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HurdaHane, İstanbul’da bulunan ahşap 
tasarım atölyesidir. Odağımız masif 
ahşapla kişiye ve yerine göre üretilmiş 
çözümlerdir. Kullandığımız malzeme 
ve teknikler ile gelenekleri korurken 
modern yaklaşımları da tasarım ve üretim 
sürecimize katarak geçmişten esinlenen, 
bugüne ait üretimler yapıyoruz.

Kişiye ve mekana özel olarak 
üretilen tasarımlar size ait 
sorunları çözerken, zevklerinize, 
hobilerinize ve ihtiyaçlarınıza da 
uyum sağlar.Tüm tasarımlarımız 
biriciktir ve yerine özeldir. Bu 
sebeple her yeni üründe yeni 
bir üretim detayı ve süreci de 
tasarlamamız gerekiyor. Bu 
zorluğu severek üstleniyor ve her 
adımda daha yaratıcı ve kaliteli 
çözümler ile yolumuza devam 
ediyoruz.

Tasarımlarımızı masif ahşap 
ile yapmayı tercih ediyoruz. El 

işçiliği ile her detayına özen 
göstererek bir araya getirdiğimiz 

ahşapların dokusunu özel 
teknikler ile ortaya çıkartıyor, 

doğallığını koruyoruz. 
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AGENDA



Ahşabın,   küçük günlük 
objelerden, hobilerimize ve 
mobilyalarımıza hayatımızın 
her alanında yeri olduğuna 

inanıyoruz .

Tasarım ofisimiz ile atölyemizin 
bir araya geldiği hangar üretim 
sürecimizin bir yansıması. Bir 
mekanda Mimarların ve ahşap 
ustalarının beraber çalışması ile 
mobilyalarımız ile pratik çözümler 
üretiyoruz.

Mobilyalarımız geleneksel 
ahşap detayları ile üretiyoruz. 
Bu sayede güzel olduğu 
kadar sağlam ürünler ortaya 
çıkartıyoruz. Tasarımlarımıza 
gösterdiğimizözeni bu sayede 
üretim aşamasında da devam 
ettiriyoruz.
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Salonlarımız evimizin en önemli yaşam alanlarından biri. Ailemiz ile vakit geçirdiğimiz, 
hobilerimizi yaptığımız ve sergilediğimiz, dinlendiğimiz bir oda. HurdaHane 
mobilyaları da salona getirdiği çözümler ile mekana konfor ve ahşabın sıcaklığını 
getirirken sizi ve kişiliğinizi de yansıtmayı hedefler.
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LIVINGROOM



Kitaplıklar bir çok şekle ve boya bürünebilir. 
Bizim için önemli olan kitaplığınızın 
ihtiyaçlarınıza uyarak hobilerinizi ve 
zevklerinizi yansıtan depolama alanından 
öte bir mobilyaya dönüştürmektir.
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BOOKCASES



SOLID 
WOOD
BOOKCASES 

Masif ahşap kitaplıklarımız farklı zevklere, 
hobilere ve ihtiyaçlara göre şekilleniyor. 
Çok kitabı olan ve depo alanına ihtiyaç 
duyanlar için yoğun kitaplıklardan, 
duvarlarını dekore etmek isteyenlere 
hafif ve boşluklu kitaplıklara kadar farklı 
modeller her eve ve kişiye özel olarak 
tasarlanıp üretiliyor.
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Metal strüktürlü kitaplıklarımız ince yapıları 
ile masif ahşap raflara hafiflik getiriyor. Masif 
ahşap kitaplıklara daha ekonomik bir çözüm 

olmasına rağmen estetik ve işlevden ödün 
vermiyor. Gizli LED ışık sistemi ile kitaplığın 

ötesine geçerek salonlarımızda dekoratif bir 
ışık kaynağı haline geliyor.
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LIGHTNESS 
with METAL



Değerli koleksiyonlarınız, ev partileriniz ve keyfiniz için özenle 
sakladığınız içkileriniz HurdaHane barlarında odanızın en dikkat 
çekici öğesi haline geliyor. Işık, cam, metal ve ahşabın buluştuğu 
barlarımız hem keyifli hem de sıcak bir atmosfer yaratıyor.
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BARS



Şeffaf, açık ve ince barlardan; depo alanı 
çok, odanın bir parçası haline gelen 

yoğun barlara kadar ahşap ile farklı tarz 
ve ihtiyaçlara uygun barlar üretiyoruz. 

Kullandığımız metal bar vekulp aksesuarları 
ile farklı temalara uygun tasarımlar 

gerçekleştiriyoruz.
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Orta Sehpalar ihtiyaç, istek ve mekanın 
gereksinimlerine göre bir çok farklı şekle 
girebilen, salonu tamamlayan ve konfor 
sağlayan önemli parçalardan biridir.

ORTA SEHPA



Müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda 
çekmeceli ve depo alanlı veya tamamen 
boş ve hafif sehpalar tasarlıyoruz. 
Koleksiyoner sehpamız ise üzerindeki cam 
sergialanı sayesinde sehpayı bir sergi 
alanına çevirerek hobilerinizi sergilemenize 
fırsat veriyor. 
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ORTA SEHPA



Yemek masaları salondaki en büyük lekelerden 
ve görsel odak noktalarından biridir. Masif ahşap 

masalar aynı zamanda ağaç dokusunun ve 
deseninin en çok dikkat çektiği mobilyalardan biri 

olarak salonun en önemli parçasıdır.
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Yemek masaları sade şekilleri ile farklı 
detay ve varyasyonlara elverişlidir. 
Özenle el işçiliği ile ürettiğimiz masif 
ahşap masalarımız geçme detayları, 
ahşap dokuları, torna ayaklar ve sade 
bitişleri ile farklı tarzları ynsıtmaktadır.
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YEMEK 
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Koltuklar salonumuzun şeklini, tarzınıve konforonu belirleyen 
büyük mobilyalardır. Hayvan dostu keyifli ve her halinize 

uyabilen HurdaHane koltukları içlerindeki süprizler ile sizleri 
şaşırtmaya hazır.
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KOLTUKLAR



Size yalan söyleyen bir koltuğunuz 
var, adı Pinokyo! Pinokyonun uzayan 
minderleri istediğinizde rahatça ayak 

uzatarak oturduğunuz bir koltuğa 
dönüşür. Arkasında ise bu sırrını 

saklayan dekoratif bir dresuarı vardır. 
Pinokyo evinize hem rahatlık hem de 

şıklık katar.
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PİNOKYO



Konsollar salondan yatak odasına, girişlere 
dekoratif veya depolama alanı olarak kullanablen 

çok  işlevli bir mobilya olarak HurdaHanenin en 
sevilen ürünlerindendir.
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KONSOLLAR



Sevdiğiniz eşyalarınızı koruyarak 
sergileyebileceğiniz veya tüm fazla 
eşyalarınızı rahatça depolayarak 
sakladığınız konsollarımız evinizi 
düzenlerken güzelleştiriyor. 
Konsollarımız cam, panjur, metal ve 
ahşa gibi farklı malzemeleri bir araya 
gelmesi ile boyundan uzunluğuna 
yerine özel olarak tasarlanıyor.
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CONSOLES



Farklı birleşim ve kulp detayları ile dekoratif 
konsollarımız masif meşenin güzelliğini ortaya 
çıkartırken; bitkileriniz, hobileriniz ve dekoratif 

eşyalarınız için güzel bir altlık oluşturuyor.
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DEKORATİF
 KONSOLLAR
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YATAK ODASI



Yatak odalarımız HurdaHane mobilyaları ile 
sıcak, rahat ve samimi bir mekana dönüşüyor. 
Küçük fakat çarpıcı komodinlerden bol çekmeceli 
ve zarif şifonyerleri; masif meşenin güzelliğini 
ortaya çıkartarak tasarlayıp, üretiyoruz.
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KOMODİN ve 
ŞİFONYER



İhtiyaçlarınıza göre komodinler çekmeceli 
ve raflı veya sadece küçük bir sehpa gibi 

tek bir yüzeye sahip olabilir. Farklı ayak 
birleşim detayları ile ve ahşabın doğal 

budaklı dokusu sayesinde komodiler tarz 
olarak da farklılaşır.
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KOMODİNLER



Yataklar ve yatak başları hem konfor hem de 
dekoratif bir öğe olarak yatak odasının en 
baskın mobilyalarından biridir. Hurdahane 

yatakları detayları dokusu ve hissiyatı ile özel 
bir uyku deneimi sunar.
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BEDS & 
  HEADBOARDS



En ideal ve rahat yüksekliğe göre tasarlanan 
yataklarımızın önceliği konforlu bir uyku 
sağlarken yatakta otururken de rahat 
etmenizi sağlamak. Bu sebeple farklı yatak 
başları evinizin ve yatak odanızın boyutuna 
uygun olarak tasarlanıyor.
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YATAKLAR



Tüm işlerinizi rahat halledebileceğiniz 
büyük ve gözlü masalardan, küçük fakat 
işlevsel çalışma masalarına sizin için en 
konforlu çalışma alanlarını tasarlıyoruz.
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ÇALIŞMA MASASI



İhtiyaç ve isteklerinizi göz önünde 
bulundurarak, ekran boyutunuzdan kablo 
düzeninize kadar özel olarak tasarlanmış 
profesyonel çalışma masalarımız masif 
ahşap detayları ile de öne çıkmaktadır.
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PROFESYONEL



Her evin çalışma odası olmayabilir 
fakat HurdaHane yerine özel tasarladığı 
mobilyalar ile varolan alanınızı en 
verimli şekilde kullanmanıza yardımcı 
olur. Hem eşyalarınızı hem de mekanınızı 
düzenler.
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YERİNE ÖZEL



Evin her odasına yakışan aynalar bulunduklarımekanı 
büyük gösterirken ışığı da içeri almamıza yardımcı olur. 

HurdaHane’nin aynaları ise çok daha fazlasını yapar.
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AYNALAR



Aynalı uşak hem antrelerinizde hem de 
yatak odalarınızdakullanabileceğiniz 
hem ayna hem de askılık olan tekerlekli 
yardımcınızdır. Hafif ve zarif fakat bir çok 
işleviiçerisinde barındıran bir HurdaHane 
tasarımıdır.
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Ahşabın dik formunu kırarak yumuşatan, 
geçme detayları ile öne çıkan masif meşe 
yuvarlak aynamız doğal özellikleri ve 
üretimtekniği ile öne çıkmaktadır.
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YUVARLAK
MASİF MEŞE
AYNA
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Hayal güçleri, enerjileri  ve  hızla değişen 
ihtiyaçları ile çocuklar kendilerine özel 
tasarlanmış mobilyaları haketmektedir.

ÇOCUK ODALARI



Lego dolap tasarımımız montessori eğitim yöntemine 
göre tasarlanmıştır. Bu demek oluyor ki tüm modüllerimiz 
zamanla ihtiyacı, boyu ve yetenekleri değişen çocuklara 
göre şekil değiştirerek istenilen forma geliyor. Hem 
eğelenceli hem de işlevsel olan Lego Dolap Seti 
bebeklikten okul çağına kadar bir çocuğun tüm dolap 
ihtiyaçlarını karşılıyor.
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LEGO DOLAP



Klasik dolap formunun ve dikdörtgen 
sınırların dışında eğelencei bir dolap 
tasarladık. Farklı boylarda kıyafetleri, 
oyuncakları ve ayakkabıları 
saklarken; çocuğun boyuna göre 
olan boşluk ve hacimler bir oyun 
alanına dönüşme potansiyeline 
sahiptir. Panjurlu tasarım ise dolabı 
hafifletmektedir.
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SINIRLARIN 
DIŞARISINDA



Hem eğelenceli hem de bol 
depolama alanına sahip 

olan çekmeceli şifonyerimiz 
üstüste dizilmiş paketler gibi 
gözükse dahi tek parçadan 

oluşmaktadır. Dinamik 
katları sayesinde büyük 

depo alanlarına rağmen 
çocuğun boyutuna uygun 

daha hafif bir mobilya olarak 
gözükmektedir.
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ŞİFONYER



İster kitaplık, ister araba! 
Farklı düşünen, hayal 
gücü yüksek çocuklarımız 
için klasik kitaplıklara 
meydan okuyan bir kitaplık 
tasarladık. 
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KİTAPLIK
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Doğal masif kaplama tasarımlarımız masif ahşap için fazla büyük ve ağır olan 
tasarımlarımıza doğallığından ödün vermeden hafiflik getiriyor. MDF ve ahşabın 
birleştiği tasarımlar ise masif ahşaba daha ekonomik bir alternatif oluyor.

DOĞAL KAPLAMA 
ve MDF İŞLERİMİZ



MDF ve doğal kaplama ürünler 
ağır ve yüksek hacimli tasarımlara 
hafifletici ve ekonomik bir çözüm 

getiriyor. Bu sebeple büyük 
gardroplar, mutfak dolapları, depo 
alanları gibi alan ve mobilyalar için 
tercih ettiğimiz bir malzeme oluyor.

Malzemenin esnek kullanım özelliği 
sayesinde CNC yardımı ile farklı kulp 
çeşitleri üretiyoruz.
Renklerin ve masif kaplamanın bir araya 
geldiği tasarımlar yapıyoruz.

Doğal kaplama dokusu 
ve rengi sayesinde ahşap 

hissinden ödün vermezken 
hafifliği ile bazı büyük 

tasarımları mümkün kılıyor. 
Ceviz, meşe gibi ağaçların 

farklı desenlerini de 
kullanmak mümkün hale 

geliyor.
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MDF

KULPLAR

DOĞAL
KAPLAMA



Ne kadar bazı tasarımlar MDF ve 
doğal kaplama gerektirse de biz 
masif ahşaptan vazgeçemiyoruz. 
Kullandığımız kulp ve ayakları 
masif ahşap yaparak mobilyanın 
doğallığından ödün vermiyoruz.

Bir dolabın en önemli özelliklerinden 
biri ise aksesuarlarıdır. Tüm iç 

tasarım sizin istek ve ihtiyaçlarınza 
göre yapılıyor. Hergün rahatça 

kullanabileceğiniz en kaliteli ray, askı 
ve menteşe gibi aksesuarları tercih 

ediyoruz.
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MASİF AHŞAP 
DETAYLAR

AKSESUARLAR



Malzemenin hızlı monte 
edilebilmesi sayesinde büyük 

alanları MDF yardımı ile 
tasarlayarak evinizde bir 

araya getiriyoruz. Bu sayede 
sorunlu mekanları iyi tasarım, 
malzeme ve işçilik ile baştan 

yaratıyoruz.
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MDF
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HurdaHane evinize sıcaklık getiren tasarımları ile hobileriniz, evcil dostlarınız, 
bitkileriniz ve kişisel eşyalarınız için de çözümler üretiyor. İşlevsel fakat estetikten 
ödün vermeyen küçük ölçekli tasarımlarımız hayatınızın her köşesine masif ahşabın 
doğallığını ve şıklığını taşıyor.

DEKORASYON
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Evcil dostlarımızla beraber hayatımıza bir çok 
yeni eşya giriyor. Mama kaplarından, yataklara 
HurdaHane’nin eşyaları ile bu objeler  ahşabın 

sıcaklığı , dokusu ve doğallığı ile evinize geliyor.

EVCİL 
HAYVANLAR



Masif meşe mama kaplarımız hayvan ve insan 
sağlığına zararlı olmayan ithal vernikler ile 
verniklenerek suya, UV Işınlarına ve mamalara 
karşı dayanıklı hale getiriliyor. Mama kaplarımız 
ve yataklarımız evcil dostlarınızın isimleri ile 
kişiselleştirilebilirdir.

MAMA
KAPLARI
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HurdaHane tasarladığı sigara kutuları, puro kapları, içki 
mataraları ve  hoparlörleri ile bir çok hobinizde de yanınızda. 
Hobinize özel hayal edttiğiniz tüm ürünler size özel tasarlanır.

HOBİ



Doğal ceviz ve meşe ağaçları 
pirinç aksesuarlar ile sigara 
tabakalarını oluşturuyor.
Ahşabın kendi dokusu ve 
deseni, el oyması iç oyuntuları 
ve kişiselleştirme opsiyonu ile 
her ürün kişiye özel ve bir adet 
olarak üretiliyor. 

PURO
KUTULARI
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Puro kapları size özel ve  
içtiğiniz puronun boyutlarına 
göre elde oyularak üretiliyor. 
İthal çift komponentli yağ 
ile son yüzey uygulaması 
yapılıyor.

PURO
KAPLARI

Özel tasarımı ile 
telefonunuzu çizmeden 
ayakta tutan ve sesini 
arttıran masif meşe 
hoparlörlerimiz.

HOPARLÖR

45
HURDAHANE



Hediye etmek, hatırlamak 
ve sunmak istediğiniz bir 
çok fikir ve hobiniz için size 
özel tasarımları,istediğiniz 
desen ve yazıyı ahşaba 
işleyerek yapıyoruz. Kitap 
kapağından özel kutulara 
bir çok ürünü masif 
meşe ve ceviz kullanarak 
tasarlıyoruz.

ÖZEL
KİTAP
KAPAKLARI
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İÇKİ
KUTULARI

Hediye etmek ve saklamak istediğiniz özel şişeleriniz için 
özel tasarlanmış içki kutularımız her şişenin doğallığını ve 

güzelliğini ön plana çıakrtıyor.



En az işlemden geçerek en doğal hali ile 
korunan kütükler, şişeye ve seçiminize bağlı olan 
bardaklara göre el ile oyularak çok özel ve eşsiz 
bir hediyeye dönüşüyor.
El işçiliğinin hassasiyeti ile oyularak ve 
şekillendirilerek yapılan mataralar ise özel 
vernikler ile korunuyor.

KÜTÜKLER
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Adres: Tarabya, Şalcıkır Cd. No:55, 34457, 34457 Sarıyer/İstanbul
Tel: +90537 841 85 03
Email: info@hurdahane.com

https://www.hurdahane.com/
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