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DİZİN

1980’lerin ortasında Rize’de başlayan yolculuk sürecinde
hedefimiz yerelden güç kazanıp küresel bir değer
yaratmaktı. Hayallerimiz kadar önem verdiğimiz etik
değerler, bizim için yol gösterici oldu.
Zivella’nın asıl kurucularının çalışanları ve her defasında
yeni deneyimler kazanmamızı sağlayan müşterileri
olduğunu unutmadık.
Oluşturduğu kendi özgün ürün yapısıyla teknik ve zihinsel
alt yapısını tamamlayan Zivella, süreç içerisinde ürünleriyle
yurt içi ve yurt dışında değerli mekânların tamamlayıcısı bir
markaya evrildi.
Bu katalogta sorumlu olduğumuz müşterilerimize
verdiğimiz değerin yansıması sonucu ortaya çıkardığımız
ürünlerimizi göreceksiniz.
Koleksiyonumuzu değişen moda ve trendlerden uzak,
kullanıcısı ile bağ kuran, kentli insanın sosyal değişimini
gözeten ve mekân ilişkisi sağlam ürünlerden oluşturmayı
amaçladık.

ZİVELLA

Eksiklerimizin, yenilenme ve ileriye dönük çalışmalarımız
için birer motivasyon sebebi olduğu bilincindeyiz.
Zivella olarak sahip olduğumuz değerlerle birlikte
zamanın hızına ayak uyduran ve tüm süreçlerini teknolojik
gelişmelerin avantajlarını kullanarak yöneten, sürekli
yenilenen bir yapıda büyümeye devam edeceğiz.
Abdurrahman Uzun

Tasarlamak ya da tasarlanmış bir ürünü
seçebilmek rafine bir algıya sahip
olmakla ilgilidir. Ürün ile birlikte hayatın
her alanı tasarlanmalı, yaşam kalitesini
artıracak planlar yapılmalıdır.
Zivella için ürün sadece üretici-son kullanan arasında fayda ilişkisi sağlayan, insanı önceleyen bir iletişim aracıdır.
İletişimi sağlamak, üretici-son kullanan arasındaki fayda ilişkisini kurgulamak tasarımcının görevidir.
Tasarımcı tüm süreçler için etik sorumluluklarının bilincinde olmakla yükümlüdür.
Zivella için ürün kendi içinde ‘’önemli’’ fakat tüm süreçlerin devamında oluşan bir detaydır.
Zivella, sadece tasarım firması değil, aynı değerleri paylaşan ve çevresiyle birlikte tasarlanan bir yapıdır.
Zivella, insan odaklı değer üretir ve sürekli değişim için çalışır.
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norm

Yalın formu ve konumlanacağı mekânlar
için optimize edilmiş ölçüleri ile Norm
“basit bir zenginlik” sunuyor.
Değişen moda ve trendlerden bağımsız, zamansız bir ürün
olarak her yaştan yöneticilerin tercih edeceği Norm,
çalışma ortamlarının fonksiyonel bir ürünü.
Lake ve doğal ahşap kaplama ile oluşan görsel zenginliğini
masif metal ayak tamamlıyor.
Norm seçenekleri arasında bulunan dikey, yatay arka
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dolapları, opsiyonel modesty paneli ile kullanılıyor.

04

aka

Aka, ana gövdeyi oluşturan yalın form,
metal çubuklardan oluşan sabit modesty
panel ile bütünleşerek farklılaştı.
Masa yüzeyinin her iki tarafında bulunan simetrik
data ve elektrik bağlantıları, kullanıcılarına
cihazlarını kolaylıkla kullanabilmeleri için avantaj
sağlıyor. Aka, masa yanı hareketli depolama
ünitesi ve arka dolaptan oluşuyor.
Ahşap doğal kaplama ve metal boya, bronz gibi
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kaplama seçenekleri opsiyonel olarak değişerek
yönetici odalarındaki diğer unsurlara
Aka masanın kusursuz adaptasyonu sağlanıyor.

06

plan

İki farklı geometrik formun kusursuz
bütünleşmesinden oluşan Plan masa,
aynı zamanda modesty panel işlevi gören
ayağı sayesinde mekânlarda hacimsel
ağırlığını hissettirmiyor.
Masaya sabitlenen yuvarlak depolama elemanı, çift
çekmece sistemi ve kullanışlı üst yüzeyi ile başarılı
bir masa yanı yardımcısı işlevi görüyor.
Plan, aynı zamanda yarı kapalı arka dolap sistemi
ile konumlanacağı mekânın ihtiyacına göre hem
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fonksiyonel bir depolama elemanı hem de sorun
çözen bir seperatöre dönüşebiliyor.
Plan masa ve depolama-raf sisteminin ahşap
ve metal kaplama seçenekleri opsiyonel olarak
değişerek, yönetici odalarındaki diğer unsurlar ile
uyumu güçlendiriyor.

08
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forma

Masayı çevreleyen alüminyum çerçeve Forma
masanın strüktürünü oluşturan güçlü görsel
bir detay dışında yapıyı hafifleten ve yüzey
seçeneklerini artıran önemli bir unsur.
Forma, masaya sabit bir depolama
elemanından ve arka dolaptan oluşuyor.
Masanın içinde seyyar bir depolama elemanına
sahip diğer seçeneği ise opsiyonel olarak
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sunuluyor.
Forma masa değişen melamin ve metal
kaplama seçenekleri ile konumlanacağı mekân
için istenilen statüyü sağlayabiliyor. Forma bu
özelliği ile değerli bir üst yönetici masası ya da
kolaylıkla ara yönetici masasına dönüşebilen bir
ürün olarak tasarlandı.

12

rio

mapa

Mapa şaşırtıcı strüktürü ve rafine tasarımı
ile mekânda hacimsel kalabalık yaratmadan
oluşturduğu değerli ürün etkisine sahip
modern bir üst yönetici masası.

Melamin ve deri malzeme seçenekleri
ile üretilen Rio masa, mekân içerisinde
zengin görsel yapısı ile konumlanıyor.
Rio masa, yalın hatları ile fonksiyonel bir üst yönetici

depolama ünitesinden aktarılarak kullanım
kolaylığı sağlanırken masa yüzeyi sadeliğini
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koruyor.
Doğal kaplama seçenekleri ve metal strüktürün
farklı boya alternatifleri opsiyonel olarak sunuluyor.
Mapa, hareketli depolama ünitesi ve arka dolabı ile
üretiliyor.

14

masası olarak tasarlandı.
Rio masa, yan depolama elemanına sabit bir gövde,
arka dolap ve yine sabit bir modesty panelden oluşuyor.
Elektrik ve data bağlantılarını masaya sabit yan
depolama ünitesinden alan Rio masa hem kullanıcı için
fonksiyonel kolaylık sağlıyor, hem de masa yüzeyi için
temiz ve kullanışlı bir alan bırakıyor.
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Mapa’da elektrik ve data kaynakları hareketli

medula

Medula, görsel etkisi geometrik
geleneksel motifler kullanılarak
geçmişe gönderme yapan bir ürün.
Geleneksel yapısına rağmen modern çalışma
ortamları ve detaylara önem veren üst yönetici grubu
için tasarlandı. Masaya sabit yardımcı depolama
ünitesi ve arka dolabı ile sergileniyor.
Optimize edilmiş ölçü seçenekleri ürünün değişen
mekânlara adaptasyonunu sağlıyor.
Doğal ahşap kaplama ve lake boya
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seçenekleri ile üretiliyor.

16
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link
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Link çoklu çalışma sistemleri, esnek
modül yapısı, elektrik ve data iletimi
adaptasyon kolaylığı ile çalışma
ortamlarının hareketliliğine ve değişen
şartlarına uyum sağlar.

20

link
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Link operasyonel çalışma masaları,
ara yönetici, toplantı masaları,
depolama üniteleri ile çalışma
ortamlarında, kullanıcının zaman
içinde değişen ihtiyaçlarına yönelik
çözümler sunan bir sistem.

22

Link masa, yüzeyi ile aynı düzeyde strüktürü
oluşturan ayak sistemi, opsiyonel olarak değişen
statik boya seçenekleri ile üretiliyor.
Masa uç kısımlarından inen ayaklar, hareketli
depolama üniteleri için kullanım kolaylığı sağlıyor.
Aynı zamanda masa altına sabitlenebilen depolama
sistemi, kullanıcı için alan serbestliği sağlıyor.

link
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Ses yalıtımı ve estetik bir görünüm
sağlayan kumaş yüzeyli bölücü paneller,
sabit ve hareketli seçeneklere sahip.
Panellere asılabilen kalemlik, kâğıtlık
gibi aksesuarlar masanın görsel
zenginliğine katkıda bulunurken,
kullanıcısına masa yüzeyinde daha
geniş bir alan bırakıyor.
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lato

Lato, tekli ya da çoklu çalışma masası
grubu olarak kullanıcı için esnek
çözümler sunan bir çalışma sistemi.
Masa sistemi ile entegre bölücü paneller ve
depolama üniteleri, çalışanların verimliliğini
artıran unsurlar olarak işlev görür.
Lato masanın yüzeyinden açılı inen metal
bükümlü ayakları, hem görsel hafiflik kazandırır,
hem de sağlam konstrüksiyon oluşturarak
masayı kolayca taşır.
Lato, kolay kurulumu ve maliyet öncelikli yapısı
ile çalışma alanları için pratik çözümler sunar.
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demo

Günümüz çalışma ortamları için
tasarlanan Demo, açık ofis ve kalabalık
iş ortamları için gerekli olan basitliği ve
kullanım kolaylığını sağlıyor.
Tekli, ikili ya da çoklu olmak üzere, kullanım
amacına uygun modülasyona imkân sunan
Demo masa depolama üniteleri, elektrik ve data
çözümleri ile uzun soluklu çalışma ortamları için
son derece ideal.
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pablo

Pablo, metal konstrüksiyon
üzerine melamin malzemenin
birleşiminden oluşuyor.
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Pablo ayak yapısı kullanıcıya
oturum rahatlığı sağlayacak
şekilde tasarlandı.
Elektrik ve data ihtiyaçlarının
çözümü kullanıcının kolay ulaşacağı
biçimde çözüldü.
Pablo ihtiyaca göre belirlenen
ölçü seçenekleri ile üretiliyor.

32

jet
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Toplantı masasının en yalın hali ile
fonksiyonelliği buluşturan Jet, masayı
çevreleyen metal çerçeve içerisinde
melamin, doğal kaplama gibi değişen
yüzey malzemeleri kullanılıyor.

34
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norm
Norm yönetici masası ailesinin bir ürünü
olan Norm toplantı masası, masif metal
ayaklar ve üst tabla metal çerçevesi
içerisinde çeşitli yüzey malzemeleri ile
üretiliyor.
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data
Üst yönetici kullanımı için
tasarlanan Data, iki farklı
sırt yüksekliği ile üretiliyor.
Poliüretan dökme süngerden oluşan gövdeyi her iki
yanda görsel etkisi ile fark yaratan metal detaylar
tamamlıyor. Data, ergonomik formunu tamamlayan
senkron mekanizma ile uzun çalışma ortamlarının
konforlu bir ürünü.

38
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minia
Zerafeti ve moderizmi yansıtan
Minia, şıklığı ve güçlü bir karakteri
yalın çizgilerle birleştiren bir
çalışma koltuğu. Bedeni saran file
döşemesi kullanıcısına yüksek
konfor ve hafiflik sağlar.

40

seren

nord

karen

ese

ayarlı kolçak modeliyle üst yönetim ve operasyonel
kullanımlar için fonksiyonel rahatlığı sağlıyor.
Eta, bekleme ve toplantı koltuğu seçenekleriyle
ürün ailesini oluşturuyor.

tagix

eta

Eta, senkron mekanizmalı yapısı ve yükseklik

Üst yönetim ve operasyonel olmak
üzere iki farklı opsiyon ile sunulan
Tagix, ergonominin önem kazandığı
uzun çalışma ortamlarının ihtiyacını
karşılıyor.

42

44

vega

mel

ant

gold

mody

miro
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ren

poz
Poz, üst yönetici odaları ya da değerli ortak
alanların konforlu bir ürünü. Doğal ahşap
kaplı sırt detayı Poz kanepeye sıcak bir
görsel etki sağlıyor. Poz kanepe, deri ve
kumaş seçenekleriyle üretiliyor.

Ren kanepe, metal ve döşemenin
uyumlu birleşimi ile her açıdan görsel
bir zenginlik sunuyor.
Ren, yönetici odalarında mekâna değer katan
seçenekleriyle; tekli ve üçlü ölçüleriyle üretiliyor.

48
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konforlu yapısıyla yer alıyor. Kumaş ve deri döşeme

50

öne çıkıyor.

sağlamak için tasarlandı. Sırt kısmındaki kapitone
işçilik ile görsel etkisini zenginleştiren Som, farklı ölçü
alternatifleri,deri ve kumaş seçenekleri ile üretiliyor.

hazal

som

Som, çalışma mekânlarında konforlu bir kullanım

yapısını oluşturan kol ve sırt birleşimindeki detay ile

selis

leron

Leron, yalın çizgisini tamamlayan ve karakteristik

salt

Salt kanepe-koltuk; ince kolları,
ikili ve tekli ölçüsüyle küçük
bekleme alanları ve çalışma
ortamları için ideal.
Krom kaplama, statik boya ayakları, ahşap
iskelet iç yapısı ve üzerine kaplanan deri-kumaş
seçenekleri ile üretiliyor.

52
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yaka
Yaka, ihtiyacı en rafine şekilde
karşılayan zamansız tasarımıyla
mekânlarda yerini alan bir ürün. Üçlü
ve ikili ölçüleri tekli koltuk seçeneği
ile kombinlenebilir.

neo
Neo, tasarım çizgisini oluşturan minimal
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geometrik yapısı ile ortak alanlar ve
yönetici odalarının ideal oturma birimi.

54

plaza
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Tekli, ikili ve üçlü ölçüleri ile üretilen Plaza,
oturma ihtiyacına, tasarımın en yalın diliyle
cevap veriyor.

56

Yalın görünümüyle konforu birleştiren
Plaza, hareketli sehpa aparatıyla,
mekânda fonksiyonel bir oturma
birimine dönüşüyor.
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totem
Totem koltuk, farklı kumaş alternatifleriyle

sunduğu görsel zenginlik ve konforu ile makâna
değer katıyor.
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totem

Endüstriyel üretim yöntemiyle metal
konstrüksiyon üzerine poliüretan kalıplama
sistemi ile gövde ve oturum olmak üzere iki ana
bölümden oluşuyor.
Totem koltuk, mono blok yapısı ve rafine
detaylandırılmış bileşenleri ile sürekli
standardizasyonu sağlayan bir tasarım alt
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yapısına sahip.

60

Totem, yalın yapısı ile konumlandığı
mekânlarda ikonik bir tasarım objesi
olarak yer alıyor.
Tasarımındaki üretim detayları, malzeme maliyet
dengesi doğru kurgulanarak üretici ve son kullanan
arasındaki fayda ilişkisi düşünülmüş bir ürün.

nord
Yönetici odaları, bekleme ve dinlenme alanları için
design / alp nuhoğlu / 2017

tasarlandı. Sırt kısmını tamamlayan ahşap detayı, ürüne
farklı açılardan zengin bir görsellik katıyor.
Nord, metal ve ahşap ayak yapısı ile kumaş, deri ve
ahşap rengi seçenekleriyle üretiliyor.

62

kuz
Masif ahşap ve kumaş birleşimindeki zarif detaylar
ve konforlu oturumu Kuz koltuğu benzerlerinden
ayıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

64
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Kuz, yönetici odaları, bekleme
alanları ve özel yaşam alanları için
tasarlandı. Bir bütün olan masif
ahşap kol ve ayakları meşe, ceviz cila
seçenekleriyle üretiliyor.

tur

kuz-s
Kuz, çalışma ortamları ve özel
konutlarda misafirlerinizi ağırlayacağınız
konforlu bir oturma birimi.
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kusursuz birleşimi ile bir bütünlük oluşturuyor.
Kuz, tekli, ikili koltuk ve sandalye seçenekleriyle

level

üretiliyor.

66
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Kol ve ayak yapısı, masif ahşabın döşeme ile

tur

Tur, çalışma ortamlarının misafir ve
design / alp nuhoğlu / 2017

toplantı koltuğu ihtiyacı için tasarlandı.
Konforu sağlayan ve sırtını çevreleyen kol
desteği Tur’un görselliğine her açıdan
katkıda bulunuyor.

68

alanları için dinlenme-bekleme koltuğu olarak
tasarlandı.

70

Ada, ortak kullanım alanları,
yönetici odaları ve özel konutlar için
tasarlandı.
Masif ahşap ayakları ve kapitoneli sırt
minderiyle geleneksel çizgisini modern
ortamlara taşıyan Ada, konforu ve görsel yapısı
ile kullanıcı için değerli bir seçenek.
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Lisa, özel konutlar, ortak alanlar ve çalışma

ada

lisa
Baş destekli kullanıcıyı saran iç yapısı,
konforu görselleştiren formu, masif ahşap
ayaklarıyla, sıcak ve samimi etkisi Lisa’yı
diğerlerinden ayırıyor.

72

Gerek dinlenme gerekse ortak kullanım alanlarında
ahşap ve metal ayak yapısıyla yerini alıyor.
design / setsu&shinobu ito / 2017

manta

mod
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Mod, poliüretan gövde üzerine kumaş
ya da deri döşeme, metal ve ahşap ayak
seçenekleri ile ortak alanların tekli oturma
koltuğu. Monoblok gövdeyi, konforu
sağlayan minder tamamlıyor.

Setsu & Shinobu Ito tarafından
tasarlanan Manta, kullanıcıya konfor
sunan yalın formu ile konumlandığı
mekânlarda fark yaratıyor.

bük

mody

Bük, modüler yapısı sayesinde
ortak alanlardaki bekleme ve
dinlenme ihtiyaçları için mekâna
uygun çözümler sunuyor.
Görsel etkisi ile konumlandığı ortamların değerini
belirliyor. İç ve dış bükey modül seçenekleri bu

74
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lia

konumlandırmaya katkı sağlıyor.
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Zivella’nın ortak alanlar için tasarlanmış ürünü
Park sofa, iskeleti oluşturan metal konstrüksiyon
üzerine seçilen farklı kumaş alternatifleriyle
üretiliyor.

78
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park

zen

park

Birbirleriyle kompoze edilebilir farklı
boyuttaki modülleri ile Zen, mekânlara
yumuşak bir dokunuş katıyor.
Zen, sahip olduğu geometrik yapı sayesinde farklı
design / alp nuhoğlu / 2017
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oturma derinlikleri ve farklı oturma deneyimleri sunuyor.

Yüksek, alçak, tekli ve ikili olmak
üzere kullanım amacına uygun
ölçülerde üretilen Park sofa, aynı
zamanda mekânlarda görsel
zenginliği ile yer alıyor.
Yüksek sırtlı Park kanepe ve koltuk, sizi
etrafınızı saran kalabalıktan ayıran, konforlu
bir ayrıcalık sunuyor.

80

Ortak alanlar, özel konutlar ve projeli işler için
tasarlanan her mekânda rahatlıkla kullanılan
Kuka, hareketli yapısı, ergonomik oturma
yüzeyi, renkli kumaş, deri seçenekleri ile tercih
edenlerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

82
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kuka

mola

pay
Pay, ikili ve tekli ölçüleri ile ortak
kullanım alanları için sınırsız
çözümler sunan işlevsel bir oyuncu.

Mola bekleme ünitesi, konumlandığı
mekânlarda modüler yapısının
imkân verdiği kombinasyonlar ile
çözümler sunuyor.
Bekleme ünitesini saran metal profil, oturum
rahatlığı ve görsel zenginlik sunan ahşap kaplama
dış elementi Mola’yı benzerlerinden ayırıyor.

Ayrı ayrı ya da bir arada. Tek renk ya da rengârenk.
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ihtiyacına göre kurgulayabilmenizi sağlıyor.

Mekânda modül sayısı ve yapısı ile fonksiyonel
oturma biçimleri oluşturan Mola, konforlu bekleme
alanları yaratıyor.

84
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Pay bekleme ve dinlenme alanlarını, mekânın

tuna

Tuna, esnek modüler yapısı ile ortak
kullanım alanları için tasarlandı.
Tuna, puf ve kanepeye eklenen sehpa gibi yardımcı
modülleri ile bekleme alanları için konforlu bir
seçenek.
İç ve dış bükey modülleri sayesinde konumlandığı

design / alp nuhoğlu / 2017

mekânlarda devamlılığı sağlayan Tuna, deri ve
kumaş kaplama alternatifleriyle üretiliyor.

86

Yalın ve işlevsel yapısı ile konumlandığı mekânların
zamansız bir ürünü olarak tercih ediliyor.
Krom kaplama, statik boya ayakları, ahşap
iskelet iç yapısı ve üzerine kaplanan deri-kumaş
seçenekleri ile üretiliyor.

88

design / alp nuhoğlu / 2017

salt

Salt kanepe-koltuk; ince kolları,
ikili ve tekli ölçüsüyle küçük
bekleme alanları ve çalışma
ortamlarının dinamizmini artırıyor.

design / oğuzhan abdik - katman design / 2017

beam
Beam, masif ahşabın en yalın hali ile dikkat çeken ikonik
bir ürün. Ahşabın cila seçenekleri ve deri alternatifleriyle
konumlandığı mekânlara sıcaklık katıyor.

90

92

Kuka Bench, çalışma ortamları ve ortak
bekleme alanlarının ergonomik oturma
formu ile konforu davet eden bir ürün.
Modüler yapısı ve ölçü seçenekleri ile
mekâna kolayca uyum sağlıyor.

design / alp nuhoğlu / 2017

kuka
bench

cento
design / orlandini design

Yalın çizgilere sahip Cento, ortak
kullanım alanları için ideal bir
oturma elemanı. Rahat ve çok yönlü
olmasının yanı sıra dayanıklılığı ile de
cazibesini artırıyor.

heir
cento

design / orlandini design

Plastik ve rahat gövdesi ve birbiriyle uyumlu
tonlarda zengin renk seçeneğine sahip
Cento, çevresi ile kolay uyum sağlarken farklı
kombinasyon alternatifleri sunuyor.

96

Rahatlığı ihmal etmeden, canlı ve neşeli
renklere vurgu yapan, evden ortak kullanım
alanlarına kadar her alan için ideal tasarıma
sahip bir ürün. Siyah, krom kaplı veya
kabartmalı alüminyumdan, boyalı çerçeve ile
farklı renk özelliklerine sahip.
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roy bar

plato

juliet

belen

melodi

roy

jade

100

sal

kula

link

design / alp nuhoğlu / 2017

gito

tav

tin

102

dolaplar

depolama

104

kesonlar

