




İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Hakkımızda / About Us

Masif Ürünler / Solid Wood Products

Doğal Kenarlılar / Live Edged

Aksesuarlar / Accessories

ANANAS DECO

1

9

73

85

91



1

Biz kimiz ? / Who we are ?

In 2015, Ananas Woodworking began its operations at a 65m2 workshop at Izmir 
Karabaglar Furniture Industrial Zone, as a highly skilled woodshop and design office 
with a fresh outlook on the furniture sector, adopting perfectionism in design, deli-
cacy in manufacturing and selectiveness in resources.

Ananas Woodworking 2015 yılında İzmir Karabağlar Mobilya Sanayi Bölgesi’nde fa-
aliyet göstermeye başlamıştır. Mobilya sektörüne yeni bir pencereden bakmayı ilke 
edinen, tasarımda mükemmeliyetçi, üretimde hassas, malzemede seçici, tasarım ve 
üretim becerisi yüksek bir ahşap atölyesi ve tasarım ofisidir.
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Çağdaş CANTÜRK - Ortak / Co-owner  
Mobilya Tasarım ve Ağaç Uzmanı / Furniture 
Designer and Wood Specialist
Yüksek Lisans / Master Degree
Tallinn University of Technology

Altuğ TOPRAK - Ortak / Co-owner 
Mobilya ve Ürün Tasarımcısı / Furniture and 

Product Designer
Yüksek Lisans / Master Degree

Domus Academy Milano

Tecrübesi; bünyesinde bulundurduğu yüksek eğitimli tasarımcıların, tekniker-
lerin ve teknik el becerisi yüksek marangozların katkılarıyla artmaya devam et-
mekte olan Ananas Woodworking; 2018 yılı itibariyle gelişen üretim parkuru ile 
birlikte yeni atölyesinde ivmesini arttırmayı hedeflemektedir.

Ananas Woodworking continues to broaden its experience thanks to the 
highly trained designers, adept technicians and masterful carpenters it emp-
loys, set to accelerate its growth with improved manufacturing capabilities at 
the company’s new workshop
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Ne yapıyoruz ? / What we do ?

Ananas Woodworking olarak en kaliteli ağaçları seçiyoruz. Ağaçlarımızı, 
tasarımcılarımız ve zanaatkarlarımızın uyumlu çalışmaları ile özenle şe-
killendiriyoruz ve kullanıcılarına ulaştırıyoruz. Yenilikçi imalat teknolojileri 
ile zanaatı birleştiren tasarım ve üretim anlayışımız; her ürünün kendine 
has bir kimlikle doğmasını sağlarken aynı zamanda  kullanıcı ile ürün et-
kileşimini de kuvvetlendiriyor. Tasarladığımız ve ürettiğimiz her ürün, 
desen ve doku bakımından ayırt edici izler taşıyor.

At Ananas Woodworking, we select the best lumber. Our designers and 
craftspeople work together to shape the lumber with the utmost care. 
And then, we ship the products to their users. Our approach to design 
and manufacturing combines innovative production technologies with 
craftsmanship, resulting in each product having a unique character, rein-
forcing the bond between the user and the product.
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Hangi ağaçları kullanırıyoruz ? / Which wood species do we use ?
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Bünyemizde bulundurduğumuz ve ürünlerimizde kullandığımız ağaç-
lar, özenle edindiğimiz ve titizlikle koruduğumuz parçalardır. Doğal bir 
malzeme olan ahşabın deformasyonlarını minimize etmek adına, mo-
bilya imalatı için kurutulmuş ağaçları kullanmaktayız. Ceviz, meşe, kes-
tane, çam, dişbudak, ladin, gürgen, karaağaç, ıhlamur, sedir, akçaağaç, 
ardıç yüksek kaliteli ağaçların yanı sıra, Afrika ağaçları ve çeşitli ithal 

ağaçları ürünlerimizde ve projelerimizde kullanmaktayız.
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We carefully procure and rigorously protect the lumber we stock 
and use in our products. Wood is a natural material susceptible to 
deformations. To minimize that, we use dried lumber in manifactu-
ring of furnitures. High-quality timber such as walnut, oak, chestnut, 
pine, ash, spruce, beach, elm, linden, cedar, maple, juniper; and also 
African timber and various other imported wood are utilized in our 
products and projects.



MASİF ÜRÜNLER
SOLID WOOD PRODUCTS

9



10



11

DOCIA
Docia serisi, orta ve yan sehpası, yemek masası ve Tv ünite-
si ile yaşam alanlarınızı tanımlı hala getirmenin yanında, er-
gonomik tasarımıyla sizlere kullanım kolaylığı sağlayacaktır.

Yan Sehpa/Side Table : 
Ø 45*60 cm

Orta Sehpa/Coffee Table : 
70*110*40 cm
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In addition to defining your living spaces, The Docia Serie, 
with its coffee table and side table, dining table and TV unit, 
provides you the ease of use with its ergonomic design.

Masa/Dining table : 
95*210*76 cm

TV Ünitesi/TV Unit : 
45*210*45 cm



DOCIA
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malzeme / materials: Masif meşe / Solid oak
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil

*Opsiyon / Option: Kestane / Chestnut, Ceviz / Walnut, Dişbudak / Ash
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YENİ ENDÜSTRİYEL / THE NEO INDUSTRIAL

Konsol/Console : 
45*160*90 cm

Kitaplık/Bookshelf : 
30*90*210 cm

malzeme / materials: Masif kestane / Solid chestnut , 
Metal/Metal
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil , 
Fırın boya / Powder Coating

*Opsiyon / Option: Meşe / Oak, Ceviz / Walnut, Dişbudak / Ash



TV Ünitesi/TV Unit : 
45*200*45 cm
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Yeni Endüstriyel, minimal çizgilerin öne çıktığı bir seridir.

Yeni nesil evlerin çok amaçlı depolama ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere tasarlandı. Metal ile ahşabın birlikte kullanılması 
ile oluşan ürünler, dekoratif olduğu kadar fonksiyonel bir 
kullanım da sunmaktadır.

In The Neo Industrial Serie, minimal lines stand out.

It is designed to meet the multi-purpose storage needs of 
the new generation houses. Furniture that is a mix of metal 
and wood offers both decorative and functional usage.



YENİ ENDÜSTRİYEL / THE NEO INDUSTRIAL

Orta Sehpa/Coffee Table : 
60*110*45 cm
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Masa/Dining table : 
90*180*75 cm
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EDGE

Kısa/Short : 
30*30*32 cm

Uzun/Long : 
30*30*92 cm

Geniş/Wide : 
30*60*62 cm

EDGE 3’lü sehpa seti. Minimal, sakin ve tüy kadar 
hafif.

Edge Serisi, çok amaçlı kullanımlar için 
Ananas Woodworking tasarımcıları tarafın-
dan tasarlandı, marangozları tarafından 
özenle üretildi. Saksılıktan yan sehpaya, 
yatak ucu standından kapı girişi dresuara ta-
nımladığınız alanlarda bir çok ihtiyaca yönelik 
kullanıma uygundur.

EDGE, set of 3 coffee tables. Minimal, calm and light 
as a feather.

The Edge Serie is designed and manufactu-
red by Ananas Woodworking designers and 
carpenters for multi-purpose uses with care. 
It is suitable for many needs in spaces you 
define as a jardiniere, side table, nightstand 
and even a console table for your entrance.
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malzeme / materials: Masif kestane / Solid chestnut - Metal profil / Metal profile
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil - 
Elektrostatik toz boya / Electrostatics powder coating 

 
*Opsiyon / Option: Meşe / Oak, Ceviz / Walnut, Dişbudak / Ash
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EDGE Aged
malzeme / materials: Masif ceviz / Solid walnut - Metal profil / Metal profile

bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil - 
Pirinç kaplama-eskitme / Brass plating-antique

 
*Opsiyon / Option: Meşe / Oak, Kestane / Chestnut, Dişbudak / Ash
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Kısa/Short : 
30*30*32 cm

Uzun/Long : 
30*30*92 cm

Geniş/Wide : 
30*60*62 cm

EDGE 3’lü sehpa seti. Minimal, sakin ve tüy 
kadar hafif.

Hem metal hem de ahşabın uzun süreli 
koruması en yüksek seviyede sağlan-
mıştır. Ayaklarındaki metal ızgara raf ile 
yeni bir kullanım alanı yaratılmıştır.

EDGE, set of 3 coffee tables. Minimal, calm 
and light as a feather.

Long-term protection of both metal and 
wood is provided at the highest level. A 
new space of use has been created with 

the metal grid shelf on the feet.
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EDGE
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EDGE ZİGON

tüy kadar hafif...

EDGE NESTING TABLE

light as a feather...
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EDGE
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Edge Zigon seti, yaşam alanlarınızda servis ve dekoratif 
amaçlı pratik çözümler sunmak için tasarlandı.

The Edge nesting table set is designed to provide practical 
and decorative solutions for your living spaces.
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EDGE Aged
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malzeme / materials: Masif ceviz / Solid walnut
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil

*Opsiyon / Option: Meşe / Oak, kestane / Chestnut, Dişbudak / Ash

Küçük/Small : 
20*40*43 cm

Orta/Mid : 
24*45*48 cm

Büyük/Large : 
30*50*55 cm
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π / PI
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Kapı girişi, duvar dipleri, yatak ucu, yatak odası ve giyinme odası 
dahil oturma amaçlı tasarlanmış olan Pi; ergonomik ölçüleriyle her 
alanda kullanıma imkan sağlarken, mekanlara sadelik ve şıklık ka-
tacaktır.

Pi is designed as a seat for your entrance, corners, bedside, bedro-
om, and dressing room. It provides simplicity and elegance while 
enabling it to be used in all spaces with its ergonomic size.

malzeme / materials: Masif meşe / Solid oak
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil

*Opsiyon / Option: Kestane / Chestnut, Ceviz / Walnut, Dişbudak / Ash
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π / PI

Bank/Bench : 
35*120*45 cm
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Tabure/Stool : 
35*50*45 cm
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HOL
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Kapı girişi, duvar dipleri, yatak ucu, yatak odası ve giyin-
me odası dahil alçak dresuar ve/veya oturma amaçlı suni 
deri kulp ve minder detaylarıyla tamamlanmış tüm yüzey-
leri 1.sınıf kestane ağacından üretilmiş bir üründür. Min-
derli ve mindersiz opsiyonuyla kullanıcıya her alanda kul-
lanım sağlamaktadır.

It is a short console table and/or a seat with faux leather 
handle and cushion details of which all surfaces are from 
1st class chestnut tree for your entrance, corners, bedsi-
de, bedroom, and dressing room. With its options of ‘with 
cushion’ and ‘cushionless’ help customers in every 
space. 

malzeme / materials: Masif kestane / Solid chestnut
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil

*Opsiyon / Option: Meşe / Oak, Ceviz / Walnut, Dişbudak / Ash

Bank/Bench : 
40*120*45 cm
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HOL JR.

malzeme / materials: Masif kestane / Solid chestnut
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil

*Opsiyon / Option: Meşe / Oak, Ceviz / Walnut, Dişbudak / Ash
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Tabure/Stool : 
40*55*45 cm
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BRIDGE
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BRIDGE

Küçük/Small : 
29*35*40 cm

Orta/Mid : 
29*40*40 cm

Büyük/Large : 
29*45*40 cm
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Ergonomik, dayanaklı, hafif ve stoklanabilir...

Bridge tabure seti blok kestane ağacından üretilmiş ve ceviz 
detaylarla bağlantı noktaları kuvvetlendirilmiştir. Yaşamın 
her alanında kullanılabilir ve şekillendirilen ağacın desen ve 
dokularını taşımaktadır.

Ergonomic, durable, lightweight and storable...

Bridge stool set is made of block chestnut tree and its con-
nection points are strengthened with walnut details. It can 
be used in all areas of life and carries the patterns and tex-
tures of a shaped tree.

malzeme / materials: Masif kestane / Solid chestnut
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil

*Opsiyon / Option: Meşe / Oak, Ceviz / Walnut, Dişbudak / Ash



43

HERRINGBONE

Yatak / Bed : 
170*200 cm
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HERRINGBONE

malzeme / materials: Masif meşe/ Solid oak
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil

*Opsiyon / Option: Ceviz/ Walnut, kestane / Chestnut, Dişbudak / Ash

45
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Zamansız bir motif olan balıksırtı deseni, 
Herringbone ile tekrar yorumlandı. Tasarı-
mında, yatak başığının göz alıcı deseni ile be-
raber, oluşturduğu yüzeyler ile depolama ve 
aksesuar koyma alanları sunmasına dikkat 
edildi. Tamamı masif meşe ağacından yoğun 
el işçiliği ile üretildi. Çok sağlam ve zamansız 
bir ürün ortaya çıktı.

The timeless ornament Herringbone is rede-
fined by Ananas designers and crafters so 
became a long lasting decoration piece.  The 
headboard has a hidden shelf to store acces-
sories. The whole body is produced of solid 
Anatolian Oak. 



BEAM

47

BEAM serisi , meşe ağacından ve el işçiliği ile üretil-
miştir. Ev kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için 
tasarlanmıştır.Her Ananas Woodworking ürününde 
olduğu gibi, kendine has, farklı, ahşap desen ve doku-
ları bulunmaktadır. Özenle üretilen detaylara sahip bir 
mobilyadır.
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BEAM product line is produced of high quality  Anatoli-
an Oak  and handcrafted by Ananas Woodorking car-
penters. Every detail of Anatolian Oak wood can be 
seen in each face of a BEAM unit, as the product beco-
mes a dominant and a well detailed  furniture piece in 
your living space.



BEAM

Masa/ Table: 
210*90*76 cm
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malzeme / materials: Masif meşe/ Solid oak
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil

*Opsiyon / Option: Ceviz/ Walnut, kestane / Chestnut, Dişbudak / Ash
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BEAM
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Tv Ünitesi / Tv Unit: 
220*45*53 cm
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BEAM



malzeme / materials: Masif meşe / Solid oak
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil

*Opsiyon / Option: Ceviz/ Walnut, Kestane / Chestnut, Dişbudak / Ash
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OYL
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Fırınlanmış Anadolu Meşe ve Gürgen ağaçlarından üreti-
len Silindir parçaların kullanıcı tarafından birleştirilmesi 
düşünülerek tasarlanan OYL serisi, modern evlerin ilgi 
çeken parçalarından. Ürünler yatak odaları, banyolar , ofis 
alanları, giriş gibi alanlarda kullanıcısına çok amaçlı fonk-
siyon imkanı sunuyorlar. Sade ve zarif duruşlarıyla me-

kanlarınızda zamansız parçalar haline geleceklerdir.

Oyl is a “Do it Yourself” product set produced from oven 
dried Anatolian Oak and Horbeam trees which designed to 
be an interesting and humoristic product family in modern 
houses. The set offers multi purpose funcitons to its users 
in spaces such as bedrooms, bathrooms, office areas and 
entrances. It will never go out of style with its simplicity 

and elegance.
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OYL

Dresuar/ Dresuar: 
90*30*90-150 cm
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malzeme / materials: Masif meşe/ Solid oak - Gürgen / Beech
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil

*Opsiyon / Option: Ceviz/ Walnut, Kestane / Chestnut, Dişbudak / Ash
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OYL

Makyaj masası/ Make up desk: 
45*30*70-120 cm
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OYL
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Makyaj masası/ Make up desk: 

45*30*70-120 cm
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BOOKWORM

65

BUKA



BOOKWORM

malzeme / materials: Masif sedir / Solid oak

Tabure - Sehpa /Stool-Side Table 
45*47 cm
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BUKA ORIENT
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SOFRA

Orta ve Yan Sehpa /Coffee and Side Table 
95*45 cm



malzeme / materials: Masif Sedir / Solid Oak - Alüminyum / AluminumOrta ve Yan Sehpa /Coffee and Side Table 
95*45 cm

Sofra, zorlu üretim metodları bulunan Sofra iki farklı ölçüde, farklı kulla-
nımlar düşünülerek tasarlandı. Geniş tablalı ve alçak gövdeli seçeneği 
orta sehpa kullanımı için uygunken, dar tablalı ve uzun gövdeli seçeneği 

ise yan sehpa olarak kullanıma uygundur.

 Sofra is a coffee table set composed of a wide version which is designed 
to be a center table and a high version to be a side table. Each combinati-
on has an Aluminum top and a carefully lathed cedar block. The lathed 
block seems to be so from nature, as the top aluminum piece becomes a 

sharp ending of the product. 
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Anadolu sofra kültüründen esinlenilerek tasarlanan ürün seti SOFRA... 

SOFRA, inspired by the old Anatolian dining culture... 



KAMA

Kama Daybed ve Kama Puf, değişen dinlenme alışkanlıklarını karşılamak 
için tasarlandı. Çok konforludur. X Serisi, Minimal tasarımı, malzeme seçi-
ciliği ve yüksek detay kalitesiyle Ananas Woodworking tasarım ve üretim 
anlayışını yansıtmaktadır. Masif meşe ağacı gövdesinde, Ceviz ağacından 
birleşim detayları içermektedir. Konforlu minderi ve çok amaçlı yastığı ile 

rahat dinlenme ihtiyacını karşılamaktadır.
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Kama daybed and pouffe are designed to supply the changing resting 
habits. The body and legs are made of Anatolian Oak. The walnut piece is 
a key element which lockes the beam and legs. The cushion and  pillow 
offer comfort in every use. Kama product line reflects the Ananas Woo-
dworking perspective of design and production by its connection details 

and material selection. 
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KAMA

malzeme / materials: Masif meşe/ Solid oak 
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil

*Opsiyon / Option: Ceviz/ Walnut, Kestane / Chestnut, Dişbudak / Ash

Daybed /Daybed
200*70*40 cm
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Puf / Pouffe 
58*70*40 cm
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DOĞAL KENARLILAR

LIVE EDGED
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CEVİZ MASA / WALNUT TABLE

Masa/Table : 
85-100*210*76 cm
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malzeme / materials: Masif ceviz / Solid walnut      
detaylar / details: Dişbudak / Ash

bitiş malzemesi / finishing: Akrilik mat cila / Acrylic matte polish

*Opsiyon / Option: Meşe / Oak, Kestane / Chestnut, Dişbudak / Ash

Ahşap Kütük Masaların vazgeçilmezi olan doğal kenarlı 
masalardır. Kullanıcısına özel olan bu ürünler, benzersiz ve 
tekildirler. Doğal formları ve desenleri ile içlerinde sayısız 

hikayeler barındırırlar.

They are the natural edged tables that are essential for 
Wooden Log Tables. These products, that are exclusive for 
the user, are unique and one and only. They contain count-

less stories with their natural forms and patterns.
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NAKASHIMA
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malzeme / materials: Masif ceviz / Solid walnut      
detaylar / details: Dişbudak / Ash

bitiş malzemesi / finishing: Akrilik mat cila / Acrylic matte polish

*Opsiyon / Option: Meşe / Oak, Dişbudak / Ash

Bank/Bench : 
50*160*96 cm

Tamamı ceviz ve dişbudak ağacından üretilmiş olan ve usta-
ların birbirleriyle işçilik seviyelerini rekabet ettikleri ikonik bir 
üründür. 

It is produced entirely from walnut and ash wood. For the ma-
nufacture of this iconic product, craftsmen have competed 
against each other with their level of craftsmanship.
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ATLAS TV Ünitesi ve Konsol / TV Unit and Console 

Ağacın bütün detaylarını mekanınıza taşıyacak olan bu ürünler, birçok 
mekanın depolama ihtiyaçlarını da karşılamak üzere tasarlandı.Yoğun 
ahşap işçiliklerinin görüldüğü TV Ünitesi ve konsolda tek parça ağaç 
lakenin pürüzsüzlüğü ile buluştu. 

These products, which carry all the details of the tree to your place, are 
designed to meet the storage needs of many places. A single piece of 
wood that shows intense craftsmanship, in TV unit and console, met 
with the smoothness of lacquer.
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malzeme / materials: Masif ceviz ve MDF/ Solid walnut and MDF      
bitiş malzemesi / finishing: Akrilik mat cila ve siyah mat lake cila / Acrylic matte 

polish and black matte lacquer polish

*Opsiyon / Option: Meşe / Oak, kestane / Chestnut, Dişbudak / Ash
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ATLAS TV Ünitesi / TV Unit 

TV Ünitesi / TV Unit : 
45*200*50 cm
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ATLAS Konsol / Console 
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Konsol / Console :
60*180*85 cm
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AKSESUARLAR

ACCESSORIES
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FIR    JUNIPER    CEDAR 
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Juniper, Fir, Cedar, yeni yıl konseptinize mükemmel bir atmosfer yarat-
mak için ardıç, köknar ve sedir ağaçlarının formundan soyutlanıp, ismin-
den ilham alınarak, ahşap çam ağacı olarak üretildi. Ham ve pirinç detay 
seçenekleriyle çeşitli hale getirildi.

Juniper, Fir and Cedar, inspired by its names, was abstracted from their 
trees and produced as a wooden pine tree to create the perfect at-
mosphere for your New Year concept. It has been diversified with the 
options of raw and brass detail.
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FIR    JUNIPER    CEDAR 

Fir / midi :
29*9*9 cm

Fir / mini :
16.5*6*6 cm

Juniper / midi :
29*9*9 cm

Juniper / mini :
16.5*6*6 cm
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malzeme / materials: Masif meşe / Solid oak, Masif kestane / Solid chestnut, Dişbudak / Ash
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ / Organic oil

Detaylar / Details: Pirinç / Brass

Juniper / midi :
29*9*9 cm

Juniper / mini :
16.5*6*6 cm
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Ananas Atölye'de içmimar, mimar ya da tasarımcı projelerinin üretim süreçlerini yü-
rütüyoruz.  İmalat desteği verdiğimiz projeleri (yaşama ve çalışma alanları için mut-
faklar ve banyolar; restoranlar, mağazalar, kafeler ve bahçeler için sabit veya modü-
ler mobilyalar, kamusal alanlar için çevresel etmenlere dayanıklı kent mobilyaları ve 
ekipmanları) yüksek kalitede işçilik, adil fiyatlandırma ve  estetik uygunluk kriterlerini 

göz önünde bulundurarak gerçeğe dönüştürüyoruz.

Bünyemizdeki tasarımcı ve marangozların uyumlu çalışmaları sayesinde projeniz-
deki ihtiyaçlarınızı en doğru şekilde analiz ederek tasarım odaklı çözümler ve yüksek 

kalitede işçilik sunmaktayız.

İçmimar ve mimarları anlıyor, teknik çizimler, 3D datalar ve render görselleri üzerin-
den hazırlanmış çıktıları üretiyoruz.

Proje çizimi - nihai ürün uyumluluğuna önem veriyoruz.

Üretim süreçlerinde, proje sahibini bilgilendiriyoruz. Ekibimiz ile üretimlerin doğrulu-
ğunu en uygun şekilde kontrol ediyoruz.

Tasarım etiği ve profesyonel ahlaka en yüksek önemi veriyoruz. Proje sahibinin fikri 
haklarını saklı tutuyor, müşterisiyle olan ilişkisine maksimum saygıyı gösterip, 

transparan kalıyoruz.

ANANAS DECO
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DECO

We offer design-oriented decorative solutions for indoors, outdoors and urban 
areas. We manufacture kitchens and bathrooms for living spaces and working 
areas; fixed or modular furnitures for restaurants, stores, cafes and gardens; urban 
furnitures and equipments for outdoors, resistant against the elements. At Ananas 
Woodworking, we cater to the needs of our customers with an emphasis on aesthe-

tics, functionality and ease of use.

Thanks to the harmonious work of our designers and carpenters, we analyze your 
needs in the most accurate way and offer design-oriented solutions and high qua-

lity workmanship.

We understand interior architects and architects and produce printouts based on 
technical drawings, 3D data and rendering visuals.

We attach importance to the compatibility of the project drawing and the final pro-
duct.

In production processes, we inform the project owner. We control the accuracy of 
production with our team in the most appropriate way.

We attach great importance to design ethics and professional ethics. We save the 
intellectual property rights of the project owner, show maximum respect for the re-

lationship with the customer and remain transparent.
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LEONE / HILLTOWN       İZMİR / TURKEY  -  IZMIR / TURKEY

Leone Pastanesi / Hilltown için ürettik. Mekanın mobilyalarında dişbudak ağacı, doğal 
dişbudak kaplama ve beyaz lake cila yüzeyler kullanıldı. Şaraplık, barista barı,pasta 
dolabı, sandviç dolabı, kasa mobilyası, kapılar, servantlar ve krıvasan tezgahını içeren 
mekanda, keyifli oturma alanları için tasarlanan iç ve dış mekan sedirler de üretime 
dahil edildi.

We produced for Leone Patisserie / Hilltown.  The ash tree, natural ash veneer and 
white lacquered lacquer surfaces were used in the furniture of this place. Indoor and 
outdoor cedars designed for pleasant seating were also included in the production, 
which includes wine, barista bar, cake cabinet, sandwich cabinet, safe furniture, doors, 
servants and croissant bench.

94

DECO



95



96

DECO

malzeme / materials: Masif meşe - Solid oak  / Meşe kaplama - Oak lineer /  
bitiş malzemesi / finishing: Organik yağ - Organic oil / Mat cila - Matte varnish
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KAPLANKAYA      DİDİM / TÜRKİYE  -  DIDIM / TURKEY

Kaplankaya- The six senses için ürettik. Doğal freze meşe kaplamanın kullanıldığı sıra 
dışı ölçülere ve özelliklere sahip vestiyer-seperatör-kütüphane ve konsol üretildi. Ay-
dınlatmalı vestiyer kapakları ürün-kullanıcı etkileşimini arttırıyor, benzer özellikteki 
kütüphane ise giriş ve yemek alanını sepere ediyor, yarı açık ve aydınlatmalı raf sistemi 
sanatsever kullanıcının objelerini sergilediği bir vitrin halini alıyor.

We produced for the Kaplankaya-The Six Senses. Cloakroom-separator / library and 
console produced with extraordinary dimensions and features used natural oak lineer 
were designed. Illuminated cloakroom covers increase the product-user interaction, 
while the library with a similar feature separetor the entrance and dining area, the 
semi-open and illuminated shelf system becomes a showcase where the art-lover 
user exhibits his objects.

98

DECO



99

malzeme / materials:   Meşe kaplama - Oak lineer /  
bitiş malzemesi / finishing: Mat cila - Matte varnish
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ZEUS Gyros and Grill      HAMBURG / ALMANYA - HAMBURG / GERMANY

Almanya’nın Lüneburg şehrinde bulunan ZEUS Gyros & Grill için ürettik. Doğal freze 
meşe kaplamanın kullanıldığı duvar çıtaları,  doğal meşe ağacından yapılmış masa 
tablaları ve pirinç kaplama ile detaylandırılmış tamamı mat lake cilalı bar, içmimarlar 
tarafından tasarlandı. Ölçüleri verilen mekanın bar kısmı için Ananas Atölye içerisinde 
demo kolonlar kullanıldı. Üretilen her bir ürün modül haline getirilerek ve detaylandır-
ması yapılarak paketlendi ve Almanya’ya ulaştırıldı

 We produced for ZEUS Gyros & Grill in Lüneburg, Germany.  It is designed by interior 
designers with wall slats using natural milling oak coating, table tops made of natural 
oak wood and detailed with brass coating, all matt lacquered polished bar.  Demo col-
umns were used in the Ananas Workshop for the bar of the room, the dimensions of 
which were given.  Each product produced was packaged by modalizing and detailing 
and delivered to Germany.  
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malzeme / materials: Meşe kaplama - Oak lineer / MDF  
bitiş malzemesi / finishing: Mat cila - Matte varnish / laquer



12
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Her ağaç desen, doku, renk tonu ve damar yapısı bakımından 
farklıdır. Bu farklılık her Ananas Woodworking ürününün  diğerin-
den farklı bir kimlikle doğmasını sağlar. Kılcal ahşap çatlakları, 
kurt yenikleri ve ağacın doğal formunu değiştiren çevresel etken-
ler (mevsimsel deformasyonlar) ağacın naturelliğini yansıtan 
özelliklerdir. Ahşabın korunması ahşap üzerine uygulanan %100 
organik yağ ile sağlanmıştır. Yapı itibari ile bu organik yağlar kim-
yasallara, asidik sıvılara, temizleyicilere, darbelere, direkt ateş te-
masına, sürtünmelere ve yüksek sıcaklıktaki(fincan, tencere, 
demlik, çay bardağı, su bardağı v.b) malzemelere karşı hassastır. 
Özellikle sıcak ve nemli (fincan, bardak,tencere v.b) temaslarda 
altlık kullanılmalıdır.Sizler için en kuru ve dayanıklı ağaçları işliyo-
ruz. Yine de, ahşabın en büyük düşmanları olan su, ateş, nem ve 
güneş ürününüzü korumanız gereken etkenlerdir.Yağlar ile bitiş 
yapılan mobilyalara kolayca bakım yapılabilir. Yüzey üzerine ya-
pılan zımpara işlemi  sonrasında tekrar  yağlama rahatlıkla uygu-
lanabilir. Bu sayede kullanıma bağlı oluşacak hatalar,izler ve le-
keler kaybedilebilir ve uzun ömürlü kullanımsağlanır. Metal kı-
sımlar elektrostatik toz boya ile fırınlanarak boyanmıştır.Böylece 

paslanma ve darbelere karşı dirençlidir.
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Each tree is different in pattern, texture, color tone and vascular 
structure. This difference allows each Ananas Woodworking 
product to be born with a different identity than the other. Capil-
lary wood cracks, wormholes, and environmental factors (sea-
sonal deformations) that change the natural form of the tree are 
characteristics that reflect the naturalness of the tree. The pro-
tection of the wood is achieved by 100% organic oil applied to it. 
By nature, these organic oils are sensitive to chemicals, acidic 
liquids, cleaners, impacts, direct fire contact, friction, and hi-
gh-temperature materials (cups, pots, teapots, tea glasses, 
cups, etc.). Especially in hot and humid (cup, cup, saucepan, etc.) 
contacts, coasters should be used. We are processing the driest 
and the most durable trees for you. Still, water, fire, moisture, and 
sun, the biggest enemies of wood, are the factors you need to 
protect your Ananas Woodworking furniture from. Oil-finished 
furniture can be easily maintained. Re-oiling can be easily app-
lied after sanding the surface. Thus, errors, traces, and stains 

due to misuse can be removed and long-term use is ensured.
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