
www.zettdekor.com

“Değerini Hisset”







Zett’in hikayesi 2001 yılında, iki hayat ortağının iş hayatında 
kurdukları ortaklıkla başladı. 

Villa, otel, okul, ofis projeleri, mimarlık, mühendislik, iç mekan 
ve kişiye özel mobilya tasarımı alanındaki 9 yıllık tecrübelerinin 
ardından, 2010 yılında çıkardığı koleksiyon ile İMOB fuarında 
görücü karşısına çıktı. 

Agresif tasarım çizgisi, detayları ve kalitesiyle atölyecilikten 
gelen amatör anlayışını teknoloji ve mühendislik becerileri ile 
sentezleyen Zett’in ortaya çıkardığı ürünler sadece iç piyasada 
değil dış piyasada da büyük talep görmektedir. 

Sıradan olana başkaldıran özgün tasarım anlayışıyla, form ve 
malzeme seçimi konusundaki cesur yenilikleriyle, müşterilerine 
mobilya değil, yaşam alanlarını tasarlama imkanı sunan Zett, 
“dünyayı tasarla, dünyayı değiştir” misyonuyla dünya markası 
olma yolundaki tek kulvarlık yarışına devam etmektedir. 

Bursa Gürsu OSB’de bulunan fabrikasında başladığı seri üretim 
hayatına genç, dinamik, zeki ve donanımlı teknik kadrosu ile 
devam ederken, projesi ve ruhsat aşaması tamamlanan yeni 
fabrikasına geçmek için de gün saymaktadır.
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İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
mezun olan iki hevesli gencin 
kalbinde doğdu Zett. Kısa süre 
içerisinde agresif çizgileri ve 
tasarımdaki detaylara verdikleri 
birincil önemle müşterilerinin 
kalbinde büyüyecek bir markaya 
dönüştü. Kişiye özel mobilya ve 
dekorasyon fikirleri üretilen bir 
atölyede başladı dünyanın en büyük 
markalarından birine dönüşme 
yolculuğu.

2001



Kuruluşunun 9. yılında bu kez 
kalplerde Zett Collection 2010 
doğdu. Yüksek kaliteli seri mobilya 
sektöründe görücüye çıktı. Tasarım 
çizgisini dünyanın takip ettiği bir 
trend çizgisine dönüştüren Zett, 
teknolojiyle incelikli el zanaatlarını 
birleştirdiği üretim anlayışına yeni 
fabrikasında devam etti.

Her yıl lanse ettiği koleksiyonlardaki tasarım 
odağıyla dikkat çeken Zett, bu kez de 
mekan tasarımı konusundaki tecrübelerini 
konuşturdu. Zett Plus markasıyla 
hizmete giren yeni mağaza, bir mobilya 
mağazasından çok öte, bir yaşam konsepti 
olma iddiasında. 

Kompleksin içinde mobilya koleksiyonlarına 
ek olarak Halı, Aydınlatma, Aksesuar, 
Yatak, Tablo gibi ev ve yaşam konseptinin 
ayrılmaz parçalarını dil birliği içinde bir araya 
getirerek müşterilerinin beğenisine sunarak 
hem zamandan kazandırmayı hem de 
dekorasyonun birbiriyle uyumlu parçalardan 
oluşmasını sağlayan bu mağaza, içinde 
bulunan İtalya Restoranıyla da günümüz 
modern yaşam konseptinin  ve hızlı şehir 
hayatının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.
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Tasarım
Odağı
Zett kullanıcısına tasarımcı eli değmiş 
bir mobilyadan öte tam olarak onun için 
tasarlanmış bir dünya ve kendi dünyasını 
tasarlama olanağı sunar.

Zett koleksiyonunun küçük büyük her bir 
parçası anlamlı bir cümle oluşturur. Bu 
cümledeki her bir kelime kadar noktalama 
işaretleri de o anlamı oluşturmak için 
vazgeçilmezdir. Bu sebeple biz kelimelerin 
tek başına taşıdığı anlamadan çok cümlenin 
anlamıyla ilgileniriz.

Zett vurucu kelimeler kullanarak güçlü 
cümleler kurar. Her ne kadar tasarımın 
odağında kelimeler olmasa da, sıradışı 
formlar, yeni malzemeler ve deneysel 
uygulamaları kullanma cesaretinin katkısıyla 
yoğun lezzetler yakalanır. 

Ulaşılabilir
Kalite
Ulaşılabilir kalite Zett DNA’sının en önemli 
parçasını oluşturur. Buna göre, tasarım, üretim, 
satış ve satış sonrası tüm süreçler ulaşılabilir 
kalitede olmak zorundadır. Zett ekosistemi 
kaliteyi, yaşam alanını tasarlamak için fikirlere 
ihtiyaç duyan herkesin ulaşabilmesi ilkesi 
üzerine inşa eder.

Üretim
Standardı
Zett’in üretim kadrosunun bel kemiğini, 
zanaatkar ustalar oluşturur. Bu sentez 
sayesinde endüstriyel olarak üretilen 
mobilyanın birçok detayında yoğun 
el işçiliğinin verdiği lezzeti hissetmek 
mümkündür.

Üretim ekibimiz yöneticisi, mühendisi, 
teknikeri, ustaları ve operatörleri ile birlikte 
güçlü bir ailedir. Bizi biz yapan en önemli 
unsur bu ailedir. 

MARKA DNA



Modern
Çizgi
Ahşap görünümlü ve ağırlıklı ceviz kaplamalı 
ev mobilyalarından oluşan koleksiyonu, 
modern tesislerde, alanının uzman 
kadrosuyla yüksek standartlarda üretilir. 
Modern çizgisi yalnız bugünün değil yarının 
da tasarım standartlarını belirler.

Koşulsuz
Memnuniyet
Zett, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle 
hareket eder. Tam donanımlı araçları ve 
uzman servis ağı ile ülkenin her yerine 
tam zamanında teslimat ve kurulum için 
özenli bir çalışma yürütür. Bunun yanında 
sürdürülebilir, kaliteli ve özgün çizgilere 
sahip mobilyalarıyla müşterilerine kendi 
tasarlayacakları mekanlarda yaşama imkanı 
sunar.

Çevreye
Duyarlı
Doğa, Zett’in varolma sebebidir. Zett bu 
bilinçle doğaya duyduğu büyük saygıyı tüm 
çalışma sürecinde gösterir. Geri kazanım için 
her yıl düzenli olarak çalışır, ağaçlar diker ve 
bilincin arttırılması için büyük çaba harcar.
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Zett’in tasarım, yenilik ve yüksek beğeni odaklı marka karakteri 
bu anlayışı oluşturan bir kültür yaratır. Kültür değerlerinin ve 
hikayesinin taşıyıcılarıyla birlikte bir etki alanı oluşturur.

Bu etki alanını da Zett Etkisi olarak tanımlar
Zett’li olmak tasarımın büyülü dünyasına adım atmak, 
bu maceranın bir parçası olmak demektir. Bu sebeple 
müşterilerimizi önce Zett Etkisi ile tanıştırırız.

Zett Etkisi;
Hayatını kendi kuralları ile yaşamak isteyenlere “Senin Hayatın, 
Senin Kuralların” konforunu sunar. Bu sloganla tasarlanan evler 
Zett kültürünün genişleyen ekosistemini oluşturur.
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Zett tasarımları, yüksek beğeniye hitap eder. Mimari ve 
dekorasyonu ortak bir potada buluşturan çizgisi kaliteli 
hammadde ve zanaatle buluşur, ortaya mekana ruh katan 
tasarımlar çıkarır.

Made in Zett, her bir üründe aynı kalite standardını, inovasyonu 
ve incelikli bir tasarımı zorunlu kılar. Mekanlarda geleceğin 
antikalarını yaşatmayı ve yaşam alanlarını küçük dokunuşlarla 
yeniden yaratmayı sağlamayı amaçlar.
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Yaşam alanları yaratma uzmanı Zett, evlerde kendi kurallarını 
yazan modern konseptler üretir. Mekanın ruhunu ve duygusunu 
dengede tutmayı amaçlayan konsept tasarımlarıyla yarının 
teknolojisi birleşir.

İnsanın 5 duyusu ile temasta olduğu her mekan bir dünyadır. 
‘’Dünyayı Tasarla, Dünyayı Değiştir‘’ sloganı, dokunduğu her 
dünyayı değiştirmek zett’in  ana misyonudur. 
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Ahşabın sıcaklığı ve doğallığı estetik formlarla birleşir. Doğal 
dokulardan gelen çizgiler mekanlara his katan bir bütün olarak 
şekillenir. Zett, müşterilerine tasarımcı ellerinde hayat bulan 
ürünler değil kendi yaşam alanını, dünyasını şekillendirme 
olanağı sunar. Kısacası Zett’in tasarım hikayesi, mobilya üretmek 
üzerine kurulmaz. Fikirler ve çözümler üretmek üzerine kurulur. 
Sıra dışı ve başkaldıran ürünlerle hazırlanan konseptler yeniliği 
canlı tutar. Bir bütün olarak tasarlanan konseptler, renk, doku, 
form ve fonksiyonellik açısından her bir mekana özel dokunuşlar 
yapar.
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Zett, yarattığı yenilikçi karakteri ve sıra dışı çizgileri bir araya 
getirmesiyle tanınır. Kurulduğu günden bu yana, ürettiği 
fikirlerle dünyalar tasarlar, tasarlanmış mekanları değiştirir, 
zamanın ötesinde, yüksek beğeniye hitap eden bir yaratıcı 
kültür oluşturur.

Üç ayaklı masa Trio, mobilya yüzeyinde doğal taş ve paslı yapı 
çeliği kortenin ilk kez kullanımı ile Solid, projeksiyon perdesi 
entegre edilmiş yatak Grida gibi inovatif ve cesur fikirler,   
ürüne değer kattığı gibi kullanıcısına da yeni fikirler üretmek 
konusunda ilham verir.
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2001 yılında mimarlık mühendislik ve dekorasyon hizmeti 
vermek amacıyla kurulmuş  ve yer aldığı  villa, ofis, mağaza, otel, 
okul  gibi projelerle, kişiye özel mobilya alanında uzman bir 
firma haline gelmiştir.

2010 yılında atölyecilikten gelen amatör anlayışını teknoloji ve 
mühendislik becerileri ile birleştirerek Gürsu Organize Sanayi 
Bölgesinde mobilya seri üretimine başlayan firmamız, özgün 
tasarım anlayışı, verimli ve çevreye duyarlı üretim sistemi,  genç, 
dinamik ve güçlü kadrosu, sağduyulu ve çözüm ve müşteri 
odaklı yaklaşımı ile global pazardaki  büyük hedeflerine doğru 
yol almaktadır. 

Zett, Türkiye’nin  en önemli mobilya ve dekorasyon 
merkezlerinde konumlanan mağazaları ve fikirden tasarıma, 
tasarımdan ürüne, üründen faydaya tüm üretim süreçlerinin 
yürütüldüğü fabrikasıyla sektörün kalbinde kendine yer 
edinmiştir.

Bir Zett mağazasına girdiğinizde taşıdığı ruhu ve sunduğu hissi 
hemen algılarsınız. Çünkü koleksiyonunun her bir parçasını, 
kendi değerini hissettireceği ortamlarda sergilenmesi için önce 
doğru mekanı tasarlar.  Onu sektörde diğerlerinden ayıran ve 
benzersiz yapan en önemli özelliği mekanı şekillendirmekteki 
tecrübe ve becerisidir. 

Bursa Nilüfer, Bursa Geçit, İstanbul Masko, İstanbul Modoko, 
Ankara Siteler İzmit Mobesko’nun yanı sıra  Filistin’de yer 
alan Zett Showroom’ları ve IRAK, S.ARABİSTAN, KUVEYT, 
FAS, LİBYA, AZERBAYCAN, MISIR, SUDAN, NİJERYA, LÜBNAN, 
ANGOLA, KOSOVA, KANADA, HİNDİSTAN, GÜRCİSTAN, GANA 
gibi dünyanın birçok yerinde bulunan Zett Corner’ları bu 
mekan deneyimini müşteri odaklı Zett Uzamanları ile hizmete 
dönüştüren temas noktalarımızdır.
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Zett+ mağazası Bursa Geçit’te, farklı çizgilerin bir arada 
sunulduğu, fikirlerle aydınlatılmış, profesyoneller için ilham 
vermek üzere konumlandırılmış ürünleriyle zengin bir seçenek 
sunar.

Konulduğu mekanda kendi kurallarını koyan Zett ürünleri, 
Zett+ mağazasında tüm kombinasyon seçenekleriyle birlikte 
sergilenir.

Her bir metrekarede farklı bir fikir gösterilir, sıradana başkaldıran 
ürünler farklı kombinasyon fikirleriyle bir arada kullanılır.

Kompleksin içinde ahşap ve masif mobilya koleksiyonlarına ek 
olarak Halı, Aydınlatma, Aksesuar, Yatak, Tablo gibi ev ve yaşam 
konseptinizin ayrılmaz parçalarını dil birliği içinde bir araya 
getirerek müşterilerinin beğenisine sunar. Birbiriyle bağlantılı 
bu argümanların tümünü aynı çatı altında toplayarak hem 
zamandan kazandırmayı hem de mekanların birbiriyle uyumlu 
parçalardan oluşmasını sağlayan bu mağaza konsepti Bursa’da 
bu özellikleri ile bir ilke imza atmıştır. 

Mobilya alışverişini bir kahve molasıyla daha da keyifli  hale 
getirmek yada ailecek İtalyan mutfağının seçkin lezzetlerinden 
oluşan bir yemekle noktalamak isteyen müşterileri için, 
mağazanın içinde eşsiz bir mekan deneyimi ile yer alan 
Ristorante di Zett’i sunar. 
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2016 yılında Zett+ Geçit mağazasının bir kısmında hayata 
geçirilen restoran projesiyle Zett, yaratıcılığını sergilediği 
yepyeni bir alana girmiş oldu.

Kendi tasarladığı restoranını, mağazasıyla iç içe sunan Zett 
Restoranı, yaratıcı içerikleri ve müşterilerine de farklı deneyimleri 
bir arada yaşatmaktadır.

Restoran menüsünde yer alan İtalyan mutfağının lezzetleri 
sayesinde müşterilere, marka karakterini yepyeni lezzetler 
üzerinden deneyimleme imkanı da sunulmaktadır.

Şu aralar mekan ve konsepti yenilemek amacıyla hizmete kısa 
bir süre ara veren Ristorante di Zett, pek yakında yeni sürprizlerle 
müşterilerinin karşına çıkmayı beklemektedir.   
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Türkiye’nin en önemli mobilya ve dekorasyon merkezlerinde, 
profesyonellere ve hammaddeye en yakın konumlarda yer alan 
Zett showroom’ları, tasarım süreçlerinde ihtiyaç duyulan somut 
ve soyut tüm anlar için yardımcı olmak üzere tasarlanır.

İç mimari ve dekorasyon alanında üretilen çözümler ve 
konseptler bir arada farklı kombinasyon seçenekleriyle 
sergilenir.
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Zett, mekan ve ürün tasarımındaki becerilerini ve tecrübesini 
sadece kendi koleksiyonu ve mağazalarında değil birçok Yurt 
içi ve Yurt dışı projelerde de çözüm ortağı olarak müşterilerine 
sunar. 

İster 3 boyutlu mekan ve ürün tasarım desteği beklenen 
projelerde isterse tasarımları ve şartnamesi hazır olan 
projelerde,  hangi aşamasında istenirse istensin çözüm ortağı 
olarak hizmet verir.  Mobilyanın ötesinde bina, konstrüksiyon, 
tesisat ve detay konusunda mesleki bilgi ve donanıma sahip 
kadrosuyla imalat ölçüsü alma, mekan ve ürün tasarımı, BOQ 
hazırlama, tekliflendirme, üretim, profesyonel paketleme, 
gümrükleme ve montaj desteği gibi projelerin her aşamasında 
yer alarak projelerin tamamlanmasında mobilyadan döşeme 
kaplamasına, tekstil ihtiyaçlarından perdesine tüm ürünlerini 
paket olarak sağlayabilmektedir. 

Atölyecilikten gelen hızlı prototip üretme becerisi, mimarlık 
mühendislik uygulamalarından gelen teknik ve malzeme 
bilgisi, proje çalışmaları sayesinde oluşturduğu geniş ürün     
gamı ve tedarikçi ağı  sayesinde standart bir mobilya firmasının 
sunabileceği hizmetin çok ötesinde iyi bir proje ortağı olarak 
konumlanmaktadır. 
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Zett, marka imajı için yarattığı tasarım denince akla gelen marka dilini, 
iletişimde de kullanır. 

Dijital ve konvansiyonel mecralarda, perakendeciden  mağazacıya, yurt 
içinden yurt dışına ve  iç mimari ya da tasarım stüdyolarına seslenir.

Sektörel dergi ve yayınlarda yer  alan Zett,  tasarım ve formlarını iletişim 
malzemelerinde
de kullanır. 

Sosyal medya iletişiminde ürünlerini farklı kombinlerle sunar,  
başkaldıran tasarım imajını yüksek beğeniye  hitap eden bir 
biçimde kullanır.
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Zett Gürsu Bursa
Gürsu Organize Sanayi Bölgesi
Erol Akbaş Cd. No:6 
Gürsu/BURSA
T: +90 224 371 66 69
F: +90 224 371 66 39

Zett Nilüfer Bursa

Barış Mahallesi,
İzmiryolu Caddesi,

No:178, 16140
Nilüfer, Bursa

0 224 247 58 88

Zett Modoko

Yukarı Dudullu Mahallesi, 
Modoko Sanayi Sitesi, 2. 
Cad.1. Sokak, No:171
Ümraniye, İstanbul
0 216 364 38 59

Zett Ankara

Karacakaya Caddesi,
No:8 Siteler,

Ankara
0 312 348 0 348

Zett Geçit Bursa

Geçit Mahallesi, 
762. Sanayi Caddesi, 
16265
Osmangazi, Bursa
0 224 244 85 78

Zett Mobesko

Hacı Alim Mah.
Mobesko A/B Blok

No:1-2
Köseköy, İzmit

0 262 373 11 40

Zett Palestine

Al Masyoun St.
972
Ramallah
+970 2 295 97 99

Zett Masko

Masko 
Sanayi Sitesi,

16/A Blok No:16
İkitelli, İstanbul

0 212 675 25 95

Zett Dekor Zett Mobilya info@zettdekor.com www.zettdekor.com
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