


Hayatın her anında
keyif veren mobilya



Hakkımızda
Tilia ya da bildiğimiz adıyla “Ihlamur”. 
Gölgesinde dinlendiğimiz, 
miskokulu yapraklarıyla 
yüreğimizi ısıttığımız, 
anılarımızı paylaştığımız huzurun simgesi.

1963 yılından beri farklı ihtiyaçlar için 
mobilya üreten �rmamız tıpkı ıhlamur ağacı gibi 
güçlü ve köklü. 

Hede�miz, yaşadığımız her mekanda 
sizlerle mutluluğumuzu paylaşmak.

Tilia 2003 senesinden bu yana İstanbul Beylikdüzündeki 
15.000 metrekare lik yeni fabrikasında 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Başlıca Üretim Gruplarımız :

Plastik iç & dış mekan mobilyaları
Hotel, Cafe ve Restoran’lar için Contract Mobilyalar
Tilia olarak 60� ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.



Dış Mekan Sandalyeler
LaserChair Pandora

Metal ayaklar üzerine kıvrımlı polipropilen kabuk Laser Sandalye. 
Geniş ve rahat oturum alanı ile mutfak ve yemek odalarında kullanılmak için 
tercih edilebilen Laser, bekleme odaları, kulüp ve restoran gibi 
kamu alan kullanımları için de idealdir. Kullanım alanın geniş olaması, 
ürün dizaynının alternatif bir çok masa ile uyum sağlayabilmesi açısından 
tercih edilir.

Geleneksel ve modern karışımı Osmanlı desenlerinden esinlenen şekiller, 
modern malzemeler ve üretim teknolojisi ile ortaya çıktı. 
Sandalye Pandora, hem klasik hem de modern mekanlar için 
güzel bir kontrasttır.



Dış Mekan Düğün Sandalyeleri
Roma PPElite PC

Roma Sandalye. Barok stili düğün sandalyemizi beğenilerinize sunuyoruz.ELITE, hafif, pratik ve istiflenebilir ve hem iç hem de 
dış mekan organizasyonları için kullanılabilir 
bir etkinlik sandalyesi. ELITE sandalyeye değerli, 
seçkin ve sofistike bir görünüm kazandırmak için 
yeni ve şaşırtıcı rustik bir görünüm kazandırılmıştır.



Dış Mekan Koltuklar
Mars

Mars Koltuk bir Tilia klasiği… İşlevselliği ve tasarımı ile mükemmel 
Mars koltuk sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. 8’er adet olarak isitflenebilir. 
Şıklığı ve konforu, krem, beyaz, turuncu, kırmızı, açık yeşil, saks mavi ve siyah 
gibi renk alternatifleri ile size sunuyor.

Armchair Shell

Kunter Şekercioğlu ile yeni tasarım “Shell” iş birliğimizi
 duyurmaktan gurur duyuyoruz. Deniz kabuğundan 
ilham alan Koltuk Kabuğu koşullardan korunmuştur.



Dış Mekan Minderler
Octa Minder

3/5 cm 28-HD sünger kalınlığına sahiptir.
Kılıfı fermuar sayesinde kolayca çıkarılıp yıkanabilir.
Sandalye bacağına ipler ile sabitlenir.
Su geçirmez kumaş özelliğine sahiptir.

Tre Minder

Oxo, Flora, Roma, Napoleon XL, Tiffany H modeller ile uyumludur.
3 cm 28-HD sünger kalınlığına sahiptir.
Kılıfı fermuar sayesinde kolayca çıkarılıp yıkanabilir.
Sandalye sırtına ipler ile sabitlenir.
Su geçirmez, yapay deri, kadife ve akron olmak üzere 
4 kumaş seçeneğine sahiptir.



Dış Mekan Bar Sandalyeleri
Capri Bar Sandalyesi (65 cm)

Kafeler, restoranlar ve konaklama alanlarında Sandalye Capri 
ile mükemmel uyum. Monoblok sandalye, fiberglas takviyeli 
polipropilenden yapılmıştır. Sağlam yapısı konaklama alanları 
için mükemmeldir. İstiflenebilir, iki farklı oturum yüksekliğine sahiptir: 
65/75 cm. Minder seçenekleri mevcuttur.

Bar Chair Sozo (65cm)

Kafeler, restoranlar ve konaklama alanlarında Sandalye Sozo ile 
mükemmel uyum. Monoblok sandalye, fiberglas takviyeli 
polipropilenden yapılmıştır. Sağlam yapısı konaklama alanları için 
mükemmeldir. İstiflenebilir, iki farklı oturum yüksekliğine sahiptir: 
65/75 cm. Minder seçenekleri mevcuttur.



Dış Mekan Masalar
Antares 70×70 İreko Tabla

Antares ailesini tamamlayan yeni bir üye. Royal Koltuk, 
Antares Koltuk, Antares Sandalye ve Antro Sandalye ile 
muhteşem kombinasyonlar yapmak için tasarlanmıştır. 
Alüminyum taban üzerine irekko ve cam tabla alternatifleri 
mevcuttur.

Osaka Ø110 Cam Tabla Alüminyum Ayak

Osaka Masa Ø110 aluminyum ayak + camlı plastik Tabla



Dış Mekan Masa Ayakları
Katlanır Masa Ayağı Moon Antares Double



Dış Mekan Şezlonglar
Mare (Kolsuz)

Tilia’nın yeni Şezlongu Mare… PP içerikli plastik yapı üzerine sentetik file 
kumaş döşemeli olarak tasarlanmıştır. 4 farklı pozisyonda ayarlanılabilen 
sırt ayarı, kaymaz ayakları ve gizli teker sistemi ile beğeninize sunulmaktadır.

Maris

Beyaz ve ahşap olarak iki renk seçeneği olan kollu şezlong 
Maris Polipropilenden üretilmektedir. 25 parça olarak 
üst üste istiflenebilir. 4 farklı pozisyonda ayarlanabilen sırt ayarı, 
kaymaz ayakları ve gizli teker sistemi ile konforu size sunmaktadır.



İç Mekan Sandalyeler
Eos-X Pad (Mat)

EOS-X, rahat, konforlu ve çeşitli kumaş kombinasyonlarında kaplanmış konturlu, 
anatomik bir kabuğa sahiptir. Merkezi kaburga konstrüksiyonu ve kenar dikişi 
sayesinde bir yumurta morfolojisini anımsatan sandalyenin şekli, ürünün 
hem yapısal hem de dekoratif bir teması haline gelir. İyi bitirilmiş metal krom 
ve mat boyalı çerçeve, bu versiyonu ofis için mükemmel hale getirir. 
EOS-X’inizi istediğiniz gibi yapılandırın. Farklı boyutlarda LAMAX-X tabloları 
ile uyumlu olabilir.

Eos-V

Çift renk enjeksiyon teknolojisi ile üretilmiş olan ahşap ayaklı 
EOS-V koltuk güzelliği ile göz kamaştırıyor. Ahşap ayaklı 
EOS-V koltuğunuzu iç mekanlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. 
EOS-V 2018’de sunduğumuz yeniliklerden biri. Beğeneceğinizi umarız…



İç Mekan Koltukları
Gora Office Gora-V Pad



İç Mekan Bar Sandalyeleri
Eos-M Bar Pad Painted Leg Eos-V Bar



İç Mekan Masaları
Lamax Round (4 legs) Lamax Rectangle



Modern Yapı Hakkında



ÇALIŞTIĞIMIZ MARKALAR

DAIKIN 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla Türkiye’de faaliyetini sürdüren Daikin, 

Temmuz 2011’de Türkiye iklimlendirme sektörünün en önemli oyuncularından Airfel’in 

%100 hissesini satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir oyuncusu olmuştur. 

Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir.

AİRFEL Isıtma, soğutma ve havalandırma sektörünün öncü firmalarından AIRFEL, 

1999’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana, yaptığı cesur atılımlar ile yükseliş 

grafiğini ve cirosunu her yıl daha da artırıyor. 10 yılda sektörün öncüleri 

arasına girmeyi başaran AIRFEL, 2009’da %15 lik pazar payına ulaşarak 

istikrarlı büyümesine devam ediyor.

SIESTA Türkiye’nin ilk plastik bahçe mobilyaları üretimi ile sektörün lideri Siesta, 

1978 yılında lşılplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında kurularak, 1987 yılında 

plastik mobilya üretimine başladı. Global bir marka olma hedefiyle yola çıkan 

Siesta, ‘kaliteli ürün üretme’ misyonunu, estetik ve tasarım ile buluşturarak 

iç ve dış mekanlar için ürünler tasarlamaktadır.

TILIA 1963 yılından beri farklı ihtiyaçlar için mobilya üreten firmamız tıpkı ıhlamur ağacı gibi 

güçlü ve köklü. Hedefimiz, yaşadığımız her mekanda sizlerle mutluluğumuzu paylaşmak 

Tilia 2003 senesinden bu yana İstanbul Beylikdüzündeki 15.000 metrekare lik 

yeni fabrikasında faaliyetlerini sürdürmektedir.



Siesta
exclusive

www.siestagokturk.com




