
 



HAKKIMIZDA 

    Arena Tasarım Mobilya, Kocaeli Gebze Güzeller O.S.B.’ de kurulan özel mobilya 
imalatı alanında 2000 m² açık alan, 3500 m² kapalı alanı içerisinde geniş makine 
parkurları, Boyahane, Ofisler, Toplantı odası, Yemekhane, Mescit ve Malzeme 
deposu bulundurmaktadır.  

       



GERÇEK İLE HAYALİ YAŞATAN 
TASARIMLAR… 

  Arena Tasarım Mobilya olarak, 
İş imkanının ve Reklam 
şirketlerinin yoğun olduğu 
bölgede son teknoloji 
ekipmanlarla yurtiçi ve yurtdışı 
reklam şirketleri, müteahhitler, 
inşaat firmaları, mağazalar, 
okullar, oteller, kafeler, 
restoranlar gibi müşterilerine ; 

Teşhir masası, Banko, Vitrin, Tezgâh, Raf, Çekmeceli dolap, Banyo dolabı, Mutfak 
dolabı, gardırop, vestiyer, masa, sandalye ve gerektiğinde diğer dekorasyon işleri 
ile de birleştirerek bir evin ihtiyacı olan; Panel kapı- pencere- laminant parke-
çelik kapı-fayans-kalebodur-kartonpiyer-boya-badana-alçı-sıva vb. işlerinde 
taşeronluğunu üstlenerek iç demirbaşların imalatlarını belirlenen süre, özen, 
kusursuz kalite ve üretimle gerçekleştirmekteyiz.  

Arena tasarım mobilya, İç mimari tasarıma ilişkin her alanda hizmet verip büyük 
ölçekli projeleri de son teknoloji ekipman ve tecrübeli ekip ile kolaylıkla 
yürütmekte ve yönetmektedir.  

       

   
 



Misyonumuz  
      Ana hedefimiz, Ürünleri imal edip iş ortaklarına kaliteli, tam zamanında, 
eksiksiz, kullanışlı ve uzun ömürlü ürünler sunarak dünya çapında saygın 
endüstriyel organizasyonları üstlenip yatırımlarımıza değer katmak. 

 

 

Vizyonumuz 
     Çevreye ve iş ortaklarına değer vererek saygılı, adil ve hassas yaklaşımlarda 
bulunup, her adımda ürünleri kontrol edip, son teknolojiyle çözüm odaklı 
tedarikçi ve her zaman akılda kalıcı olmak.                                                                                           

 
TASARIMINI veya 
ÜRÜNLERİNİ YAPTIĞIMIZ       
İŞLER    → → →  



GEBZE OSB OFİS                                            

 

 

                     



GEBZE YANYOL OFİS                                                 

     

    

     



TOPLANTI ODASI  

 

                                  

  



GARDROBE CAFE & BUTİK 

                                                                     

           

                                             



AKASYA GÜMÜŞ 

      

                                        

 



TÜRK TELEKOM  

  

  

 



                                

    

                             



TOPFACE -MAKE UP STYLE- 

 

                                

 



PROFİLO  

          

      

                     



KİTCHEN  

 

 



DOĞA KOLEJİ 

 

                                    

 



MUTFAK DOLABI  

 

 



 

 

                  



 

                                     

      

                        



    MASA-SEHPA                                                                                                                                                             

 

 

                                                                      



                                       

    

                                                              



DRESUAR 

 
 

   



KİTAPLIK 

      

 

                      



VİTRİN 

         

          

                   



İÇ MİMARİ PROJELER 

 

   

                
DEVAMI→ 



 

 

               



BANYO DOLABI 

 

                                   

              



VESTİYER   

                                                                                                                 

                                                                                                   

 



GÖMME DOLAP  

 

                                 

  
  DEVAMI→ 



 

                             

 



OYMA ÇERCEVE  

 

                                

 



KAPI  

 

                                           

        



DİĞER İŞLERİMİZ  

 

  

  



 

 

 



FABRİKAMIZ 

 

 

                   



REFERANSLARIMIZ 

      

   

             

 



                                                

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ 

FERHAT FINDIK (FİNANS YETKİLİSİ) = 0507 259 4039 

ŞAFAK ÖZER (SATINALMA YETKİLİSİ) = 0531 254 9869                                                                                                                                          

 

TELEFON 
0262 643 58 19 

 

ADRES 

GEBZE GÜZELLER O.S.B. EBULFEZ ELÇİBEY SOKAK NO:13 KAT:1 GEBZE/KOCAELİ 

 

E-MAİL/FAX 

info@arenatasarim.com.tr 

ferhat.findik@arenatasarim.com.tr 

Siz değerli müşterilerimizi ofisimiz ve toplantı odamızda ağırlamaktan mutluluk 
duyarız. 

tel:0262%20643%2058%2019
mailto:info@arenatasarim.com.tr

