


HAKKIMIZDA
1982 yılında Ankara’da kurulan firmamız TOKO METAL; 2002 yılına 
kadar metal üretim alanında faaliyet göstermiştir. Sonrasında gelişen 
teknoloji ve sektörde ortaya çıkan ihtiyaç üzerine metal ayak ve aksesuar 
alanına da yönelmiştir. Bu alanda hızla ilerlemiş pek çok firmaya bu 
konuda destek vermektedir.

Sağlamlık ve kaliteyi ön planda tutarak çalışmalarına hız vermiş, gelişen 
teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak sektörde öncü bir konuma 
gelmiştir.

Metal denilince akla ilk gelen firmalardan biri olan TOKO METAL,
üretimine tüm hızıyla ve profesyonelliğiyle devam etmektedir. Ürün
yelpazesine yeni modelleri ve özgün tasarımları ekleyen ve sunan firmamız  
yine kaliteyi ön planda tutarak üretime devam etmektedir.

Yeniliklere açık ve üretimde başarısını kanıtlamış olan firmamız, sadece 
metal ayak ve aksesuarlarla kalmamış ürettiği yeni tasarımlarla da
adından söz ettirmektedir.

Biz gücü şekillendirdik. Güce zevk kattık. Güce tasarım kattık.

Güce zevk katan tasarımlarımızla sizler için ve sizlerle yol almaya devam 
ediyoruz...

TOKO METAL                          

Established in Ankara in 1982, our company TOKO METAL; 2002. 
has shown activity in the field of metal production. Afterwards, the developed tech-

nology and the emerging needs of the industry and accessories directed to the field of 
metal feet on. Many companies in this area advanced rapidly about provides support.

Robustness and quality by prioritizing their activities speeded up, taking full advanta-
ge of all the possibilities of the developing technology, has achieved a leading position 

in the sector.

TOKO is one of the first companies that comes to mind when one speaks of metal, 
which METAL, production is in full swing and withthe professionalism continues. 

Product adds new models to the range, and original designs, and offering our com-
pany giving priority to quality production continues.

Our company which has proven its success in innovation and production, just with a 
new design that produces feet and out with metal accessories

this book has been mentioned.

We power we have shaped. We’ve put the power to enjoy.
We have added power design.

We continue to lead the way with designs that add
pleasure and power for you...
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08    PREMIUM VIP 3000 

TM
3001 işinize kolaylık katar ve siz bir adım önde başlarsınız



TM  3001
VIP PREMIUM 3000     09

www.tokometal.com

 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.



işinize kolaylık katar ve siz bir adım önde başlarsınız

10-11     PREMIUM VIP 3000 





12     VIP PREMIUM 3000 

TM
3002 işinize kolaylık katar ve siz bir adım önde başlarsınız



TM 3002

www.tokometal.com

 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

 PREMIUM VIP 3000    13



14     PREMIUM VIP 3000

TM
3003 işinize kolaylık katar ve siz bir adım önde başlarsınız



TM 3003
  PREMIUM VIP 3000    15
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.w

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.



16     PREMIUM VIP 3000

TM
3004 işinize kolaylık katar ve siz bir adım önde başlarsınız



TM 3004
  PREMIUM VIP 3000    17
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.



18    PREMIUM VIP 3000 

TM
3005 işinize kolaylık katar ve siz bir adım önde başlarsınız



TM 3005
 PREMIUM VIP 3000   19
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.



TM
3006 işinize kolaylık katar ve siz bir adım önde başlarsınız

20   PREMIUM VIP 3000 



TM 3006
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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TM
3007 işinize kolaylık katar ve siz bir adım önde başlarsınız

22    PREMIUM VIP 3000 



TM 3007

www.tokometal.com

 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

PREMIUM VIP 3000   23



TM
3008 işinize kolaylık katar ve siz bir adım önde başlarsınız

24    PREMIUM VIP 3000



TM 3008

www.tokometal.com

 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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TM
3009 işinize kolaylık katar ve siz bir adım önde başlarsınız
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TM 3009

www.tokometal.com

 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

PREMIUM VIP 3000   27
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işinize kolaylık katar ve siz bir adım önde başlarsınız



TM
3010 işinize kolaylık katar ve siz bir adım önde başlarsınız
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TM 3010
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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TM
2001 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır



TM 2001
EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000     35
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.



36-37     EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000 

size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır



DRONE



TM
2002 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır

38    EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000



TM 2002

www.tokometal.com

 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000    39



TM
2003 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır
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TM 2003
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000    41



TM
2004 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır
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TM 2004
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000    43



TM
2005 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır
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TM 2005
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000   45



TM
2006 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır
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TM 2006
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000    47



TM
2007 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır

48    EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000



TM 2007
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000    49



TM
2008 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır
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TM 2008
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000    51



TM
2009 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır
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TM 2009
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000    53



TM
2010 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır
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TM 2010
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000    55



TM
2 0 1 1 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır
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TM 2011
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.

EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000    57



TM
2012 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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2013 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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2014 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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2015 size kalan ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır 
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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1 00 1 basit ve çözüm odaklı sizi sorunsuz işinize yönlendirir
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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1002 basit ve çözüm odaklı sizi sorunsuz işinize yönlendirir
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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1003 basit ve çözüm odaklı sizi sorunsuz işinize yönlendirir
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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1004 basit ve çözüm odaklı sizi sorunsuz işinize yönlendirir
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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1005 basit ve çözüm odaklı sizi sorunsuz işinize yönlendirir
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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1006 basit ve çözüm odaklı sizi sorunsuz işinize yönlendirir
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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1007 basit ve çözüm odaklı sizi sorunsuz işinize yönlendirir
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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KATLANABİLİR & AYARLANABİLİR 4000
FOLDABLE & ADJUSTABLE



TM
4001 SEMİNER MASASI

Flip-Top Desk Frame
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm’dir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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4002 ELEKTRİK YÜKSEKLİK AYARLI MASA

Electric Hight Adjustable Desk Frame

Ayar Butonu(aşağı - yukarı)
Adjust button (down - up)

up

down 
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünümüz 670 mm - 1300 mm arası ayarlanabilir yüksekliktedir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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YÜSEKLİK AYARLI MASA
Height Adjustable Desk Frame

88    KATLANABİLİR & AYARLANABİLİR 4000 

up

down 

2000 mm

1200 mm



TM 4003

www.tokometal.com

 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünümüz 670 mm - 1300 mm arası ayarlanabilir yüksekliktedir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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4004

KATLANIR AYAK
Folding Legs
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 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
* Ürünümüz 670 mm - 1300 mm arası ayarlanabilir yüksekliktedir.
* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak 
   tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve 
   krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS
* The standard height of our products is 720 mm.
* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm
   The traverse which varies according to the table size is used.
* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
* Our products are electrostatic powder paint and
   Chrome-nickel coating is used.
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5000 CAFE & RESTAURANT

Kafe &  Restaurant

TM 5001

TM 5002

TM 5003 TM 5004 TM 5005
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TM
6000

AKSESUARLAR
Accesories

TM 6001

TM 6003

TM 6007
pc taşıyıcı / pc mover ön panel / front panel kablo kanalı / cable channe

TM 6008 TM 6009

TM 6004 TM 6005 TM 6006

TM 6002
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TM
7000 BEKLEME GRUBU

Waiting Group

TM 7001

TM 7003

TM 7002
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TM
7000BEKLEME GRUBU

Waiting Group

TM 7004

TM 7006

TM 7005
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8000 BEKLEME GRUBU

Waiting Group

TM 8003

TM 8001 TM 8002
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TM 8006

TM 8004 TM 8005

TM
8000BEKLEME GRUBU

Waiting Group
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