








Lineadecor Hakkında
Lineadecor mutfakları, ahşap sektörünün deneyimli firması Dekor Ahşap Ürünleri Sanayi AŞ tarafından 
üretilmektedir. 1991 yılında faaliyete başlayan Dekor Ahşap, üretim kalitesine verdiği önem doğrultusunda 
teknolojiye ve insana yönelik yatırımlarını sürekli artırarak modüler mutfak sektörünün gelişiminde öncü rol 
oynamıştır. Samandıra’da kurulan fabrika, belirlenen hedefler doğrultusunda 2006 yılı itibarıyla taşınarak, 
Gebze’de son derece modern bir üretim tesisine dönüştürülmüş ve yıllık üretim kapasitesi 25.000 adete 
ulaşmıştır. Lineadecor mutfakları bugün Gebze’de 30.000 m2 alana sahip üretim tesislerinde, en son 
teknolojilerle ve modern bir anlayışla üretilmektedir. 

Lineadecor mutfak mobilyaları, seçkin inşaat projelerinde tercih edilmelerinin yanı sıra, Türkiye’nin her 
bölgesinde ve çok sayıda noktada hizmet veren yetkili satıcılar aracılığıyla kullanıcısının beğenisine 
sunulmaktadır. Türkiye’nin en önemli mutfak markası olmasının yanında Lineadecor, Orta ve Yakın Doğu’dan, 
Avrupa ve Amerika’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde sayıları her geçen gün artan yetkili satıcıları 
aracılığıyla müşterileriyle buluşmaktadır.

Lineadecor, üretim ve malzeme kalitesindeki üstünlük, yaratıcı tasarım anlayışı ve öncü kimliğiyle sektörde 
fark yaratmaktadır. AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleriyle dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden Lineadecor, 
Türkiye’deki pek çok gelişmeye de öncülük etmektedir. Estetik çizgisi ve modern tasarımlarıyla modüler 
mutfağın olanaklarını genişletmek ve mutfakta farklı çözümlerle müşteri beklentilerini karşılayabilmek üzere 
Lineadecor ürün gamı her geçen gün zenginleştirilmektedir.





Vizyonumuz
Türkiye pazarındaki lider marka konumunu sürdürerek global bir marka olmak.

Misyonumuz
Estetik, fonksiyonel ve kaliteli mutfakları, en uygun fiyata ve en iyi malzeme kalitesi ile üreterek, tüm mutfak 
kullanıcılarına ulaşmak, mutlak müşteri memnuniyeti yaratmak, iş ortaklarımızla birlikte satış ve satış sonrası 
kaliteli hizmet vererek bir dünya markası olmak. 

Lineadecor Kalitesi Test Edildi, Onaylandı.
Mutfak mobilyası yoğun kullanıma, su buharı, nem ve ısıya karşı dayanıklı olmalı ve kaliteli malzemeden 
üretilmelidir. Lineadecor mutfaklarının malzeme seçimi, mutfaktaki kullanım koşulları altındaki direnç ve 
kullanım ömrüyle ilgili testlerden geçirilerek yapılmaktadır. Menteşe sistemlerinde 200.000 kez, çekmece 
sistemlerinde 100.000 kez yapılan açma kapama testleri ve taşıyıcıların yük kapasitesi ile ilgili çalışmalar bu 
araştırmaların önemli örnekleridir. 

Lineadecor kalitesinin en somut göstergesi ise uzun yıllardır Lineadecor mutfak kullanan müşterilerimizden 
ulaşan olumlu tepkiler ve teşekkürlerdir. Bugün artık ikinci kez Lineadecor mutfak satın alan müşterilerle ya 
da ikinci kuşak kullanıcılarla karşılaşıyor olmak mutfaklarımızın kalitesinin müşterilerimiz tarafından da test 
edildiğinin göstergesidir.





geprüfte
Sicherheit



Türkiye’nin GS Sertifikası’na Sahip Mutfak Markası!
Lineadecor “test edilmiş güvenlik” anlamına gelen GS Sertifikası’na sahiptir. Lineadecor ürünleri 
üzerinde bulunan GS logosu, başta Almanya ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada tüketiciler için bir 
güven işaretidir. Bu işareti görenler, kullandıkları ürünün önemli testlerden geçtiğini bilir ve yüksek 
teknolojide üretilmiş Lineadecor mutfaklarını güvenle kullanır.

GS Sertifikası Nedir?
GS, Geprüfte Sicherheit (Tested Safety), Almanca “test edilmiş güvenlik” kelimelerinin kısaltılmışıdır. 
GS işareti, Alman GPSG, Alman Ürün ve Ekipman Güvenliği Yasası’na dayanır. Başta Almanya ve 
Avrupa olmak üzere tüm dünyada tüketiciler seviyesinde tanınan ve kabul edilen bir ürün güvenliği 
onayıdır.



Lineadecor, Prestijli Gayrimenkul
Projelerine Değer Katıyor!



Birçok büyük projeye imza atan Lineadecor, 
aranılan ve tercih edilen en iyi marka olma 
özelliğini sürdürüyor. Lineadecor marka 
mutfak kullanan başlıca projeler arasında; 
İstanbul Çengelköy’de Mesa Projesi, Akbatı 
Residence, Ağaoğlu My City Bahçelievler, 
Ağaoğlu My World Europe Ayazma, Ağaoğlu 
My Towerland B-C-D Blok Ataşehir, Palladium 
Residence, Ant Yapı Antrium, Sur Yapı 
Dorapark, Aydınlı Solarkent, Pelican Hill 
Residence, Aktürk Rapsodi, Eston Şehir, 
Mesa Nurol Bahçeşehir Evleri, Kiptaş 
Topkapı Merkez Evleri-1, Levent Loft-1, İhlas 
Bizim Evler 1, İhlas Bizim Evler 2 ve İhlas 
Bizim Evler 3 bulunuyor. Ankara’da Parkoran 
Konutları, Atlantis City Konutları ve MNT 
Bahçe’n Eryaman Konutları yer alıyor.

Lineadecor mutfakları, 1991 yılından bu 
yana, ahşap sektöründe üretim yapmakta 
olan Dekor Ahşap Ürünleri San. AŞ 
tarafından Gebze’de 30.000 m2 alan üzerine 
kurulu fabrikasında üretiliyor. Yurt içinde 60, 
yurt dışında ise 14 ülkede 19 satış noktası 
bulunan Lineadecor, özgün tasarımları, 
modern teknolojisi, ürün kalitesi ve satış 
sonrası servisleriyle sektördeki liderliğini 
sürdürüyor.
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Dekar, önceliği insan odaklı olan, kaliteden 
ödün vermeyen, kültürün ve çevrenin korun-
ması için çaba gösteren, mimari değerleri ve 
yaşam konforunu yükseltmeyi hedefleyen, 
projelerinde sürdürülebilirliğe önem veren 
bir firma. Bu yaklaşım içinde uzmanlaştığı-
mız bahçeli ev projelerimizle, yaşama elverişli 
ebatlarda, doğayla ve peyzaj dokusu ile iç içe 
yaşanabilecek, fonksiyonel yaşam alanlarını 
sunmayı hedefliyoruz. 

İç mimari tasarım sürecinde ise müşterileri-
mizin ev yaşamında rahat etmeleri önceliği-
mizdir. Özellikle çocuklu aileler için doğayla 
iç içe ama bir o kadar da ferah ve kullanışlı 
yaşam alanları oluşturuyoruz. Buna ek olarak 
evin hanımlarının en çok önemsediği mutfak 
alanlarına yenilikçi yaklaşımlar getiriyoruz. 

Projelerimizde mutfaklarımızın büyük ve fe-
rah olmasına özen gösteriyoruz. 

Mutfakların kullanışlı ve şık olmasının yanında 
mutfak ile bütünleşmiş günlük oturma alan-
larını da projelendirerek fonksiyonel yaşam 
alanları oluşturuyoruz. 

İç mimari konseptlerimiz günümüz insanının 
yaşantısına uygun yenilikçi, kaliteli ve doğal 
malzemeler ile yaşam alanları oluşturmak 
üzerine kurulmuştur.

DEKAR DK; ASMALI EVLER, ASMALI SOKAKLAR 
VE ASMALI BAHÇELER  
PROJELERİNDE LINEADECOR’U TERCİH ETTİ
Dekar DK Projeler Koordinatörü Orçun OĞLAKCIOĞLU

“Lineadecor’un kalite yaklaşımımıza uygun bir yapılanma ile hareket etmesi ve servis hizmetlerinde de bu 
anlayışa sahip olması Lineadecor’u tercih nedenlerimiz arasında yer alıyor.”
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İÇ MİMARİ KONSEPT
İç mimari konsept çalışmaları da titizlikle 
üzerinde çalıştığımız bir konu. Mekânların 
yeterli büyüklüklerde ve oranlarda olma-
sından, renk ve malzeme kararlarına kadar 
birçok konu üzerinde uzun çalışmalar ya-
pıyoruz. 

Önceliğimiz her zaman fonksiyonel ol-
maktan yanadır. Bununla birlikte güncel 
trendler ile eskimeyecek renk ve malze-
me kararları alıp şık ve yaşanılası mekânlar 
kurguluyoruz. Oluşturduğumuz temel de-
korasyon karakterlerinin aynı zamanda bu 
evlerde yaşayacak herkesin kendi tarzla-
rında yapacakları tefrişlendirmeye uygun 
olmasına da özen gösteriyoruz.

MUTFAK TASARIM KRİTERLERİ
Aile yaşantısında en önemli kullanım alanla-
rından biri de şüphesiz ki mutfaklardır. Dekar 
olarak bunun bilinci ile mutfak alanlarımızı 
tasarlıyoruz ve mutfak alanlarının sadece 
mutfak fonksiyonu ile sınırlı kalmasını istemi-
yoruz. Bu sebeple günlük yaşantının büyük 
bir kısmının keyifle yaşanabileceği mutfak ve 
günlük yaşam odalarını iç içe tasarlıyoruz. Bu 
sayede evin hanımı mutfak işleri ile ilgilenir-
ken, çocuklar ile birlikte olmaya veya günlük 
işlerini yapmaya da devam edebiliyorlar. Do-
layısı ile mutfak ile bütünleşmiş bir oturma 
alanı çok tercih edilen ve rahat edilen bir 
birliktelik oluşturuyor. Bu kombinasyona bir 
de zarif detaylar ile güzel bir mutfak ünitesi 
eklenince mutluluk kaçınılmaz oluyor.
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LINEADECOR’U TERCİH 
ETME NEDENİ
Uzun yıllardır bu işte tecrübeli ve kurum-
sal yapıda bir firma ile iş ortaklığı yapmak 
bizim kalite standartlarımızı da yükseltiyor. 
Ayrıca sürekli yenilenen, zamana uygun 
malzeme ve tasarımlarının olması da en 
önemli tercih sebeplerimizden biridir. Buna 
ek olarak teslim sonrası hizmetlere de çok 
önem veren bir firmayız. Büyük projeler 
yapmakla birlikte müşteri hizmetlerinde 
butik olmaya ve müşterilerimizle temas ha-
linde olmaya özen gösterdiğimiz için tes-
lim sonrası hizmetlerin kalitesi de olmazsa 
olmazlarımızdan. 

Lineadecor’un kalite yaklaşımımıza uygun 
bir yapılanma ile hareket etmesi ve servis 
hizmetlerinde de bu anlayışa sahip olması 
Lineadecor’u tercih nedenlerimiz arasında yer 
alıyor.

KULLANILAN ÜRÜNLER
Asmalı Evler projesinde lineadecor tema, dora 
ve mia modelleri, Asmalı sokaklar projesinde 
lineadecor neo model Asmalı Bahçeler proje-
sinde lineadecor neo model mutfaklar tercih 
ettik. 

Özellikle konseptimize uygun parlak lake gö-
rüntüsündeki modülleri 2 renk alternatifi ile 
kullandık. Tezgâh üzeri duvar kaplaması olarak 
cam kullandık ve çok şık quartz tezgâhlar ile 
kombine ettik. 

İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ
Mimari projeler oluştuktan sonra iç mimari 
proje ekibimiz, mutfak konseptlerini oluşturup 
mutfak detayları için Lineadecor ile görüşüyor. 
Lineadecor’un deneyimli projelendirme gru-
bu ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda 
tüm uygulama detayları, modüllerin yerleşi-
mi, tesisat çözümleri dâhil irdelenerek alınan 
kararlar doğrultusunda Lineadecor imalat 
projelerini oluşturup onayımıza sunuyor. Son 
değerlendirmelere göre varsa revizyonlar da 
tamamlanarak üretim onayları veriliyor. Üre-
tim aşamasında hem taahhüt edilen süreler 
hem de kalitede yakaladığımız standartlar 
montaj aşamasında da şantiyelerimiz ile ko-
ordinasyon dâhilinde devam ederek ortaya 
başarılı bir sonuç çıkmasını ve iş ortaklığımızın 
sağlıklı bir zemin üzerinde devamını sağlıyor. 

CÖZÜM ORTA¤I ÖZEL
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LINEADECOR MARKASININ 
BİR TÜKETİCİ VE BİR 
PROJELER KOORDİNATÖRÜ 
OLARAK SİZDEKİ ALGISI 
NASIL?

Lineadecor’u, bir kullanıcı olarak 
çok alternatifli, yenilikçi, kurum-
sal, güvenilir buluyorum. Projeler 
Koordinatörü olarak değerlendir-
diğimde ise kurumsal, yenilikçi, 
çözümcü iş ortağı olarak tanım-
lıyorum.
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Oryataş olarak hedefimiz; müşterilerimizin 
hak ettiğine inandığımız standartta yaşam 
alanları yaratmak. Bu yüzden konforlu, fonk-
siyonel mekânları, birinci sınıf malzeme ve iş-
çilikle oluşturuyoruz. Bu, bize göre sakinlerin 
yaşam kalitelerini belirleyen önemli bir unsur. 
Konut, otel, ofis ve cadde çarşıdan oluşan bir 
yapılar grubu olan ORYAPARK İstanbul’da da 
aynı titizlikle çalıştığımızı söyleyebilirim.

Kentin ulaşım ağının çok özel bir noktasında 
yer alan ve her iki yakaya aynı oranda yakın-
lığıyla şehir içi ulaşımda daire sakinlerimize 

büyük kolaylıklar sağlayan Oryapark İstanbul, 
22.000 m² arsa alanına oturan iki bloktan olu-
şuyor. Bloklarımız 37 katlı ve toplamda 526 
daireden oluşan projemizde birbirinin simet-
riği olan iki blokta 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 /4+1 
dubleks ve pent house olmak üzere 11 ayrı 
tip daire bulunuyor. Rahatlığın ön planda tu-
tulduğu dairelerimizin en küçüğü 82 m², en 
büyüğü ise 398 m² dir. 

İki bloğu birleştiren bir yapılandırma siste-
mi ile bodrum katlarda 845 araçlık otopark 
imkânı mevcut. 

Misafir araçları için de site girişinde 44 araç-
lık açık otopark alanı hazırlandı. Oryapark, 
yeşil alan açısından da son derece zengin. 
Arsa büyüklüğümüzün neredeyse %90’ı yani 
20.000 m² lik kısmı yeşil alan olarak ORYA-
PARK sakinlerinin kullanımına sunuluyor. Bu 
alan, her mevsim yeşil kalan türden ağaçlar, 
her mevsim ayrı çiçeklenen bitkiler ve meyve 
bahçesinden oluşuyor. Ayrıca içinde keyifli 
bir yürüyüş için 800 metre yürüyüş parkuru 
yer alıyor. Spor ve yürüyüş için ikinci bir se-
çenek de ORYAPARK’ın yanında yer alan Kent 
Ormanı. 

ORYATAŞ İNŞAAT DA LINEADECOR’U  
TERCİH ETTİ
Oryataş İnşaat Proje Müdürü, Mimar Haluk ÖZSOY

“Tüm projelendirme kalemlerimizde olduğu gibi mutfak dizaynlarımızı oluştururken bizimle beraber 
yürüyebilecek, çağdaş çizgilere sahip, detaylarda rahat kullanım odaklı çözümler getirebilen bir firma olan 
Lineadecor’u seçtik.”
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Bu seçenekler; şehir merkezinde, doğadan 
uzak büyüyen çocuklar için de önemli bir 
şans. ORYAPARK’ta çocuklar için ayrıca; keyif-
li vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekle-
ri oyun parkları, spor sahaları, Kids Club ve 
parti odaları mevcut. 

ORYAPARK, fitness salonu, saunalar, masaj 
odaları, özel spor çalışma atölyeleri, kapalı 
ve açık yüzme havuzları, 1. sınıf bir Spa tesi-
si, Clup house, özel yemek salonları, home 
theatre, açık hava sineması gibi sosyal alan-
larıyla da öne çıkan bir proje.

İÇMİMARİ KONSEPT
Mimari çizgimizdeki sade ve modern tasa-
rım anlayışı, iç mimari kararlarımızda da et-
kin oldu. Dolayısıyla mimari anlayışımızdaki 
modern çizgimiz, estetik yaklaşımımız, kulla-
nım kolaylığı gibi öğeler iç mimari konsepti-
mize doğrudan yansıdı diyebilirim. 

Ayrıca, insan sağlığını  koruma konusundaki 
hassasiyetimizle yapı kimyasalları konusunda 
da son derece titiz davrandık. Malzeme seçim-
lerimizde insan sağlığı hep ön planda oldu. 
Özetle; tüm iç mimari kararlarımız, ORYAPARK 
sakinlerine sağlıklı, huzurlu, konforlu ve mutlu 
bir hayat sunma ekseninde şekillendi.

MUTFAKTAKİ TASARIM KRİTERLERİ
Mutfaklarda işlevselliği ön planda tutarak 
genel konseptimize uygun, sade, kullanış-
lı, modern çizgide ve şık mekanlar oluş-
turmak istedik. Tezgahlarda eviye ve ocak 
yerleşimi yapılırken geniş kullanıma olanak 
sağlayacak dizaynlar tercih ettik. Malzeme 
seçimlerinde uzun vadede bozulmaya yol 
açmayacak, hijyenik ve antibakteriyal ürün-
ler olmasına özen gösterdik. Mutfak dolap-
ları yerleşiminde en küçük ayrıntılara dikkat 
edilerek, yaşamı kolaylaştıracak çekmeceli 
alt dolaplar, geniş çatal-kaşık çekmece-
leri, şişelik-yağdanlık dolapları, cam bar-
dak rafları ve tepsi kavanoz dolapları gibi 
her türlü detay ve aksesuarlar kullanıldı. 

Müşterilerimizin ileride isterlerse kiler do-
labı olarak kullanabilecekleri, aksesuarlarını 
yerleştirebilecekleri boyutlarda dolaplar ta-
sarlandı.  Ankastre ve yarı ankastre ürünler-
de hem kullanışlı hem de görsel olarak şık 
ürünler kullanıldı. 

Tezgahlarda ve dolaplarda kullandığımız 
malzemeler rahat kullanıma uygun, hijye-
nik yüzeyler oluşturabilecek malzemeler-
den seçildi.1+1 dairelerimizde dolap kapak 
renkleri daha genç kimlikli tasarlandığı için 
beyaz renkte ipek mat lake olarak, diğer 
dairelerde ise dairelerin genel konseptleri-
ne uygun, bize özel bir renkte parlak lake 
olarak belirlendi. 
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yaşam kalitelerini belirleyen önemli bir unsur. 
Konut, otel, ofis ve cadde çarşıdan oluşan bir 
yapılar grubu olan ORYAPARK İstanbul’da da 
aynı titizlikle çalıştığımızı söyleyebilirim.

Kentin ulaşım ağının çok özel bir noktasında 
yer alan ve her iki yakaya aynı oranda yakın-
lığıyla şehir içi ulaşımda daire sakinlerimize 

büyük kolaylıklar sağlayan Oryapark İstanbul, 
22.000 m² arsa alanına oturan iki bloktan olu-
şuyor. Bloklarımız 37 katlı ve toplamda 526 
daireden oluşan projemizde birbirinin simet-
riği olan iki blokta 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 /4+1 
dubleks ve pent house olmak üzere 11 ayrı 
tip daire bulunuyor. Rahatlığın ön planda tu-
tulduğu dairelerimizin en küçüğü 82 m², en 
büyüğü ise 398 m² dir. 

İki bloğu birleştiren bir yapılandırma siste-
mi ile bodrum katlarda 845 araçlık otopark 
imkânı mevcut. 

Misafir araçları için de site girişinde 44 araç-
lık açık otopark alanı hazırlandı. Oryapark, 
yeşil alan açısından da son derece zengin. 
Arsa büyüklüğümüzün neredeyse %90’ı yani 
20.000 m² lik kısmı yeşil alan olarak ORYA-
PARK sakinlerinin kullanımına sunuluyor. Bu 
alan, her mevsim yeşil kalan türden ağaçlar, 
her mevsim ayrı çiçeklenen bitkiler ve meyve 
bahçesinden oluşuyor. Ayrıca içinde keyifli 
bir yürüyüş için 800 metre yürüyüş parkuru 
yer alıyor. Spor ve yürüyüş için ikinci bir se-
çenek de ORYAPARK’ın yanında yer alan Kent 
Ormanı. 

ORYATAŞ İNŞAAT DA LINEADECOR’U  
TERCİH ETTİ
Oryataş İnşaat Proje Müdürü, Mimar Haluk ÖZSOY

“Tüm projelendirme kalemlerimizde olduğu gibi mutfak dizaynlarımızı oluştururken bizimle beraber 
yürüyebilecek, çağdaş çizgilere sahip, detaylarda rahat kullanım odaklı çözümler getirebilen bir firma olan 
Lineadecor’u seçtik.”
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Bu seçenekler; şehir merkezinde, doğadan 
uzak büyüyen çocuklar için de önemli bir 
şans. ORYAPARK’ta çocuklar için ayrıca; keyif-
li vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekle-
ri oyun parkları, spor sahaları, Kids Club ve 
parti odaları mevcut. 

ORYAPARK, fitness salonu, saunalar, masaj 
odaları, özel spor çalışma atölyeleri, kapalı 
ve açık yüzme havuzları, 1. sınıf bir Spa tesi-
si, Clup house, özel yemek salonları, home 
theatre, açık hava sineması gibi sosyal alan-
larıyla da öne çıkan bir proje.

İÇMİMARİ KONSEPT
Mimari çizgimizdeki sade ve modern tasa-
rım anlayışı, iç mimari kararlarımızda da et-
kin oldu. Dolayısıyla mimari anlayışımızdaki 
modern çizgimiz, estetik yaklaşımımız, kulla-
nım kolaylığı gibi öğeler iç mimari konsepti-
mize doğrudan yansıdı diyebilirim. 

Ayrıca, insan sağlığını  koruma konusundaki 
hassasiyetimizle yapı kimyasalları konusunda 
da son derece titiz davrandık. Malzeme seçim-
lerimizde insan sağlığı hep ön planda oldu. 
Özetle; tüm iç mimari kararlarımız, ORYAPARK 
sakinlerine sağlıklı, huzurlu, konforlu ve mutlu 
bir hayat sunma ekseninde şekillendi.

MUTFAKTAKİ TASARIM KRİTERLERİ
Mutfaklarda işlevselliği ön planda tutarak 
genel konseptimize uygun, sade, kullanış-
lı, modern çizgide ve şık mekanlar oluş-
turmak istedik. Tezgahlarda eviye ve ocak 
yerleşimi yapılırken geniş kullanıma olanak 
sağlayacak dizaynlar tercih ettik. Malzeme 
seçimlerinde uzun vadede bozulmaya yol 
açmayacak, hijyenik ve antibakteriyal ürün-
ler olmasına özen gösterdik. Mutfak dolap-
ları yerleşiminde en küçük ayrıntılara dikkat 
edilerek, yaşamı kolaylaştıracak çekmeceli 
alt dolaplar, geniş çatal-kaşık çekmece-
leri, şişelik-yağdanlık dolapları, cam bar-
dak rafları ve tepsi kavanoz dolapları gibi 
her türlü detay ve aksesuarlar kullanıldı. 

Müşterilerimizin ileride isterlerse kiler do-
labı olarak kullanabilecekleri, aksesuarlarını 
yerleştirebilecekleri boyutlarda dolaplar ta-
sarlandı.  Ankastre ve yarı ankastre ürünler-
de hem kullanışlı hem de görsel olarak şık 
ürünler kullanıldı. 

Tezgahlarda ve dolaplarda kullandığımız 
malzemeler rahat kullanıma uygun, hijye-
nik yüzeyler oluşturabilecek malzemeler-
den seçildi.1+1 dairelerimizde dolap kapak 
renkleri daha genç kimlikli tasarlandığı için 
beyaz renkte ipek mat lake olarak, diğer 
dairelerde ise dairelerin genel konseptleri-
ne uygun, bize özel bir renkte parlak lake 
olarak belirlendi. 
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LINEADECOR’U TERCİH 
ETME NEDENİ
Linadecor, elektromekaniğin ve şıklığın 
bir araya geldiği mutfaklarımızla ilgili 
tüm çalışmalarımızda yer alıyor.

Tüm projelendirme kalemlerimizde oldu-
ğu gibi mutfak dizaynlarımızı oluştururken 

bizimle beraber yürüyebilecek, çağdaş 
çizgilere sahip, detaylarda rahat kullanım 
odaklı çözümler getirebilen bir firma olarak 
Lineadecor’u seçtik.

Projelendirmedeki hızları, alternatifli hazırla-
dıkları sunumlar, dünya standartlarında üre-
tim yapıyor olmaları, tasarımlarındaki özen, 
müşteri isteklerini doğru yönlendirmedeki 
becerileri çözüm ortağı olarak Lineadecor’u 
seçmemizdeki ana nedenlerdir. 

1+1 dairelerimizde açık mutfak olması ve 
elektromekanik cihazların tam ankastre kul-
lanılması sebebi ile Axis gizli kulp modeli 
tercih edildi. Kapaklar özel bir beyaz ve ipek 
mat lake olarak tasarlandı.

Diğer daire tiplerinde ise cihazlarda yarı an-
kastre ürünler kullandığımız için fonksiyon 
ön plana alınmış ve Dora entegre kulplu 
model seçildi. Dolap kapakları parlak lake ve 
bize özel bir renk olarak dizayn edildi.
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LİNEADECOR MARKASININ 
BİR TÜKETİCİ VE BİR MİMAR 
OLARAK SİZDEKİ ALGISI NASIL?

Tüketici Olarak;
Lineadecor kullanıcılar açısından şıklı-
ğı, kullanışlılığı, güvenilirliği ve   
dayanıklılığı ile bilinen bir marka. Mutfak 
sektörünün öncülerinden…

Mimar Olarak;
Genel konsepti destekleyecek zengin 
ürün çeşitliliği ile dünya markaları ile  
yarışacak kalitede tasarımlar sunan bir 
firma. Lineadecor kendini yenilemeyi 
bilen, işlevselliği öne çıkaran, doğru ve 
güvenli detaylar üreten, modern ancak 
moderniteyi geçici bir moda olarak kul-
lanmayan bir çözüm ortağı. 

Bu nedenlerle, çalışmalarımızın başın-
dan bu yana çözüm odaklı yaklaşımla-
rıyla projemizin önemli bir destekçisi.

Haluk Özsoy
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