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2010 yılında orta ölçekli bir firma olarak kurulmamızdan bu yana, müşterilerimiz, tedarikçi 
lerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte başarılı bir yapılanma elde edildi. Sağlam bir temele 
oturtulmuş olan felsefemiz, 5 ana üretim fikri etrafında şekillenmiştir; Ürünlerimizin ve 
hizmetlerimizin kalitesi ile bütün müşterilerimizin taleplerini karşılamak, müşteri 
memnuniyeti odaklı olarak güven kazanmayı amaç edinmek, uluslararası yönelimler ile 
doğru projelere imza atabilmek, sürekli yenilik süreci ile güç yönetiminde çözümler 
sunabilmek, maksimum çevre koruması sağlayarak enerji verimliliği ile geleceğe katkıda 
bulunmak.

“METALLINE DESIGN TEAM” tarafından 3D modelleme yazılımları ile tasarlanan her ürüne 
gerekli prototip çalışmaları yapılmaktadır. 4,500 metrekare büyüklüğe sahip 
imalathanemizde bulunan makina parkımız ve modern montaj hattımızda, alanında 
deneyimli ekibimiz dünyaca ünlü elektronik ve mobilya sektöründe birlikte çalıştığı 
firmalara OEM ürünler imal etmektedir. 

Metalline, hep bir adım önde olarak, hayatınızı kolaylaştıracak tüm değişimlere hazırlıklı 
olmayı ve ihtiyaçlarınızı sizden önce tespit ederek, aradığınız çözümleri size sunabilmeyi 
misyon edinmiştir. Metalline, kendi markası altında ürettiği “Masaüstü Kapak Sistemleri” ile 
farklı sektörlerden öncü firmalara, ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi çözümler 
sunmaktadır. Metalline, alanında “en iyi olma” yolunda ilerleyerek sektörde hak ettiği 
yeri almayı hedeflemektedir. Bu sorumluluk duygusu ile sektörün tüm yapılanmalarında 
“Masaüstü Priz Sistemleri” kullanım alışkanlığı kazandırmak, geleceğe ışık tutarak enerji 
verimliliği sağlamak ve ihtiyaçlarınızı sizden önce düşünerek, kaliteyi bir adım 
daha yukarı taşıyabilmek, en büyük vizyonumuzdur.

Since our establishment as a medium-sized company in 2010, a successful structure has been 
achieved with our customers, suppliers and employees. Our philosophy, which is built on a solid 
foundation, has been shaped around 5 main production ideas; to meet our customers demands 
with the quality of our products and services, focused on customer satisfaction to gain confidence, 
To be able to sign the right projects with international trends, to provide solutions in power 
management through continuous innovation process, to contribute to the future with energy 
efficiency by providing maximum environmental protection.

Certain prototype works are applied to each product designed with 3D modeling software by 
“METALLINE DESIGN TEAM”.In our machine park and modern assembly line in our 4,500 square 
meter factory, our experienced team manufactures OEM products for companies in the 
world-famous electronics and furniture industry.

Metalline's mission is to always be one step ahead, to be prepared for all changes that will make 
your life easier, and to identify your needs before you and offer you the solutions you are looking 
for. Metalline offers innovative solutions in different combinations to manufacturing companies 
and manufacturers with the "Desktop Cover Systems" produced under its own patent. Metalline 
aims to take the place it deserves in the sector by advancing on the path of “being the best” in its 
field. With this sense of responsibility, it is our greatest vision to gain the habit of using "Desktop 
Socket Systems" in all structures of the sector, to provide energy efficiency by shedding light on the 
future, and to be able to take the quality one step higher by considering your needs before you.

HAKKIMIZDA
ABOUT US
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01

METALLIC 
SILVER

ANTHRACITE BLACK

Tower-Line
Amortisörlü Bas-Aç Priz Sistemi
Tower-Line Pistonlu Bas-Aç Priz Sistemi, tek dokunuşla 
modüler priz sistemine ulaşmanızı sağlar. Oldukça kolay 
kullanımı ve son derece şık tasarımı ile masalarınızda, 
tezgahlarınızda ve her nerede kullanacak olursanız 
olun eşsiz bir priz deneyimi yaşamanızı sağlar. Mimari 
konseptinize ve kişisel zevkinize uygun, özel renk ve 
malzeme seçenekleri ve kişiselleştirilebilir modül 
seçenekleri ile ihtiyaçlarınızı karşılarken aynı zamanda 
mobilyalarınıza son derece modern bir hava katar.

Push-Up-Open Socket System With Piston
Tower-Line Push-Open Socket System with Piston, allows 
you to access the modular socket system with a simple touch. 
With its' simple usage and extremely stylish design, 
Tower-Line offers you a unique socket experience. Special 
color and material options are suitable for your architectural 
concept and personal taste. It has 6 customizable modules. 
While meeting your needs with its options, It adds a  very 
modern touch on your furniture. 

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005
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Esnek Kullanım Alanı
Ofis masanızda, toplantı masanızda, mutfak 
tezgahınızda hatta mutfak dolaplarınızın içine 
gömülerek ters konumda kullanım sağlayabilmesi, 
kişisel isteklere cevap vermesi; Tower-Line Bas-Aç 
Priz Sistemi'ni her açıdan eşsiz kılmaktadır. 

Flexible Usage Area
What makes Tower-Line unique is, it could respond  
all your personal requests. You can use it in your 
office desk, meeting desk, kitchen counter. Even 
you can use it in your kitchen cabinets in an 
inverted position.
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Evinizin ve Ofisinizin Her Yerinde
Tower-Line bas- aç priz sistemi; kullanım halindeyken bağlantı soketi ihtiyaçlarınızı karşılarken, 
kapalı haldeyken sizlere sunduğumuz metalik efektli ve soft touch özellikli yaş boyalı, beyaz ve 
siyah solid akrilik ve ahşap kaplama kapak seçeneklerinin yanında ve şampanya ve natürel 
eloksal priz borusu seçenekleriyle mimari konseptinize kişisel zevkinize uygun ürün 
oluşturmanızı sağlar.  

Everywhere in Your Home and Office
Tower-Line Push-Open Socket System meets your power socket needs while in the use. And when it is not in 
use, it allows you to create a suitable product to your personal taste and your architectural concept 
with its metallic and soft touch painted cover, black and white acyrlic cover and wood cover and natural or 
champagne anodized socket profile options.

:80 mm Alüminyum Gövde

:80 mm Aluminum Body

:100 mm Aluminum Body

6 Modül İçerik Seçeneği 

6 Modules Content Options

Masa Sabitleme Parçası

Table Fixing Part

Plastik Alt Kapak

Plastic Bottom Cover

Bas-Aç Sistem

Push-to-Open System

:100 mm Alüminyum Gövde
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Bas-Aç Priz Sistemi
Tower-Line Patentli Bas-Aç Sistemi ile sizlere kullanım kolaylığı sağlıyor. İhtiyacınız olduğunda tek 
dokunuşla ulaşabileceğiniz modüler priz sistemi Tower-Line, ihtiyacınız olmadığında kapalı 
görüntüsüyle masanıza şıklık katar.  

Push-to-Open Socket System
Tower-Line provides ease of use with its patented push-open system. The modular socket system 
Tower-Line, which you can reach with one touch when you need it, is closed when you don't need it. It 
brings elegance to your table with its appearance. 
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Metalik Gümüş, 
Antrasit, Siyah /  
Metallic Silver,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

CBA D E
(açık uzunluk/open length) (kapalı uzunluk/closed length) (görünen uzunluk/apparent length)(çerçeve genişliği/frame width) (masa delik ölçüsü/table hole size)

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri /  Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

410 260 122 153 110

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

A
E

B

C

D
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METALİK
ALTIN

METALİK
GÜMÜŞ

METALİK
BRONZ

SARIKIRMIZI MAVİ ANTRASİT SİYAH

METALLIC
GOLD

METALLIC
SILVER

 METALLIC
BRONZE

YELLOWRED BLUE ANTHRACITE BLACK
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Circular-Line
Modüler Şarj Ünitesi
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. 

Modular Charging Unit
The Circular-Line mounted socket system is designed to be 
used easily in all your furniture. It can be used easily on fabric, 
leather and soft surfaces as well as on tables and similar hard 
floors. Thanks to the clamping nut fixing system, you can fix it 
on all surfaces. It can be used in all places with its stylish 
design and pretty easy assembly. 

Renk Seçenekleri



8 Farklı Renk Seçeneği
Circular-Line ürünümüzde 8 farklı renk seçeneği 
sunuyoruz. İsterseniz metalik gümüş, metalik 
altın ve metalik bronz, isterseniz özel soft touch 
dokulu; sarı, mavi, kırmızı, siyah ve antrasit 
renklerde seçebilirsiniz.

8 Different Color Options 
We offer 8 different color options in our Circular-Line 
product. Metallic color options such as; silver, gold and 
bronze. And soft touch textured colors such as; black, 
antracite, yellow, red, blue. 
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2x 3A   ,12V      USB-A
3A,12V USB-C

Şebeke

Power(220V)

Montaj Plakası

Sabitleme Parçası

Fixing Part

Mounting Plate

Plastik Gövde
:50mm

Plastic Body
:50mm

Malzeme: Metal 

Material: Metal 

Farklı Bağlantı Seçenekleri
Circular-Line modeli, USB-A, USB-C (Type C) ve topraksız şebeke prizi seçenekleriyle 
ev ve ofis mobilyalarınızda; ihtiyaçlarınızı gidermenizi sağlayacak ve kompakt 
modüler tasarımıyla mobilyalarınıza modern bir hava katacaktır. Ayrıca sunduğumuz 
renk seçenekleriyle kullanım ortamınıza modern bir hava katabilir ve tarzınızı 
yansıtabilirsiniz.

Different Socket Options 
With its USB-A type, USB-C type and earthless power socket models, Circular-Line will meet 
your needs in your office and home furnitures. And it will carry your furnitures to a different 
level with its different color options.



Kendi Prizinizi Kendiniz Tasarlayın
Circular-Line Gömme Priz Sistemlerini, istediğiniz içerik kombinasyonuyla 2’li, 3’lü ve 
4’lü masa plakalarıyla tamamlayabilirsiniz. Şık tasarımı, kolay kullanımı ve 
kişiselleştirilebilme özelliklerinin yanı sıra fonksiyonelliği ve kolay kurulumu 
sayesinde bağlantı soketi ihtiyacınızı birebir karşılayabilmenizi sağlar. 

Design Your Own Socket
You can create your own Circular-Line products using the double, triple and quadruple desk 
plates and any Circular-Line model according to your requirement. Beside its elegant 
design, simple usage and customization features; easy installation and functionality 
features, gets you a unique modular socket experience.. 
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS
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Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum 

Metalik Gümüş, Metalik Altın
Metalik Bronz, Kırmızı, Mavi,
Sarı, Antrasit, Siyah /  
Metallic Silver, Metallic Gold,
Metallic Bronze, Red, Blue, 
Yellow, Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

CB

B C

D

A

E

A D E
(dış çap/outer diameter) (plaka genişliği/plate width) (somun ölçüsü/nut size) (delik çapı/hole diameter)(plaka uzunluğu/plate length)

50 70 210 66 50
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Slim-Line
Çift USB’li Şarj Ünitesi
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. Ofisinizde, evinizde, kamusal alanlarda yer alan 
tüm mobilyalarda; masa ve benzeri sert zeminlerde 
olduğu gibi kumaş deri vb. yumuşak yüzeylerde de kolay-
lıkla kullanabilmeniz için tasarlanan Slim-Line aynı 
zamanda hızlı şarj özelliği ile sizlere yüksek performans 
sunar.

Double USB Charging Unit
Easily usable, easily mountable, high performanced, and 
stylish designed Slim-Line dual USB-A modular charging 
system will be with you in your home, office or in public 
spaces to meet your charging needs. Designed for 
comfortable use in hard surfaces like desks and soft surfaces 
such as fabric, leather. With its quick charging feature Slim-
Line offers you high performance.

Renk Seçenekleri

METALİK
ALTIN

METALİK
GÜMÜŞ

METALİK
BRONZ

SARIKIRMIZI MAVİ ANTRASİT SİYAH

METALLIC 
GOLD

METALLIC 
SILVER

METALLIC 
BRONZE

YELLOWRED BLUE ANTHRACITE BLACK



Esnek Kullanım Alanı
Slim-Line USB Şarj Sistemi; modüler çiftli USB-A 
soketli şarj sistemi, kolay kullanımı, kolay montajı, 
yüksek performansı ile tüm mekanlarda kolaylıkla 
kullanabilmeniz için tasarlandı. Ofis ve Kamusal 
alanlarda olduğu gibi, evinizin her yerinde de
hayatınızı kolaylaştırır.

Flexible Usage Area
The modular dual USB-A socket charging system in the 
Slim-Line USB Charging System is designed for easy use, 
easy installation and high performance, so that you can 
use it easily in all places. It provides ease of use in all 
parts of your home as well as in offices and public areas.
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Tasarımınızı Masaya Yansıtın
Slim-Line arkasında yer alan sıkıştırma somunu sayesinde masanıza, tezgahınıza veya 
tercih  edebileceğiniz herhangi bir kullanım alanına kolaylıkla monte edebileceğiniz, 
pratik bir üründür. Şık tasarımı, kolay kullanımı, kişiselleştirilebilir özelliklere sahip 
olması ve yüksek performanslı olması sebebiyle bağlantı soketi ihtiyaçlarınızı tam 
anlamıyla karşılar.

Reflect Your Design on the Table
With the fixing nut placed in the back of it, Slim-Line can be easily mounted to your desk, 
your counter or wherever you wish. Slim-Line literally meets all your charging needs with its 
high performance, stylish design and easy use.

18

2x 2.4AUSB-A

Plastik Gövde

Plastic Body

Sabitleme Parçası

Fixing Piece

Sıkıştırma Somunu 

Clamping Nut



2 Farklı Model, 8 Farklı Renk Seçeneği
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, 
seçim yapabilirsiniz.

2 Different Models, 8 Different Color Options
We offer 8 different color options for both models so that you can choose according to 
your architectural concept and personal taste. Whether you want metallic silver, metallic 
gold and metallic bronze, or with a special soft touch texture; You can choose between 
yellow, blue, red, black and antracite colors. 

19



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS
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Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Metalik Gümüş, Metalik Altın
Metalik Bronz, Kırmızı, Mavi,
Sarı, Antrasit, Siyah /  
Metallic Silver, Metallic Gold,
Metallic Bronze, Red, Blue, 
Yellow, Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

CA D E
(uzunluk/length) (genişlik/width) (parça uzunluğu/fixture length)(derinlik/depth) (masa delik ölçüsü/table hole size)

94 34 9640 86x26

B

A

C

D

B
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POP-UP
Bas-Aç Priz Sistemi
Pop-Up Bas-Aç Priz Sistemi, kapağının altındaki güç kaynak-
larına bir dokunuş ile ulaşmanızı sağlar. Özel tasarlanan 
mekanizması sayesinde masalarınızda, tezgahlarınızda, 
yükseltilmiş döşeme alanlarınızda uzun ömürlü ve sorunsuz  
bir kullanıcı deneyimi yaşatır. Satine paslanmaz çelik ve 
elektrostatik toz boya seçenekleri, estetik ve kullanıcı dostu 
tasarımı ile alanlarınıza şık bir görüntü sağlayacaktır. 

Push-To-Open Socket System
Pop-Up Push-to-Open Socket System allows you to reach the 
power supplies under the cover with a touch. Its specially 
designed mechanism, provides a long-lasting and trouble-free 
user experience on your tables, counters and raised floor areas. 
Brushed stainless steel and electrostatic powder paint options 
will provide a stylish look to your spaces with its aesthetic and 
user-friendly design.  

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005

BRUSHED
STAINLESS

STEEL

ANTRASİT SİYAH
SATİNE

PASLANMAZ

ANTHRACITE BLACK
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Satine Paslanmaz, 
Antrasit, Siyah /  
Brushed Stainless Steel,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C Masa Delik Ölçüsü

C

130 188 110 165x132

A

B

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)
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UNDER-LINE
Tezgah Altı Priz Sistemi
Under-Line Priz Sistemi, şık tasarımı ve kolay montajı 
ile ortak alanlarında yaşanan şarj problemine son 
verecek. Underline, 2 priz ve hızlı şarj özellikli USB-A 
şarjı ile kullanımınıza sunulmaktadır.  Kolay montaj 
mekanizması sayesinde nerede güç ve bağlantı 
soketi ihtiyacınız varsa Under-Line orada. 

Surface Mounted Socket System
Under-Line Socket System will put an end to the charging 
problem in common areas with its stylish design and easy 
installation. Underline is offered for your use with 2 
sockets and USB-A charging with fast charging. With its 
easy mounting mechanism, wherever you need a socket 
Under-Line will be at your disposal.  

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK
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Modül Adedi BA C
(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)

Masa Delik Ölçüsü

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Satine Paslanmaz, 
Antrasit, Siyah /  
Brushed Stainless Steel,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Tezgah altı entegre / 
Surface mounted integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

6 61 180 84 165x35

A

C

B

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.
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Corner-Line
Köşe Priz Sistemi
Corner Line köşe priz modeli, genellikle ölü alan olarak 
görülen köşe noktaları değerlendirmenize olanak sağlar. 
Corner- Line modelimiz, mutfaklar, banyolar, çamaşır 
odaları, laboratuvarlar, çekmece içleri ve benzer alan-
larınızda , köşe birleşim noktalarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Eloksal ve elektrostatik  toz boyalı gövde 
seçenekleri ile estetik , beraberinde opsiyonel olarak sunu-
lan askı seti, telefon rafı vb. aksesuarlar ile sunduğu ekstra 
işlevsellik , alanlarınızda sizlere standart bir prizden çok 
daha fazlasını sunacaktır. 

Corner Socket System
Corner-Line Socket System is specially designed for efficient 
usage of blind spaces, corner intersections in your kitchen, 
bathroom, laundry rooms, laboratories, drawers, cabinets and 
countertops. Anodized or electrostatic powder coated 
options along with extra accessories such as racks for different 
usage options will combine aesthetics and efficiency in your 
spaces. 

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK



Mutfağınızda yemek yaparken veya temizlik yaparken  
telefonunuzu rahat şarj etmek ve mutfak ortamında 
karşılaşabileceği tehlikelerden korumak istiyorsanız 
Corner-Line Raf aradığınız üründür.

Corner-Line Raf
Corner-Line Shelf is the product you are looking for if you 
want to charge your phone comfortably and protect it 
from the dangers it may encounter in the kitchen 
environment while cooking or cleaning in your kitchen. 

Corner-Line Shelf 
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Crner-Line Raf
Corner-Line Shelf mutfağınızda tele-
fonunuzu şarj  ederken, banyonuzda tıraş 
makinenizi veya şarj lı diş fırçanızı şarj  
ederken alandan tasarruf etmeniz, kablo 
kirliliğinden kurtulmanız için özel olarak 
tasarlandı.

Corner-Line Shelf 
Corner-Line Shelf has been specially 
designed for you to utilize space and get rid 
of cable mess while charging your phone in 
your kitchen, or charging your shaver or 
electric toothbrush in your bathroom. 

Corner-Line Hanger, mutfağınızda ve 
banyonuzda kepçe, süzgeç, havlu, 
bornoz vs. ürünlerinizi asabilmeniz ve 
alandan tasarruf etmeniz için özel  

Corner-Line Askı

Corner-Line Hanger is specially designed 
for you to hang ladles, strainers, towels, 
bathrobes and similar products in your 
kitchen and bathroom and save space.

Corner-Line Hanger

Aksesuarlar/Accesories

olarak tasarlandı.



Corner-Line Askı; köşe prizinize kepçe, süzgeç, kevgir 
gibi çok kullanılan mutfak ekipmanlarınızı asabilmeniz 
için tasarlandı. Corner-Line, kullandığınız her alanda 
sizin için bir prizden çok daha fazlası olacak. 

Corner-Line Askı
Corner-Line Hanger; It is designed for you to hang your 
frequently used kitchen equipment such as ladle, strainer 
and colander on your corner socket. Corner-Line will be 
much more than a socket for you in every area you use.

Corner-Line Shelf 
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum 

Natürel Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Köşe entegre / 
Corner integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C
(uzunluk/length)(number of modules) (genişlik/width) (derinlik/depth)

A

B
C

4 105 102 70

6 140 102 70

8 185 102 70

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.
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BLACK

DESKTOP
Masa Üstü Priz Sistemi
Desktop Masaüstü Priz Sistemi, masanızda herhangi bir 
delik açmanıza gerek kalmadan, özel sıkıştırma aparatlarıyla 
isterseniz dik, isterseniz yatay bir şekilde istediğiniz noktaya 
sabitleyebileceğiniz bir güç kaynağı sistemidir. Özel tasarım 
renkli ayakları ve priz gövdesi Desktop’ı bir priz sistemi 
olmaktan öteye taşıyıp şık bir aksesuar işlevi görmesini de 
sağlamaktadır. 

Desktop Socket System
Desktop socket system is quite a simple but effective power 
source unit whether you choose to place it vertically or horizon-
tally without punching a hole on your desk. By its unique design 
and color options it is much more than just a simple socket 
system. 

Renk Seçenekleri

SİYAH SARIKIRMIZI

YELLOWRED



3 Farklı Renk Seçeneği
3 farklı renk plastik ayak seçeneği ile 
sunulan Desktop, masanızın ambiyansını 
değiştirecektir.

3 Different Color Options
With 3 different plastic feet color options, 
Desktop will change the ambiance of your 
desk.

Desktop sıkıştırma aparatı sayesinde 
masanızda herhangi bir delik açmadan, 
Desktop priz sistemini kullanabilirsiniz.

Sıkıştırma Aparatı

If you are looking for a simple socket 
solution without damaging your desk, 
Desktop socket system will help you move 
forward with easy fixing fixture ability. 

Fixing Fixture

37



6 80 143 155

80 188 2008

38

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum  

Kırmızı, Sarı, Siyah /  
Red, Yellow, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masa üzeri entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Mains (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C
(genişlik/width)(number of modules) (üst uzunluk/top length) (alt uzunluk/bottom length)

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

A

B

C
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08
BÜRO-LINE

Büro-Line sıva üstü priz sistemi, kolay montaj profili 
sayesinde ofisinizde nerede güç ve bağlantı soketi 
ihtiyacınız varsa orada. İsterseniz masanızın üstüne, 
isterseniz altına, isterseniz köşesine, isterseniz zemine 
kısacası istediğiniz her yere montajlanabilmesi sayesinde  
ofisinize modern ve oldukça şık bir çözüm sağlıyor. Yan 
kapaklarının plastik olması ve her türlü kablo çıkışı için 
uygun delikli bir şekilde dizayn edilmiş olması sebebiyle, 
ofisinizde herhangi bir görüntü kirliliğine neden olmaz.

You can use Buro-Line socket system under the table, on the 
desktop, in the corner or on the floor. The holes in the plastic side 
covers are designed for all kinds of cable outlets. Wherever you 
need a surface mounted socket system, Buro-line will be your 
best option not only because of its easy mounting options, also
with its styish design.

Renk Seçenekleri

40

Sıva üstü Priz Sistemi

Surface Mounted Socket System

ŞAMPANYA
ELOKSAL

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

CHAMPAGNE
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK
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60 170 60

60 220 60

60 265 60

60 310 60

170x60

220x60

265x60

310x60

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

42

6

8

10

12

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Natürel Eloksal, 
Şampanya Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized, 
Champagne Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü, masa altı entegre / 
Desktop, underdesk integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configurations indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C
(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)

Masa Delik Ölçüsü

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

B

C

A
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WIRELESS CHARGER

Wireless Charger, pratik yapısı ve şık tasarımı ile 
hayatınıza kolaylık sağlayacak. 15W Hızlı Şarj özelliği, 
Type-C ve USB 3.0 portları ve su geçirmez silikon 
kapağı ile ihtiyacınız olan tüm özelllikleri bir arada 
bulundurur. Wireless Charger size benzerlerinin 
üzerinde bir deneyim sunuyor. 

Wireless Charger will make your life easier with its practical 
structure and stylish design. It combines all the features 
you need with its 15W Fast Charge feature, Type-C and 
USB 3.0 ports and a waterproof silicone cover. Wireless 
Charger offers you a special experience.

09

44

Kablosuz Şarj Ünitesi

Wireless Charging Unit



Şık Tasarım,Rahat Kullanım
Artık daha hızlı

Mobilyalarınızda ev ve ofis masalarınızda 
kullanımınızı kolaylaştıracak şarj cihazınızı 
ihtiyacınız olan her alana  kolayca entegre 
edebilirsiniz.

ESNEK KULLANIM ALANI
KOLAY MONTAJ

FLEXIBLE AREA OF USE
EASY MONTAGE
You can easily integrate your charger, which 
will make it easier for you to use it in your 
furniture, on your home and office desks, in 
any area you need.

45



USB-A
USB-C

:60mm
:69mm

Wireless Charging

Stylish Design, Comfortable Use
It's faster now

46
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SOLE-LINE GPS-D-01

Dönmeli masa üstü priz sistemi Sole-Line, döner priz 
mekanizması sayesinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 
Basit bir hareketle döndürebileceğiniz döner priz sistemi 
sayesinde ihtiyaç duyduğunuz an toplantı masanızdaki 
gömme priz sistemine ulaşabilirsiniz. Masaüstü priz 
sistemimiz kompakt tasarımı sayesinde hem kullanım 
esnasında hem kullanım dışıyken masanızla hemyüz durur, 
böylelikle ofis mobilyalarınızda modern bir görüntü elde
etmiş olursunuz.  

The Sole-Line revolving socket system provides ease of use with 
its rotating socket mechanism. With that system you can rotate 
your socket system with a simple movement and you can reach 
the recessed socket system easily. With its compact design, our 
desktop socket system stands in line with your desk while it is in 
use and when it is not in use it looks like you have a modern
accessory in your office furniture

10

48

Dönmeli Priz Sistemi

Revolving Socket System

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK
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6

8

10

12

110 180 60

110 225 60

110 270 60

110 315 60

165x88

210x88

255x88

300x88

50

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Natürel Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C Masa Delik Ölçüsü

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)

B

C

A
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POW-LINE

11

52

NATURAL
ANODIZED

Motorlu Priz Sistemi
Pow-Line dönmeli masa üstü priz sistemi, motorlu döner 
priz mekanizması  sayesinde kullanım kolaylığı 
sağlamaktadır. Bir tuşa basarak 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 of i s  mobilyalarınızda modern bir 
görüntü elde etmiş olursunuz.  

Motorized Revolving Socket System
Pow-Line motorized revolving socket system, provides ease of 
use with its motorized mechanism. Whenever you need, you can 
reach the power modules which are hidden in your meeting desk 
by pushing a button. Innovative and elegant design of Pow-Line 
lets you experience a unique experience whether in use or not.

Renk Seçenekleri

RAL 7016
ANTRASİT SİYAH

NATÜREL
ELOKSAL

RAL 9005

GPS-D-01-M

ANTHRACITE BLACK
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110 318 60 290x82

110 363 60 335x82

8

10
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Natürel Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C Masa Delik Ölçüsü

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)

B

C

A
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REVO-LINE

12

56

GPS-GL-11

Dönmeli Priz Sistemi
Revo-Line Dönmeli Masaüstü 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.

Revolving Socket System
The Revo-Line revolving socket system provides ease of use 
with its rotating socket mechanism. With that system you can 
rotate your socket system with a simple movement and you 
can reach the recessed socket system in your meeting desk 
whenever you need. With its compact design, our desktop 
socket system stands in line with your desk while it is not in use 
it looks like you have a modern accessory in your office 
furnitures.

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK
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6

8

10

12

165 180 60

165 225 60

165 270 60

165 315 60

165x145

210x145

255x145

300x145
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Natürel Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C Masa Delik Ölçüsü

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)

B

C

A
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REVO-LINE-W

13

60

GPS-GL-11-WR

Kablosuz Şarjlı Dönmeli Priz Sistemi
Revo-Line-W Kablosuz Şarjlı Dönmeli Priz Sistemi, tek bir 
ürün üzerinde yer alan kablosuz şarj ve dönmeli priz 
sistemi sayesinde çalışma ve toplantı masalarınıza yeni 
bir kimlik kazandıracak. 15W gücündeki hızlı kablosuz şarj 
özelliği ile telefonunuzu kablo veya başka bir ara bağlantı 
elemanına ihtiyaç duymaksızın şarj edebileceksiniz. 
İhtiyaç duyduğunuz anda basit bir döndürme hareketi ile 
açık konuma getirerek gömme priz sistemine 
ulaşabilirsiniz.

Revolving Socket System With Wireless Charger
Revo-Line will give your desk a new identity to 
your work and meeting desks with power sockets 
and wireless charger in one product. 15W quick 
wireless charging feature allows you to charge 
your without a cable and Revo-Line also allows 
you to reach your power sockets with a simple 
touch whenever you need.

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK
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326 

371 

416

60

60

60

138x292

183x292

228x292

150

150

150

8

10

12
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum 

Natürel Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power 2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C Masa Delik Ölçüsü

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)

B

C

A
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MAX-LINE

14

64

MET-X-01-WR

Kablosuz Şarjlı Kapaklı Priz Sistemi
Max-Line Kablosuz Şarjlı Masaüstü Priz Sistemi, aynı 
priz sistemi üzerinde yer alan  kablosuz şarj ve fırçalı 
priz sistemi sayesinde çalışma masanıza yeni bir kimlik 
kazandırmanıza olanak sağlar. 15 W gücündeki hızlı 
kablosuz şarj özelliği ile telefonunuzu herhangi bir 
kabloya 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.

Desktop Socket System With Wireless Charger
With the Max-Line Wireless Charging Desktop Socket System, 
it is possible to use wireless charger and power modules 
which are hidden in the brushed socket system in the same 
product. With Max-Line you can give your work desk a 
new identity. With 15W quick wireless charging feature, 
you can charge your phone without needing a cable, and 
you can use your in-desk socket system when it is closed 
because of the brush mounted to the lid. Due to its 
brushed feature, it provides a protection to your power 
modules against dust and dirt.

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK
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6

8

10

12

125 273 125

125 318 125

125 363 125

125 408 125

240x115

285x115

330x115

375x115
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Natürel Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C Masa Delik Ölçüsü

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)

B

C

A



15

67



DUO-LINE

15

68

MET-X-03-DL-02

Çift Açılımlı Priz Sistemi
Duo-Line Fırçalı Masaüstü Priz sistemi, tek kapağı ile 
iki yöne de açılabilme özelliği ile toplantı 
masalarınıza konforlu bir priz sistemi çözümü sunar. 
Masaüstü priz kutunuzun iki tarafında da yer 
alan fırçası sayesinde, priz kutunuzun kapağı 
kapalıyken de çoklu kullanım olanağı sağlar. 
Masaüstü priz kutunuzun fırçalı olması, aynı zamanda 
modül gruplarınızı kire ve toza karşı koruma da 
sağlamış olur.  

Dual Hinged Desktop Spcket System
Duo-Line Dual Hinged In-Desk Socket System offers 
an ergonomic socket system solution to your meeting 
tables with the feature of opening in both directions with 
a single lid. With the brush on both sides of your 
socket box, it provides multiple use when the lid is 
closed. Due to the brushed in-desk socket system, it 
provides a protection for your power module groups 
against dust and dirt.

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK
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6

8

10

12

138 175 97

138 220 97

138 265 97

138 310 97

145x125

290x125

235x125

280x125
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Natürel Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C Masa Delik Ölçüsü

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)

B

C

A



16

71



KLIP-LINE

16

72

MET-KP-80

Bas-Aç Priz Sistemi
Klip-Line Bas-Aç Kapaklı Masaüstü 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.

Push-To-Open Socket System

Klip-Line Desktop Socket System with push-open cover provides 
a stylish look and ease of use with its push-open cover. 
With the push-open cover that opens with a simple touch, 
you can access the hidden socket system under 
the cover whenever you want. The design of the 
product provides a modern and stylish look on your 
desk even when your desktop socket system is closed.

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK
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6

8

10

12

94 160 60

94 205 60

94 250 60

94 295 60

142x75

187x75

232x75

277x75
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Natürel Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C Masa Delik Ölçüsü

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)

B

C

A



17
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PUSH-LINE

17

76

MET-BA-01

Bas-Aç Priz Sistemi
Push-Line Bas-Aç Kapaklı Masaüstü 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. 

Push-To-Open Socket System
Push-Line push-open covered table top socket system 
provides ease of use as well as its elegance with 
its push-open cover. With the push-to-open lid which 
opens with a simple touch, you can reach the hidden 
socket system under the lid at any time you need. With 
the brush mounted on the lid, you can also use the 
socket box when the lid is closed. With the brush, you 
can protect your sockets against dust and dirt.  

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK
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6

8

10

12

113 183 112

113 228 112

113 273 112

113 318 112

162x100

207x100

252x100

297x100
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum 

Natürel Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C Masa Delik Ölçüsü

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)

B

C

A



18

79



FLAT-LINE

18

80

Kapaksız Gömme Priz Sistemi
Flat-Line Gömme Priz Sistemi, zarif ve modern tasarımı 
sayesinde ev ve ofis mobilyalarınızda, çalışma 
masalarınızda, yükseltilmiş zeminde özetle çok çeşitli 
kullanım alanlarında rahatça kullanım sağlamaktadır. 
Gömme priz sistemimiz şık çerçeve tasarımı sayesinde 
ofisinize modern bir görünüm kazandırmakla 
kalmayıp, bütün modüler priz grup ihtiyaçlarınızı 
karşılamaktadır. 

Embedded Socket System Without Cover
Flat-Line Embedded Socket System, with its elegant and modern 
design, provides comfortable use in your home and office 
furniture, on your desk or in a wide range of usage areas. Flat-
Line socket system not only brings a modern appearence to your 
office with its stylish frame design, it also meets all your power 
module needs. 

Renk Seçenekleri

MET-X-05

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK
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6

8

10

12

80 175 50

80 220 50

80 265 50

80 310 50

142x68

187x68

232x68

278x68
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Natürel Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C Masa Delik Ölçüsü

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)

B

C

A



19
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CAP-LINE

19

84

MET-X-03

Kapaklı Priz Sistemi
Cap-Line 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.

Embedded Socket System With Cover
Cap-Line is presented to you as an ergonomic socket system that 
will fully meet your needs with its brushed lid in-desk socket 
system, a simple and stylish aluminum lid and a brushed system 
that allows you to use it when your lid is closed. With its brushed 
system, it allows you to avoid cable mess on your desk. Brushed 
system also allows you to protect your modular socket groups 
against dust and dirt.

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK
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6

8

10

12

110 173 100

110 206 100

110 264 100

110 308 100

145x96

190x96

235x96

280x96
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Aluminum

Natürel Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C Masa Delik Ölçüsü

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)

B

C

A



20
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FIX-LINE

Fix-Line 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. 

Fix-Line is presented to you as an ergonomic socket system that 
will fully meet your needs with its brushed lid in-desk socket 
system, a simple and stylish aluminum lid and a brushed system 
that allows you to use it when your lid is closed. With its brushed 
system, it allows you to avoid cable mess on your desk. Brushed 
system also allows you to protect your modular socket groups
against dust and dirt.

20
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MET-X-11

Kapaklı Priz Sistemi

Embedded Socket System With Cover

Renk Seçenekleri

RAL 7016 RAL 9005

NATURAL
ANODIZED

ANTRASİT SİYAH
NATÜREL
ELOKSAL

ANTHRACITE BLACK
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6

8

10

12

112 180 110

112 225 110

112 270 110

112 315 110

170x104

215x104

260x104

305x104

A

C

B
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Malzeme / Material: 

Renk Seçeneği /
Color Option: 

Alüminyum / Alüminyum  

Natürel Eloksal, 
Antrasit, Siyah /  
Natural Anodized,
Anthracite, Black  

Kullanım Yeri / 
Place of Use: 
Masaüstü entegre / 
Desktop integrated

Donanımların modül adetleri parantez içerisinde belirtilmiştir.
The number of modules of the configuration is indicated in parentheses.

Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Dimensions are in millimeters (mm).

Ürün boyutu modül sayısına göre değişiklik gösterebilir.
The product size may vary according to the number of modules.

Donanım Seçenekleri / Configuration Options:

Şebeke (2 Modül), UPS (2 Modül), CAT6 (1 Modül), CAT3 (1 Modül), HDMI (1 Modül), USB (2 Modül), VGA (1 Modül)
Power (2 Modules), UPS (2 Modules), CAT6 (1 Module), CAT3 (1 Module), HDMI (1 Module), USB (2 Modules), VGA (1 Module)

Modül Adedi BA C Masa Delik Ölçüsü

Ürün içeriği istenilen donanım tipi ve adedine göre düzenlenebilir.
The product content can be arranged according to the desired configuration type and quantity.

(dış genişlik/outer width)(number of modules) (table hole size)(dış uzunluk/outer length) (yükseklik/height)



21

91



• Fonksiyonel ve şık tasarım
• Hafızalı Kumanda ile kontrol seçeneği
• 160 kilograma kadar kaldırma kapasitesi
• Standart masa tablalarına uygun tasarım
• Güvenli hareket özelliği

• Functional and stylish design
• Memorized Control Key Options
• Lifting capacity up to 160 kilograms
• Designed suitable for all standard table 

tops
• Safe movement feature

21
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Hareketli Masa
Hareketli Masa Sistemi
Hareketli Masa Sistemi'nin üzerinde bulunan hafızalı 
kumandası, isteğinize göre masanın yüksekliğinin 
ayarlanabilmesini ve bu ayarların saklanabilmesini  
sağlar. Hareketli Masa Sistemi sayesinde gün 
içerisinde çalışırken dilediğiniz zaman masanızı 
ayakta çalışabilecek konuma getirebilirsiniz.

Adjustable Desk System
The Adjustable Desk System enables the table movements 
to be adjusted according to the needs with the control keys 
on it. With the smart table leg, you can bring your desk to 
a standing position whenever you want, while working 
during the day. 



Sağlıklı Çalışma Ortamları Yaratın 
İnsan vücudu uzun süreler boyunca oturarak çalışmaya uygun değildir. Çalışmalar 
gösteriyor ki sağlıklı kalmak için oturarak geçirdiğimiz süreyi de minimuma indirmem-
iz gerekiyor. Bu nedenle sizler için akıllı masa ayağını ürettik. Ayarlanabilen yüksekliği 
ile oturma ergonominize göre masa yüksekliğinizi ayarlayabilme ve dilediğiniz zaman 
ayakta çalışabilme imkanı sunar. Böylece sürekli oturarak çalışmanın getirdiği zarar-
ların önüne geçmiş olursunuz.

Healthy Work Environments 
The human body is not suitable to sit for long periods of time. Studies show that we also 
need to minimize the time we spend sitting to stay healthy. For this reason, we have 
produced the Adjustable Table Desk for you. With its adjustable height, you can adjust your 
desk height according to your seating ergonomics and you can use it whenever you want. It 
offers the opportunity to work standing up. In this way, you can prevent the harm caused by 
sitting all the time.
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Hareketli masa ayağı 56 cm ile 121cm yükseklik 
arasında sorunsuz şekilde çalışabilir. 

The Adjustable Table Desk can run smoothly 
between 56cm and 121cm height.

Hareketli Masa Ayağı üzerinde 
120 cm ile 180 cm aralığında 
tabla kullanabilirsiniz.

You can use a table 
between 120cm and 180cm 
on the movable table leg.

Akıllı kumandası ile yukarı/aşağı hareket ettirebilirsiniz 

ve yükseklik ayarlarınızı koruyabilirsiniz. 

You can move it up/down with its smart remote.

It provides comfortable working opportunity with its silent engine.

With a lifting capacity of 80 kg per foot and 160 kg in total, 
it is compatible with all kinds of table tops.

Sessiz motoru sayesinde konforlu çalışma imkanı sunar.

Ayak başı 80 kg toplamda 160 kg kaldırma kapasitesi 
ile her türlü masa tablasına uyumludur.

dB
≤50

Sessiz
Motor

80x2
KG

Ayak Başı
80Kg

121 cm

120 cm 180 cm

56 cm



Kaymaz
Plastik Ayaklar

Non-Slip
Plastic Feet

Kablo Saklama
Tablası

Cable Storage
Tray

Uzayıp Kısalabilen
Gövde Sistemi

Extendable
Body System

Tabla Montaj Parçası

Table Mounting Part

Daha Enerjik
Olun

Daha Verimli
Çalışın

Daha Sağlıklı
Yaşayın

Kilo Vermenize
Yardımcı Olur

Oturma Ergonomisi
Sağlar

AYAKTA ÇALIŞMANIN FAYDALARI
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Hareket Özgürlüğü

Freedom of Movement

Ayak başı 80 kg toplamda 160 kg kaldırma kapasitesi ile standart tüm masa 
tablalarına uyumludur. Sessiz motoru sayesinde konforlu bir çalışma ortamı yaratır. 
Aynı zamanda fonksiyonel ve şık tasarımı çalışma ortamınıza yenilik katar. 
Ayarlanabilen yüksekliği ile size hareket özgürlüğü sağlar. 

It is compatible with all standard table tops with a lifting capacity of 80 kg per foot and 160 
kg in total. It creates a comfortable working environment with its silent engine. At the same 
time, its functional and stylish design adds innovation to your working environment.
It gives you freedom of movement with its adjustable height.
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Hareketli TV

Hareketli TV Standını tekerlekli ayakları ile dilediğiniz 
yere kolayca hareket ettirebilirken, üzerindeki kuman-
da tuşları veya cep telefonu mobil uygulaması ile yük-
seklik ayarı yapılabilirsiniz. Şık tasarımlı TV Standı tüm 
ortak çalışma alanlarınız için modern çözümler 
sunmaktadır.

• 42"- 65’’ arası boyutlarda TV taşıma 
kapasitesi

• VESA standartlarında uygun TV askısı
• Tekerlekli hareketli ayak
• Mobil uygulama ile yükseklik ayarı
• Manuel tuş ile yükseklik ayarlayabilme

• Suitable for TV sizes between 42" - 65”
• TV hanger conforming to VESA standards
• Wheeled movable foot
• Height adjustment with mobile app
• Height adjustment with manual button

22
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Hareketli TV Standı

Adjustable TV Stand
While you can easily move the Adjustable TV Stand to 
wherever you want with its wheeled feet, you can adjust 
the height with the control keys on it or the mobile phone 
application. The stylishly designed TV Stand offers modern 
solutions for all your common work areas. 



İstenilen Yükseklikte
Üzerindeki kumanda tuşları veya cep telefonu 
mobil uygulaması ile motorlu, yükseklik ayarı 
yapılabilen şık tasarımlı TV standı. Metal 
gövdeye sabitlenmiş, içeriği değiştirilebilir 
10 modüllük priz sistemi ile kablo uzatma 
derdi olmadan direkt bağlantı imkanı 
sağlar.

At Desired Height
A stylishly designed TV stand with motorized height 
adjustment with the control keys or mobile phone 
application on it. With its 10-module socket system 
fixed to its metal body and customizable content, it 
provides direct connection without the hassle of 
cable extension.

Raf Özelliği
Gövdesinde bulunan tablası sayesinde 
Hareketli TV Standınız aynı zamanda bir orta 
sehpa görevi  görmüş olur. Sunum yaptığınız  
veya sadece şarj sistemini kullandığınız 
esnada elektronik cihazlarınızı veya 
evraklarınızı koyabileceğiniz bir alan oluşturur. 

Shelf Feature
With the rack in its body, your Adjustable TV 
Stand will also serve as a center table. It creates a 
space where you can put your electronic devices 
or your documents while you are making a  
presentation or just using the charging system. 
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Hareket Sistemi

Motion System

Metal gövde ve iskeleti sayesinde TV’leriniz artık çok 
daha güvenli. Gövdesinde bulunan kontrol tuşları 
Televizyon ünitesini manuel olarak yukarı aşağı 
hareket ettirebilmenize olanak sağlar. Metal 
gövdesine sabit, içeriği değiştirebilir 10 
modüllük priz sistemi ile kablo uzatma derdi ortadan
kalkar.

You can direct your Tv Stand upwards and downwards 
with the buttons on the body. With the customizable 10 
power modules fixed on the body, you do not have to 
deal with cable mess while you are making a 
presentation or a meeting..

Kolay Bağlantı İmkanı

Easy Connection

Hareket sistemi sayesinde TV’lerinizi taşımak artık çok 
daha kolay. Manuel kontrolün yanı sıra, telefonla 
uzaktan kontrol imkanı da sağlar. Mobil cihazınızdan 
yapacağınız bağlantı ile yerinizden kalkmadan TV 
standınızı aşağı-yukarı yönlü hareket ettirebilirsiniz. 
Tekerlekli ayakları ile dilediğiniz yere kolayca 
taşıyabilirsiniz.

Wheels mounted under the TV Stand,  makes it much easier to 
move the TV Stand. Besides manual control, with an 
application you can download in your phone, you can control 
it wireless. You do not need to carry the Tv Stand,  feature of 
mobility allows you to drag your Tv Stand anywhere you want.



Kablo Kanalı 

Cable Route

Tekerlekler

Wheels

TV Askısı

TV Hanger

Kablo Toplayıcı

Cable Collector

Tutma Kulpu

Grip Handle

Sehpa 

Shelf

Kablo Çıkışı

Cable Output
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Esnek Kullanım
Hareketli Tv Standı, 42 inç ve 65 inç boyutları arasındaki bütün televizyonlara uygun 
olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Taşınabilir ve yüksekliğinin ayarlanabilir 
olması, toplantılarınızı ve sunumlarınızı arzu ettiğiniz ortamda, arzu ettiğiniz şekilde
gerçekleştirebilmenize olanak sağlamaktadır.

Esnek Kullanım
Adjustable Tv Desk is designed to be suitable for every TV dimension between 42” and 65”. 
Features such as mobility and height-adjustable body, allows you to hold your meetings and
presentations wherever and however you wish.

42’’ 65’’



KAPAKLAR
COVERS

Duo-Line, Cap-Line, Push-Line ve Fix-Line ürünlerini beraberlerinde priz sistemi ile 
tercih edebileceğiniz gibi dilerseniz sadece kapak olarak da temin edebilirsiniz. 4 farklı 
tarzda ve boyutta olan bu kapak sistemleri, masalarınızdaki kablo çözümlerinizde size 
yardımcı olacaktır.

You can either have Duo-Line, Cap-Line, Push-Line and Fix-Line with socket system and without 
socket system. These 4 products could be chosen just as a cover to avoid cable mess on your desk.

DUO-LINE  Kapak / Cover CAP-LINE Kapak / Cover

PUSH-LINE  Kapak / Cover FIX-LINE  Kapak / Cover
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MODÜL SEÇENEKLERİ
MODULE OPTIONS
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Priz sistemlerinizi oluştururken içeriklerinizi ihtiyaçlarınıza göre seçebilirsiniz. ŞEBEKE, UPS, 
USB ŞARJ, USB DATA, HDMI, CAT3,CAT6, VGA, AUDIO vs. tüm modüler priz gruplarını 
istediğiniz kombinasyonda seçebilir ve size özel gizli masaüstü priz sistemini 
oluşturabilirsiniz. Metalline olarak kullandığımız bütün modüller, dünya standartlarına 
uygundur ve gerekli sertifikasyonları eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır.

As you combine your modules in a product, you can choose your modules according to your needs. 
You can pick . POWER, UPS, USB CHARGING, USB DATA, HDMI, CAT3,CAT6, VGA, AUDIO etc. as a 
module in your product. Metalline is very selective by choosing modules due to their certificates 
and standards 



/metallinecomtr
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