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Hakkımızda

Metalline Elektromekanik San. ve Tic. Ltd. Şti.

“Kullanım amacına uygun ve estetiğin ön planda olduğu tasarımlar ortaya çıkarma” felsefesi ile yola çıkan 
Metalline, 2010 yılında orta ölçekli bir firma olarak kurulmuştur. “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” ilkesini ben-
imseyen markamız, aynı zamanda tedarikçileri ve çalışanları ile birlikte elektromekanik teknolojisini yakından 
takip etmektedir. Çalıştığı markalar ve çalışanları ile en son teknoloji ve estetiğin zarafetini bir araya getirerek 

birçok çeşit masaüstü priz ve kapak sistemlerini müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. 

 “METALLINE DESIGN TEAM” tarafından 3D modelleme yazılımları ile tasarlanan her ürüne belirli proto-
tip çalışmalar uygulanmaktadır. Bu aşamada ürüne mekaniksel dayanıklılık ve elektrik testleri uygulanarak 
müşterinin yaşayabileceği olumsuz durumları en aza indirmek amaçlanmıştır. 4500 metrekare büyüklüğe 
sahip imalathanemizde bulunan makina parkımız ve modern montaj (dijital kalibrasyon) hattımızda, alanında 
deneyimli ekibimiz yıllık ortalama 85.000 masaüstü priz takımı üretilmektedir. Markamız aynı zamanda dünya-

ca ünlü elektronik ve mobilya sektöründe birlikte çalıştığı firmalara OEM ürünler imal etmektedir. Özellikle 

elektronik sektörü için üretilen ürünler, yıllık ortalama 320.000 adeti bulmaktadır.  Yapmış olduğu yatırımlar 

ile ülke ekonomisine katkıda bulunan Metalline, sürekli gelişen elektromekanik sektöründeki yerini üst sıralara 

taşımayı hedeflemektedir. Sağlam felsefemiz ile bu hedef doğrultusunda ilerleyen markamız; kaliteli ürün ve 

hizmet ile yüksek talepleri karşılamaktadır. Aynı zamanda “Müşteri memnuniyeti odaklı” hizmet doğrultusun-

da satış sonrasında da müşterileri ile iletişim halindedir. Bu iletişim sayesinde müşterilerinin güvenini kazan-

mayı amaçlamaktadır. Hem yurtiçi hem de yurt dışında tüketicilere ulaşarak Uluslararası yönelimleri yakından 

takip etmektedir.

Bu yönelimler doğrultusunda markamız için en doğru olan projelere imza atılmaktadır. En son teknolojiyi 

ve yenilikleri takip ederek, yaşanabilecek her durum karşısında çözümler sunarak müşteri ve çalışan mem-

nuniyetini arttırmaktadır. Ürünler, maksimum çevre koruması doğrultusunda tasarlanmaktadır. Bu sayede 

müşterilerin daha az enerji tüketen ürünler kullanması amaçlanmaktadır. Fonksiyonelliği ve estetiğin şıklığını 

harmanlayarak üretilen masaüstü priz ve kapak sistemleri ürünleri uygun fiyat politikası doğrultusunda piyas-

aya sunulmaktadır.  Kendi alanında “en iyi olma” yolunda ilerleyen markamız, masaüstü priz sistemi kullanımını 

artırarak kaliteyi bir adım daha yukarıya taşıma vizyonu ile enerji verimliğini sağlamayı hedeflemektedir.
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Ürünlerimiz
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Masaüstü kapak sistemleri, bas-aç kapaklı ve fırçalı kapaklı iki farklı 

modelde darbelere karşı dayanıklı olan 6000 serisi yüksek kalite 

alüminyum kullanılarak üretilmiştir. Tüketiciye ihtiyaçlarına uygun 3 

farklı renk ve ŞEBEKE, USB ŞARJ, USB DATA, HDMI UPS, CAT3, CAT5, 

gibi modüler priz grup seçenekleri sunulmuştur.

Masaüstü Kapak Sistemleri

Modüler şarj sistemleri arkasında yer alan sıkıştırma somonu 

sayesinde sert ve yumuşak yüzeylere kolaylıkla monte edilebilecek 

şekilde tasarlanmıştır. Tüketicinin kullanım alanına uygun olan 

modeli satın alabilmesi için Slime-Line şarj sisteminde keskin ve oval 

köşeli olmak üzeri iki model, Circular-Line şarj sisteminde ise USB-A, 

USB-C ve topraksız şebeke prizi modelleri piyasaya sunulmuştur. 

Circular -Line kombinasyonları 2’li, 3’lü ve 4’lü olacak şekilde 

yapılabilmektedir. İki ürün için de metalik gümüş, metalik altın ve 

metalik bronz; soft touch dokulu üretilen sarı, mavi ve kırmızı; plastik 

boyalı siyah ve antrasit renk seçenekleri bulunmaktadır.

Modüler Şarj Sistemleri

Masaüstü priz sistemleri, birbirinden farklı modellerde darbelere 

karşı dayanıklı olan 6000 serisi yüksek kalite alüminyum kullanılarak 

üretilmiştir. Tüketicinin tercihlerine uygun 3 farklı renk ve ŞEBEKE, 

USB ŞARJ, USB DATA, HDMI UPS, CAT3, CAT5, gibi modüler priz grup 

seçenekleri ile üretim yapılabilmektedir.

Masaüstü Priz Sistemleri

Ergonomik özelliği ile ayakta çalışma imkanı sağlayan hareketli masa 

ayağı oturarak çalışma süresini minimuma indirmek için üretilmiştir.  

Bu ürün manuel bir kumanda ile kontrol edilebilir ve 160 kilogram 

kaldırma kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda 3.0 USB çıkışı ile 

cihazlarınızı kolaylıkla şarj edebilme imkanı sunar. 

Hareketli Masa Ayağı

Şık tasarımı ve kolay kullanımı ile bas-aç priz sistemleri tek bir 

dokunuşla modüler priz sistemine ulaşma imkanı yaratır. Bu priz 

sistemi kullanıcı zevkine ve ofi s dizaynına uygun olan özel renk, 

malzeme seçeneklerinin yanı sıra ŞEBEKE, USB ŞARJ, USB DATA, 

HDMI gibi modüler priz grupları seçilerek oluşturulabilmektedir.

Bas-Aç Priz Sistemleri

Tekerlekli ayakları ile hareket özgürlüğü sağlayan TV standı manuel 

veya mobil uygulama üzerinden kontrol imkanı  ile aşağı–yukarı 

yönde hareket ettirilebilmektedir. Metal gövdesine sabit, içeriği 

değiştirilebilir 10 modüllük priz sistemi ile bu ürün kablo uzatma 

derdi olmadan direkt bağlantı imkanı sağlar.

Hareketli TV Standı
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Metalline, Ar-Ge faaliyetlerini, geçmiş tecrübeleri ve vizyon sahibi bakış açısı ile sürdürmektedir. Bu sebeple önce araştırma 

daha sonrasında bu araştırmalardan çıkartılan sonuçlar ile geliştirme aşamalarının her biri, uzman ve işine hassasiyetle 

yaklaşan ekipler tarafından yürütülmektedir. 

Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirildiği esnada ‘’Metalline Design Team’’ ekibi, en doğru ve en kullanışlı ürünü ortaya 

çıkartabilmek adına birçok farklı teknolojiden faydalanmaktadır. 3D yazılımlar, ürünün en son halinin kusursuz olması 

adına düzenli olarak destek alınan yazılımlar arasında yer almaktadır.

Bir tasarım ve modelleme yazılımı ile üretilmesi planlanan ürünün son aşamada nasıl bir görünüme sahip olduğu 

görülmektedir. Bu sayede ürün ile ilgili değişiklikler ve geliştirmeler henüz somut üretim aşamasına gelinmeden 

yapılmaktadır. Dünya’nın en yaygın modelleme yazılımlarından bir tanesi Metalline’ın uzman ekipleri ile kullanıldığında 

ortaya kullanıcıları son derece memnun edecek bir çalışma çıkartmaktadır.

Dijital alanda tasarımı tamamlanan ürünlerin prototip 

çalışmalarını da yine Ar-ge ekipleri üstlenmektedir. Bu aşamada 

ise ürünler birçok farklı dayanıklılık testlerinden geçmektedir. 

Elektrik ve mekanik anlamda dayanıklılık testlerinden geçen 

ürünlerde herhangi bir sorun yaşanmadığı durumlarda seri 

üretim aşamasına geçilmektedir.

Ar-Ge çalışmalarını ciddi bir şekilde yürüten ve her daim 

kendini geliştirme amacıyla süreçlerden geçen Metalline, 

müşterilerine en kullanışlı ürünü sunarken estetik anlamda da 

en uygun ürünleri üretmektedir.

Ar-ge Faaliyetlerimiz Nelerdir?

Ar-Ge çalışmaları esnasında yine sıkça kullanılan 

programlardan bir tanesi olan 3D yazılım  programı da 

3 boyutlu bir animasyon, modelleme ve görselleştirme 

programı olarak kullanılmaktadır. 

Ar-ge 
Faaliyetleri
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Farklı Firma 
İle Çalışıyoruz.+500

Referanslar

Muhasebe
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Sevgi Türker

 muhasebe@metalline.com.tr

Teoman Aksoy

pazarlama@metalline.com.tr

Ahmet Bayraktar

uretim@metalline.com.tr

Ömer Tuğrul

tasarim@metalline.com.tr

Meryem Şahin

Mustafa Keskin

satinalma@metalline.com.tr

Üretim Satış

Pazarlama 

Ar-ge & Tasarım 

Satın Alma

Ekibimiz

Metalline olarak bizleri farklı kılan; tescillenmiş kalite anlayışını benimseyen uzman ekibimiz! 

Her geçen gün üretim süreçlerimizi geliştiriyor, uzman ekiplerle bir araya geliyoruz. Üretimden son kullanıcıya ulaşım 

noktasına kadar titiz, hırslı ve vizyoner bir yapı içerisinde ilerliyoruz. Mimar ekipler tarafından yapılan ürün geliştirmeleri, 

ergonomik ve şık detayları üretimin her adımında yansıtmaya devam ediyor. Teknoloji ile birlikte sürekli geliştirilen 

çalışmalar, uzman mühendis ekiplerin liderliğinde yeniden yapılandırılıyor.  

Her zaman bir adım ileriye gitmek ve daha iyisini tasarlamak için ürünlerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 

Metalline üretim fabrikalarından satış ekiplerine kadar yürütülen her adım sizler için özenle detaylandırılıyor. 

Ekibimiz Hakkında

satis@metalline.com.tr
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METALLİNE Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti

info@metalline.com.tr

metallinecomtr
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