


 

Sitmaxx nature’s sofa design markası Avrupa’da edinilen 25 yıllık 
tasarım tecrübesinin Türkiye’ye getirilmesi ve çağdaş modern mobi-
lya konseptinin doğması ile başlamıştır. Türkiye’de üretime başladığı 
günden beri, şıklık ve konforun birleştiği kaliteli üretim ve rekabetçi 
fiyat sloganıyla yolumuza her dönem üzerine koyarak devam edi-
yoruz. 

Sanat ve materyallerin birleşimini ortaya çıkaran kaliteli işçilik, göz 
alıcı şıklık ve fonksiyonelliği sayesinde müşteri memnuniyeti en üst 
seviyede tutulmaktadır. 

Sitmaxx ailesini oluşturan çalışanlarımızla birlikte mobilya sek-
töründe fark yaratmak ve sürekli gelişim mottosuyla siz değerli 
müşterilerimize en iyi mobilya ve hizmetini vermek tek amacımızdır. 

Mobilya sektörünün lider firmaları ile ortak üretimlerimiz olmuştur. 
Bu Sitmaxx’ın üretim sektöründe de tanınmasını sağlamıştır.

Müşteri memnuniyeti bizim için vazgeçilmez en önemli bir unsur 
olduğundan, ürünlerimizin şık ve rahat uzun ömürlü kullanımına 
odaklanmaktayız. Büyük bir titizlikle seçtiğimiz gerek ahşap aksam 
gerekse sünger ve kaplama kumaş ve derilerin kaliteli el emeği ile 
birleştirerek dayanıklı ve kaliteli ürünler meydana getirmekteyiz. 

Gerek küresel ısınma gerekse dünya çapında yaşanan salgın hast-
alıklar çevre faktörünün asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kere 
daha gözler önüne sermiştir. Bu bilinçle, Sitmaxx günümüz ve ge-
lecek nesillere karşı sorumluluk almakta tereddüt etmemektedir. 
Sitmaxx ISO 9001-2008-İSG 18001 ve Çevre 14001 standartları ile gün-
cel iyileştirmeleri takip edip yasal düzenlemeleri yerine getirmeyi 
taahhüt etmektedir. 

Müşterilerimizin ürünlerimizi sevdikleri ile birlikte kullanacak-
larını bildiğimiz için, onların memnuniyeti bizler için her şeyden 
daha önemlidir. Ziyaret esnasında yaratılan dostluğun uzun yıllara 
yayıldığını görmek ve yeni ziyaretçilerimizin mevcut müşterilerimiz-
in referansı ile bizlere gelmesi kaliteli ürünlerimize olan güvenin bir 
simgesidir. 

İşinde mutlu personelin kaliteli ürünler ürettiği bilinciyle, çalışan-
larımızı geniş ailemizin üyeleri olarak görmekteyiz. Dünyada yaşanan 
teknolojik yenilik ve sürekli değişim neticesinde, personelimizin eğit-
imine önem vermekte ve kurum içi eğitim politikalarımız kararlılıkla 
yürütmekteyiz. 

Hollanda’da irtibat noktamız sayesinde Avrupa’ya açılımımız 
gerçekleşmektedir. Bu olanak bizlere Avrupa’daki müşterilerimize 
daha kolay hizmet vermemizi ve ürün tasarımında onların zevk ve 
tercihlerine daha uygun kaliteli ürünler sunmamızı sağlamaktadır. 

Modernliğin şık tasarımlarla birleştiği üstün kalite ürünlerimizi siz 
değerli müşterilerimize makul fiyattan sunmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. Sitmaxx sizlere ev ve işyerlerinizde rahat ve keyif suna-
rken günlük hayatın stres ve telaşında bir nebze olsun uzaklaşabil-
menize olanak tanır. Tasarım harikası mobilyalarımızın şıklığı sizlere 
ayrı bir konfor zevki yaşatacaktır. 

Sitmaxx Nature’s Sofa Design started its journey with the modern 
furniture concept created and developed in Europe and brought to 
Turkey these 25 years of European experience. Since the first day it 
started the production in Turkey, it has been producing comfortable 
and stylish great quality furniture at the competitive prices. 

Art and material blended with good quality labor brings out aston-
ishing and functional Seating Groups that keep the customer satis-
faction at the highest level. 

It is our sole purpose to bring the best furniture and its services 
to our customers. We also want to create a difference in furniture 
sector with our perpetual development motto. 

We have cooperated with the leading furniture companies in the 
sector. This enables Sitmaxx Nature’s Sofa Design to have a good 
reputation in the furniture business. 

The customer satisfaction is crucial to us. Thus, we focus on styl-
ish, comfortable and long durable Seating Groups. We choose wood 
parts, seat sponge, and upholstery and leather parts in great details 
and then blend them with the good quality of labor in order to pro-
duce great quality furniture. 

Both global warming and pandemic once again emphasize that we 
cannot ignore the environment. Hence, Sitmaxx Nature’s Sofa takes 
responsibility and necessary steps without hesitation. Sitmaxx has 
obtained ISO 9001-2008-ISG 18001 and Environment 14001 standards. 
It also promises to fallow and obey the environmental regulations. 

The customer satisfaction is absolutely crucial since we know they 
will use our furniture with their families and loved ones. Creating 
friendship during the customer visit lasts long years and since they 
refer us to their friends, it is a great indication of their trust to our 
products. 

We are well aware of the physiology that happy employees will pro-
duce good quality furniture; we treat them as a part of our family. 
Since there is new technology and innovation and constant improve-
ment in the world, we pay attention to our personnel training and 
provide seminars and other activities. 

Owing to our contact point in Netherlands, we have a foot in Europe. 
Hence, we can easily provide better service to our European cus-
tomers as well as enable us to take their tastes and preferences into 
considerations while designing new products. 

We pride to serve you the contemporary and stylish best quality 
products at a reasonable price. Sitmaxx offers you comfort and en-
joy at home and workplaces, it also aims to reduce your stress and 
rush in your life a little bit. The great design of our furniture with 
their styles offers you a great comfort and joy in your lives. 












































































































