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Which word describes you?



Which WORLD describes you?

Ofisiniz sizin dünyanız… Ve sizin dünyanızda her küçük detay, çok büyük farklar yaratır.

Renowa Ofis Mobilyaları karakterinizi en iyi tarif edecek ofisleri hazırlar.  Limitsiz mobilya parçaları sayesinde 
sizin adınıza konuşacak bir ofise sahip olabilirsiniz.

Öyleyse, sizi en iyi tarif eden hangisi ?

Your work space is your world. And in your world, every little detail changes so much.

Renowa Office Furnitures create offices which suits your character most. With unlimited furniture parts, you can 
design your office that can speak for your self.  

So which one are you?



COUNTER



PISA
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Konuklarınızı nasıl karşıladığınız önemlidir. 

Renowa sizlere Pisa ve Slice seçenekleriyle en iyi karşılama nok-
talarını sunar. İş yerinize gelen müşteri ve misafirlerinize benzer-
siz bir izlenim bırakacak karşılama noktası mobilyalarımızla, ilk 
intibanız harika olacak.

Nothing compare to a nice welcome.

Renowa introduce you the best counter points in two different styles; 
Pisa and Slice. Your first impression will be perfect to your customers 
and guests with furnitures which can speak for your self.

SLICE
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WORK SPACE



FRESH
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Refresh your work space.

Our most unique and one of our best design, Fresh will give you 
the ultimate style for your work space. If stylish is the word that 
describes you, then Fresh is the best choice for you.

Çalışma alanlarınızı yenileyin.

En benzersiz ve en iyi tasarımlarımızdan biri olan Fresh, çalışma 
alanlarınıza benzersiz bir görünüm kazandıracak. Eğer “Şık” sizi 
tarif eden kelime ise Fresh ofis mobilyalarımız sizin için en doğru 
tercih olacaktır.

18 19



SHEMS
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No matter how much space you have…

Shems  will give you the ability to create best office environment 
for your employees. With Renowa, most creative, functional and 
comfortable office furnitures are at your hands to make your dreams 
come true.

Her alana uyarlanabilir mobilyalar...

Siz ve ekibiniz için en iyi çalışma ortamını hayata geçirmek 
Shems ile çok kolay. Hayalinizdeki ofis nasıl olursa olsun, Re-
nowa ile gerçek kılabilirsiniz.  Konfor ve fonksiyonelliği bir araya 
getiren Shems serimiz ile ferah bir çalışma hayatı sizleri bekliyor.
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LUNA
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For the gentlemen who loves grace and neatness.

With its curved design, Luna has the power of influencing everyone. 
Elegant and soft design of Luna will bring comfort and luxury to your 
company.

Zerafet ve kibarlığı seven centilmenler için.

Yuvarlak hatlara sahip tasarımıyla Luna, ofisinize gelen herkesi 
etkileme gücüne sahip. Luna’nın zarif tasarımı firmanıza konfor 
ve lüksü getirecek.
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LIMBO
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Dedicated to work.

If you spend time at office more than anywhere else, Limbo  will 
give you the most healthy solutions. Smart and technologic design of 
Limbo prevents you to sit all day in an unhealthy position. You can 
just rise the table with a single push of a button, so you can work in 
a standing position.

Kendini işine adayanlara.

Siz de ofisinizde çok vakit geçirenlerdesiniz, Limbo sizlere en 
sağlıklı çözümleri sunar. Akıllı ve teknolojik tasarımı sayesinde 
bütün gün sağlığınız için kötü olan oturma pozisyonunda çalış-
manızı engeller. Sadece bir düğme yardımıyla masanızı yüksel-
tebilir, böylelikle belirli bir süre ayakta çalışma imkanı bularak 
sırtınızı dinlendirebilirsiniz.
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GRUS
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Time to meet with our most requested brand…

Grus is the beloved brand by our customers. Classical and beautiful 
design makes Grus so popular among office furniture market. Wait-
ing for elite offices to make them tell so much about the company.

Şimdi, en çok tercih edilen markamızla tanışma zamanı…

Grus müşterilerimiz tarafından en çok beğenilen markalarımız-
dan biri. Klasik ve harika tasarımı onu ofis mobilyaları sektörün-
de popüler kılan özelliği. Ziyaretçilerine şirket hakkında iyi bir 
izlenim bırakmak için, donatacağı ofisleri bekliyor.
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AGENA
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Good office furnitures for everyone.

With Agena work stations are comfortable, functional and beautiful. 
For your team mates, Agena will create best working environment.

Herkes için güzel bir ofis mobilyası.

Agena ile ofisler rahat, fonksiyonel ve çarpıcı. Takım arkadaşla-
rınız için verimli bir çalışma ortamı yaratacak Agena ile rakiple-
rinize fark atabilirsiniz.
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PANELS



ACOUSTIC

Acoustic panels are perfect choice for noisy work environments. Your 
team can focus on their daily agenda without disturbed by their 
co-workers.

Akustik panellerimiz gürültülü çalışma ortamları için birebirdir. 
Ses geçirmezlik özelliği ile çalışanlarınız dikkatleri dağılmadan 
günlük görevlerine odaklanabilir.
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Divided we rise.

To create the personal space that your em-
ployees need, Renowa Office Furniture gives 
you the most decorative and comfortable 
solutions. With our 3 cm and 4 cm wide 
panels, you can divide the work descs of 
your staff perfectly.

> 3 cm. > 4 cm.

8 cm’lik panellerimiz sizlere çalışma alan-
larınızı odalara bölme imkanı sunar.

Our 8 cm wide panels gives you the oppor-
tunity to divide your work space into rooms.

> 8 cm.

Bölünerek daha efektif olun.

Çalışanlarınızın ihtiyacı olan kişisel alanla-
rı yaratmak için Renowa Ofis Mobilyaları 
sizlere en dekoratif ve rahat çözümleri 
sunuyor. 3 cm ve 4 cm kalınlık çeşitleriyle 
çalışma masalarını en mükemmel şekilde 
birbirinden ayırabilirsiniz.

44 45



MEETING TABLES



You can decorate unique and stylish meet-
ing rooms with our specially designed Fresh 
meeting tables.

Toplantı salonlarınızı özel tasarım Fresh 
toplantı masallarıyla dekore ederek, ben-
zersiz bir hava katabilirsiniz.

FRESH
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It doesn’t matter how much space you have, 
modular structure of Shems will perfectly fit 
in your meeting room.

Toplantı salonunuzun şekli nasıl olursa ol-
sun, Shems modüler yapısı sayesinde her 
türlü mekana uygun dekorasyon çözüm-
leri sunar.

SHEMS
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Most important decisions will be made in 
elegancy and style with Luna.

En önemli kararlar, Luna’nın muhteşem 
tasarımıyla, zerafet içinde alınacak.

LUNA
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There is a reason behind Grus which makes 
it the most requested model among our 
products.

En çok tercih edilen modelimiz olmasının bir 
sebebi var!

GRUS
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Biela will increase the productivity of your 
meeting rooms with its functional design.

Biela toplantı salonlarınız verimliliğini, 
fonksiyonel yapısıyla artıracak. 

BIELA
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Good meeting rooms for every one.

Herkes için güzel bir toplantı salonu.

AGENA
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WAITING AND
RELAXING
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Customers and guests are the most important part for the business. 
We understand your needs of creating most relaxing and comforta-
ble areas for your customers, so we work hard to get you high quality 
and magnificent waiting area furnitures.

Müşteriler iş hayatının en önemli parçası. Müşterileriniz ve zi-
yaretçileriniz için rahat ve konforlu alanlar yaratmanının öne-
mini en iyi şekilde anlıyoruz. Bu sebeple sizlere en kaliteli ve 
mükemmel bekleme salonu mobilyalarını sunabilmek için çok 
çalışıyoruz.
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Consept & Graphic Design

www.ovrstudio.com

Renowa; bu katalogtaki olası hatalardan 
ve baskı kaynaklı renk sapmalarından so-
rumlu değildir.

Önceden belirtmeksizin ürünlerde deği-
şiklik yapma hakkına sahiptir.

Renowa is not responsible for possible errors 
or color diffrences due to print of the cata-
logue.

Renowa has the rights to make changes in 
products without previously stated.

Ofis mobilyaları, koltuk & oturma grupla-
rı için lütfen Renowa ile iletişime geçiniz.

For office furnitures, chairs & seating groups
please contact Renowa.
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