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Saygın ofisler için fonksiyonelliği ve yalınlığı bir arada sunan CROSS, farklı 
tasarımıyla akıllardaki tanımları yeniden şekillendirir. 

CROSS, which offers functionality and simplicity together for respectful offices 
reshapes the definitions in minds with its unique design language.

CROSS



Ayakları birbirine dik olan CROSS, 
asimetrik yapısı ile ofislerdeki tekdüzeliğe 

son verir. Yatay ayağının içindeki 
elektrifikasyon çözümleri çalışırken 

ihtiyaç duyulan data, network ve elektrik 
çözümlerini kullanıcısının elinin altına 
kadar getirerek onun işini kolaylaştırır. 

CROSS whose legs are vertically positioned 
to each other terminates the monotone 

appearance of the offices with its asymmetric 
structure. The electrification solutions in its 
crossed leg facilitates the needs of the user 

by bringing all the needed data, network and 
electric solutions underhand while working.

By means of its functional accessories 
that have been integrated on the 

table, it helps to keep the working 
environment tidy. According to its usage 

area and the need; CROSS gives the 
opportunity of being used by both left 

and right hand forms.

CROSS, which has table tops with different wood colors 
and black or white leg alternatives, has been designed to 
contribute smart and modern appearances to the offices.

Farklı ahşap renklerinde çalışma yüzeyleri, siyah veya beyaz 
ayak renk seçenekleri ile CROSS ofislere modern ve şık bir 
hava katmak için tasarlandı. 

Masa üzerine entegre edilmiş 
fonksiyonel aksesuarları sayesinde 

çalışma ortamını düzenli tutmaya 
yardımcı olur. CROSS kullanım alanına 

ve ihtiyaca göre sağ ya da sol her iki 
yönde de kullanıma imkân verir. 



Bas aç çekmeceli etajeri ile sadelik ve fonksiyonelliğini sürdüren CROSS, etajerinin üst tablası 
ile ikincil bir çalışma ve depolama alanı oluşturur. Etajer ile masanın farklı seviyelerde olması 

kalabalık bir masa görüntüsünü azaltmaya yardımcı olur. Masa ayağı yerine de konabilen çekmeceli 
ve kapaklı dolap seçenekleri bulunan CROSS, kullanıcısına işlevsel masa alternatifleri sunar.

CROSS, which maintains its simplicity and functionality with its push and open drawers mounted 
on side table, offers a secondary workspace and storage area. Having difference in levels 

between tablet top and side table helps to reduce the crowded appearance of tables. CROSS 
that have the options of credenzas with drawers or doors, which can be placed for legs, offers 

funtional alternatives to its users. 
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