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Atölye Mutfak, 1974 yılında kurulan ahşap sektörünün deneyimli 
firması Rüyam Mobilya, üretimine 1998 yılından itibaren Atölye 
Mutfak Sistemleri Ltd.Şti. adı altında devam etmektedir.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 3500 m2 kapalı ve  
8000 m2 açık alanda üretim yapan Atölye Mutfak, Eskişehir ve 
çeşitli illerde faaliyet gösteren mağazalarında yenilikçi görüşü ve 
toplam kalite anlayışını benimsemiştir.

Teknoloji ve insana yönelik yatırımlarını tecrübesi ile birleştiren Atölye 
Mutfak aynı zamanda atölye titizliğini de özenle korumaktadır.
Modüler mutfak üretim sistemini kendi tarzı ile birleştiren ve tasarıma 
yönelik üretim anlayışına sahip olan Atölye Mutfak insan sağlığı ve 
çevreye verdiği önemi her ürününde göstermektedir.

Yılların tecrübesi ile sektörün önde gelen markalarından biri 
olan Atölye Mutfak güvenilirliğini tasarım, üretim, teslim ve teslim 
sonrası hizmetlerinde de sürdürmektedir. Atölye Mutfak geçmişten 
geleceğe keyifle kullanılan yaşam alanlarını oluşturmak için hep 
yenilenen bir anlayışla, kaliteden ödün vermeden ilerlemektedir.

‘‘ Önce Güven ,, anlayışıyla çıktığı yolda sizlere keyifli sonuçlar 
sunan Atölye Mutfak , tercihiniz olmaktan gurur duyar.

The experienced company of wood sector Rüyam Mobilya which 
was founded in 1974 has been continuing its production since 
1998 under the name of Atölye Mutfak Sistemleri Ltd.Şti. 
(Atölye Kitchen Systems Limited Company)

Atölye Mutfak, which manufactures in Eskişehir Organizational 
Industrial Zone within 3500 m2 closed and 8000 m2 open area, 
also adopts the total quality perception and innovative approach 
of stores working in Eskişehir and other cities.

Combining its investments on technology and people with 
its experiences, Atölye Mutfak also meticulously maintains 
thoroughness of the workshop.

Uniting modular kitchen production system with its own style and 
having the production approach toward design, Atölye Mutfak 
shows its caring for human health and environment in every single 
product.

Atölye Mutfak, being one of the leading brands of the sector with its 
years of experience, sustains its credibility on design, production, 
deliver and after delivery services.

Atölye Mutfak proceeds on its way in order to create life 
environments to be used from past to the future with an all times 
renewing approach and without conceding from quality.

Heading its way by the ‘’ Trust First ,, approach on giving you 
pleasant results, Atölye Mutfak is proud to be your choice.

MUTFAKTAKI  “ATÖLYE”
.
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Vintage esintileri modern çizgilerle 
buluşturarak şıklığı ön planda tutuyor.

Coliseum is a stylish alternative to classic lovers.
It brings elegance to the forefront by 
combining vintage inspirations with modern lines.
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COLESIUM
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COLESIUM
Colesium, mutfakta zarif ve klasik bir tasarım sunuyor.

Colesium offers an elegant and classic design in the kitchen.
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İpek mat lake yüzeyindeki özel oymalı hatları, 
altın ve gümüş varaklı detayları, çıtalı cam 
kapakları ile asaletini sergiliyor.

Elegance of real classic…
It demonstrates its nobility with special carvings on 
silk matt lacquered surfaces, gold and silver leafed 
details, glass paned cabinet doors.

Gerçek klasigin zarafeti…
RUSTICA
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RUSTICA Özel el oyması desenleri, şık taç detaylarıyla 
tamamlanan tasarım, porselen kulplarıyla göz 
kamaştırıyor.

The design completed with custom hand-carved 
patterns and stylish crown molding details is 
dazzling with porcelain handles.
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RUSTICA klasik detaylar ile geleneksel country 
sevenlere şık bir alternatif sunuyor.

RUSTICA offers an elegant alternative to traditional 
country lovers with classic details.

RUSTICA
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VERONA, detaylarıyla geçmişin izlerini 
günümüze taşımakta. Kavisli çerçevelerden 
oluşan model mat lake yüzey malzemesi ile 
görünümünü tamamlıyor.

Traces of the past, symbol of classiness ...
VERONA carries the traces of the past to the present 
with its details. Being formed of curved frames, the 
model completes its appearance with matt lacquer 
surface material.

VERONA
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VERONA

Mat yüzeyleri, kavisli çerçeve detayları ve cam kapaklarıyla 
VERONA hem modern hem rüstik stile sahip evlere uyum 
sağlıyor.

With its matt surfaces, curved frame details and glass doors, 
VERONA fits both modern and rustic-style homes.
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Mutfağın genelindeki ipeksi yansımalar ve 
ayrıntılarla alışılmışın dışında bir çizgi…
Ole , mat kapaklarındaki yalın çizgiler ile yıllar 
boyu zevkle kullanılacak bir tercih oluşturuyor.

Ole, for those who want classic, modern and 
minimalism in the kitchen…
An unusual line with silky reflections and details 
throughout the kitchen…
With its simple lines on the matt covers, Ole creates 
a taste that will be used with pleasure for years.

O
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Mutfakta klasik, modern ve minimalizm isteyenlere…
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OLE
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Düz hatların akıcılığı camın eşsiz güzelliğiyle 
VETRO da buluşuyor.

The magnificence of glass in your kitchen…
The smoothness of straight lines meets the unique 
beauty of glass in VETRO.

VETRO
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VETRO
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Yüzeyin camla güçlendiği tasarımlar kulpsuz 
detaylar ile mutfağı aydınlatıyor.

The designs in which the surface is reinforced with 

glass, light up the kitchen with handleless details.

VETRO
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Modern bir mutfaktan bekleyebileceğiniz tüm detaylara 
sahip KARE, yüzeyinde kullanılan lake malzemeyi kulp 
detaylarıyla birleştirerek mutfağınızı baştan yaratıyor.

Ingenious interpretation of design…
With all the details you can expect from a modern kitchen, 
KARE recreates the kitchen by combining the lacquered 
material used on the surface with the handle details.

KARE
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Kulp detaylarının farklı ebat ve yönlerde isteğe 
göre şekillendirilebilmesi, tasarımı özel kılıyor.

What makes the design so special is that being able 
to adjust the handles at various sizes and directions.

KARE
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Lakenin ışıldayan yüzeylerde kusursuz hakimiyeti 
PERLA ile mutfaklarınıza taşınıyor.

The most attractive version of straight lines…
Lacquers flawless dominant on sparkled surfaces are 
brought to your kitchens with PERLA.

PERLA
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Parlak yüzeyler yerine tercihi mat olanlara ise MATTE modeli keyifli çözümler sunmakta.
MATTE model offers pleasant solutions for those with matt preference over glossy surfaces.PERLA
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GOLA

GOLA, tüm yüzey malzemelerinin tasarımında 
kulpsuz detayı ile kullanım kolaylığı sağlarken 
modern stili cesurca ortaya koyuyor.

Handleless design and simple lines…
GOLA reveals bold, modern style while providing 
ease of use with handleless detail in the design of all 
surface materials.
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GOLA

45atolyemutfak.com.tr



WAVE kendinden olan kulpları, kavisli kenarlar 
ve dalgalanan hatları ile mutfağınızda estetik bir 
görünüm sunar.

Sophisticated state of kitchen…
WAVE gives your kitchen a sleek look with handleless 
curved edges and waving lines.

WAVE
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Farkını her detayında hissettiren model, mat 
yüzeyindeki lakenin çarpıcı renkleriyle enerjiye 
dönüşüyor.

The model, which makes feel distinguished in every 
detail, turns into energy with striking colors of matt 
lacquered surface.

WAVE
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Akrilik yüzeyler, 
 metal çerçevelerle daha dinamik ...
Modern çizgileriyle EVA tasarımın inceliği, 
kulp ve çerçevelerinin metal uyumu , farklı 
renk seçeneklerinin bütünleşmesiyle sizi 
kendine hayran bırakıyor..

More dynamic with metal frames and acrylic 
surfaces…
Modern lines of EVA fascinates you by elegance 
of the design, metal harmony of the handles 
and frames, and the integration of different color 
options.

EVA
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EVA
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Metal çerçeve tercih etmeyenleri akriliğin kendi 
renginde kapak kenarları ile SOFT model 
karşılıyor…

SOFT model with cover edges in acrylic’s own color 
welcomes those who do not prefer metal frames…

EVA
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Doğal görünümlü kapaklar, siyah metal 
çerçeveler ile modele şık bir tarz katıyor.

Powerful design with black metal details…
Natural looking covers with black metal frames make 
a stylish combination.

BLACK
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BLACK
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Tasarımda öne çıkan  metal raflar, siyah metal 
kulplar ile BLACK, mutfağınızda modern sitili 
cesurca ortaya koyuyor.

BLACK, which stands out in design with its metal 
shelves and black metal handles, boldly reveals the 
modern style in your kitchen.

BLACK
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DENA
Modern çizgisi ile mutfağınızı kişiye özel kılar.
Geniş renk yelpazesi ile alternatif seçimler sunar.

Innovative style and unique textures ...
With its modern line, it makes your kitchen exclusive.
Offers alternative choices with a wide range of colors.

Yenilikçi tarz ve özgün dokular…
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DENA
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VERONA
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OLE
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WAVE
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FABRİKA
Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 5 Odunpazarı - Eskişehir
+90 (222) 340 01 48  -  +90 (222) 340 01 49
info@atolyemutfak.com.tr

ESKİŞEHİR - BAKSAN SHOWROOM
Baksan Sanayi Sitesi 7. Blok No: 1 Odunpazarı - Eskişehir
+90 (222) 340 74 00  -  +90 (222) 340 74 00
baksan@atolyemutfak.com.tr

ESKİŞEHİR - PROJEM TASARIM
Akarbaşı Mah. Atatürk Blv. 89 Odunpazarı - Eskişehir
+90 (222) 220 52 73 - +90 (222) 220 52 73
eskisehir@atolyemutfak.com.tr

KÜTAHYA - 2E TASARIM
 Adnan Menderes Blv. No: 78/A Lala Hüseyin Paşa - Kütahya
 +90 (274) 223 88 65 - +90 (274) 223 88 70
kutahya@atolyemutfak.com.tr

BURSA - VEZİROĞLU MİMARLIK
İzmir Yolu Cad. Barış Mah. Bağkent St. No: 134 Nilüfer - Bursa
+90 (224) 453 00 86 -  +90 (224) 453 13 78
bursa@atolyemutfak.com.tr

BİLECİK - PERLA TASARIM
 +90 (228) 212 98 25-  +90 (535) 347 69 99 
info@perla-stone.com

İZMİR – EGG İÇ MİMARLIK
Ilıca mah. Mithat Paşa cad. No:1/A Narlıdere /İzmir
+90 (530) 018 45 51 
izmir@atolyemutfak.com.tr

VİENNA KİTCHEN & BATH DESİGN
 394 Maple Ave East, Vienna VA 22180 USA
+1 (571) 732 43 04  -  +1 (571) 732 43 04
info@viennadesignva.com

MOOÖI
 Golra Road, Near Audi Showroom PAKİSTAN
+92 (330) 270 00 03 - +92 (330) 270 00 07
info@moooihomepk.com

MOOÖI DHA2
Near Attock Petrol Station GT Road , PAKİSTAN
+92 (321) 946 00 56 - +92 (334) 312 21 24
info@moooihomepk.com

KSI CUISINE SOLUTIONS
Saint-Laurent: 1220 Rue Begin Saint-Laurent, QC H4R1X1
Brossard: 5705D Boul. Taschereau Brossard, QCJ4Z 1A4
Laval: 3812 Boulevard Saint-Martin OLaval, QC H7T 1B2
5707-3358-01
info@ksicabinetry.com

YETKILI
SATICILARIMIZ

. .
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