




Mamamtoyz,  2014  yıl ında farklı  alanlardaki
projeler birçok kez ödüle layık görülmüş 3 Endüstriyel
tasarımcı tarafından İstanbul’da, bebekleri mutlu
etmek için kurulmuş bir ahşap oyuncak markasıdır.
Tasarımı,  yeniliği ve kaliteli  el işçiliğini bir araya 
getirerek, her bir ürünü bebeklerin sağlığı ve 
güvenliği gözetilerek, özenle üretilmektedir.  Tüm 
ürünler CE (EN71 1/2/3) testlerinden başarıyla geçmiş 
ve sağlığa zararlı  hiçbir madde içermemektedir.
Yakın bir zamanda Türkiye’nin en kalite-
li  ahşap oyuncak markası olma vizyonu ve 
sağlıkl ı  bir nesil  yetişmesi misyonu için çalışıyoruz.
Bırakın bebeğiniz bizimle büyüsün

Mamatoyz is a toy an design company based in
Istanbul, Turkey founded by three award-winning
industrial designers. Combining innovation,design,
quality beside caring about babies safety and health.
Mamatoyz produces their products with care. All 
products are made from certified 
eco-friendly materials and have passed CE (EN71
1/2/3) tests. We are working with the vision of 
being the best wooden toy brand of Turkey and the
mission of helping the growth of a healthy generation.
Let your baby grow with us !



36 ay ve üstü çocuklar
için ahşap oyuncak kamyon
Wooden toy storage for
+36 months babies

%100 doğal ahşap / wood

31 x 50 x 31 (h) cm

3 kg

bam
bam



motor
becerisini geliştirir

developing 
motor skills

ebeveyn ile kurulum
assembling with

parents
oyuncak deposu

toy storage

dış mekana uyumlu
suitable for

outdoor usage

+36 bebekler için tasarlanmış bir ahşap taşıma kamyonudur. 
Oyuncağın kurulumu anne-baba ve bebek birlikte yapar. Bebeğin 
zeka gelişimine yardımcı olacağı gibi el-göz 
koordinasyonun da ilerlemesini sağlar. 
Üzerinde herhangi zararlı bir kimyasal kullanılmamıştır.

Bam-Bam is a wooden truck and kids can play with it as a
carrier for other toys. Bam-Bam is a disassembled toy and
parents can build it together their babies instantly. Kids can
easily open and close the back door of the storage area.
Truck is suitable for outdoor usage.



10 ay ve üstü çocuklar
için ahşap yürüteç
Wooden walker for
+10 months babies

%100 doğal ahşap / wood

55 x 45 x 45(h) cm

2.1 kg

yürüteç
walker



Esk nesillerden beri çocukların yürümesine yardımcı olan ahşap yürüteç, 
bebeğinizin ergonomisi ve sağlığı göze alınarak yeniden tasarlandı. 
Bebeğinizin gelişimine ve yürüme hızına göre arka tekerlerin hızı ayarlana-
bilir ve güvenli bir yürüyüş yapması sağlanır. Ev içinde veya dışarıda rahatça 
yürümeye teşvik eden bu ürün, katlanabilen kulbu sayesinde yer
kaplamadan rahatça saklanabilir.

The traditional walkers have used for generations. It has just
redesigned by taking ultimate attention to babies and kids
physical health and ergonomics. Wheels speed can be
adjusted by arange details and this presents safe walking to
babies. It is suitable for indoor and outdoor usage. It has 
foldable handle and that present the user easy keeping 
and extra space

tekerlek hız ayarı
wheel speed setting



12 ay ve üstü çocuklar
için sallanan at
Wooden rocikng horse for
+12 months babies

%100 doğal ahşap / wood

3,3 kg

21 x 60 x 45(h) cm

midilli



105o

dengeli tasarım
well balanced 

design

 +12 ay bebekler için tasarlanmış bir sallanan at olan Midilli, ta-
mamen doğal ahşap malzemeden ve el işçiliği ile üretilmiştir . Üz-
erinde kullanılan boyalar su bazlı olup ‘mavi melek’ sertifikasına 
sahiptir ve zararsızdır.

Midilli is a wooden horse. It is not only a nice, fun toy for your
kid but also a high object in your horse.This is a
great toy all the kids love that helps develop muscle
strenght, and sense of balance. It is also perfect for your kid
to focus and have fun in a single spot.



12 ay ve üstü çocuklar
için ahşap ilk adım arabası
Wooden Ride-on for
+12 months babies

%100 doğal ahşap / wood

21 x 40 x 32(h) cm
2,6 kg

sevimli
canavar
cute
monster



oyuncak deposu
toy storage

360
o

+12 bebekler için tasarlanmış bir ilk adım arabasıdır. Hareketli 
tekerlekleri sayesinde, bebeğiniz her yere kolaylıkla gidebilir ve 
bacak kaslarının gelişmesine yardımcı olur. Tamamen doğal ahşap 
malzemeden ve el işçliği ile üretilmiştir. Üzerinde kullanılan 
boyalar su bazı olup, ‘mavi melek’ sertifikasına 
sahiptir ve zararsızdır. Ayrıca, diğer oyuncaklarını koyabileceğ bir 
hazneye sahiptir. CE ve EN71 normlarına uygun üretilmiştir.

Cute monster is a wooden ride-on for +10 months babies
With caster wheels this ride on enables our kid to scoot
along in an y direction, turning freely as they explore. There
is an empty area under the seat storage space that 
provides the perfect spot for doll and teddy bear passengers
or any other oh the kid wants to put in.



10 ay ve üstü çocuklar
için ahşap yürüteç ve 
ilk adım arabası
Wooden walker and
ride-on for +10 months 
babies

%100 doğal ahşap / wood

3,7 kg

21 x 49 x 42 (h) cm

yarışçı
racer



oyuncak deposu

toy storage

tekerlek hız ayarı
adjustable wheel

speed

+10 bebekler için tasarlanmış, DESIGN TURKEY ödüllüne
sahip dört tekerli ahşap bir yürüteç ve ilk adım arabasıdır.
Bebeklerin ilk adımlarını atmasında ve sonrasında bacaklarının
güçlenmesinde yardımcı olur. Tamamen doğal ahşap 
malzemeden ve el şçliği ile üretilmiştir. Üzerinde kullanılan 
boyalar su bazlı olup, ‘mavi melek’ sertifikasına sahip-
tir ve zararsızdır.Ayrıca, diğer oyuncaklarını koyabileceği bir 
hazneye sahiptir.

Racer which has DESIGN TURKEY award is a wooden ride-on
and a walker. When te baby starts walking racer can help
improve her walking technique. Wheels speed can be
adjusted by orange details and this presents safe walking
to babies. Racer is also a rideon bike which can be used by
the kid for straight runs. The rubber parts on the tire make it
silent and ideal for indoor use. With the small storage under 
the seat kids can bring toys wherever they go.
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24 ay ve üstü çocuklar
için ahşap denge biskleti

Wooden balance bike
for +24 kids

%100 doğal ahşap / wood

4 kg
77 x 33 x 45 (h) cm

denge
bisikleti
balance
bike



esnek sele
flexible saddle

Bebeğinizin  yürümeyi öğrendikten sonra, bacak gelişimi 
ve denge  becerisinin gelişmesine yardımcı olan bir denge 
bisikletidir. Ayarlanabilir yükseklik sayesinde çocuğunuzun 
boyuna göre ayarlama yapabilir ve 5 yaşına kadar 
kullanabilir. Tamamen doğal ve el işçiliği ile üretilen bu 
bisiklet, selesindeki sistem sayesinde sürüş esnasında 
esneyerek darbeleri emer ve keyifli bir kullanım sunar.

After babies learn walking, they can improve their leg muscles and 
balance ability with MAMATOYZ balance bike. Height of bike can 
adjusted according to kids height. This is a hand made product which 
is completely made from natural wood. It has flexible saddle which 
present 
enjoyable and smooth riding. Suitable from 24 to 60 month kids.



18 ay ve üstü bebekler
için ahşap oyuncak bebek
arabası

Wooden baby stroller toy
for +18 months babies

%100 doğal ahşap / wood

2.2 kg

49 x 30 x 53 (h) cm

bebek
arabası
baby
stroller



+18 ay bebekler için tasarlanmış bir oyuncak bebek 
arabasıdır ve doğal ahşap malzemesinden üretilmiştir.
3 farklı renk seçeneği ile gelen ürün, dış mekan koşullarına uy-
umlu tekerleri ile bebeğiniz hem iç hem dış alanlarda
rahatlıkla kullanılablir. Hafif ve ergonomik tasarımı ile
bebeğinizin güvenle oyun oynaması sağlanmıştır.

This baby stroller toy is suitable for +24 babies. It is made 
of natural wood and it has 3 different color combinations;
yellow,turquoise and pink. It has light and ergonomic design 
and it is suitable for outdoor usage.



 
15 ay ve üstü çocuklar
için ahşap yürüme bisikleti
Wooden toodle bike for
+15 months babies

%100 doğal ahşap / wood

3 kg

52 x 23 x 36 (h) cm

yürüme
bisikleti
mini
bike



Bebeklerin bacak ve denge gelişimini destekleyen 4 teker-
lekli yürüme bisikletidir. Ürünün selesine oturup, bacakları ile 
kendsini ileri doğru iter ve gidon yardımı ile kendisine yön verir.
Böylece hem bacak kasları, hem denge becerisi, hem de 
yön bulma kabiliyeti gelişir. Değiştrilebilir figürler ile 
birden fazla karakter seçeneği sunar.

Wooden toddle bike wich is designed to help babies
develop healthy leg muscles and proper balance. Rear
wheels are narrower than the front wheels this prevents
baby from hurting it’s feet while pushing the toy. It has bigger
front tires and it provides a balances experience. Decals
which are made of felt also makes the toy aesthetically 
better.



flash

f
6 ay ve üstü bebekler
için ahşap araba

Wooden toy for +6
months babies

%100 doğal ahşap / wood

400gr

10 x 12 x6(h) cm

blob



yumuşak yüzeyler
smooth surfaces

ikonik tasarım
iconic design

doğal ahşap
wooden

Bebeklerin el - göz kordinasyonunu geliştirmesine yardımcı olması 
için tasarlanan bu ürün tamamen doğal ahşaptan üretilmiştir. 
Çocuğunuzun her ortamda rahatlıkla yanında taşıyabileceği ve 
oynayabileceği boyutlarda. Aynı zamanda yetişkinlerin de güzel bir 
obje olarak masada, rafta rahatlıkla dekor olarak kullanabileceği
bir üründür.

It is design for babies to develop hand-eye 
coordination and motor skills, is producted from natural 
wood. You can carry it you together. Also adult users 
can use it is a decoration object



blob
plane

p

Wooden toy for +6 
months babies

%100 doğal ahşap /wood

400 gr

10 x 12 x 6 (h) cm



ikonik tasarım
iconic design

doğal ahşap
wooden

yumuşak yüzeyler
smooth surfaces

esnek yüzeyler
flexible surfaces

Bebeklerin el-göz koordinasyonunu geliştirmesne yardımcı olması için 
tasarlanan bu ürün tamamen doğal ahşaptan üretilmiştir. Çocuğunuzun 
her ortamda rahatlıkla yanında taşıyabileceği ve oynayabileceği boy-
utlarda. Aynı zamanda yetişkinlerin de güzel bir obje olarak masada, 
rafta rahatlıkla dekor olarak kullanabileceği bir üründür.

It is design for babies to develop hand-eye coordination
and motor skills, is producted from natural wood. You can
carry it you together. Also adult users can use it as decoration 
object.



+ = %100 doğal ahşap /wood

13 kg

30 x 70 x 100 (h) cm

24 ay ve üstü bebekler
için ahşap mutfak
Wooden toy kitchen for
+24 months babies

sera



+24 Ay bebekleriçin tasarlanmış bir mutfak setidir. ‘SERA’nın en özgün
özelliği, ürünlerle birlikte gelen saksılar ve tohumlardır. Ebeveyn ile birlikte 
bu saksılara tohumlar ekilir ve bitkinin büyümesi dört gözle beklenir. Bu
etkinlik çocuğa hem sorumluluk duygusu aşılar, hem de doğa bilincini 
geliştirir. ‘‘SERA’’ aynı zamanda ada mutfak gibi çift yönlü kullanıma 
uygundur ve birden fazla çocuğun aynı anda oynamasına olanak verir.
Ürün üst gövde ve raf olmak üzere iki ana parçadan oluşur.

‘‘SERA’’  is wooden kitchen toy for +24 months kids. The unique
feature of this design is that comes with vases and seeds.
Parents inseminate the seeds with their kids and they wait
impatiently growing of the plants. This activity develops their
responsibility and alsoloves of nature. ‘‘SERA’’ can be used 
double sides and it is suitable for more than one kids. It 
consist of 2 main body and they can be used separately.



24 ay ve üstü çocuklar
için ahşap topaç

Wooden spinning top for
+24 months babies

%100 doğal ahşap /wood

200 gr

6-10 x 17-7 cm

topaç
spinning
top



Çocukluk anılarımızın değişmez bir parçası olan topaç, günümüz
koşularını göz önüne alınarak yeniden tasarlanmıştır. Tamamen el işçiliği
ile teker teker boyanan parçalar hepsi kendine özgüdür. Geleneksel
topaca göre daha basit bir kurulumu ve kullanımı olan bu ürün,
çocuğunuz ile çocukluğunuz arasında köprü kurar.

Our spinner tops are producted from natural wood, are dyed 
tradional figures by hand. Tradional toys and modern technic
are collected on MAMATOYZ spinning tops. It is suitable for +24 
months kids, adults can take a trip down memory lane by means 
of our spinning tops



24 ay ve üstü çocuklar
için ahşap oyun evi
Wooden doll house for 
+24 months babies

%100 doğal ahşap /wood

1 kg

50 x 50 x 48(h) cm

evim
my
home



karakterler
c h a c a r t e r

b a n y o
bathroom

m u t f a k
k i t c h e n

oturma odası
living room

yatak odası
sleeping room

24 ay ve üstü bebekler için tasarlanmış olup 3 boyutlu yapısı ile bebeğiniz
hayal dnyasını ve mekan algısını geliştirir. Bir birinden ayrı odalara ve
her odanın kendine özgü bir kullanım senaryosu olması bebeğinizin
farklı ve fonksiyon odaklı düşünmesine olanak verir.  Kutudan3 par-
ça halinde çıkan ürün, anne-baba ve bebeğin birlikte herhangi bir
yapıştırıcı veya vidaya ihtiyaç duymadan yapıyı kurmasını amaçlar. Ürün
istenildiği zaman tekrar parçalara ayrılarak kolay saklanabilir. Bu
haliye sadece 2 cm yükseklğine sahip olur ve yerden tasarruf sağlar.

It ıs designed for +24 monts kids to mprove their motor skills 
and hand-eye coordination while they are assembling the
house and furnitures. In addition, kids can design the rooms
and it supports their creativity. MY HOME, does include any
noxious chemicals, is producted from natural wood. It 
consist of 3 pieces and it can be disassemled easily. So,
you can save space.
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24 ay ve üstü çocuklar için
aktivite ve çalışma masası

For children 24 months and over
activity and work desk

L   100 x 75 x 58 (h) cm
M   100 x 58 x 58 (h) cm 

D   120 x 75x 53 (h) cm

M 12 kg
L 14 kg

D 13 kg

%100 doğal ahşap /wood

massa



orta / Medium orta beyaz  / Medium White büyük / Large ikili / Duo

+24 ay çocuklar çin özel olarak tasarlanmış etkinlik ve çalışma masasıdır.
Doğal ahşap malzemeden üretilmiştir. Tasarımına entegre kağıt 
rulo sayesinde muadillerinden ayrışır. Tamamen de monte olarak 
tasarlanmıştır. Rulo ayrılarak kullanılabilir.

Massa is specially designed for +2 year old children, made up of 
wood meterial. Sheet roll turner is entregrated to the design which
differs from the products on the market. Also it is totally disassembled
It can be used without the sheet roll turner.



Children over 24 months
for chalkboard

24 ay ve üstü çocuklar
için kara tahta

%100 doğal ahşap /wood

50 x 50 x 48 (h) cm
2 kg

retro tv
kara tahta



Özel tasarım retro tv kara tahta tamamen doğal ahşap yazı tahtasıdır.
Tasarımı ile eski zamanlara gönderme yaparken çocukları ekran 
karşısından alıp yazmaya ve çizmeye teşvik eder. De montedir, 2 par-
çadan oluşur. Kağıt takmak için metal aparat mevcuttur. Aynı zamanda
tek elle taşımak için tutma yeri vardır. Tebeşir ile yazmaya uygundur.

Retro tv is specially designed  for +2 year old children, made up of
wood material. Black board is designed  as disassembled. It consist
of two parts. Kids also canattach paper on t thanks to its metal
detail. This detailalso provde one hand carrying. It is suitable for
chalk writing

1. kullanım / 1. usage 2. kullanım / 2. usage



6 ay ve üstü çocuklar için oyun matı

Play mat for children 6 months and up

 doğal ahşap ve kumaş / wood and fabric

1 kg

60 x 80 cm

kasa
bam



Kasabam içerisinde farklı elemanlar barındıran yenilikçi bir oyun 
matıdır. İçinde yollar ve çeşitli bina çizimleri ile evcilik oynamayı 
destekler. Ahşap arabalar, karakterler ve binalar ile birlikte gelir.
Oyun bittiğinde ise fermuarı çekip çantaya dönştürülür, tüm 
dağınıklığı toplar.

Kasabam is an innovative game mat with different elements.
Supports role playing with roads and various building prints. 
It comes with wooden cars, characters and buildings. When the 
game is over, pull the zipper and turns it into a bag, collecting
all the clutter.



 doğal ahşap ve kumaş / wood and fabric

300g

6 x 10 cm

6 ay ve üstü çocuklar için oyuncak arabalar

Wooden cars for children 6 months and up

a ra
bam



“Arabam” içerisinde  5 farklı araba olan , tamamen doğal ahşap 
malzemesi kullanılarak üretilmiş bir oyuncak setidir. Bebeğinize 
günümüz taşıtlarını tanıtmak üzere araçlar özenle seçilmiştir. 

“Arabam” consists of 5 different vehicles which is made of %100 
natural beech wood material. Each of vehicle selected carefully to 
teach your baby.

itfaiye 
fire fighter

ambulans
ambulance

otobüs
bus kamyon

polis arabası

truck

police car
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bold

+12

12 ay ve üstü çocuklar
için ahsap ilk adım arabası

Wooden Ride-on for +12
months babies

21 x 60 x 45 (h) cm

2 kg

%100 doğal ahşap / wood



12+ bebekler için tasarlanmış bir yürüteçtir.  Altındaki hareketli 
tekerlekleri sayesinden, bebeğiniz her yere kolaylıkla gide-
bilir ve bacak kaslarının gelişmesine yardımcı olur. Tamamen 
doğal ahşap malzemeden ve el işçiliği ile üretilmiştir.  Üzerinde 
kullanılan boyalar su bazlı  olup, “mavi melek” sertifikasına sa-
hiptir ve zararsızdır.  Ayrıca, diğer oyuncaklarını koyabileceği 
bir hazneye sahiptir.  CE ve EN71 normlarına uygun üretilmiştir.

Cute Monster is a wooden ride-on. With caster wheels this 
ride-on enables your kid to scoot along in any direction, turn-
ing freely as they explore. There is an empty area under the 
seat storage space that provides the perfect spot for doll  and 
teddy bear passengers or any other toy the kid wants to put in. 
It  has CE ve EN71 certificate.
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nest

+0

Doğumdan 12 yaşa kadar 
kullanıma uygun beşik

Convertable Baby crib from
birth to 12 years old

70x110x100 (h) cm

70x170x70(h) cm 

28 kg

%100 doğal ahşap / wood



3 farklı  kullanırım senaryosu bulunan “Nest”, ilk olarak anne yanı 
olarak kullanılmaktadır.  Döşeginin yüksekliği ebeveyn yatağına 
göre ayarlanabilir olup, fileli  ön kısım fermuarı sayesinde kolay-
ca açıl ır.  6. aydan sonra, döşek en alta alınarak beşik olarak 
kullanılabilir.  3.  yaştan itibaren kolayça dönüşebilen yatak, her 
hangi ekstra bir elemana, parçaya ihtiyaç duymadan 12 yaşa 
kadar kullanıma olanak verir.  Böylece doğumdan 12 yaşa kadar 
tek bir yatak ile bebeğinizi büyütebilirsiniz. 

“Nest” has 3 different usage scenario. 1st,  it  can be used as 
“bed side crib”. The height of the bed can be adjusted accord-
ing parent’s bed height. It  can used a regular baby crib after 
6th month. After 3 years old, it can be changed into toddler bed  
(70 x 170 cm) and it can be used till  12 years old. So, onyle one  
crib enough from birth to 12 years old.



19
mama

+6

6 ay ve üzeri bebekler için
ayarlanabilir mama sandalyesi

High chair for +6 babies

40x60x80(h) cm 

7 kg

%100 doğal ahşap / wood



“mama” 12 aydan itibaren kullanıma olanak veren bir mama 
sandalyesi olup bebeğiniz ile birlikte büyür. Ayarlanabilir otur-
ma yüzeyi yüksekliği ile bebeğinize göre ayarlanabilir.  Tama-
men doğal ahşap malzemesi kullanılarak üretilmiştir.

“mama” is a highchair which is suitable from 12 months. The 
height of seating unit can be easily adjusted according your 
baby. 
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loop

+0

Yeni doğan bebekler için anne kucağı 
ve yetişkinler için denge tahtası

Baby nest for new born and 
balance board for toddlers

90x45x45(h) cm 

6 kg

%100 doğal ahşap / wood



LOOP çok fonksiyonlu olup doğal ahşap malzemesi kullanırak  
yeni doğan bebekler için üretilmiştir.  İlk olarak Anne kuçağı 
olarak kullanılan ürün üzerinde yer alan taşıma kulbu ile kolay-
ca taşınabilir.  Taşıma kulbu üzerine asıl ı  oyuncaklar sayesinde 
aynı zamanda “baby gym” olarak kullanıma da olanak verir. 
Bebeğiniz yürümeye başladıktan sonra, 100 KG taşıma kapa-
sitesine sahip “Denge Tahtasına” dönüştürülebilir ve böylece 
bebeğiniz denge becerisini geliştirmesine olanak verir. 

LOOP is a multifunctional product which is designed for infant 
babies using natural beech wood and soft materials. First,  it  can 
be used as a Baby Bouncer. Around of soft section has a higher 
barrier for the safety of your baby. The product can be carried 
easily with a white handlebar. After 3 months, LOOP can be used 
as a Baby Gym. And finally, the product is converted to a bal-
ance board after removing the soft nest and handlebar. It can 
be carried up to 100KG.
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casa

+24

24 ay ve üstü çocuklar
için ahşap oyun evi

Wooden doll house for
+24 months babies

65x30x50 cm 

2 kg

%100 doğal ahşap / wood



24 ay ve üstü bebekler için tasarlannış olan “CASA”, 3 boy-
utlu yapısı ile  bebeğiniz hayal dünyasına katkıda olduğu gibi 
mekan algısını da geliştirmektedir.  Bir birinden ayrı odalara 
ve her odanın kendine özgü bir kullanım senaryosunun olması 
bebeğinizin farklı  ve fonksiyon odaklı  düşünmesine olanak verir. 
Kutudan 10 parça halinde çıkan ürün, anne-baba ve bebeğin 
birlikte herhangi bir yapıştırıcı veya vidaya ihtiyaç duymadan 
yapıyı kurmasını amaçlar. 

It is designed for +2 kids to improve their hand-eye coordina-
tion while they assemble the pieces. In addition, CASA support 
the kids creativity by being used as piece of ornament. CASA, 
does not include any noxious chemicals, is produced from nat-
ural wood.



01bambam 02yürüteç
walker 03midilli 04sevimli 

canavar
cute 
monster 

36m+ 10m+ 12m+ 12m+

05 06 07 0810m+ 24m+ 18m+ 15m+

denge 
bisikleti
balance 
bike

yürüme 
bisikleti
mini bike

+++

2015

2015 2016 2017 2017

2016 2015 2015

31 x 50 x 31(h) cm
1.8 kg
%100 doğal ahşap / wood
package
45 x 33 x 9(h) cm

21 x 49 x 42(h) cm
3.7 kg
%100 doğal ahşap / wood
package
41 x 22 x 24(h) cm

77 x 33 x 54(h) cm
4 kg
%100 doğal ahşap / wood
package
67x 46 x 14.5(h) cm

49 x 30 x 53(h) cm
1.4 kg
%100 doğal ahşap / wood
package
14 x 14 x 73(h) cm

77 x 33 x 54(h) cm
3 kg
%100 doğal ahşap / wood
package
45 x 26 x 27(h) cm

55 x 45 x 45(h) cm
2.2 kg
%100 doğal ahşap / wood
package
12 x 51 x 33(h) cm

21 x 60 x 45(h) cm
3.3 kg
%100 doğal ahşap / wood
package
60 x 22 x 33(h) cm

21 x 40 x 32(h) cm
2.6 kg
%100 doğal ahşap / wood
package
25 x 25 x 40(h) cm

kurulum gerekli / assembly required

kurulum gerekli / assembly required kurulum gerekli / assembly required kurulum gerekli / assembly required kurulum gerekli / assembly required

kurulum gerekli / assembly required kurulum gerekli / assembly required kurulum gerekli / assembly required



blob
flash sera

topaç
spinning
top

evim
my 
home

karakterler
chacarter

banyo
bathroom

mutfak
kitchen

09 10 116m+ 24m+ 24m+

12 1324m+ 24m+

+++

blob
plane

6m+
p09

2017

2016

2016 2016

2016

2015
40 x 80 x 50-100(h) cm
13 kg
%100 doğal ahşap / wood
package
82 x 42 x 22(h) cm

50 x 50 x 48(h) cm
1 kg
%100 doğal ahşap / wood
package
50 x 50 x 3(h) cm

10 x 12 x 6 cm
400 gr
%100 doğal ahşap / wood
package
13.5 x 13.5 x 6.5 (h) cm

10 x 12 x 6 cm
400 gr
%100 doğal ahşap / wood
package
13.5 x 13.5 x 6.5 (h) cm

100 gr
%100 doğal ahşap / wood
package
A4

6-10 x 17 x 7 cm
200 gr
%100 doğal ahşap / wood

kurulum gerekli / assembly required

kurulum gerekli / assembly required

kurulum gerekli / assembly required



+++

18nest

2020

70x110x70cm
28kg
%100 doğal ahşap / wood
package size: 75x115x 20 cm

kurulum gerekli / assembly required

0m+ 19 mama

2020

40x40x70(h)cm
7 kg
%100 doğal ahşap / wood
package size: 70x40x20(h)cm

kurulum gerekli / assembly required

6m+ 20loop

2020

90x45x45(h)cm
6 kg
%100 doğal ahşap / wood
package size: 41x22x24(h)cm

kurulum gerekli / assembly required

0m+ 22casa

2015

21x49x42(h)cm
3,7 kg
%100 doğal ahşap / wood
package size: 41x22x24(h)cm

kurulum gerekli / assembly required

24m+

17bold

2018

21x49x42(h)cm
2,2 kg
%100 doğal ahşap / wood
package size: 41x22x24(h)cm

kurulum gerekli / assembly required

12m+
24m+ 24m+14 15 16retro tv

kara tahta
massa kasabam

2018 2018 2018

100 x 58 x 58(h) cm
14 kg
%100 doğal ahşap / wood
package
78x 52 x 13(h) cm

50 x 50 x 48(h) cm
2 kg
%100 doğal ahşap / wood
package
50x 50 x 3(h) cm

çanta / bag 60x80cm
araba /car 8 x 12 x 8(h)cm
karakter / character 4x8(h)cm
bina / building 4 x4 x 4 - 8 (h) cm
1kg
%100 doğal ahşap ve tekstil / wood 
and fabric
package

23x 32 x 8(h) cm

kurulum gerekli / assembly required kurulum gerekli / assembly required

6m
+
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