
eğitim çözümleri



indeks
Gelişen teknoloji ile beraber değişen pedagojik 

yaklaşımlar, yeni öğrenim metotları için fırsatlar 

yaratırken, öğrenci odaklı, aktif öğrenim mekanlarına 

doğru değişimi de hızlandırmaktadır.   Günümüzde, 

online eğitim araçlarının yüzyüze öğrenim yöntemleri 

ile bir arada harmanlanarak kullanılmasından oluşan 

karma öğrenme yaklaşımlarıyla beraber, öğrenen 

odaklı, farklı kullanım senaryolarına adapte edilebilir, 

teknoloji ile uyumlu, bireysel ve birlikte çalışmayı 

teşvik eden, dönüştürülebilir mobilyalara ihtiyaç 

doğmaktadır.

Bürotime olarak; eğitimi yalnızca tanımlanmış 

mekanlar  i le  s ın ır lamayan,  akt i f  öğrenme 

yaklaşımlarından ilham alan tasarımlarımızla eğitim 

kurumunun her köşesini bir öğrenme mekânına 

dönüştürecek efektif çözümler sunuyoruz.
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Pedagoji - mekân - teknoloji olguları arasındaki döngüsel ilişkinin öğrenme üzerindeki pozitif etkilerine 

yönelen araştırmalar; öğrenme - mekân ilişkisi, teknolojik altyapı ve çevresel konfor koşullarının 

sağlanmasının öğrencilerin öğrenmeye adapte olması, başarısı ve tutumları üzerinde etkili olduğunu 

vurgulamaktadır.

21. yüzyılda teknoloji artık eğitim kurumlarının belli mekânlarında kullanılan bir araç değil, kurum 

çatısı altında tüm paydaşların kolayca erişiminin sağlandığı ve öğrenme / öğretme deneyimleriyle 

harmanlanmış bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öğreten ve öğrenen profillerinin değişmekte olduğu günümüzde, mekân-pedagoji ilişkisi, değişen 

öğrenme / öğretme ihtiyaçlarına cevap verecek yeni mekânların tasarlanması konuları daha da önem 

kazanmaktadır. İnternet erişimin olduğu, öğrencilerin bir masa etrafında bir araya gelebildiği, kendi 

projelerini üretip, geliştirip tartışabildiği her alan, potansiyel bir öğrenme mekânı olabilmektedir. 

Günümüzün pedagojik formasyonu, kişiye uygun yöntemlerle bireyin öğrenme etkinliğine aktif olarak 

katılımını sağlayarak, analitik düşünme yetenekleri gelişmiş, yaratıcı, çözüm odaklı, bilgiyi kullanarak 

üretebilen, takım çalışmasına yatkın, geleceğe odaklı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yaşam boyu öğrenim felsefesinden yola çıkarak, online eğitim araçlarının yüzyüze/interaktif öğrenim 

yöntemleriyle ile birlikte kullanılmasından oluşan karma öğrenme (hibrit / harmanlanmış öğrenme 

/ blended learning) yaklaşımlarıyla beraber, farklı öğrenme metotlarına kolaylıkla adapte edilebilen 

mekanlara ve mobilyalara ihtiyaç doğmuştur.

Bu bağlamda pedagoji-mekân-teknoloji ilişkisi öğrenme mekânının tasarımı aşamasında olduğu kadar, 

uygulama ve kullanım aşamalarında da önem kazanmaktadır.

manifesto

S ı n ı f  i ç  d ü z e n l e m e l e r i , g e r e k l i 

görüldüğünde, küçük grup çalışması, 

beyin fırtınası, demonstrasyon, sunum, 

video konferans, tartışma,işbirliğine 

dayalı öğrenme gibi farklı etkinlikler için 

kolaylıkla dönüştürülebilmelidir.

Bir dersliğin, birden fazla etkinliğe (aynı 

anda hem bireysel çalışma, hem bilgisayar 

ile araştırma yapma, çizim yapma gibi) 

olanak tanıması gerekir.

S t ü d y o  v e  a t ö ly e l e rd e ,  m e k â n s a l 

düzenlemelerle, farklı tasarım ve üretim 

süreçleri için çözüm sunulabilir.

Bir alana tahsis edilmemiş, esnek 

kullanımlı laboratuvar, stüdyo ve sergi 

amaçlı alanların yaratılması, farklı 

disiplinlerden öğrencilerin birbirleriyle 

temas kurmasını teşvik eder, disiplinler 

arası araştırmaların yapılmasına katkı 

sağlar.

Öğrencilerin bireysel olduğu kadar, beraber çalışarak 

öğrenmesini destekleyen, ders dışı zamanlarında bir 

araya gelmelerini teşvik eden mekânların yaratılması 

gerekir.

Öğrenciler, bir alanı sadece derslik olarak değil, tasarım 

ve uygulama süreçlerini yürütebildikleri mekanlar olarak 

da kullanabilmelidir.

Öngörülmemiş araşt ırma,  çal ışma ya da etki leşim 

durumlarına olanak veren alan tasarımlarıyla kampüsün her 

alanı öğrenme mekânı olarak kullanılabilinir.

Temel kullanım amacı sirkülasyon olan bir koridor aynı 

zamanda sergi alanı veya ders çalışma alanı olarak da 

kullanılabilinir. Derslikler, hareketli panellerle bölünüp 

gerektiğinde farklı aktiviteler için daha işlevsel mekânlar 

haline gelebilir. 

Harmanlanmış öğrenme (“blended learning”) ortamı 

yaratılmasına olanak veren tasarımlar; sınıf içinde teknolojik 

materyallerin kullanımının arttırılmasını, bütün kampüste  

internet erişiminin sağlanabilmesini, farklı derslik tiplerinde 

teknolojik altyapısının pedagojik uygulamaların gerektirdiği 

şekilde düzenlenmesini sağlamalıdır.

esneklik

disipl inler 
arası 
çal ışma 
mekânları

bağımsız  çal ışma 
ve grup çal ışması 
ko m b i n a s y o n l a r ı 
imkanı

mobil i te

enformel öğrenme 
mekânı  tasarımı

adapte 
edilebil irl ik

teknoloj iyle
uyumlu
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Öğrenme ortamının temel katılımcısı 
bilgi edinendir. Bu nedenle gerçek 
yaşam durumları ile etkileşimde 
bulunmak öğrenme ortamında büyük 
önem taşır. Bilginin bitmiş bir ilişkiler 
yumağı olarak kabul edilmesi yerine, 
bireylerin bilgiyi oluşturduğu ya da 
keşfettiği ortamların sağlanması 
önemlidir.

Buradan hareketle bireylerin parçası 
oldukları toplumun okul yapısı ile 
iç içe olması,  öğrenme sürecine 
herkesin katılımı sağlanarak, öğrenme 
ortamının doğal yaşam ortamına 
dönüşmesi mümkün kılınabilir.

sınıflar
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exen
Karakteristik çizgisiyle ile ön plana çıkan Exen; aktif 

öğrenme yaklaşımlarına göre şekillenen yeni nesil 

sınıflar için başarıyı üst noktaya taşır. Dayanıklılık 

ve işlevselliği birleştiren zarif ayak tasarımı, farklı 

yaş gruplarına uygun yükseklik seçenekleri ile uzun 

ömürlü kullanıma olanak verir. Sıra altında bulunan 

kitap rafı ve çanta askılığı çalışma ortamında düzen 

oluşturarak öğrenim ortamına bağlılığı destekler. 

Tekli ve ikili sıra seçenekleri, geleneksel sınıf 

düzenini, işbirlikçi ve üretken öğrenme ortamlarına 

dönüştürmenizi sağlar.

H: 71 cmH: 65 cmH: 59 cm

malzemeler

tabla : 18mm melamin. 
raf : 12mm melamin.
ön perde : HRP metal üzeri elektrostatik toz boya.
kalemlik : polipropilen kopolimer plastik.
askı aparatı : DKP metal üzeri elektrostatik toz boya.
ayaklar : metal oval profil üzeri elektrostatik toz boya,
 siyah veya beyaz renk plastik pabuçlar ile   
 desteklenmiştir.
*her masada ikişer adet askı aparatı bulunur.
**ön perde, askı aparatı ve kalemlik rengi seçilen ayak rengiyle 
aynı olacaktır.

renk seçenekleri

melamin

small
6-8 yaş 8-11 yaş 11-14 yaş

medium large

beyaz

beyaz

beyaz

iğde kül meşe fındık akasya doğal 
meşe

kum

kum

kum

antrasit

antrasit

antrasit

siyah

siyah

samba cevizi

afrika 
meşe

gri

gri

gri

metal

plastik

S M Lölçüler

tekli sıra

ikili sıra

W:50cm

W:50cm

L:70cm

L:130cm

H:59cm

H:59cm

H:65cm

H:65cm

H:71cm

H:71cm

sınıflar
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gama
Dayanıklılık ve konforu bir arada sunan Gama okul 

sırası; farklı mekan kurgularına imkan tanıyan tekli 

ve ikili sıra seçenekleri, değişen yaş gruplarına uygun 

yükseklik alternatifleriyle öğrenim alanlarına yönelik 

ergonomik çözümler sunar.  Masa tablasının altında 

konumlandırılmış kitap rafı ve masa ayağına monte 

edilen çanta askılığı, organize bir çalışma ortamı 

sunarken; öğrenim mekanına olan aidiyet duygusunu 

da pekiştirir. Sıra üzerindeki kalemlik aparatı ve tablet 

sabitleyici aksesuarlar öğrenim alanlarında teknoloji 

kullanımında kolaylık sağlarken, bireyin öğrenme 

etkinliğine aktif olarak katılımını destekler.

renk seçenekleri

small
6-8 yaş 8-11 yaş 11-14 yaş 14 yaş ve üzeri

medium large X large

melamin

beyaz

beyaz

iğde kül meşe fındık akasya doğal 
meşe

kum

kum

antrasit

antrasit siyah

samba cevizigri

gri

metal

afrika 
meşe

malzemeler

tabla : 18mm melamin.
raf & ön perde: 12mm melamin.
kalemlik : polipropilen kopolimer plastik.
askı aparatı: DKP metal üzeri elektrostatik toz boya.
ayaklar : metal taban ve oval profil üzeri   
 elektrostatik toz boya, ayarlanabilir plastik  
 pabuçlar ile desteklenmiştir.*
*tekli masalarda 1 adet, ikili masalarda 2 adet askı aparatı 
bulunur.

S M Lölçüler

tekli sıra

ikili sıra

W:50cm

W:50cm

L:70cm

L:130cm

H:59cm

H:59cm

H:65cm

H:65cm

H:71cm

H:71cm

beyaz kum antrasit siyahgri

plastik

sınıflar
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74 74

handy
Handy masa ailesi, çeşitli kombinasyonlarda bir araya 

getirilebilen altıgen, trapez, kare ve dikdörtgen formları 

ile deneyim odaklı yeni nesil eğitim mekanlarında iletişimi 

güçlendirerek takım ruhunu canlandırır. Ayarlanabilir 

sabit pingo ve frenlenebilir tekerlekli ayak seçenekleri ile 

farklı öğrenim metotlarına adapte edilebilir fonksiyonel 

çözümler sunan Handy, melamin ve kompakt laminat 

tabla seçenekleriyle kafeterya, kantin, fuaye ve lobi gibi 

sosyal alan kullanımları için de idealdir.

ölçüler

eğitmen masası         
W:70 L:140cm H:74cm

W:70 L:160cm H:74cm 
W:70 L:180cm H:74cm

çalışma masası 
W:70 L:140cm H:74cm

W:70 L:160cm H:74cm 
W:70 L:180cm H:74cm

ön perde   
L:110cm   H:30cm

L:130cm   H:30cm 
L:150cm     H:30cm

* ön perde masadan 30cm daha kısadır.

malzemeler

eğitmen masası    
tabla : 18 mm melamin.
ön ve yan
perdeler : 18 mm melamin.
çekmece : 18 mm melamin.
ayaklar : metal profil üzeri elektrostatik toz boya, 2.5cm  
 yükseklik ayarlı plastik pingo pabuçlar ile   
 desteklenmiştir.
*eğitmen masası ön ve yan perdeler standart olarak masa ile birlikte 
gelir.
**elektrik kapağı ve kablo tavası opsiyoneldir ayrıca sipariş edilir.
***çekmece ve perde yalnızca düz renklerden seçilebilir.

çalışma masası    
tabla :18mm melamin veya 12 mm kompakt laminat.
ön perde :18mm melamin veya 12 mm kompakt laminat.
ayak :metal profil üzeri elektrostatik toz boya.
pabuç :2.5 cm yükseklik ayarlı plastik pingo pabuç.

renk seçenekleri

melamin

beyaz

iğde kül meşe fındık akasya doğal 
meşe

kum antrasit samba cevizigri

kompakt laminat

beyaz fındıkantrasit

beyaz kum antrasit siyahgri

metal

afrika 
meşe

70

140
160
180

eğitmen / çalışma masaları

eğitmen masası çalışma masası

sınıflar
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74

small medium large x large

varyasyonlar

tabla seçenekleri ayak seçenekleri

sabit masalar

hareketli masalar

14 0 70

70
12 1

14 0

60

14 0

70

5959

59

small
6-8 yaş

6-8 yaş

8- 11 yaş

8- 11 yaş

11-14 yaş

11-14 yaş 14 yaş ve 
üzeri

65

medium

71

71

large

S M L XL*sabit ve mobil masa ölçüleri

altıgen

altıgen

altıgen

trapez

trapez

trapez

kare

kare

kare

dikdörtgen

dikdörtgen

dikdörtgen

W:121cm

W:60cm

W:70cm

W:70cm

L:140cm

L:140cm

L:70cm

L:140cm

H:59cm

H:59cm

H:59cm

H:59cm

H:65cm

H:65cm

H:65cm

H:65cm

H:71cm H:74cm

H:71cm H:74cm

H:71cm H:74cm

H:71cm H:74cm

malzemeler

tabla : 18mm melamin veya 12 mm kompakt laminat.
ayaklar : metal profil üzeri elektrostatik toz boya, sabit masalar   
 2.5cm yükseklik ayarlı plastik pingo pabuçlar ile   
 desteklenmiştir. 
*altıgen mobil masalarda 3 adet frenli, 3 adet frensiz, diğer mobil masalarda 
2 adet frenli 2 adet frensiz yumuşak zemin tekerlekleri bulunur.
**ön perde, elektrik kapağı ve kablo tavası opsiyonu mevcut değildir.

kompakt - 12mm melamin- 18mm yükseklik ayarlı pingo pabuç frenli tekerlek opsiyonu

sınıflar
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runner
Sayısız birleşim ve oturma seçeneği sunan 

Runner serisi; kolay taşınabilir özelliği, katlanarak 

istiflenebilmesi, teker kilitleri ve masa bağlantı 

aparatları sayesinde bulunduğu mekânda farklı 

kullanım senaryolarına özgü fonksiyonel çözümler 

sağlar. 

ölçüler
  
dikdörtgen masa
W:70cm       L:140cm        H:73cm

W:70cm       L:160cm        H:73cm

yarım daire masa
W:85cm       L:140cm        H:73cm

dairesel dönüşlü masa 
W:70cm         L:160cm       H:73cm

V masa
W:70cm         L:140cm H:73cm

panel   
W:1,8cm        L:80cm         H:30cm

W:1,8cm        L:100cm       H:30cm

W:1,8cm        L:120cm       H:30cm

* H (yükseklik), L (uzunluk), W (genişlik)

renk seçenekleri
melamin

beyaz

iğde kül meşe fındık akasya doğal 
meşe

kum antrasit samba cevizigri

afrika 
meşe

W

L

H H

W

L

H

W

L

H

W

L

dikdörtgen masa

dairesel dönüşlü masa

yarım daire masa

V masa

metal

beyaz gri antrasit siyahkum

masalar
tabla ve ön perde : 18 mm melamin.
ayaklar : alüminyum döküm.
* pingo pabuçlu sabit ayak ve tekerlekli
mobil seçenekleri mevcuttur.

sınıflar
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malzemeler

kürsü
gövde : 18mm melamin tabla ve gövde. 
iskelet ve ayaklar : iskelet alüminyum profil üzeri   
elektrostatik toz boya, ayaklar alüminyum döküm.
* pingo pabuçlu sabit ayak ve tekerlekli mobil seçenekleri mevcuttur.

servis arabası 
gövde : 18mm melamin.
tepsi : metal üzeri elektrostatik toz boya.
çekmece : 18mm melamin klapalı, yavaşlatma   
mekanizmalı, alüminyum kulplu çekmece
ayaklar :alüminyum döküm, 2 adet frenli , 2 adet   
frensiz plastik tekerlekler.

projeksiyon arabası
gövde : 18mm melamin.
tepsi : metal üzeri elektrostatik toz boya.
çekmece : 18mm melamin klapalı,    
yavaşlatma mekanizmalı, alüminyum kulplu çekmece ve kapak
ayaklar : alüminyum döküm, 2 adet frenli , 2   
adet frensiz plastik tekerlekler.

panel
gövde : sünger kaplı yonga levha üzeri kumaş döşeme.
iskelet ve ayaklar : alüminyum profil üzeri elektrostatik
 toz boya ayak.
* pingo pabuçlu sabit ayak ve tekerlekli mobil seçenekleri mevcuttur.

yazı tahtası
gövde : manyetik özelliğe sahip çelik beyaz emaye.
iskelet ve ayaklar :iskelet alüminyum profil üzeri   
elektrostatik toz boya, ayaklar alüminyum döküm.
* pingo pabuçlu sabit ayak ve tekerlekli mobil seçenekleri mevcuttur.

projeksiyon perdesi
gövde : beyaz perde.
iskelet ve ayaklar : iskelet alüminyum profil üzeri   
elektrostatik toz boya, ayaklar alüminyum döküm.
* pingo pabuçlu sabit ayak ve tekerlekli mobil seçenekleri mevcuttur.

aksesuarlar

yazı tahtası panel

projeksiyon arabası servis arabası

H

W

L

H

W

L

H

W

L

H

W

L

ölçüler

kürsü  
L:57cm        W:70cm H:116cm

servis arabası 
W:50cm L:82cm H:99cm

projeksiyon arabası
W:50cm L56cm    H:85cm

paneller
W:57cm         L:160cm H:180cm 
W:57cm         L:180cm H:180cm

yazı tahtaları
W:57cm       L:155cm      H:197cm

W:57cm      L:205cm      H:197cm

projeksiyon perdesi
W:57cm         L:180cm        H:198cm

W:57cm         L:218cm        H:220cm

* W (derinlik), L (uzunluk), H (yükseklik)

sınıflar
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L

W

H
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quick
Canlı renkleri ile göze çarpan Quick, sadeliğin 

zarafetini konfor ile buluşturuyor. Farklı 

kullanım senaryolarına uygun versiyonları 

ile; çalışma mekanları, toplantı odaları, 

kütüphaneler, kafeler ve sosyal alanlar başta 

olmak üzere tüm yaşam alanları için ideal 

seçenekler sunar. Hareketlilik gerektiren 

alanlara kolayca uyum sağlayan Quick mobil, 

ergonomik yapısı ile aktif öğrenme alanları, 

home office çalışma alanları, toplantı ve otel 

odaları için idealdir. Quick bar sandalyesi, 

kromaj kaplı metal iskeleti ile restoran ve 

bistro gibi samimi ve enformel mekanlar 

için uygun seçenektir. Quick sandalye yalın 

tasarımı, taşıma kolaylığı ve istiflenebilme 

özellikleri ile tüm mekanlarda kullanım 

kolaylığı sağlar.

ölçüler

mobil sandalye
L: 54cm         W: 52,5cm       H: 80cm

SL: 44cm       SW: 41cm       SH: 45cm

dört ayaklı sandalye
L: 54cm         W: 52,5cm       H: 80cm

SL: 44cm       SW: 41cm       SH: 45cm

bar sandalyesi
  L: 54cm          W: 56cm       H: 110cm

SL: 44cm       SW: 41cm       SH: 75cm

* L (uzunluk), W (derinlik), H (yükseklik), SL (oturma genişliği),
SW (oturma derinliği), SH (oturma yüksekliği)

malzemeler

sırt & oturma : polipropilen plastik.
sabit ayaklar : sandalye ve bar sandalyesi ayakları Ø19mm   
   metal boru profil üzeri krom kaplama, ayakların   
   altında şeffaf plastik pabuçlar mevcuttur.
mobil ayaklar : çalışma koltuğu ayakları 4 tekerlekli metal yıldız   
   ayak üzeri krom kaplama.

renk seçenekleri

plastik

beyaz

metal

kromkırmızı yeşil siyahkum

H

L

H

H

SH

SH

SH

L

L

W

W

W

sınıflar
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ölçüler

Z ayaklı sandalyeler
small 

L: 41,5cm      W: 41,5cm         H: 63,5cm

SL: 47cm       SW: 31,5cm        SH: 35cm

medium
L: 41,5cm      W: 42,5cm         H: 66,5cm

SL: 47cm       SW: 32,5cm        SH: 38cm  
large  

L: 48cm         W: 50cm            H: 75cm

SL: 47cm       SW: 43cm           SH: 42cm 
4 ayaklı sandalye
x  large 

L: 50cm          W: 52cm            H: 82cm

SL: 45,5cm     SW: 43cm          SH: 46cm

* L (uzunluk), W (derinlik), H (yükseklik), SL (oturma genişliği), 
SW (oturma derinliği), SH (oturma yüksekliği)

malzemeler

sırt & oturma : hafızalı polipropilen plastik.
ayaklar : Ø21mm metal boru profil üzeri   
 elektrostatik toz boya.
 4 ayaklı sandalyede ayakların altında   
 krom kaplı ayarlanabilir pingo pabuçlar   
 mevcuttur.
 Z ayaklı sandalyede ayakların altında siyah  
 veya beyaz renk plastik pabuçlar bulunur.

yoga

renk seçenekleri

plastik

beyaz kırmızı turuncu yeşil siyahmavigri

beyaz kum antrasit siyahgri

metal

Göz alıcı renkleri ile mekanlara canlılık katan Yoga, 

kolay taşınabilir oluşu ve zarif ayak yapısı sayesinde 

daha rahat, etkileşimli, işbirlikçi aktif öğrenim alanları 

yaratmanıza imkân verir. Kullanıcı ergonomisine 

uygun, hafızalı polipropilen malzemeden üretilmiş 

esnek sırt yapısı her yaş grubuna uygun postüral 

destek sağlar. Yoga; ayak alternatifleri ve canlı renkleri 

ile kafelere, kütüphanelere, salonlara, öğrenci, ortak 

alanlarına, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin 

yaşandığı tüm mekanlara uyum sağlar.

SH

L

W

H

SH

L

W

H

small
6-8 yaş 8-11 yaş 11-14 yaş 14 yaş ve üzeri

medium large X-large
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point
Plastik veya döşeme alternatifli sırt ve oturma fontuna 

sahip Point ailesi, beyaz /siyah plastik veya döşemeli 

sırt seçenekleriyle eğitim, toplantı, seminer ve bekleme 

alanlarına esnek çözümler sunuyor. Sade tasarımı ile 

Point her ortama kolayca uyum sağlıyor.

ölçüler

çalışma koltuğu
L: 60cm         W: 60cm              H: 79-88cm

SL: 48,5cm    SW: 46,5cm        SH: 46-54cm 
4 ayaklı sandalye

L: 60cm         W: 60cm              H: 82cm

SL: 48,5cm    SW: 46,5cm        SH: 46cm 
4 ayaklı mobil sandalye

L: 60cm         W: 60cm              H: 82cm

SL: 48,5cm    SW: 46,5cm        SH: 46cm 
U ayaklı sandalye

L: 60cm         W: 60cm              H: 81cm

SL: 48,5cm    SW: 46,5cm        SH: 46cm

* H (yükseklik), L (uzunluk), W (derinlik), TH (tabla yüksekliği),
SL (oturma genişliği), SW (oturma derinliği), SH (oturma yüksekliği)
 
malzemeler

plastik sırt : siyah veya beyaz polipropilen plastik.
döşemeli sırt : poliüretan sünger üzeri kumaş, suni deri veya  
  keçe döşeme.
oturma fontu : poliüretan sünger üzeri kumaş, suni deri veya  
  keçe döşeme.
kollar : metal boru üzeri krom kaplama veya   
  elektrostatik toz boya.
kolçaklar : siyah veya beyaz polipropilen plastik.
çalışma koltuğu
mekanizma : yükseklik ayarlı, sırt tansiyon ayarlı,   
  tek noktada kilitlenebilir basit tilt mekanizma.
  çalışma koltuğu : Ø65cm metal üzeri krom   
  kaplama veya siyah polipropilen 5’li yıldız ayak,  
  Ø:50 mm poliamid tekerlekler.
4 tekerlekli
sandalye  : metal boru üzeri krom kaplama veya   
  elektrostatik toz boya ayaklar, Ø:50 mm poliamid
  tekerlekler.
4 ayaklı
sandalye  : metal boru üzeri krom kaplama veya   
  elektrostatik toz boya ayaklar, siyah plastik pingo  
  pabuçlar.
U ayaklı
sandalye  : metal boru üzeri krom kaplama veya   
  elektrostatik toz boya U şekilli ayak, siyah plastik  
  destek pabuçlar.

*siyah veya beyaz plastik sırt ve döşemeli sırt alternatifleri 
mevcuttur. 

H

L

L L

W

SH

SH SH

SH

W

W

W

H

HH

L

W W

L

W

L

L

W
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keçe

turuncu

mor

yeşilkırmızı krem

gri antrasit siyah

kahvemercan

lacivert mavi

plastik

beyaz siyah

yıldız ayak renk seçenekleri

krom siyah

metal

beyaz gri antrasit siyahkum

camira synergy

leylak

kakaolimon yeşili

açık somon menekşe

koyu 
kahve

zeytin yeşilimercan

vizon açık 
turuncu

panama

sarı

punti pembe

saks mavi

punti yeşil

kırmızı

fıstık yeşili

yeşil lacivert

koyu kahve

açık kahve

buz mavi

bordo

punti gri

hardal

lila

turkuaz

siyah

punti turuncu

antrasit

punti kahve

turuncu

pembe

punti mavi 

gri

bloom

turuncu kırmızı

mavi

antrasit

tomurcuk
yeşili

koyu 
kahve

açık 
kahve

somonsarı

mint yeşiliaçık gri siyah

suni deri

beyaz

koyu bej

turuncu

mavi

taba

gri

kırmızı

antrasit

ceviz

yeşil

hardal

bordo

petrol 
mavi

açık krem hakikoyu 
kahve

siyah

renk seçenekleri

sınıflar sınıflar
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crab
Çok fonksiyonlu bir tasarıma sahip olan crab, ileri-geri hareketli kolu, 

yazı tablası ve kırtasiyelik gibi eklentilerle zengin kullanım senaryoları 

sunarken, yanlarındaki bağlantı aparatı sayesinde düzenli bir sıra 

haline gelebilme olanağı da sağlar. Crab; toplantı, seminer ve eğitim 

mekanlarında tüm ihtiyaçları karşılar. Üst kısmı yumuşak plastikle 

kaplanmış, katlanabilen çok özellikli yazı tahtası kullanıcıya rahatlık 

sağlar. Uzun süren oturumlar düşünülerek son derece ergonomik 

tasarlanan Crab; yaslandıkça yaylanma hareketli yapan sırtlığı ile 

oturum rahatlığı sunar. İleri - geri hareketli kol sayesinde kişisel ayar 

yapılabilir. Sınıf düzeni oluştururken özel bağlantı aparatı sayesinde 

yan yana sınırsız sayıda crab’i birbirine bağlayabilirsiniz. Arka 

tekerlekleri sabit olduğu için her yöne rahat hareket imkanı sağlamaz. 

Aksine, hareket kısıtı sağlayarak eğitim alanlarına konsantrasyonun 

bozulmasını engeller. Sabit ayaklı modellerde ise taşıma kolaylığı 

sağlaması için gizli arka ayak tekeri bulunmaktadır. Katlanma ve iç 

içe geçme özelliği sayesinde kullanılmadıkları durumda çok az yer 

kaplayarak alan kazandırır.  

ölçüler

crab / crab mobil
L: 59cm         W: 56cm         H: 83cm

SL: 43cm       SW: 50cm        SH: 46cm  
crab yazı tablalı / crab mobil yazı tablalı

L: 59-61cm    W: 56cm         H: 84cm

SL: 43cm       SW: 50cm        SH: 46cm       TH:71cm

* L (uzunluk), W (derinlik), H (yükseklik), SL (oturma genişliği),
SW (oturma derinliği), SH (oturma yüksekliği), TH (yazı tablası yüksekliği)
** crab mobil sandalyenin dört ayağında her yöne hareket imkânı veren 
poliamid tekerlekler bulunur.
***crab sandalyenin dört ayağında siyah pabuç ve ayrıca taşıma kolaylığı için 
arka iki ayakta gizli tekerlekler bulunur.
****crab sandalyeleri yan yana dizmenize imkân veren plastik birleştirme 
aparatı opsiyonel olarak sunulur.

malzemeler

yazı tablası : katlanabilir siyah plastik tabla, bardaklık ve   
 kırtasiyelik aksesuarlar.
sırt : polipropilen çerçeveli siyah file döşeme.
oturma fontu : poliüretan sünger üzeri siyah kumaş döşeme.
kol & ayak : metal oval profil üzeri gri elektrostatik toz boya.
kolçak : kauçuk üzeri siyah plastik kaplama.

renkler

yazı tablası : siyah plastik tabla
file sırt : siyah file sırt.
oturma fontu : siyah kumaş.
kol & ayak : gri elektrostatik toz boya.
* renkler ürüne özel standart renklerdir.   

H

L L

SH
TH

W W

L
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ölçüler

siyah / beyaz sandalye
L: 62-70cm    W: 56cm        H: 78cm

SL: 47cm       SW: 42cm        SH: 45cm

kolsuz  siyah / beyaz sandalye
L: 58cm         W: 56cm         H: 78cm

SL: 47cm       SW: 42cm        SH: 46cm

yazı tablalı siyah sandalye
L: 66-70cm    W: 56cm         H: 78cm

SL: 47cm       SW: 42cm        SH: 46cm           TH: 73cm

* H (yükseklik), L (uzunluk), W (derinlik), TH (yazı tablası yüksekliği),
SL (oturma genişliği), SW (oturma derinliği), SH (oturma yüksekliği)
*plastik sırt veya döşemeli sırt alternatifleri mevcuttur. 

malzemeler

siyah sandalye:
kollar : siyah plastik kol üzeri siyah plastik kolçak.
plastik sırt : siyah polipropilen.
döşemeli sırt : siyah polipropilen sırt , iç yüzeyi poliüretan sünger   
 üzeri kumaş veya suni deri döşeme.
oturma fontu : siyah polipropilen font üzeri poliüretan sünger   
 kaplama, kumaş veya suni deri döşeme.
ayaklar : metal üzeri krom kaplama veya elektrostatik toz boya.
beyaz sandalye
kollar : parlak alüminyum kol üzeri beyaz plastik kolçak.
plastik sırt : beyaz polipropilen.
döşemeli sırt:  beyaz polipropilen sırt , iç yüzeyi poliüretan sünger   
 üzeri kumaş veya suni deri döşeme.
oturma fontu : beyaz polipropilen font üzeri poliüretan sünger   
 kaplama, kumaş veya suni deri döşeme.
ayaklar : metal üzeri krom kaplama.
yazı tablalı sandalye
yazı tablası : alüminyum üzeri katlanabilir, her yöne dönebilir, anti  
 panik özellikli, siyah ABS plastik.
kollar : siyah plastik kol üzeri siyah plastik kolçak.
döşemeli sırt : siyah polipropilen sırt , iç yüzeyi poliüretan sünger   
 üzeri kumaş veya suni deri döşeme. 
oturma fontu : siyah polipropilen font üzeri poliüretan sünger   
 kaplama, kumaş veya suni deri döşeme.
ayaklar  : metal üzeri krom kaplama veya elektrostatik toz   
 boya.skelet  : parlak alüminyum 
* revolution sandalyenin tüm versiyonları istiflenebilme özelliğine sahiptir.
** revolution sandalyenin tüm versiyonlarında  istifleme sırasında çizilmeyi 
önleyen siyah plastik pabuç bulunur.

revolution
Geniş kullanım alanları için tasarlanan Revolution serisi, 

incelikli detayları ve şık görünümü ile yoğun kullanımlar için 

pratik çözümler sunarken, renkli kumaş alternatifli döşemesiyle 

konforlu oturum olanı sağlar.

renk seçenekleri

suni deri

beyaz

koyu bej

haki

turuncu

mavi

petrol mavi

taba

gri

kırmızı

antrasit

ceviz

yeşil

açık krem

koyu kahve

hardal

bordo

siyah

ayak renk seçenekleri

bloom

turuncu

mint yeşili

kırmızı

mavi

antrasit

tomurcuk
yeşili

koyu kahve

açık 
kahve

somon açık grisarı

siyah

panama

sarı

punti pembe

saks mavi

punti yeşil

kırmızı

fıstık yeşili

yeşil lacivert

koyu kahve

açık kahve

buz mavi

bordo

punti gri

hardal

lila

turkuaz

siyah

punti turuncu

antrasit

punti kahve

turuncu

pembe

punti mavi 

gri

krom siyah

plastik

beyaz siyah

TH

L

H

L

SH

WW

LL
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amerikan 
ceviz

mono
Mono Amfi, metal profil üzerine konumlanmış tabla 

ve katlanabilen kontra oturum alanı ile sağlam 

bir oturma düzeni sunar. Metal iskelet üzerinde 

bulunan elektrik çözümü ile teknolojik aletlerin 

enerji ihtiyaçlarına çözüm sağlar.

*kontrplak tekil sırtlı ve melamin panel sırtlı alternatifleri 
bulunmaktadır. 
**basamaklı sistemde standart basamak yüksekliği 20 cm olarak 
hesaplanmıştır. Projenin basamak yüksekliği ve zemin yapısına 
göre ayak ve ön perde yüksekliği farklılık gösterebilir. 

malzemeler

tabla : 18mm melamin
oturma fontu : katlanır mekanizmalı 15 mm kontrplak üzeri    
 natürel, ceviz veya venge cila.
tekil sırt : 15 mm kontrplak üzeri natürel, ceviz veya venge cila.
panel sırt : 18 mm melamin.
kol : 8mm lama üzeri elektrostatik toz boya.
kitap rafı : metal levha üzeri elektrostatik toz boya.
ayak : metal profil üzeri elektrostatik toz boya.
priz kutusu : 1 adet şebeke prizi , 1 adet USB girişi.
*kitap rafı ve priz kutusu opsiyoneldir.

renk seçenekleri

cila

doğal

beyaz

venge

kum antrasit siyahgri

metal

melamin

beyaz

iğde kül meşe fındık akasya doğal 
meşe

kum antrasit samba 
cevizi

gri

afrika 
meşe

üç kişilik modüler

üç kişilik modüler

dört kişilik modüler

dört kişilik modüler

beş kişilik modüler

beş kişilik modüler

L:166cm

L:166cm

L:219cm

L:219cm

L:273cm

L:273cm

H:80cm

H:100cm

tabla:40x154cm

tabla:40x154cm

tabla:40x207,5cm

tabla:40x207,5cm

tabla:40x261cm

tabla:40x261cm

H:80cm

H:100cm

H:80cm

H:100cm

TH:75cm

TH:75cm

TH:75cm

TH:75cm

TH:75cm

TH:75cm

ölçüler

düz zemin sistemi

basamaklı zemin sistemi

W

L

H

SH
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holm 
locker / 
depolama
Holm, geleneksel depolama anlayışını inovatif 

çözümlerle harmanlayarak ince düşünülmüş 

detaylarıyla ev konforunu hissettiren, ilham veren 

çalışma ortamları sunar. Modüler yapısının sağladığı 

çeşitlilik ve esneklik ile farklı etkinlikler için 

özelleştirilebilir alanlar yaratıyor. Bireysel depolama 

ihtiyacını kişiselleştirmenin yanında, açık ofislerde 

separatör görevi görerek farklı ihtiyaçlara uygun 

mekanlar oluşturma fırsatı da sunar. Melamin ve 

cam kapak seçenekleri, farklı yükseklik alternatifleri 

ve renk opsiyonları ile istenilen kombinasyonun 

oluşturulmasına fırsat verir. 

ölçüler

L:40 / L:80 melamin kapaklı dolaplar
W:40,5cm      H:50,4cm

W:40,5cm      H:83,5cm

W:40,5cm H:119,8cm 

W:40,5cm H:155,6cm

W:40,5cm H:191,4cm

L:40 / L:80 yarım kapaklı dolaplar
W:40,5cm H:119,8cm 

W:40,5cm H:155,6cm

W:40,5cm H:191,4cm

L:40 / L:80 cam kapaklı dolaplar
W:40,5cm      H:83,5cm

W:40,5cm H:119,8cm

L:40 / L:80 cam ve melamin kapaklı dolaplar
W:40,5cm H:119,8cm

L:40 / L:80 locker dolaplar
W:40,5cm H:119,8cm 

W:40,5cm H:155,6cm

L:80 vestiyer dolaplar
W:40,5cm H:155,6cm

W:40,5cm H:191,4cm

mobil kesonlar
W:45cm L:35,5cm H:59cm 

W:55cm H:45,5cm H:59cm

sabit kesonlar
W:45cm L:35,5cm H:60cm 

W:55cm H:45,5cm H:60cm

W:45cm L:35,5cm H:70,5cm

malzemeler
dolaplar
üst ve alt tabla : 12mm melamin. 
gövde : 18mm düz renk melamin. 
arkalık : 8mm düz renk melamin.
cam kapaklar : yavaşlatıcı özellikli, alüminyum çerçeveli kilitsiz temperli cam. 
melamin kapaklar: 18 mm melamin, yavaşlatıcı özellikli, kilitli. 
kulplar : siyah, beyaz veya gri boyalı alüminyum. 
ayaklar : siyah, beyaz veya gri boyalı polipropilen kopolimer plastik. 
*ayak ve kulp aynı renk olacaktır.

**dolap gövdesi ve raflar, yalnızca düz renk melaminlerden seçilebilir.

kesonlar
üst ve alt tabla : 12mm melamin. 
gövde : 18mm düz renk melamin. 
arkalık : 8mm düz renk melamin 
çekmeceler : 18mm melamin klapalı, plastik kasalı, teleskopik ray sistemli,   
 merkezi kilitli.
kulplar : siyah, beyaz veya gri boyalı alüminyum. 
sabit ayaklar : siyah, beyaz veya gri boyalı polipropilen kopolimer plastik.
tekerlekler : 50mm siyah plastik. 
*L:35 keson çekmecelerinde yavaşlatma mekanizması yoktur.

**ayak ve kulp aynı renk olacaktır.

***keson gövdesi yalnızca düz renk melaminlerden seçilebilir.

tower dolaplar
üst ve alt tabla : 12mm melamin. 
Gövde ve raflar : 18mm düz renk melamin. 
arkalık : 18mm melamin 
ana çekmece : 18mm melamin. 130kg kapasiteli, kendiliğinden kapanan,   
 durdurma kontrollü teleskopik quadro gizli ray sistemli, kilitli. 
kulp : siyah, beyaz veya gri boyalı alüminyum.
iç çekmeceler : 12mm melamin, bas-aç mekanizmalı teleskopik ray sistemli.
pabuçlar : ayarlanabilir plastik pingo. 
*tower gövdesi ve raflar, yalnızca düz renk melaminlerden seçilebilir.

sınıflar
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melamin

beyaz

iğde kül meşe fındık akasya doğal 
meşe

kum antrasit siyah samba 
cevizi

gri

afrika 
meşe

beyaz gri

ayak (plastik) ve kulp (metal) seçenekleri

siyah

renk seçenekleri
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modüler dolap sistemi

Taç ve ayak sistemi modüler olup, ihtiyaca göre yanyana farklı
kombinasyonların oluşturulmasına imkan tanır.

*dolap gövdeleri üst üste birleştirmeye uygun değildir.

kapak seçenekleri

melamin kapak cam kapak

sınıflar
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ölçüler melamin kapaklı dolaplar

bir raflı
H 50

iki raflı
H 83

üç raflı
H 120

dört raflı
H 156

beş raflı
H 191

L 40 L 40 L 40 L 40L 80 L 80 L 80 L 80

yarım kapaklı dolaplar cam kapaklı dolaplarlocker

sınıflar

cam ve melamin kapaklı dolaplar

taç ve ayak sistemi

L: 120

L: 240

L: 160 L: 200

sabit kesonlar

tower dolaplar

sağ yönlü dolap çift yönlü dolapsol yönlü dolap

hareketli kesonlar

vestiyer dolaplar

beş raflı
H 191

H 110

H 156

L 40

L 35,5

L 40

H 70 H 60 H 60 H 59 H 59

L 35,5 L 45,5L 35,5 L 45,5

L 80L 80 L 80
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handy handy

handy

exen

monocrab

quick yoga

runner

nar

point

bend

pick

quick

runner servis 
arabası

puzzle

sınıflar

holm keson

handy handy

handy

runner yazı  tahtasırevolut ion

gama holm

holm dolap

runner kürsü

point

point

point f lower

sınıflar - mekan için önerilen ürünler

runner projeksiyon 
arabası

sınıflar - mekan için önerilen ürünler
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Kütüphaneler sadece raflardaki kitaplardan ibaret bir 

yapı değildir. Okulun ruhunu, kimliğini yansıtan, grup ya 

da bireysel huzurlu çalışma alanları ile öğrenmeyi teşvik 

eden bir yapıya sahip olmalıdır.

Binanın mimari yapısında kullanılan malzeme ve renk 

detaylarının yanı sıra kullanılan mobilyaların da amacına 

uygun olarak seçilmesi ve konumlandırılması önemlidir. 

kütüphaneler
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kütüphaneler kütüphaneler
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kütüphaneler

Kütüphaneler sadece öğrencilerin bilgiye ulaştıkları 

yer değil sağladığı sosyal faaliyetler ile de etkili bir 

iletişimin gerçekleştiği yer olarak algılanmalıdır. Farklı 

disiplinlerden öğrencilerin birbirleriyle temas kurmasını 

teşvik edecek ortamların disiplinler arası araştırmaların 

yapılmasına olanak sağlayan, esnek kullanımlı çalışma 

alanlarına sahip kütüphaneler bu bağlamda önem 

kazanmaktadır  Okuma kültürünün geliştirilmesi 

için bilgisayardan elektronik eğitim materyallerine, 

internetten zekâ oyunlarına kadar öğrencilerin 

ilgisini çekebilecek birçok materyalin bulunduğu 

zenginleştirilmiş kütüphanelerin sayısı her geçen gün 

artmaktadır.

kütüphaneler
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handyera home

revolut ion

throne

zoom 

bend

kütüphaneler - mekan için önerilen ürünler

yogapoint

quick

point

puzzle workstat ion

hexa

crab

pick 

quick

str ipe workstat ion

bl iss f lower

point

nar

kütüphaneler - mekan için önerilen ürünler



konferans
ve

seminer
salonları
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konferans ve
seminer
salonları

Eğitim kurumlarında konumlandırılmış konferans 

ve seminer salonları ;  amaca yönelik olarak 

düzen oluşturmaya, katlanıp istiflenmeye uygun 

mobilyalarla tasarlanmalıdır. Kişi sayısına, etkinliğe 

göre değişen, alanı optimum şekilde kullanıma 

olanak sağlayan mobilyalar, kolaylıkla taşınabilir 

ve hareket ettirilebilir olmalıdır. Tablet ve dizüstü 

bilgisayarlar, tekerlekli mobilyalar, katlanabilen yazı 

tahtalı sandalyeler ve portatif yazı tahtası sayesinde 

boş bir alan kolayca grup çalışmasına uygun bir alan 

haline gelebilir.
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konferans ve
seminer
salonları

İç mimari açısından önemli bir çalışma gerektiren 

konferans ve seminer salonları, çoklu sistemlerin 

aynı anda çalışmasına ve salonun ihtiyaçlarının 

karşılanacağı potansiyele sahip olmasına ihtiyaç 

duyar. Toplantı, sunum ve oyun sergilemek gibi 

çeşitli etkinlikler için kullanılan bu salonlarda, 

havalandırma, ses ve ışık  sistemleri, salonun 

akustik performansı öncelik verilmesi gereken 

noktalardandır.
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konferans ve
seminer
salonları

konferans ve
seminer
salonları

revolut ion

runner projeksiyon 
arabası

crab

runner kürsü runner servis 
arabası

handy

konferans ve seminer salonları - mekan için önerilen ürünler

runner

handy

handy

handy

handy



çalışma
alanları

ortak / bireysel çalışma
etüd alanları
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Eğitim kurumlarında, değişen öğrenme ve öğretme 

ihtiyaçlarına cevap verecek, hem bireysel hem de 

grup çalışmalarına imkan verecek  alanlar yaratmak 

önem kazanmaktadır. Bireysel çalışma alanlarında; 

konsantrasyonu ve verimlilik ön plandayken, grup 

çalışması için tasarlanmış alanlarda etkileşimi 

artıracak unsurlar önem kazanmaktadır.

çalışma
alanları

çalışma
alanları
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Aydınlatma, gün ışığından yararlanma, ses 

izolasyonu, tasarımda kullanılan renkler 

gibi unsurların yanı sıra ergonomik oturum 

sağlayan, gerektiğinde kişisel alan yaratabilen 

ya da etkileşimi artıran mobilyaların yerleşimi 

de önemlidir.

çalışma
alanları

çalışma
alanları
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çalışma
alanları

çalışma
alanları
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era home era workstat ion

swanquick revolut ion

zoom 

pick 

bend

nar

puzzle workstat ion

çalışma alanları - mekan için önerilen ürünler

pi  home stripe workstat ion

cozypoint

hexa

thronecrab

flower

runner home

rare

çalışma alanları - mekan için önerilen ürünler
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yurt
odaları
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yurt
odaları

Yurt odalarının; içindeki öğrencilerin, ilk defa kendi başına 

bir hayata başlamış, genç, aktif kişiler olacağı gerçeğini 

göz ardı etmeden,  temel ihtiyaçlarını karşılayacak, ev 

ortamını aratmayacak, dinlenirken, çalışırken kendini 

huzurlu hissedeceği, kişiselleştirebileceği şekilde 

tasarlanmış olması öğretim kalitesini de doğrudan 

etkilemektedir. 

yurt
odaları



sosyal
alanlar

lobiler / kantinler / 
cafeler
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İnternet erişimin olduğu, öğrencilerin bir 

masa etrafında bir araya gelebildiği, kendi 

projelerini üretip, geliştirip tartışabildiği 

her alan, potansiyel bir öğrenme mekânı 

olabilmektedir. Öğrenciler ve eğitmenlerin 

ders dışında da bir araya gelebileceği alanlar, 

etkileşimi ve birlikte çalışma alışkanlığını 

güçlendirir.

sosyal
alanlar

sosyal
alanlar
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sosyal
alanlar

sosyal
alanlar

Sınıflara yakın yerde konumlanmış enformal 

alanlar, geçiş alanlarındaki oturma üniteleri, 

boş vakitlerini değerlendirebilecekleri kantinler, 

geniş lounge alanları bu amaca hizmet eder. 

Buralarda kullanılacak mobilyaların özellikleri 

ihtiyaca ve kullanım şekline göre değişim 

gösterir. 
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sosyal
alanlar

sosyal
alanlar



106 107

sosyal
alanlar

Öğrenme sadece belirli saatlerde sınıflarda 

yapılan bir aktivite olmanın ötesinde bu 

mekanların sınırlarını aşarak, spor salonları, 

koridor, fuaye, kafe gibi ortak kapalı kullanım 

alanlarında ve bahçe, avlu gibi  açık dış 

mekânlarda da devam etmektedir.

sosyal
alanlar
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sosyal
alanlar

sosyal
alanlar
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Lounge  a lan lar ı  k iş i ler in  bu luşup 

i le t iş ime geçt ik ler i  i lk  a lanlard ı r. 

B u r a d a  k u l l a n ı l a n  m o b i l y a l a r ı n 

geniş ve konforlu olması ,  çok sayıda 

k i ş i y e  h i z m e t  v e r e c e k  ş e k i l d e 

konumlandır ı lması  önemlidir.

sosyal
alanlar

sosyal
alanlar
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pickhexa nar

keops 
divan 

quick

bend flower

dem saloon

connect

bug

sam

quick

sosyal alanlar - mekan için önerilen ürünler

keops

diamond

neva

handy

throne

bl iss sehpaneat

bl iss throne puf

zoom

gilda hil ls

sosyal alanlar - mekan için önerilen ürünler



akademik 
ofisler

öğretmen odaları / toplantı 
odaları / görüşme odaları



116 117

Eğitim kurumlarındaki akademik ofislerin temel amacı 

eğitim personelinin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu 

alanların tasarımı ve yerleşimi yapılırken kimlerin hangi 

amaçla, ne kadar süre çalışacakları birincil öncelik 

olmalıdır. Kişiselleştirebilme olanağının olması çalışma 

verimini artıracaktır.

akademik
ofisler

akademik
ofisler
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akademik
ofisler

akademik
ofisler
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akademik
ofisler

Bilginin geliştirilmesini, yeni bilginin 

üret i lmesini  ve  inovasyonu amaç 

edinen eğitim kurumlarında, disiplinler 

arası  çal ışmaların yapılabileceği , 

birlikte çalışmayı destekleyen  toplantı 

alanlarının oluşturulmasına önem 

verilmelidir. 

akademik
ofisler
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akademik
ofisler

E ğ i t i m  k u r u m l a r ı n d a  ö ğ re n c i  b a ş a r ı s ı n ı  e n  ço k  a r t ı ra n 

kr i ter  öğrenci  ve  eği t im personel i  arasındaki  etk i leş imin 

ka l i t e s i d i r.  A ka d e m i k  p e rs o n e l i n  ç a l ı ş m a  a l a n l a r ı  a y n ı 

z a m a n d a  ö ğ re n c i l e r l e  i l e t i ş i m e  g e ç t i k l e r i  a l a n l a rd ı r. 

Pay l a ş ı m l ı  a l a n l a rd a k i  m o b i lya l a r ı n  ö ğ re n c i  ve  ö ğ re t i m 

üyeler inin iht iyaçlar ın ı  karşı layacak şeki lde düzenlemeye 

uygun olması  önemlidir. 

akademik
ofisler
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ürünler

hil ls

bl iss

f lower

pick

point

revolut ion

crabexen gama

yoga

diamond

neva

bend

ürünler

zoom

runner

pi  home

bug

runner home

era home

puzzle

mono

holm dolap
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holm

connect

era -  workstat ion era

neatpuzzle -  toplant ı

foldit

nar

ürünler

handy

handy quick 

runner projeksiyon 
arabası

era -  toplant ı

l ink

set

swan quick

handy

samdem saloon

holm keson

ürünler

handy
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rare

puzzle

throne puf

throne

runner kürsü

bl iss sehpa

point

ürünler

handy

magnate

keops divan comfy hexa

set l i te

cozy

quick

runner yazı  tahtası

puzzle -  workstat ionstr ipe

note -  toplant ı

point
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ürünler

bamboo

bl iss sehpa

flow

bliss

grid

l ink

foldit

runner servis arabası

grid

keops

ürünler

bl iss sehpa

bl iss sehpa

str ipe toplant ı

zoom zoom 

yoga

handy

nest

onyx

point

gi lda



renkler /
malzemeler
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renk ve
malzeme
kartelası

bloom

BL 2350 - sarı

BL 2409 - açık kahverengi

BL 2310 - kırmızı

BL 2334 - mint yeşili

BL 2302 - turuncu

BL 2322 - somon

BL 2315 - antrasit

BL 2339 - tomurcuk yeşiliBL 2316 - koyu kahve BL 2327 - siyah

BL 2324 - açık gri BL 2337 - mavi

camira synergy keçe

LDS07 - leylak

LDS48 - zeytin yeşili

LDS83 - açık turuncu

LDS46 - limon yeşili

LDS37 - kakao

LDS74 - mercan

LDS33 - vizon

LDS73 - açık somon

LDS66 - menekşe

LDS39 - koyu kahve

keçe

W103 - kırmızı

W106 - siyah

W207 - mor

W101 - turuncu

W202 - kahve

W108 - mavi

W201 - krem

W104 - gri

W105 - antrasit

W102 - mercan

W203 - yeşil

f i le

AF605 - gri

F504 - turuncu

F505 - gri

AF603 - turuncu

AF601 - siyah

F502 - siyah

AF604 - mavi

F500 - mavi

AF602 - kırmızı

F502 - kırmızı

F501 - yeşil

W205 - lacivert
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suni  deri

A105 - taba

A205 - mavi

A110 - antrasit

A104 - ceviz

A101 - beyaz

A203 - kırmızı

A206 - petrol mavi

A201 - hardal

A111 - koyu kahve

A202 - turuncu

A114 - gri

A208 - yeşil

A112 - siyah

A102 - açık krem

A204 - bordo

A207 - haki

A113 - koyu bej

B ü r o t i m e ,  ü r ü n l e r i n i n  t a s a r ı m  v e  r e n k 

d e ğ i ş i k l i ğ i  h a k k ı n ı  s a k l ı  t u t a r .  K a t a l o g 

baskı  renkler i ,  ürün renkler i  i le  b ireb ir  ayn ı 

olmayabil ir. 

P403 - punti gri

P302 - pembe

P308 - antrasit

P106 - bordo

P307 - lilaP303 - açık mavi

P102 - turuncu

panama

P405 - punti yeşil

P301 - siyah

P404 - punti turuncu P301 - açık kahve

P111 - turkuaz

P401 - punti kahve

P406 - punti mavi

P101 - sarı

P109 - koyu kahve

P402 - punti pembe

P313 - saks mavi

P108 - hadal

P305 - fıstık yeşili

P112 - buz mavi

P104 - kırmızı

P110 - yeşil
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fındık

melamin

akasya

iğde

beyaz

gri

samba cevizi

antrasit

kum

doğal meşe

lake

gribeyaz

siyah

antrasitkum

kül meşe afrika meşe

metal

gribeyaz

siyah

antrasitkum

bakım önerileri

ahşap

deri  ve suni  deri

kumaş

plastik

metal

A h ş a p  y ü z e y ,  h a f i f  n e m l i  b e z l e  d ü z e n l i 

o larak damarlar ı  yönünde s i l inerek ardından 

y u m u ş a k  b i r  b e z le  k u r u l a n m a l ı d ı r.  A e ro s o l 

içeren ci la ve temizleyic i  kullanı lmamalıdır.

Deri  yüzeylerin tozu düzenl i  olarak al ınmalıdır. 

Ü z e r i n e  s ı v ı  d ö k ü l m e s i  h a l i n d e  e m i c i l i ğ i 

y ü k s e k  b i r  b e z  i l e  i y i c e  k u r u l a n m a l ı d ı r . 

Ya ğ  le ke le r i n d e  k i r l i  y ü z e y  s a b u n l u  b e z  i l e 

temizlendikten sonra kuru bir  bez i le  dairesel 

hareketlerle s i l inmelidir.  Bölgesel  lekelenme 

h a l i n d e  t ü m  y ü z e y  t e m i z l e n m e l i d i r.  D o ğ a l 

der in in  zaman içer is inde değiş ime uğraması 

olağan bir  durumdur.

Kumaşlar periyodik olarak haf i f  nemli  bir  bez 

i l e  t o z u  a l ı n a r a k  t e m i z l e n m e l i d i r.  Yü z e y d e 

b ir iken toz ,  e lektr ik  süpürges i  i le  a l ınab i l i r. 

Lekelenme durumunda yoğun kimyasal  madde 

içermeyen temizleyic i ler kullanarak ı l ık  suyla 

si l inmelidir.  Fırçalamadan kaçını lmalıdır.

Ü r ü n le r i n i z i  p e r i yo d i k  o l a ra k  n e m l i  b e z  i l e 

t e m i z le y e b i l i rs i n i z .  Ü z e r i n e  s ı v ı  d ö k ü l m e s i 

h a l i n d e  e m i c i l i ğ i  y ü k s e k  b i r  b e z  i l e  i y i c e 

k u r u l a y ı n ı z .  Y a ğ  l e k e l e r i n d e  k i r l i  y ü z e y 

sabunlu bez i le  temizlendikten sonra kuru bir 

bez i le  dairesel  hareketlerle s i l inmelidir.

M e t a l  y ü z e y l e r  a ş ı n d ı r ı c ı  i ç e r m e y e n 

t e m i z l e y i c i l e r  v e  s u  i l e  s i l i n d i k t e n  s o n r a 

y u m u ş a k  b i r  b e z l e  k u r u l a n m a l ı d ı r.  B o y a l ı 

metal  yüzey lerde  aş ınd ır ıc ı  k imyasal  içeren, 

a lko l  veya  so lvent  baz l ı  temiz l ik  malzemes i 

kullanı lmamalıdır.

Web sitemizde, basılı ve dijital teknik ürün dokümanlarımızda yer alan renk ve dokular ekran çözünürlük ayarları ve fotoğraf kalitesine göre 
değişiklik gösterebilir. Gerçek renkleri, size en yakın bayimizi ziyaret ederek renk kartelamızdan inceleyebilirsiniz.



Çocuklarımızı önemsiyoruz.

Çocuklar vücut boyutlarına göre yetişkinlerden daha fazla hava solurlar. Özellikle bebek ve küçük yaş grubundakiler 

ağızdan nefes alırlar ve kalp atış hızı yetişkinlerden daha fazladır. Bu da kana geçen maddelerin vücuttaki dokulara daha 

hızlı nüfuz etmesine yol açar. Bu nedenle, havaya salınan ve iç ortam hava kalitesini etkileyen Uçucu Organik Bileşenler 

(VOC) çocuklarda astım, alerji ve baş ağrısı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu bileşenlerin birincil kaynağı 

mobilyalar, inşaat malzemeleri ve temizlik malzemelerinden kaynaklanan kimyasal emisyonlardır.

Çocukların sağlığını korumak için, okullarda GREENGUARD Gold Sertifikasyon işaretini taşıyan ürünleri kullanarak 

kimyasallara maruz kalmalarını sınırlamak hayati önem taşır. GREENGUARD Gold Sertifikalı ürünler 10.000’den fazla 

VOC emisyonu açısından test edilmiş ve dünyada geçerli olan en zorlu emisyon standartlarını karşılayan ürünlerdir.

Bürotime olarak, iç mekan hava kalitesinin iyileştirilmesinin öğrenci sağlığı ve üretkenliği üzerindeki etkilerinin bilinci 

ve sorumluluğuyla; ürünlerimizi her yıl UL akredite laboratuarlarında teste gönderiyor, bu alandaki tüm standartları 

karşılayarak, en yüksek değerdeki Greenguard Gold sertifikasını almaya hak kazanıyoruz.
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