaki puf minder ile tamamlanıyor. Alek’in ahşap iskeleti 

B&T Design’ın ahşap kartelasında yer alan dişbudak, ceviz 

ve siyah cilalı seçeneklerinden tercihe göre renklendirilirken, 

minderi ise zengin kumaş seçkisinde yer alan farklı doku ve 

renklerle mekanın tarzına en uygun şekilde özelleştiriliyor. 

Alp Nuhoğlu 

alek



alek

1312

Alek, yalın duruşu ve doğayı hissettiren dokusuyla me-

kan ve insan ilişkisini destekleyici bir mobilya çözümü 

olarak değerlendiriliyor. Otel, kafe, bekleme salonu gibi 

yoğun katılımın olduğu sosyal alanların yanı sıra minimal 

ev dekorasyonunda da tercih edilebilir.
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Konfora davet eden bir kanepe 
ailesi olan Piu, modern tasarımıyla 
farklı dinamikteki mekanlara 
kolaylıkla uyum sağlıyor. 

Evden otel lobilerine, yönetici odalarından hastanelerin 

bekleme alanlarına uzanan pek çok mekan için ideal 

bir kanepe modeli olan Piu, tüm zamanlara hitap eden 

detaylarıyla öne çıkıyor. Geniş kolçakları, minimal 

ayak tasarımı, yumuşak oturum ve sırt minderleri ve 

malzeme kalitesiyle hem görsel hem de duyusal olarak 

dinlendirici bir konfor getiriyor. Hem oturum hem de 

sırt minderleri çıkartılabilir özellikte olan kanepe grubu, 

tekli koltuk ile ikili, üçlü ve L kanepe alternatiflerinden 

oluşuyor. 

Alp Nuhoğlu 

piu
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Alp Nuhoğlu

cara
Cara sehpa serisi, lüks mekanlardan sosyal ortamlara, 
evlerden yönetici odalarına uzanan farklılıktaki 
mekanlara uyum sağlayacak alternatifler barındırıyor.

Metal bir çember taban üzerinden eşit aralıklarla tablaya doğru yükselen ayaklar, sütünü andıran 

formlarıyla mimari bir görünüm sergiliyor. Tablayla birleşimde dışarıya doğru eğimlenen ayaklar, 

görünümün yanı sıra dengeli ve sağlam bir duruş için tasarımın akıllı detaylarından biri. Üst 

yüzeydeki metal çerçeve içerisine yerleştirilen tabla ise iç mimari stile en iyi uyumu sağlaması için 

alternatif malzemelerle üretiliyor. Mermer, cam, lake, ahşap kaplama ve melamin tabla seçenekleri 

B&T Design’ın malzeme kartelasındaki renk seçenekleriyle daha da zenginleşiyor.

Loom sehpa, yalın ve temel çizgilerden meydana 
gelen rafine bir sehpa tasarımı olarak yönetici ofisleri 

ve sosyal alanlarda yer alıyor.

Dikdörtgen ve kare olarak iki ayrı model sunulan Loom sehpa serisi, her iki modelinde de işlevsel 

detaylar sunuyor. Loom sehpanın metal ayakları ve tabla etrafını saran çerçevesi ile yekpare bir 

iskelete sahip. Ayak ve tabla birleşimindeki oval hat, tasarıma sıcak bir detay katarken, kanepelere 

de uyumlu bir orta sehpa olarak eşlik ediyor. Mekanın dekorasyon stiliyle uyum yakalaması için 

metal yüzeyler ve ahşap tabla alternatif renk ve dokularla eşleştirilebiliyor.

Alp Nuhoğlu 

loom

Mekan içerisinde boş alanlarda görsel zenginlik yaratan, depolama 
ve sergileme gibi dekoratif işlevler sağlayan Theo sehpa ailesi, ürün 
grubunda bulunan farklı alternatifleriyle iç mekanın ölçek ve stiline 

en uygun çözümü getiriyor.

Her iki formunda da iki ayrı tabla ile katlı bir görünüm sergilen Theo sehpalar, kullanıcılara artı fonksiyonlar da sunuyor. 

Üst tablası servis veya dekoratif obje sergileme amacıyla kullanılırken, alt tabla dergi veya kitap saklamak 

için değerlendirilebilir.  İç mekan dekorasyonunun en iyi şekilde tamamlanabilmesi için Theo sehpanın

 tüm detayları müşteri tercihine göre kişiselleştiriliyor.

Alp Nuhoğlu 

theo
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Alp Nuhoğlu 

mabel
Mabel serisi, kendine has sadeliği ve formunun netliğiyle 
etkisini uzun yıllar koruyan bir tarzın yansıması olarak 
B&T Design’ın yeni tasarımları arasında yerini alıyor.

Karakteristik özellikleri tasarımındaki minimal hatlardan gelen Mabel Kanepe, modern ve elegan 

iç mimari tarza yönelik geliştirildi. Yönetici odalarında konumlandırmaya uygun olduğu gibi, 

havaalanlarının üst segment bekleme salonlarında da çoklu ve sıralı bir kurgu oluşturulabiliyor. 

Sıralı yerleşimlerde iki koltuk arasında hem sehpa hem de separatör işlevi de sağlıyor. Hem 

kahve fincanı koyulabilen bir servis alanı hem de kısa süreli bir çalışma tablası olarak kullanılan 

kolçak, tercihe göre sağ veya sol tarafa monte edilerek üretilmekte.

18
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Alp Nuhoğlu 

mabel comfort
Mabel Comfort serisi, yönetici odaları veya 
holding lobileri gibi şık ve modern iç mimariye 
sahip mekanlar için Alp Nuhoğlu tarafından 
tasarlandı.

Kendine has sadeliği ve formunun netliğiyle zamansız bir tasarım olarak B&T 

Design’ın yeni ürünleri arasında yerini alan Mabel Comfort, ikili ve üçlü kanepe ile 

koltuktan oluşan bir ürün ailesi. Kanepe ve koltuğun kanat formlu kolçakları tercihe 

göre sağ veya sol tarafında yer alabiliyor.

Tasarımdaki zarif görüntünün en belirgin detayı olarak öne çıkan ayaklar da müşteri 

tercihine göre istenen renkte boyanıyor. Kumaş dokusundan renge uzanan tüm 

detayların her biri ahenkli bir bütünlük sunacak şekilde kombinleniyor.



mabel comfort
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Alp Nuhoğlu 

Sehpa, köşe, sırtlı ve sırtsız oturma modülleri ile toplamda 
sadece dört parçadan oluşan Matt modüler oturma 
sistemi ile sayısız konfigürasyon yapmak mümkün.

Oturma fontu ve sırt minderleri en dayanıklı sünger malzemeyle üretilen Matt serisi, kalabalık 

grupların ağırlandığı, sirkülasyonu yüksek olan mekanlarda uzun yıllar formunu kaybetmeden 

kullanılabiliyor. Sehpa modülü ikili veya üçlü modüllerin arasına yerleştirilebileceği gibi, kanepe 

bitişinde de konumlandırılıyor. Sehpa işlevinin yanı sıra hastane gibi yoğun katılımın olduğu bekleme 

alanlarında tek bir hat üzerinde ikili veya üçlü gruplandırmalar yapmak için aralara “es” paneli olarak 

da yerleştirilebiliyor.

Modülleri bir araya geldiğinde, minder ve sırt yüzeyinin kusursuz bir düzlükle birleştiği Matt modüler 

oturma sistemi görsel olarak bütünlüğü olan bir görünüm çiziyor. Müşteri tercihine göre tek renk 

veya birden fazla renkli ve dokulu döşeme ile hazırlanabilen Matt serisinin sonsuz kombinasyon 

özgürlüğü sayesinde 2’li, 3’lü kanepeler veya modüler kanepeler oluşturmak mümkün.

matt

24
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Kafe ve restoran gibi sosyal alanlar ile şirketlerin 
eğitim ve seminer salonlarına yönelik tasarlanan Dot, 
minimal formunda işlevsel çözümler barındıran bir 
sandalye grubu olarak öne çıkıyor.

Dot sandalyenin kabuğu papel ahşaptan üretiliyor. Dot sandalyenin ön ayakları yere düz bir 

açıyla inerken, arka ayaklar dışa doğru eğimli bir açıya sahip. Sandalyenin oturum kısmın 

tercihe göre döşemeli veya döşemesiz hazırlanabiliyor. Sırt yüzeyinde ayrıca dairesel bir 

minder gömülü olan sandalye bu detayıyla ikonik bir görünüm sergilerken, kullanıcılar için de 

konforlu bir sırt desteği sağlıyor.

Metal ayak, ahşap yüzey ve kumaş döşeme gibi farklı dokuların bir araya gelmesiyle doğan 

harmoni ile sandalyenin tasarımındaki yalın geometrik detaylar, ifadesi güçlü bir sandalye 

grubunu ortaya çıkarıyor. Sandalyenin üretiminde kullanılan tüm materyaller son kullanıcı 

veya iç mimar tarafından tercih edilen renk, doku ve malzemelere göre yer alacağı mekanın 

dekorasyon diliyle en iyi uyumu sergileyebiliyor.

Alp Nuhoğlu

dot
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Puf ve sırtlı koltuk olmak üzere sadece 
iki adet modülden oluşan Rubik serisi, 
kullanıcıları alışılmışın dışında bir mekan 
kullanımına davet ediyor.

Koltuk modülünün silindir formlu sırt yapısı, mekan içerisinde güçlü bir grafik 

öğe olarak göze çarpıyor. Modülleri yan yana getirerek sayısız oturum düzeni 

oluşturmayı mümkün kılan tasarım; hafif ve ergonomik yapısıyla kullanıcı 

deneyimine uygun özelliklerde geliştirildi. Puf ve sırtlı modülleri yan yana 

yerleştirerek ikili, üçlü veya L kanepeler oluşturulabileceği gibi, fuaye veya 

havaalanlarının bekleme alanlarında ada veya daha uzun dizilimler yapmak 

mümkün.

Tercihe göre modüller aynı renkte üretilebileceği gibi, kontrast renkler veya 

ton-sür-ton seçimlerle de yaratıcı kurgular yaratılabilir.

Alp Nuhoğlu 

rubik
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Farklı mekânsal ihtiyaçları aynı üründe karşılamak 
amacıyla geliştirilen Jasper koltuk, yüksek sırtlı ve 
korunaklı formuyla B&T Design ürün grubuna yeni 
bir deneyim olarak katılıyor.

Alp Nuhoğlu tarafından tasarlanan Jasper koltuk, yaklaşık 1 metrelik bir uzunluğa 

sahip. Fütürist bir tasarım diliyle oluşturulan koltuk, yüksekliği, sırt ve oturum açıları 

ile karakteristik bir görünüm sergiliyor. Kolçak ve ayakları yekpare birer geometrik 

parçadan oluşan Jasper’ın arka yüzeyindeki boşluk, koltuğun en belirgin estetik 

detayını yansıtıyor.

Arka cephesinden görünen sırt eğimiyle mekan içerisinde her perspektiften iddialı bir 

duruş sergiliyor. Kullanıcıya en iyi konfor deneyimini sunmak için tasarlanan Jasper 

koltuğun sırt bölgesinde ayrıca bir baş yastığı da bulunuyor. Üretimde kullanılan 

malzemeleri, sirkülasyonu yüksek mekanlarda maksimum dayanıklılık ve konfor 

kıstaslarına göre seçilen Jasper, B&T Design’ın kumaş kartelasından bulunan farklı 

doku ve renkteki kumaşlarla kişiye özel hazırlanıyor.

Alp Nuhoğlu

jasper
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Tamamı ahşap malzemeden 
oluşan, dokusuyla doğanın izini 
taşıyan Mika serisi, Tasarımcı 
Mustafa Timur tarafından öze 
saygı düsturuyla tasarlandı.

Mimar ve son kullanıcının tercihlerine göre 

görselleşen Mika serisi, her malzeme ve renk 

kombinasyonuna göre tasarımında özel detaylar 

barındırıyor. Ayak ve sırt parçaları masif ahşaptan 

üretilen Mika sandalyenin oturma yüzeyinde 

kontrplak malzeme kullanılıyor. Natürel, ceviz 

ve siyah cila bitirişiyle kullanıcının tercihine göre 

renklendirilen sandalyenin her renk seçeneğinde 

ahşaptan gelen doğallık hissi fark ediliyor.

Minderli seçeneklerinde ise, döşemeli oturma fontu 

ile ahşap sırtın birleşim noktasındaki çizgisel eğim, 

tasarıma sıcak bir detay katarken yumuşak ve sert 

dokulu malzemelerin birleşimi ise duyulara fiziksel 

olarak daha güçlü hitap ediyor.

Ürün grubunda sunulan seçenekleriyle kafe, 

restoran gibi ortak alanlar ile İskandinav stili, 

minimal tarzlı evlerde dekorasyonu yalınlıkla 

tamamlayabilir.

Mustafa Timur 

mika
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Alp Nuhoğlu

adel
Doğallığın, sadeliğin, duyulara hitap eden inceliğin 
birleşiminden doğan, yaşam ve çalışma alanları için zamansız 
bir tasarım.

Adel koltuk, dış yüzeyden görünen masif ahşap iskeleti ile hem sağlam işçiliği hem de doğanın en saf 

dokularından biri olan ahşabın sıcaklığını yansıtıyor. B&T Design’ın ahşap kartelasında yer alan natürel, 

ceviz ve siyah cila seçenekleri ile görsel olarak kullanıcıya farklı stiller yaratma özgürlüğü tanıyor. B&T 

Design’ın 25 yıllık döşemeli mobilya uzmanlığının kusursuz bir işçilikle yansıtıldığı Adel koltuk, kumaş ve 

deri kartelasında yer alan farklı doku ve renklerle müşterinin tercihine göre hazırlanıyor.

Yüksek kolçakları koltuk tasarımındaki en güçlü ve karakteristik özellik olarak öne çıkarken, yumuşak 

sünger dolgulu oturma fontu ile sırt yüzeyini tamamen kaplayan yastıkları Adel’e maksimum konfor 

katıyor. Korunaklı kasası ve yumuşak oturumu sayesinde kullanıcıya güvende olduğu hissini veriyor. Adel 

koltuk, seçilen kumaş ve ahşap türüne göre lüks dekorasyondan minimal stile uzanan farklı tarzdaki 

mekanlarda konumlandırılabiliyor, tasarım detayları ve formu ile uzun yıllar şık, kaliteli ve zamansız 

duruşunu koruyor.
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İsveç’in “ne az, ne çok” tüketime dayanan 
“kararında” bir yaşam tarzını temsil eden “Lagom” 
felsefesi için minimal bir bakış açısıyla yorumlayan 
Alp Nuhoğlu, adıyla aynı karakteristik özellikleri 
taşıyan bir kanepe ailesine imza attı.

İncelik, sadelik ve hafiflik hissini tasarımının her detayından yansıtan Lagom serisi, işlev 

ve görünüm olarak kararında bir duruş sergiliyor. Kolçakları ve ayakları yekpare bir 

çerçeveden oluşan tasarımın oturma fontu bu sayede yerçekimine meydan okurcasına 

hafif ve havada duran bir görünüme sahip. 

Lagom’un oturma fontunda kullanılan yumuşak sünger sayesinde ince görünüme 

konforlu bir deneyim katılıyor. Sabit minderli sırt döşemesi ise sağlıklı bir oturuş için 

gövdeyi destekliyor.

Alp Nuhoğlu 

lagom
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B&T design’ın yaşam alanları ile sosyal mekanlara 

yönelik tasarladığı yeni serisi Dion, sırt detayı, 

malzemesinin detayları ve yalın duruşuyla  rafinetarzını 

mekana yansıtıyor.

Dion serisi döşeme ve sırttaki ahşap kaplama özellikleriyle de çeşitleniyor. Tercihe göre 

tamamı deri veya kumaş döşeme ile üretilebilen sırtın dış yüzeyi ahşap kaplama olarak da 

hazırlanabiliyor.

Kolçaklarla tek bir hat üzerinde birleşen ahşap çerçeve, sırta kavisli bir form vererek 

oturumun konforunu yükseltiyor. Ayaklar, sırt ve kolçak gibi parçalarda görülen yassı 

yüzeylerden oval hatlara geçişler, tasarımı kendine özgü kılan nüansların başında geliyor. 

Natürel, ceviz veya siyah cila bitirişleriyle renk alternatifleri bulunan Dion sandalye yemek 

odaları ve restoranlarda tercih ediliyor.

B&T Design Team

dion
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Alp Nuhoğlu 

Alp Nuhoğlu tarafından tasarlanan Tag modüler 
oturma sistemi, ortak çalışma ofislerinden 
terminallere, hastanelerden eğitim alanlarına uzanan 
çeşitlilikteki mekanlar için alternatif kullanımlar 
getiriyor. 

Tag serisi, kısa ve uzun sırtlı olmak üzere iki ayrı form alternatifine sahip. Kısa sırt 

alternatifi ile tekli, ikili veya üçlü modüllerden oluşan standart kanepe modelleri 

oluşturulabilirken; seride bulunan tüm modüler yapılarla mekanın ihtiyacına göre sınırsız 

sayıda konfigürasyon yapılabiliyor. Hem kısa tem de uzun sırt yüzeyinde bulunan oval sırt 

desteği kullanıcıya konforlu bir oturum sunuyor. 

Uzun sırt seçeneği ile mekanda daha izole bir alan oluşturmak mümkünken, tercih 

edilen kumaşın akustik özelliklerine göre ses yalıtımı da sağlanabiliyor. Tercihe göre 

konfigürasyona dahil edilen priz ve USB paneli ve sehpa modülü ile kullanıcıların elektronik 

cihazlarını şarj etmeleri veya dizüstü bilgisayarlarıyla çalışmaları kolaylaşıyor.

tag
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Surf serisi, yüksek yüzey konforu, ergonomik ve akışkan 
çizgisi ve modern-klasik duruşu ile zamansızlığı ve 
dinamizmi tek bir seride buluşturuyor.
B&T Design Ekibi tarafından tüm zamanlara hitap eden bir yenilik ve yalınlık arayışıyla geliştirilen 

Surf ailesi, adını aldığı akışkan kabuk formu ve farklı dokuları bir araya getiren tasarım detaylarıyla 

ürün gamına yeni bir soluk getiriyor.

B&T Design Team

surf
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surf

Yüksek yüzey konforu, ergonomik ve akışkan çizgisi ve modern-klasik duruşu 

ile zamansızlığı ve dinamizmi aynı tasarımda yaşatan Surf serisi, mekanın ve 

kullanıcıların tercihlerine göre ayak ve kol seçenekleriyle özelleştirilebiliyor.

Poliüretan kabuğu, B&T Design’ın kumaş ve deri kartelasında yer alan tüm 

döşeme seçenekleriyle kusursuz bir uyum sağlıyor. Markanın dikiş ve döşeme 

işçiliğindeki ustalığı, yeni ürün serisinde de kullanıcıların en iyiyi deneyimlemesi 

için sunuluyor.

surf
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Alp Nuhoğlu

bold
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bold

Kişilere konfor sunmayı amaçlayan iç mekan 
düzenlemeleri için mobil, enerjik ve rahat bir 
yeni tasarım…

Alp Nuhoğlu tarafından tasarlanan Bold ailesi, 360 derecelik dairesel bir 

forma sahip. Kullanıcı ergonomisi için sırt yüzeyi eğimli tasarlanan Bold, 

konfor ve yumuşaklığını tüm görsel detaylarıyla yansıtıyor.

Oturumu, ayak bölümü ve sırt yüzeyi yekpare bir kasadan oluşan Bold’un tek 

kişilik versiyonun zemininde tekerlekler bulunuyor. Koltuğun hem kendi ekseni 

etrafında dönmesini hem de mekan içerisinde kolay hareket ettirilmesini 

sağlıyor.

Müşteri tercihine göre sağ veya sol tarafına eklenen sehpa modülü kullanıcılar 

için keyifli bir kahve köşesine veya bireysel çalışma alanına dönüşebiliyor. 

Esnek ve dinamik kültürdeki çalışma ofisleri için birebir.
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ro-bi

En temel geometrik şekillerden yola çıkarak tasarlanan 
Ro-Bi puflar, mekanda yalın bir grafikle güçlü kurgular 
oluşturabilmeye olanak sağlıyor.

Ro-Bi ürün ailesindeki tam kare formlu modüller kurguların istenilen şekli alması için ara bağlantı işlevi 

görürken, oval hatlı parçalar ise kompozisyonun başlangıç ve bitişlerini simgeleyebiliyor.

Yüksek ve alçak boydaki puflar ise dinamik bir görsellik yaratmanın yanı sıra, işlevsel artılar da barındırıyor. 

Yüksek parçalar dilenirse üzerine laptop koyularak bir çalışma modülüne; yüksek sırt işlevi görerek 

bir dinlenme köşesine dönüşebiliyor. Farklı ebat ve sayıdaki modüllerle sergi, müze veya sinema gibi 

mekanların fuayelerine yönelik geniş, çoklu oturumlu adalar oluşturulabiliyor. Farklı yükseklikteki pufların 

bir araya geldiği, ortak çalışma amacına yönelik yapılan kurulumlar, ihtiyaç halinde tekil kullanım veya 

dağınık oturumlara dönüştürülebiliyor.

Hafif yapısı ve yaratıcılığa açık fonksiyonu sayesinde kolay taşınarak özellikle çalışma ofislerinde küçük 

toplantı veya tekli çalışma alanı gibi anlık ihtiyaçlara hızlı çözümler üretebiliyor. RoBi pufların formdaki 

sadeliği, tasarımındaki çift renk döşeme detayıyla estetik bir zenginliğe dönüşüyor. B&T Design’ın zengin 

seçkisinden istenilen doku ve kumaşlarla iki farklı renkte döşenebilen puflar, yaratılacak kurguya göre 

farklı renklerin ton geçişleriyle mekanda güçlü bir grafik öğe haline dönüştürülebiliyor.

Mustafa Timur 

ro-bi
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Köprü benzeri formu ve sade tasarımıyla kullanıldığı mekana 

renk katan ve tüm bakışları üzerine çeken bir puf olan Zenger, 

tek başına kullanılabileceği gibi çoklu kullanımıyla mekanlara 

renk katıyor.

Yılmaz Zenger

zenger
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