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Ofis Oturma Ürünleri

OfficeSeat AGK Yer Kaplamaları’nın kendi markasıdır.

AGK Yer Kaplamaları 1986 yılında Türkiye’de henüz bilinmeyen KARO HALI (Modular 
Soft Flooring) ürünlerinin pazarlama ve satışını yapmak üzere kurulmuştur. Türkiye’ye 
“KARO HALI” konseptini tanıtarak, tedarik ve uygulamasında öncü ve lider konumunda 
bir kurum olarak faaliyetini sürdürmektedir.

OfficeSeat markası ile, görülen ihtiyaç üzerine, çalışma hayatını kolaylaştıracak konforu 
sağlayan, çalışan performansını arttıran ofis koltuklarını ve çok amaçlı çalışma masalarını 
farklı renk, özellik ve model seçenekleri ile en iyi fiyatlarla ürün portfolyosuna eklemiştir.

30 yıllık geçmişinden aldığı güç ve müşterilerinin güveni ile, OfficeSeat markası altında    
kaliteden ödün vermeden, istenilen bütçeye uygun, ekonomik/ergonomik çalışma koltuklarını, 
Fold-N-Nest markası altında ise katlanabilir, istiflenebilir, çok amaçlı masa ve sandalye 
seçeneklerini beğenilerinize sunmaktadır.

AGK, OfficeSeat ve Fold-N-Nest markaları ile ticari alanlar ve ofis içi mimarisinde daha 
kapsayıcı olmayı hedeflemektedir. Modern çalışma ortamlarına enerji katan, ekip ruhunu 
canlandıran ve hareket serbestliğini arttıran çözümlerle ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir.

AGK, “DOĞRU ÜRÜN, DOĞRU FİYAT” ilkesi ile çıktığı yola her zaman olduğu gibi 
sadece en iyileri sunarak devam etmektedir.
 



TAURUS ARIEL GEMINI

STELLA VENUS COZY

SENSE NOVA NUCLEUS

DUNE #19 ACUITY

RELATE CLARITY LOTA

SMART LOYAL CUTE

MODEST ELECTRA PLUTO AUDREY

EASY MASA BETA (T-1) ZETA (Y-2)



Ergonomi
Ofis ortamları çalışanların uzun saatler geçirdikleri ve 
birçok ofis eşyası ile etkileşim halinde oldukları çalışma 
alanlarıdır. İnsan odaklı bir yaklaşıma sahip olan 
ergonomi biliminin varoluş nedeni, işleri ve iş ortamını 
insana daha uygun haline getirmektir.

Çalışma ortamlarında ergonomik şartların sağlanması, 
personelin verimliliğini, iş tatminini ve memnuniyetini 
arttıran ve yıllar sonra ortaya çıkması beklenen meslek 
hastalıklarını önleyen çok önemli bir faktördür.

Ofislerde en çok risk oluşturan ofis ekipmanı ise 
sandalye olarak belirlenmiştir (Necmettin Fırat Özkan, 
Emin Kahya, Bir üniversitenin idari ofislerindeki   
ergonomik risklerin değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 141-150, 2017.). Sandalyelerin kolçaklarının ayarlanabilir 
olması, oturum minderi ile diz mesafesinin ayarlanabilir özellikli olması, bel destek aparatlarının        
bulunması ve tercihen ayarlanabilir olması gerek ofislerdeki iş akışının gerekse öğretim kurumlarındaki 
devamlılığın sağlanması açısından önem arz etmektedir. 

İş konforunu sağlamak ve çalışanların verimliliklerini 
arttırmak için her tür iş istasyonunun ergonomik olarak 
tasarlanmış olması önemlidir. Özellikle uzun mesai saat-
leri boyunca zaman geçirilen ofislerde farkında olmadan 
maruz kalınan yanlış duruşlar ve yapılan hatalı hareketler 
geçici veya kalıcı kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına 
yol açmaktadır.

Özellikle ofis çalışma koltuklarının tasarımlarında 
kullanıcıların antropometrik* ölçüleri dikkate alınsa bile 
bu ekipmanların kullanıcıların tamamının vücut ölçülerine 
tam uyum sağlaması beklenemez. Bu yüzden özellikle 
derinlik ve yüksekliklerin (oturak ve sırt) ayarlanabilir 
olması tercih edilmektedir. Ancak bu tür ofis çalışma 
koltuklarının maliyetli olması her ofiste bulunmalarının 
önünde bir engel olmaktadır.

OfficeSeat markamız ile 
biz bu engeli aşarak hem ergonomik hem de ekonomik ofis çalışma 
koltukları sunuyoruz. Gerek çalışma gerekse de eğitim ortamlarındaki 
ergonomik gereksinimlerin ve bu gereksinimlerin insan sağlığı açısından 
öneminin bilincinde olarak her kurum ve kuruluşun erişiminde olabi-
lecek, farklı bütçe aralıklarına uygun seçenekler sunuyoruz.  

*Antropometri: İnsan vücudunun belirli özelliklerini inceleyip, standartları 
belirleyen yöntemdir. Kişinin ağırlığını, vücut ölçülerini, gücünü ve 
hareket sınırlarını belirli noktaları esas alarak ölçer. 

* Kaynak: Necmettin Fırat Özkan, Emin Kahya, Bir üniversitenin idari ofislerindeki ergonomik risklerin değerlendirilmesi, 
  Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 141-150, 2017.
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İSTANBUL:
Göztepe Mah. Göksu Evleri Sit. Akkavak Cad.
B145B 18 No'lu Villa 34815 Anadoluhisarı Beykoz
Tel: 0 216 463 19 12  Fax: 0 216 463 19 15

İZMİR:
Şair Eşref Bulvarı No:22/802 35210 Çankaya
Tel: 0 232 483 50 63  Fax: 0 232 483 02 35  

ANKARA: 
Tel: 0 312 495 72 57 Fax: 0 312 495 72 45
GSM: 0 532 326 94 87

AGK YER KAPLAMALARI PAZARLAMA LTD.


