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COLOURS AND FINISHES 5

Note : . Evinoks A.Ş., herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

UPHOLSTERY CHOICES /
KUMAŞ SEÇENEKLERİ

*SELECT
Select seri sandalyeler sırt esnekliğini uzun 
süre kaybetmez çünkü esneme için yay çeliği 
kullanılmıştır.

Select serie chairs’ flexibility does not end 
thanks to the spring steel used at the back.

022 5483

0225481

022  5494

022 5478

022 5523

022 5319

022 5520

022 5493022 5482

022 5412

022 5521
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Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

COCO KARO 2648-02

COCO KARO 2641-06

COCO KARO 2671-04

COCO KARO 2641-04

COCO KARO 2673-01

COCO KARO 2607-03

COCO KARO 2672-02

COCO KARO 2648-03COCO KARO 2641-08

COCO KARO 2625-02

COCO KARO 2672-03

UPHOLSTERY CHOICES /
KUMAŞ SEÇENEKLERİ
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Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

DUNE ZIGZAG 4491

DUNE ZIGZAG 4488

DUNE ZIGZAG 4493

DUNE ZIGZAG 4486DUNE ZIGZAG 4482

DUNE ZIGZAG 4497 IVA ZIGZAG 1100-01

DUNE KREP 4486

DUNE ZIGZAG 4492DUNE ZIGZAG 4489

DUNE ZIGZAG 4483

LUCKY

Tüm modeller 10 adet sandalye yüksekliğinde istiflenir.
All models will stack 10 high.

Paraşüt tip tapaların 
çıkması zordur.

The parachute type glides 
does not come off.

UPHOLSTERY CHOICES /
KUMAŞ SEÇENEKLERİ
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Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

NAR PLAIN 4100-06

NAR PLAIN 4305-04

NAR PLAIN 4100-04

NAR PLAIN 4100-08

NAR PLAIN 4305-02

NAR PLAIN 4305-06

NAR PLAIN 4100-03NAR PLAIN 4100-01

NAR PLAIN 4100-09 NAR PLAIN 4305-03

NAR PLAIN 4100-07

NAR PLAIN 4305-01

NAR PLAIN 4305-05

NAR PLAIN 4100-05

NAR PLAIN 4100-02

Kendinden el tutmalı 
olarak tasarlanmış olup 
taşınması çok kolaydır. 
Sırtı poliüretandan 
üretilen, geniş sırt yüzeyli 
modelimizdir.

LUCKY

*ERGO sırt özelliği sadece Lucky modellerinde uygulanabilmektedir.
*ERGO back feature can only be applied in Lucky models.

Easy to carry with built 
in hand hold. It is a 
very comfortable chair 
thanks to it’s seats that 
can be produced from 
polyurethane foam.

UPHOLSTERY CHOICES /
KUMAŞ SEÇENEKLERİ
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Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

NAR PLAIN 5376-03

NAR PLAIN 7072-02

NAR PLAIN 5376-01

NAR PLAIN 5376-05

NAR PLAIN 5376-08

NAR PLAIN 5375-03NAR PLAIN 5375-01

NAR PLAIN 5376-06 NAR PLAIN 7072-01

NAR PLAIN 5376-04

NAR PLAIN 5376-07

NAR PLAIN 7072-03

NAR PLAIN 5376-02

NAR PLAIN 5375-02

SELECT
5 Farklı sırt tipi...  
5 Different back types...

UPHOLSTERY CHOICES /
KUMAŞ SEÇENEKLERİ
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Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

SUSA PLAIN 7048-01

SUSA PLAIN 7039-01

SUSA PLAIN 7083-01

SUSA PLAIN 7025-01SUSA PLAIN 7002-01

SUSA PLAIN 7065-01SUSA PLAIN 7047-01

SUSA PLAIN 7014-01

CASUAL
Halı ve sert 
zeminlerde aynı anda 
uyum sağlayabilen 
çekildiğinde kolayca 
hareket edebilen 
istiflemede çizilmeye 
karşi güvenli istif 
sağlayan tapalarımız 
uzun araştırmalarımızla 
geliştirilmiştir.

The moulded clear 
type or swivel type 
gliders can be used 
both on carpet and 
solid surfaces. And 
have been created 
after many long 
lasting endeavours.

SUSA PLAIN 7048-01

SUSA PLAIN 7039-01

SUSA PLAIN 7083-01

SUSA PLAIN 7025-01SUSA PLAIN 7002-01

SUSA PLAIN 7065-01SUSA PLAIN 7047-01

SUSA PLAIN 7014-01

UPHOLSTERY CHOICES /
KUMAŞ SEÇENEKLERİ
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ASTRA ORI 4656ASTRA ORI 4658ASTRA ORI 4667 ASTRA ORI 4659

ASTRA CARO 4654

UPHOLSTERY CHOICES /
KUMAŞ SEÇENEKLERİ
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Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

* Epoxy powder coated
* Epoksi toz boyalı

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

FRAME FINISH 
CHOICES /
GÖVDE RENK
SEÇENEKLERİ

RAL 830-M RAL 150-M

RAL 1035

7006 MAT

RAL 7021 TEXTURERAL 7012 TEXTURE

7048 PARLAK
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Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

POLAR DUST

HALO 1036

SUPRANODIC MEDIUM BRONZ

ANTHRACITE GRAY

POLAR ASH

GLOW 1035ANODIC BROWN

DB 703 GRAY SILVER DREAM

9006 TEXTURE

* Epoxy powder coated
* Epoksi toz boyalı

FRAME FINISH 
CHOICES /
GÖVDE RENK
SEÇENEKLERİ
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Tüm modeller 10 sandalyeye kadar 
üst üste istiflenebilir.  
All models can be stackable up to 
10 chairs high.

CASUAL

Paraşüt Tip Ayak Tapası
Swivel Type Feet Glides

Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

V70.TX.1B ROSE GOLD

MTXGA88 MAT METALİK GRİ 
TEKSTÜRE

BONSB08 METALİK ALTIN PARLAK K430Y5C BRONZ METALİK

RAL 9005 SİYAH TEXTUREKROM GÖRÜNÜMLÜ PARLAK RAL 1923 BONDED

* Epoxy powder coated
* Epoksi toz boyalı

FRAME FINISH 
CHOICES /
GÖVDE RENK
SEÇENEKLERİ
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PATENTLİ !
PATENTED! 

FACADE 
WOOD PATTERNS /
CEPHE AHŞAP
DESENLERİ

NEVADA A416

SMOKE OAK A363

TEAK A353 KARIA A411

MİDYAT CEVİZ FG-680PETRA A506

RİVOLİ A495

Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.
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FACADE WOOD 
SOLID COLORS /
AHŞAP DÜZ
RENKLER

AÇIK GRİ NTR D123 ANTRACITE D143

SİYAH

CORPUS WHITE D152CARAMAL GALAXY D159

Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.
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Flock kaplı masa.
Flock coated top.

FLOCK FOR TABLE /
MASA FLOK 

ANFORA GRAY 722

Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.
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CARPET
COLOUR CHART /
HALI
RENK KARTELASI

Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

ANTHRACITE F016GREY F014BEIGE F013RED F008

CARPET
LOGO EMBROIDERY/
HALI
LOGO BASKI
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FRAME
FINISHES /
YÜZEY
ÇEŞİTLERİ

Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

STAINLESS STEEL BRUSHED BRASS BRUSHEDSTAINLESS STEEL POLISHED BRASS POLISED

PAINTED BRONZ
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Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

BAG COLOUR
OPTIONS /
TORBA RENK
SEÇİMLERİ

600D KAHVE 600D KREM 600D AÇIK GRİ600D BODRO
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BODY COLOUR
OPTIONS /
GÖVDE RENK
SEÇİMLERİ

ANTRACITE D143 CAPPUCCINO D126
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2214 TEOS

NOV OTEL TRABZON 
HOTEL NOV TRABZON

Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

QUARTZ
STONE /
QUARTZ 
TAŞI

2110 ANGEL WHITE

5329 MOCCA MOUSSE

9719 MARQUINA LAVAGNA

2214 TEOS 3333 BOLETUS

8224 INTERSTELLAR7537 METROPOL GREY

9119 CALACATTA VENETO

3618 OLYMPOS

8727 SPA BLACK
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Mikro Beton

RIXOS PREMIUM BODRUM
PEOPLE’S  RESTAURANT

Note : . Evinoks A.Ş, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın tüm tasarım ve değişiklik haklarını saklı tutar. Evinoks A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde tasarımlar kullanılamaz veya kopyalanamaz.
           . Katalogda herhangi bir baskı, renk hatası veya ölçü, sayı değişikliği olması durumunda Evinoks A.Ş.’nin üretim kayıtlarındaki bilgiler geçerli olacaktır.

Note : . Evinoks Co. reserves all the rights of the designs and changes without any pior notice in the catalogue and the designs can in no way be used or copied without Evinoks Co.’s permission in writing. 
           . In case of any printing mistakes or changes in dimensions and numbers in the catalogue, the information in the production records of Evinoks Co. shall be valid.

MASSIVE SURFACE
SHAPES /
MASİF YÜZEY
KAPLAMA

5 EKSEN CNC YEŞİL LAKE

5 EKSEN MASİF 5 EKSEN CNC BEYAZ LAKE

5 EKSEN CNC KREM LAKE MİKRO BETON 5 EKSEN MASİF
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