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MET-BA-01 bas-aç kapaklı masa üstü priz sistemi, bas aç kapağı sayesinde 

şıklığının yanında kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Basit bir dokunuşla 

açılan bas-aç kapağı ile dilediğiniz an kapak altındaki gizli priz sistemine 

ulaşabilirsiniz. Fırçalı kapak sistemi ile priz kutusunun kapağı kapalı 

konumdayken de kullanım sağlayabilirsiniz. Fırçalı kapak sistemi sayesinde 

prizlerinizi toza ve kire karşı koruyabilirsiniz. 

MET-BA-01 bas aç kapaklı masa üstü priz sisteminde çizilmelere ve 

ezilmelere karşı son derece dayanıklı olan 6000 serisi yüksek kalite 

alüminyum kullanılmaktadır. 

Renk Seçenekleri

MET-BA-01MET-BA-01

RAL 7016ELOKSAL RAL 9005

1

BAS-AÇ PRİZ SİSTEMLERİ
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Priz kutunuzu mat eloksal alüminyum olarak tercih edebileceğiniz gibi, konseptinize ve mimari 

tasarımınıza uygun siyah ve antrasit renk seçeneklerini de tercih edebilirsiniz. Metalline olarak, 

ihtiyacınız olan içerik sayısına uygun uzunlukta priz kutusu üretimi yapabilmekteyiz.
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GPS-GL-11 dönmeli masa üstü priz sistemi, döner priz mekanizması sayesinde 

kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Basit bir hareketle döndürebileceğiniz 

döner priz sistemi sayesinde ihtiyaç duyduğunuz an masanızdaki gömme 

priz sistemine ulaşabilirsiniz. Masa üstü priz sistemimiz kompakt tasarımı 

sayesinde hem kullanım esnasında hem kullanım dışıyken masanızla 

hemyüz durur, böylelikle mobilyalarınızda modern bir görüntü elde etmiş 

olursunuz. 

GPS-GL-11 dönmeli masa üstü priz sisteminde korozyona, darbelere 

ve çizilmelere karşı son derece dayanıklı olan 6000 serisi yüksek kalite 

alüminyum kullanılmaktadır.

2GPS-GL-11GPS-GL-11

Renk Seçenekleri

RAL 7016ELOKSAL RAL 9005

DÖNMELİ PRİZ SİSTEMLERİ

8 9



Gömme priz sisteminizi konseptinize bağlı olarak ister mat eloksal alüminyum, isterseniz de 

siyah ve antrasit renklerde temin edebilirsiniz. Metalline, ihtiyaçlarınıza göre priz içeriklerine 

karar vermenize ve masaüstü gömme priz sisteminizin uzunluğunu sizin belirlemenize olanak 

sağlar.
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GPS-D-01 dönmeli masa üstü priz sistemi, döner priz mekanizması sayesinde 

kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Basit bir hareketle döndürebileceğiniz 

döner priz sistemi sayesinde ihtiyaç duyduğunuz an toplantı masanızdaki 

gömme priz sistemine ulaşabilirsiniz. Masa üstü priz sistemimiz kompakt 

tasarımı sayesinde hem kullanım esnasında hem kullanım dışıyken 

masanızla hemyüz durur, böylelikle ofi s mobilyalarınızda modern bir 

görüntü elde etmiş olursunuz.

GPS-D-01 dönmeli masa üstü priz sisteminde darbelere ve çizilmelere 

karşı son derece dayanıklı olan 6000 serisi yüksek kalite alüminyum 

kullanılmaktadır. 

3GPS-D-01GPS-D-01

Renk Seçenekleri

RAL 7016ELOKSAL RAL 9005

DÖNMELİ PRİZ SİSTEMLERİ
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Gömme priz sisteminizi konseptinize bağlı olarak ister mat eloksal alüminyum, isterseniz de 

siyah ve antrasit renklerde temin edebilirsiniz. Metalline, ihtiyaçlarınıza göre priz içeriklerine 

karar vermenize ve masaüstü gömme priz sisteminizin uzunluğunu sizin belirlemenize olanak 

sağlar.
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MET-X-03-DL-02 fırçalı masaüstü priz sistemi, tek kapağı ile iki yöne de 

açılabilme özelliği ile toplantı masalarınıza ergonomik bir priz sistemi 

çözümü sunar. Masaüstü priz kutunuzun iki tarafında da yer alan fırçası 

sayesinde, priz kapağı kapalıyken çoklu kullanım olanağı sağlar. Fırçalı 

kapaklı masa üstü priz sistemi olması sebebiyle de modüler priz gruplarınızı 

tozlanma ve kirlenmeye karşı korumuş olursunuz.

MET-X-03-DL-02, tek kapak çift açılımlı fırçalı masaüstü priz sistemi, 

korozyona ve darbelere son derece dayanıklı olan 6000 serisi yüksek kalite 

alüminyum ile imal edilmektedir. 

MET-X-03-DL-02MET-X-03-DL-02 4

Renk Seçenekleri

RAL 7016ELOKSAL RAL 9005

ÇİFT AÇILIR FIRÇALI PRİZ SİSTEMLERİÇİFT AÇILIR FIRÇALI PRİZ SİSTEMLERİ
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Fırçalı masaüstü priz sisteminizi, kullanım alanınıza ve kişisel tercihinize bağlı olarak mat 

eloksal alüminyum, siyah veya antrasit olarak temin edebilirsiniz. Ürünlerimiz tamamen 

ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebilir olup, ürününüzde yer alacak olan modüler priz gruplarına 

ve ürünün uzunluğuna siz karar verebilirsiniz.
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MET-KP-80 bas-aç kapaklı masa üstü priz sistemi, bas aç kapağı sayesinde 

şıklığının yanında kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Basit bir dokunuşla 

açılan bas-aç kapağı ile dilediğiniz an kapak altındaki gizli priz sistemine 

ulaşabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde gizli masaüstü priz sisteminiz 

kullanım dışıyken de çalışma veya toplantı masanızın üzerinde modern ve 

hoş bir görüntü oluşmasını sağlar.

MET-KP-80 bas aç kapaklı masa üstü priz sisteminde çizilmelere ve 

ezilmelere karşı son derece dayanıklı olan 6000 serisi yüksek kalite 

alüminyum kullanılmaktadır.

MET-KP-80MET-KP-80 5

Renk Seçenekleri

RAL 7016ELOKSAL RAL 9005

KAPAKLI PRİZ SİSTEMLERİKAPAKLI PRİZ SİSTEMLERİ
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Gizli priz kutunuzu mat eloksal alüminyum olarak tercih edebileceğiniz gibi, konseptinize ve 

mimari tasarımınıza uygun siyah ve antrasit renk seçeneklerini de tercih edebilirsiniz. Metalline 

olarak, ihtiyacınız olan içerik sayısına uygun uzunlukta priz kutusu üretimi yapabilmekteyiz.
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MET-X-01-WF kablosuz şarjlı masaüstü priz sistemi, aynı masaüstü priz 

kutusu üzerinde yer alan  kablosuz şarj ve fırçalı priz sistemi sayesinde 

çalışma masanıza yeni bir kimlik kazandırabilirsiniz. 15 W  gücündeki hızlı 

kablosuz şarj özelliği ile telefonunuzu bir ara bağlantı elemanın ihtiyaç 

duymaksızın şarj ederken, fırçalı kapaklı masaüstü priz sistemi sayesinde 

kapak kapalı durumdayken de masaüstü priz sisteminizi kullanabilirsiniz. 

Fırçalı olması sebebiyle de modüler priz gruplarınızı toza ve kire karşı 

korumuş olursunuz.

MET-X-01-WF kablosuz şarjlı masaüstü priz sistemi, her türlü dış etkilere 

dayanıklı olan 6000 serisi yüksek kalite alüminyum ile imal edilmektedir.

MET-X-01-WFMET-X-01-WF 6

Renk Seçenekleri

RAL 7016ELOKSAL RAL 9005

KABLOSUZ ŞARJLI PRİZ SİSTEMLERİ

24 25



Kablosuz şarjlı masaüstü priz sistemini tercihinize bağlı olarak mat eloksal alüminyum, 

siyah veya antrasit olarak temin edebilirsiniz. Ürünlerimiz tamamen ihtiyaçlarınıza göre 

kişiselleştirebilir olup, ürününüzde yer alacak olan modüler priz gruplarına ve ürünün 

uzunluğuna siz karar verebilirsiniz.
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MET-X-05 Gömme priz sistemi, zarif ve modern tasarımı sayesinde ev ve ofi s 

mobilyanızda, masanızda, yükseltilmiş zeminde özetle çok çeşitli kullanım 

alanlarında rahatça kullanım sağlamaktadır. Gömme priz sistemimiz şık 

çerçeve tasarımı sayesinde ofi sinize modern bir görünüm kazandırmakla 

kalmayıp, bütün modüler priz grup ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır. 

MET-X-05 bas gömme priz sisteminde, ürünümüzün çerçevesi korozyona, 

çizilmelere ve ezilmelere karşı son derece dayanıklı olan 6000 serisi yüksek 

kalite alüminyum kullanılmaktadır.

MET-X-05MET-X-05 7

Renk Seçenekleri

RAL 7016ELOKSAL RAL 9005

GÖMME PRİZ SİSTEMLERİ
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Gömme priz kutunuzu mat eloksal alüminyum olarak tercih edebileceğiniz gibi, konseptinize 

ve mimari tasarımınıza uygun siyah ve antrasit renk seçeneklerini de tercih edebilirsiniz. 

Metalline, ihtiyaçlarınıza göre priz içeriklerine karar vermenize ve masaüstü gömme priz 

sisteminizin uzunluğunu sizin belirlemenize olanak sağlar.
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MET-X-11-P fırçalı kapaklı masaüstü priz sistemi, sade ve şık tasarımlı 

alüminyum kapağı ve kapağınız kapalıyken kullanım imkanı sağlayan 

fırçalı sistemi ile ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılayacak, ergonomik 

bir masaüstü priz sistemi olarak sizlere sunulmaktadır. Fırçalı sistemi 

sayesinde masanızdaki kablo dağınıklığının önüne geçmenizi sağlar. Fırçalı 

masaüstü priz sistemi aynı zamanda modüler priz gruplarınızı tozlanmaya 

ve kirlenmeye karşı korumanıza olanak sağlar. 

ET-X-11-P fırçalı kapaklı masa üstü priz sisteminde çizilmelere ve ezilmelere 

karşı son derece dayanıklı olan 6000 serisi yüksek kalite alüminyum 

kullanılmaktadır.

MET-X-11-PMET-X-11-P 8

Renk Seçenekleri

RAL 7016ELOKSAL RAL 9005

FIRÇALI KAPAKLI PRİZ SİSTEMLERİ
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Priz kutunuzu mat eloksal alüminyum olarak tercih edebileceğiniz gibi, konseptinize ve mimari 

tasarımınıza uygun siyah ve antrasit renk seçeneklerini de tercih edebilirsiniz. Metalline olarak, 

ihtiyacınız olan içerik sayısına uygun uzunlukta priz kutusu üretimi yapabilmekteyiz.
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MET-X-01 fırçalı kapaklı masaüstü priz sistemi, şık alüminyum kapak 

tasarımı ve kapağınız kapalıyken kullanım imkanı sağlayan fırçalı sistemi 

ile ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılayacak, ergonomik bir masaüstü priz 

sistemi olarak sizlere sunulmaktadır. Fırçalı sistemi sayesinde masanızdaki 

kablo dağınıklığının önüne geçmenizi sağlar. Fırçalı masaüstü priz sistemi 

aynı zamanda modüler priz gruplarınızı tozlanmaya ve kirlenmeye karşı 

korumanıza olanak sağlar. 

MET-X-01 fırçalı kapaklı masa üstü priz sisteminde çizilmelere ve ezilmelere 

karşı son derece dayanıklı olan 6000 serisi yüksek kalite alüminyum 

kullanılmaktadır.

MET-X-01MET-X-01 9

Renk Seçenekleri

RAL 7016ELOKSAL RAL 9005

FIRÇALI KAPAK SİSTEMLERİ
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Priz kutunuzu mat eloksal alüminyum olarak tercih edebileceğiniz gibi, konseptinize ve mimari 

tasarımınıza uygun siyah ve antrasit renk seçeneklerini de tercih edebilirsiniz. Metalline olarak, 

ihtiyacınız olan içerik sayısına uygun uzunlukta priz kutusu üretimi yapabilmekteyiz.

38 39



MODÜL SEÇENEKLERİ

ZENGİN İÇERİK SEÇENEKLERİ

Ev ve ofi s mobilyalarınıza, mutfak mobilyalarınıza, toplantı 

masalarınıza ve benzeri bir çok kullanım alanına entegre 

çözümler sağlayan masa üstü Priz Sistemleri, isteğinize özel 

priz içeriklerini kullanabilmenizi sağlar. ŞEBEKE, USB ŞARJ, USB 

DATA, HDMI, UPS, CAT 3, CAT 5, CAT 6, VGA, vs. tüm modüler 

priz gruplarını seçebilir, kişisel kullanım tercihinize göre priz 

kutunuzu oluşturabilirsiniz. 

Metalline olarak kullandığımız bütün modüller, dünya 

standartlarına uygun ve gerekli sertifi kasyonları eksiksiz bir 

şekilde tamamlanmıştır.
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Circular-Line gömme priz sistemi tüm mobilyalarınızda 

kolaylıkla kullanabilmeniz için tasarlandı. Masa ve benzeri sert 

zeminlerde olduğu gibi kumaş, deri ve yumuşak yüzeylerde 

de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Sıkıştırma sistemi sayesinde 

tüm yüzeylere sıkıştırma vidasıyla monte edebilirsiniz. Oldukça 

kolay bir şekilde montaj edilebilmesi ve şık tasarımı sayesinde 

tüm mekanlarda kullanım olanağı sunmaktadır.

Circular-Line gömme priz sistemi ofi s ve ev çalışma 

masalarınıza modern tasarımı ve farklı renk seçenekleri ile farklı 

bir hava katacak. Farklı renk seçenekleri ile çalışma alanınızı 

daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. 3 farklı ürün ve 8 farklı renk 

seçeneği ile standartlardan kurtularak kendi prizinizi dilediğiniz 

renkte kendiniz tasarlayabilirsiniz.

Circular-Line 10

Renk Seçenekleri

METALİK
ALTIN

SARI ANTRASİTMETALİK
GÜMÜŞ

KIRMIZIMETALİK
BRONZ

MAVİ SİYAH

42 43



Şık tasarımı, kolay kullanımı ve kişiselleştirebilme özellikleri sayesinde Circular Line ürününü 

kullanarak kullanım ortamınıza modern bir hava katabilir ve tarzınızı yansıtabilirsiniz. Şık 

tasarımının yanı sıra fonksiyonelliği ve kolay kurulumu sayesinde bağlantı soketi ihtiyaçlarınızı 

birebir karşılayabilmenizi sağlar.

Tarzınızı Masanıza Yansıtın
Circular-Line gömme priz sistemlerini, istediğiniz 

içerik kombinasyonuyla 2’li, 3’lü, 4’lü masa plakalarıyla 

tamamlayabilirsiniz. Masa plakanızı; metalik gümüş, 

metalik altın, metalik gümüş, soft touch dokulu siyah, 

plastik boyalı siyah ve plastik boyalı antrasit renk 

seçenekleri ile birlikte Circular Line ürünlerinizi kombin 

edebilirsiniz.

Circular Line modeli, USB-A, USB-C (Type C) ve topraksız şebeke prizi seçenekleriyle rafl ardaki yerini 

alıyor. Ev ve ofi s mobilyalarınızda; ihtiyaçlarınızı gidermenizi sağlayacak ve kompakt modüler tasarımıyla 

mobilyalarınıza modern bir hava katacak Circular-Line modüler gömme priz sistemi, tasarımına uygun 

şık kutusuyla sizlerin beğenisine sunulmuştur.

Kendi Prizinizi Kendiniz 
Tasarlayın

Farklı Bağlantı Seçenekleri
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Slim-Line modüler çiftli USB-A soketli şarj sistemi, kolay kullanımı, 

kolay montajı, yüksek performansı ve oldukça şık tasarımı ile 

ihtiyacınız olan her alanda ihtiyaçlarınızı karşılar. 

Ofi sinizde, evinizde, kamusal alanlarda yer alan tüm mobilyalarda; 

masa ve benzeri sert zeminlerde olduğu gibi kumaş deri vb. 

yumuşak yüzeylerde de kolaylıkla kullanabilmeniz için tasarlanan 

Slim Line aynı zamanda hızlı şarj özelliği ile sizlere yüksek 

performans sunar.

Slim Line gömme priz sistemlerini çeşitli kullanım alanlarına 

rahatlıkla uyum sağlaması için; keskin köşeli ve oval köşeli olmak 

üzere 2 farklı modelde sizlerin beğenisine sunuyoruz. 

Slim-Line 11

Renk Seçenekleri

METALİK
ALTIN

SARI ANTRASİTMETALİK
GÜMÜŞ

KIRMIZIMETALİK
BRONZ

MAVİ SİYAH
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Slime - Line şık tasarımı, kolay kullanımı, kişiselleştirilebilir özelliklere sahip olması ve yüksek 

performanslı olması sebebiyle bağlantı soketi ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılar.

Esnek Kullanım Alanı
SlimLine arkasında yer alan sıkıştırma somunu sayesinde 

masanıza, tezgahınıza veya tercih edebileceğiniz herhangi 

bir kullanım alanına kolaylıkla monte edebileceğiniz, 

pratik bir üründür.

Mimari konseptinize ve kişisel zevkinize uygun seçim yapabilmeniz adına 2 model için de 8 farklı renk 

seçeneği sunuyoruz. İsterseniz metalik gümüş, metalik altın ve metalik bronz, isterseniz özel soft touch 

dokulu; sarı, mavi, kırmızı siyah renklerde, isterseniz de plastik boyalı siyah ve antrasit renklerde seçim 

yapabilirsiniz.

Tasarımınızı Masaya Yansıtın

2 Farklı Model, 8 Farklı Renk Seçeneği
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info@metalline.com.tr
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