


 11972 yılında “Geniş ürün yelpazesi ile tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşılamak” ilkesiyle yol çıkan 
EVDEMA geçen 46 yıllık süreçte Türkiye’nin en büyük ev dekorasyon mağazalarından biri olmayı başarmıştır. 

8 adet şubesi, 2 adet fabrikası ve 1 adet deposu 30.000 m2 showroom alanları ile EVDEMA, farklı ürün 
grupları ile tüketiciyle buluşmaktadır. Perakende, toptan-toplu proje alanlarında özgün ve modern çözümler ile 

yaşam alanlarını fonksiyonel konforlu hale getirmektedir.
 

Eczacıbaşı Grubu’nun en büyük münhasır bayisi olan EVDEMA, VitrA, Artema, Villeroy&Boch, Burgbard 
gibi dünya markalarına ait banyo, seramik, armatür ve mutfak ürün gruplarının tüm çeşitlerini satışa sunmakta, 

dağıtımını gerçekleştirmektedir.
 

EVDEMA; Franke, Siemens, Miele, Elica, Blanco gibi perakende ve projelerde en çok tercih edilen ankastre 
cihaz ürünlerinin satışını da tüketicilere sunmaktadır.

 
EVDEMA kendi yaratmış olduğu ilk marka olan VİTALE’nin ürün gruplarında aydınlatma, aksesuar, 

masa&sandalye, parke ve doğaltaş yer almaktadır.
 

2014 yılında ise DU&KA markası “ Türkiye’nin Duvar Kağıdı” sloganı ile yola çıkarak Uluslararası alanda 
gelişmiş en üst seviye teknoloji ve materyalleri kullanarak duvar kağıdı üretimi yapmaktadır.

 
Soprano Mobilia ile 2018 yılı itibari ile ahşap üretimine başlayan EVDEMA, mutfak, vestiyer, iç kapı vb. 

gibi konularda üretim ve malzeme kalitesindeki üstünlük, yaratıcı tasarım anlayışı ve öncü kimliğiyle sektörde fark 
yaratmaktadır.

Dünün Rüyası, Bugünün Gerçeği...

Saygılarımızla
Evdema Ailesi



Vizyon
Doğru kalite/fiyat oranını sağlayarak geniş ürün yelpazesi ile tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşılamak. Özgün ve modern 

çözümlerle yaşam alanlarını fonksiyonel ve konforlu hale getirmek.

Misyon
Evdema ailesi olarak güven ve etik değerler doğrultusunda çözüm odaklı yaklaşımı ile hizmet sürekliliğini sağlamak ve müşteri 

memnuniyetini üst seviyeye taşımaktır.





Avcılar Merkez Şubemiz



Güzelce Şubemiz Modoko Şubemiz

Masko Şubemiz İstoç Şubemiz



Mecidiyeköy Şubemiz Mecidiyeköy 2. Şubemiz

EG Dekorasyon Gaziantep Şubemiz



Evdema olarak 
ihtiyaçlarınızı belirliyor 
ve bu ihtiyaçlara uygun 
çözümler üretiyoruz. 
Vitra ve Artema ürünleri 
ile hayallarinizi gerçeğe 
dönüştürüyoruz.





BANYO

































Gece olduğunda 
güvenle kafanızı 
yastığa koymanın, yeri 
geldiğinde tüm evi bir 
dış kapıya emanet edip 
dışarı çıkmanın... Temel 
ihtiyaç olduğunu bilerek; 
kapı sektörünün, sadece 
liderleri ile çalışıyoruz.



FALEZ
ÇELİK KAPI

SOPRANO
MOBILIA

KALE
ÇELİK KAPI







FABRİKAMIZ

Türkiye’nin gururu sloganı 
ile yola çıkarak Uluslararası 
alanda gelişmiş en üst 
düzeyde teknoloji ve 
metaryalleri kullanarak 
üretim yapmaktayız. Doğal 
malzemeler kullanılarak 
üretimi yapılan kağıtlarımız; 
kolay uygulanabilirlik, su 
bazlı olmasından dolayı kolay 
silinebilirlik, söküldüğünde 
leke bırakmayan yapısı 
ve  nefes alma özelliği ile 
ferah mekanlar yaratmanıza 
yardımcı oluyor. 
Tüm koleksiyonlarımızı
güzel sanatlar ve tasarım 
bölümlerinden mezun 
deneyimli; tasarım ve 
sanat ekibimiz ile dünya 
trendlerini  ve kullanıcı 
beklentilerini değerlendirerek 
oluşturuyoruz.



www.dukaduvarkagidi.com



FABRİKAMIZ

Soprano Mobilia, ahşap 
ürün üretimi olarak 2018 
yılında ailemizin bünyesine 
katılmıştır. Mutfak, vestiyer 
ve iç kapı üretimi yapacak 
olan fabrikamız; son teknoloji 
ve son moda materyalleri 
kullanarak evlerinize yeni bir 
soluk getirmeyi ön görüyor. 



www.sopranomobilia.com



Avcılar merkez binasında yer alana idari bölüm katı işinde uzmanlaşmış kadrosu ile kalite ve güvence odaklı tüketiciye hızlı 
çözümler sunmaktadır.İDARİ



Proje Hizmeti: Uzman mimari kadromuz mevcut ölçüleri değerlendirip ihitiyaç ve yere göre, kişiye özel işlevsel çözümler sunmaktadır.



Fotoğraf çekimi için kurulan fotoğraf stüdyosu ile genel çekimlerin yanı 
sıra gelişen ürün gamını güncel tutmakta ve müşterilerimizin beğenisine 
sunulabilmekteyiz.

TASARIM VE KURUMSAL İLETİŞİM 





Mağazalarımızın tamamı bilişim 
sistemine entegre olarak çalışmaktadır.  
Müşterilerimiz kurduğumuz online sistem 
üzerinden stokları kontrol ederek sipariş 
verebilmekte ve cari hesaplarının takibini 
yapabilmektedirler. 

E1 çalışma sisteminde İletişim, Eğitim 
Videoları, Haberler ve Dış Alım modülleri 
yer almaktadır. 

Ek olarak Perakende, Tali Kanal, 
Prim Sistemi, Projeli İşler Modülleri ile de 
birimlerin otokontrolü sağlanmaktadır. 

YAZILIM, EĞİTİM VE TEKNOLOJİ



Dinamik ve rekabetin yüksek olduğu bu 
sektörde en kısa sürede en kaliteli hizmeti 
verirken, hayallerini tamaladığımız siz 
sevgili müşterilerimizi, satış sonrasında da 
yalnız bırakmamak amacındayız.

Tüm işlemlerinizde geniş ve yetkin hizmet 
ağı, kalifiye ekibi ile mekanlara en iyi 
hizmeti vermeyi garanti eder. İhtiyacınızı 
fazlasıyla karşılayan, kaliteli malzemele 
seçeneklerimiz ve hizmetlerimizle en 
yüksek faydayı en uygun maliyet ile 
sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 

SSH (SATIŞ SONRASI HİZMETLER)



PROJE DEPARTMANI

Konut projelerinizin gereken özen ve kalite 
ile tamamlanması gereken aşamalarda 
uzman kadromuz ve kaliteli ürün 
çeşitliliğimizle zamanı en verimli şekilde 
değerlendirmenizi sağlıyoruz.

MİMARİ DESTEK

SATIŞ DESTEK







TOPTAN SATIŞ

Kurulduğu günden bugüne kadar her 
dönem kendisini geliştirmeyi ilke edinmiş 
olan firmamız, 
bünyesinde bulundurduğu birçok ürün 
grubunun nihai tüketiciye ulaşmadan 
önceki son durağı olan perakende satış 
noktalarına ulaşması adına, 
50’yi aşkın satış personeli ve İstanbul 
Çatalca’da bulunan 30.000 m2’lik lojistik 
depo desteği ile tüm yurt genelinde 
yüzlerce satış noktasına, toptan satış 
hizmeti vermektedir. 

Firmamız yüklenmiş olduğu misyonu ve 
sahip olduğu vizyonu çerçevesinde bu 
sayıyı her geçen gün yukarı çekmek için 
var gücü ile çalışmaya devam etmektedir. 
İçinde bulunduğu sektörlerin ihtiyaçlarını 
iyi analiz eden ve bu doğrultuda 
bünyesinde bulundurduğu ürün gruplarını 
sürekli geliştiren firmamız, 
geçmişinden aldığı güç ve geleceğe olan 
inancından aldığı ilham ile her dönem 
öncü olmayı hedefleyerek yoluna emin 
adımlarla ilerlemeye devam edecektir.



ONLINE ALIŞVERİŞ



SELİMPAŞA LOJİSTİK DEPOMUZ

Selimpaşa lojistik depomuz Evdema bünyesine, 
2011 yılı sonunda dahil edilmiştir. Depomuz 
İstanbul - Edirne otoban istikameti doğrultusunda 
bulunmaktadır.

Selimpaşa’da olması ile İstanbul geneline 
sorunsuz sevkiyat yapabilme ayrıcalığını sağlıyor. 
Lojistik depomuz 15.000 m2 kapalı, 15.000 m2 
açık alanıyla toplamda 30.000 m2 alan üzerine 
kurulmuştur.



İkramsız alışverişleri; 
hem gelenek ve 
göreneklerimize 
hem de 
kurum kültürümüze 
yakıştırmıyoruz.



Misafirlerimiz mağazamızı 
gezerken veya proje 
görüşmelerini yaparken 
,çocuklarda oyun 
parkımızda sıkılmadan 
vakit geçirebilir...












