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TARİHÇE

 MODULSET 2014 yılında kendi öz sermayesi ile 
Aksaray'da kurulmuş bir şirkettir. 
 İmalat sektörünün içinde olan MODULSET Mutfak 
Dolapları, Banyo Dolapları, Vestiyerler, Çocuk odaları, 
Yatak Odaları imalatı ve satışı yapmaktadır.
 Gelişen ve değişen sektörel teknolojiye ayak 
uydurmasını bilmiş, makine parkını ve teknik ekip 
donanımını en üst düzeyde tutmuştur. Aksaray Organize 
Sanayi Bölgesinde kurulan fabrikasında bu gelişim ve 
değişimin içinde olup her geçen gün makine parkını ve 
teknik ekibini geliştirerek kendini daha da ileriye götürecek 
bilinçle hareket etmektedir.

 Bugün istenilen her türlü Ürünü sorunsuz ve ivedi 

bir şekilde imal edip kullanıcılarına sunmaktadır.

İmal edilen ürün her zaman kendi ürünü 

olduğunun bilincinde olan ve ürününün arkasında 

durabilen, müşteriler arasında ayrım yapmadan tüm 

müşterilerine aynı ilgi, alaka ve çözüm stratejisi ile 

yaklaşan bir kurumdur MODULSET. 

HISTORY

 MODULSET has been established in 2014 in 
Aksaray with its own equity. 
 MODULSET is producing and merchandising 
kitchen cabinets, bathroom cabinet, cloakroom, children's 
room furniture, and bedroom furniture. 
 MODULSET has been adapting itself to changing 
environment of technology and sector by updating its 
machine park and technical equipment. MODULSET takes 
actions those lead it to future improvements by 
developing its machine park and technical equipment in its 
facilities located at Aksaray Organized Industrial Zone.  
 MODULSET has the capability to produce and 
deliver all kind of products in time without any defect.
 MODULSET provides its all customers a good level 
of service with a goal-oriented special concern and stands 
behinds its all products and their possible problems in 
process. 

Modülset Mutfak'ın ürünlerde ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Ürün renkleri, baskıdan dolayı farklılık gösterebilir.
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TASARIM

 Müşterilerimizden gelen talepleri en doğru şekilde değerlendirmek 
için firmamız  bünyesinde bulunan proje personeli, ürünlerin çizimlerinden 
başlayarak tüm konsepti, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda teknik 
bilgi ve tecrübesiyle sunar. Ekonomi ve Tasarım anlamında en doğru projeyi 
ulaştırır.
 Teknoloji ve kaliteden ödün vermeyen firmamızın amacı 
müşterilerimizin rahatlıkla kullanabileceği mekanlar yaratıp, estetik çizgiler 
taşıyan, görsel açıdan rahatsız etmeyen kurgular oluşturmaktır. Evlerde, 
ofislerde, restoranlarda ve birçok mekanda hızlı ve ekonomik çözümler 
sunuyoruz. Ayrıca şıklığı, zarafeti ve teknolojiyi buluşturan sıra dışı 
mekanlar yaratıyor, ürettiğimiz, uyguladığımız mobilyalarda da birbirinden 
bağımsız zevklere özel seçenekler sunuyoruz.

DESIGN

 Our equipped staff prepare all the concept starting from designing 
the products through their technical experience in accordance with our 
customers' demands in order to interpret their requests properly. As a 
result, they end up with the best project in economic and designing. 
 Our firm, which never compromises technology and quality, aims 
not only to create residences that our customers can easily use but also set 
up places holding aesthetic beauty and visual harmony. In order to reach 
this aim we provide fast and economic solutions for flats and houses, 
offices, restaurants, and other places. Besides, we form extraordinary 
environments combining elegance, grace and technology. Likely, our 
furniture has various alternatives for people who have different taste of 
designs.
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MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Yıllardır edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizle sizler 
için tasarladığımız ürünleri sunarken yalnızca 
siparişiniz ve ürünün teslimine kadar olan süreçle 
sınırlı olmayan, kalıcı ve sıcak dostluklar kurmak 
temel hedefimizdir.

CUSTOMER RELATIONS

Our main purpose is to establish consistent and 
warm relationships by offering products designed 
for you through knowledge and experiences that we 
have gained for years.

KALİTE KONTROL

Bu birimin öncelikli görevi gelen hammaddenin 
üretim kriterlerine uygunluğunu kontrol etmektir. 
Birim elemanları ardından hammaddenin üretim 
süreci aşamasında standartlara uygun işlenip 
işlenmediğini tespit eder ve ürünün tüketiciye 
tesliminden önceki son kontrolleri yapar.

QUALITY CONTROL

The main task of this unit is to check whether the 
present raw material complies with the criteria of 
manufacturing. Then the staff of this unit oversees if 
the raw material is worked according to the 
standarts during manufacturing process. Finally, 
they make the last supervision before the product is 
delivered.

LOJİSTİK

Üretimi bitmiş malzemenin, sevkinden başlayarak 
en iyi şekilde yerine ulaştırılmasına, malzemenin 
sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde montajının 
yapılmasına kadar geçen süreci yönetim altında 
tutarız. Hizmetimizde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak bizim en önemli vazifemizdir.

LOGISTIC

Preparing transportation schedule of the products 
of which quality control has finished, their 
transportation, applying packaging and loading 
rules, mounting products properly according to the 
Project and delivering them to the customer without 
any problem are practiced by this unit.
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Ücretsiz projelendirme, nakliye, montaj

 Ücretsiz projelendirme hizmeti Modülset 
tasarım uzmanları tarafından verilmektedir. 
Modülset 'de görev alan uzmanlar, kendi 
formasyonlarına ek olarak tasarımdan üretim 
detaylarına, yeni trendlerden ürün ve malzeme 
bilgisine kadar pek çok konuyu içeren uzun bir 
eğitim sürecinden geçtikten sonra hizmet 
vermeye başlamaktadır.
 Modülset 'de ideal bir mobilya için atılan 
her adımda, istenilen kaliteye ulaşmak üzere 
insan faktörü ve başarılı bir ekip çalışmasının 
önemi bilinmektedir. Bu bilinçle, kurulduğu 
günden bu yana insan kaynağına, bilgiye, 
deneyime ve yaratıcılığa gereken önemi veren 
Modülset, daima gelişim içinde olmayı 
hedeflemektedir.

PROJE

 Modülset, projelerinize değer katar.
Mimari proje aşamasında mutfak planlamasından 
tesisata kadar pek çok konuda danışmanlık 
hizmeti veren Modülset, her projenin tasarım 
ortağı olarak kusursuz bir hizmet sunmaktadır. 
 Son teknoloji ile donatılmış bir tesise sahip 
olmanın avantajlarını sunan Modülset, bilgisayar 
yazılımlarıyla desteklenen üretim, satış ve 
planlama süreçleri sayesinde malzeme ve üretim 
kalitesini sürekli denetlemekte, zamanında ve 
eksiksiz teslimat yapmaktadır.
 Konusunda uzman ekipler tarafından 
ver i l en  monta j  h i zmet le r i ,  Modü l se t  
profesyonelliğini bir kez daha vurgulamaktadır.

FELSEFE

 İlham, araştırma, yaratıcılık...
İnsanların yaşamlarına mutluluk katmak, yaşam 
kalitelerinin artmasına katkıda bulunmak, 
Modülset ' in hem misyonu hem de en büyük 
ilham kaynağıdır. 
 Özgün tasarımlar, mutfak kullanıcılarının 
alışkanlıkları ve gereksinimleri düşünülerek 
gerçekleştirilmektedir. Günümüz teknolojisinin en 
son olanakları kullanılarak yaşama farklılık 
katacak, estetik değerler taşıyan, dayanıklı 
mutfaklar tasarlanmaktadır.
 Var olan gelişme ruhu ve engin 
tecrübesiyle Modülset, farklı yaşam biçimlerine 
uyan ve “evimdeyim” dedirten mutfaklar 
yaratmaktadır.

BİRİKİM

Başarı, deneyim ve birikim işidir.
Kurulduğu günden bu yana sadece mobilya tasarımına ve üretimine odaklanan Modülset, farklı beklentileri karşılamakta uzmanlaşmış, mutfak tasarımının 
tüm inceliklerine hâkim olmuş ve yılların kazandırdığı birikimle ortaya daima mükemmel sonuçlar çıkarmayı başarmıştır. Modülset, malzeme bilgisinden 
üretim teknolojilerine, tasarım dünyasındaki yeniliklerden müşteri beklentilerine, pek çok konuda sahip olduğu eşsiz birikimi her geçen gün 
zenginleştirmekte ve bu sayede kusursuz projelere imza atmaktadır. 

Test edilmiş kalite
Mutfak mobilyaları evimizdeki diğer mobilyalardan farklı olarak yoğun kullanıma, su buharına, neme ve ısıya maruz kalmaktadır. Bu nedenle malzeme 
kalitesi büyük önem taşımaktadır. Modülset mutfaklarının malzeme seçimi, mutfaktaki kullanım koşulları altındaki direnç ve kullanım ömrüyle ilgili 
testlerden geçirilerek yapılmaktadır. 

Mutfak bir tasarım ürünüdür.
Modülset mutfaklar; tasarımıyla, detaylarıyla, malzeme ve ürün kalitesiyle fark yaratmaktadır. Modülset ekibi, kişiye özel ihtiyaçlara cevap verebilmek ve 
mutfakta farklı çözümlerle müşteri beklentilerini karşılayabilmek üzere ürün gamını her geçen gün zenginleştirmektedir.
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FREE PROJECT DESIGNING, TRANSPORT & 
INSTALLATION
 Free project designing service is provided 
by Modulset design experts. In addition to their 
education formations, the experts working in 
Modulset start to serve after a long training period 
which covers many subjects not only from design 
to production details, but also from new trends to 
product and material knowledge.

In Modulset, human factor and the importance of 
successful teamwork are aprreciated in every 
step taken for an ideal furniture in order to reach 
the desired quality. With this awareness, 
Modulset, which has given the necessary 
importance to human resources, knowledge, 
experience and creativity since its establishment, 
always aims to make further progress.

PPROJECT DESIGN
Modulset enriches your projects.

 Modulset, which provides consultancy 
services in many aspects from kitchen planning to 
installation during the architectural project stage, 
offers a perfect service as the design partner of 
each project. Offering the advantages of having a 
facility equipped with state-of- the-art 
technology, Modulset continuously monitors the 
quality of materials and production, makes timely 
and complete deliveries by means of the 
production, sales and planning processes 
supported by modern computer software. The 
installation services provided by the expert teams 
emphasize, hereby, the professionalism of 
Modulset once again.

PHILOSOPHY
Inspiration, research, creativity...

 Adding happiness to people's lives and 
contributing to the improvement of their quality 
of lives are both the mission and the greatest 
inspiration of Modulset. Original designs are 
realized by considering the habits and needs of 
kitchen users. Durable kitchens, which are adding 
difference to life and also carrying aesthetic 
values, ??are designed by means of the 
advantages of the use of up-to-date technology. 
With full spirit of development tenacity and wide 
experience, Modulset creates kitchens that 
conform to different life-styles and make people 
say ''Im at home ”.

KNOW-HOW

Success is result of experience and know-how.
Since its establishment, Modulset, which has focused solely on furniture design and production, has specialised in meeting different expectations, has 
mastered all the subtleties of kitchen design and has always managed to produce excellent results with years of experience. Modulset enriches its unique 
know-how day by day in many aspects from the knowledge of materials to the production technologies, from the innovations in the design world to the 
expectations of the customers, and thus, implements flawless projects.

THE TESTED QUALITY

Kitchen furniture is exposed to intensive use, water vapour, moisture and heat unlike the other furniture at our homes. Therefore, material quality is of great 
importance. The material selection of Modulset kitchens is made after testing the resistance and physical lifetime under the relevant conditions of use in the 
kitchen.

KITCHEN IS A DESIGN PRODUCT

Modulset kitchens make a difference with its design, details, material and product quality. The Modulset team has been enriching its product range day by 
day in order to meet the individual needs and customer expectations with different solutions in the kitchen.
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MUTFAK MODÜL SİSTEMLERİ

Mutfakları sadece ihtiyaçlarımızı karşılayan mekânlar olarak değerlendirmek haksızlık olur. 

Mutfağınızın her noktasını değerlendirmeye olanak tanıyan özel tasarımlarımızla düşlerinizi 

gerçekleştiriyoruz.

KITCHEN MODULAR SYSTEMS
It would be injustice to treat kitchens as places that are used only in need. We make your 
dreams come true with our designs that use every space of your kitchen.

“Hayallerinizdeki mutfağı yaratın, mutfağınızda konforun keyfini yaşayın” diye size özel 
tüm detayları sunuyoruz. Gerçek birer yaşam alanı haline gelen mutfakların birbirinden 
farklı, işlevsel, konforlu ve şık örneklerini tasarımlarımızda bulacaksınız.

We present all details special for you so that you can have the kitchen in your dreams and 
experience luxury of it. You will find the kitchens among our different, functional, 
luxurious, and elegant designs.

SENİN MUTFAĞIN SANA ÖZEL OLSUN
Bir mutfaktan ne beklersiniz? Şık, kullanışlı, bakanların hayran kaldığı, sağlam ve tabii ki 
her şeyden önce sizin beğeni ve ihtiyaçlarınıza uygun olmasını. İşte bu hayal ettiğiniz 
mutfak şimdi yeni Modülset Mutfak koleksiyonlarında var. 
Elinizdeki bu katalogda bulanan tüm mutfak tasarımları her metrekareye uyarlanabilen 
ölçülerde sadece size özel üretilebiliyor. Üstelik istediğiniz renkte‚ istediğiniz modüller 
eşliğinde...
Mutfağınız ister küçük ister büyük olsun, ama mutlaka yaşam enerjinizi arttırsın. Her 
girdiğinizde içinizi açsın ve her zaman tazelenme duygusunu yaşatsın.
Çünkü her mutfak bir Dünya demektir.

LET YOUR KITCHEN BE SPECIAL FOR YOU

What do you expect from a kitchen? Stylish, practical, durable, admirable to those looking 

at it and, of course, above all, to suit your tastes and needs. This kitchen you dream of is 

now in the new Modulset Kitchen Collections.

All the kitchen designs found in this catalogue can be custom-made for you according to 

each meter of the measure of your kitchen. Moreover, in any color you want‚ in company 

with the modules you want ...

No matter your kitchen is small or large, but surely assure that it helps your life energy 

increase every time you enter in it, let it cheer you up and make you feel the freshness and 

recreate you.

Because every kitchen is a world...
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SADE AMA ŞIK BİR TASARIMIN ÜRÜNÜ...
A SIMPLE BUT ELEGANT DESIGN PRODUCT ...ELEGANT
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KENTLİ, KEYİFLİ VE MODERN ÇİZGİLER...
URBAN, JOYFUL AND MODERN LINES ... URBAN
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HEYECAN VERİCİ BİR MUTFAK SİZİ BEKLİYOR
AN EXCITING & INSPIRING KITCHEN IS WAITING FOR YOUINSPIRATION
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NEFES KESEN BİR ESTETİK
A BREATH-TAKING AESTHETICS BREATH
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GERÇEK BİR TASARIM HARİKASI
AN ASTONISHING DESIGN MASTERPIECEBOUTIQUE
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DERİNLİK DUYGUSU VEREN GİZEMLİ BİR DOKUNUŞ
A MYSTERIOUS TOUCH THAT GIVES SENSE OF DEPTH MYSTERY
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İLK BAKIŞTA AŞIK OLACAKSINIZ
YOU WILL LOVE AT FIRST SIGHTLOVE
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HER AYRINTISIYLA İDDİALI BİR MUTFAK
AN ASSERTIVE KITCHEN IN EVERY DETAIL CLAIMED
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ASALETİYLE GÖZ DOLDURAN BİR MUTFAK
A ROYAL, IMPRESSIVE & EYE-CATCHING KITCHENNOBLE
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YALINLIĞIN KARŞI KONULAMAZ DAVETİ
IRRESISTABLE INVITATION OF PLAINNESS SIMPLE
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HUZURU MUTFAĞINIZA TAŞIYIN
FEEL THE PEACE AND WARMNESS IN YOUR KITCHENSERENITY
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MODERN TASARIM
MODERN DESIGN MODERN
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FARKLI OLMAK İSYENLERE
TO THOSE TO BE DIFFERENTCONTEMPORARY
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BÜYÜK ALANLAR İÇİN MODERN ÇİZGİLER
MODERN LINES FOR LARGE AREAS LINES
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ZERAFETE ATILAN İMZA
SIGNED WITH ELEGANCESTYLE
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KALİTENİN EN SADE HALİ 
THE MOST SIMPLE STATE OF QUALITY DARK
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FERAH VE AYDINLIK MUTFAKLAR
SPACIOUS AND BRIGHT KITCHENBRIGHT
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ZENGİN VE SADE GÖRÜNÜŞ
A RICH & PURE APPEARANCE CAPPUCCINO





www.modulset.com.tr

MODULSET İnş. Mob. Mad. Eşy. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Erenler OSB Mh. 27. Sk. No:13 / Z101 | AKSARAY / TÜRKİYE

+90 544 548 1178 | + 90 545 931 5565 | +90 553 429 8950 

info@modulset.com  |  export@modulset.com

facebook.com/modulset

instagram.com/modulset

twitter.com/modulset

MODULSET
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