
crab



Crab; özellikle toplantı, seminer ve eğitim için, 
kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tasarlanmıştır. 

Crab has been designed as to meet all the needs of the user 
especially for meetings, seminars and trainings.



FONKSİYONELLİK
FUNCTIONALITY

Bir dokunuşla içeriden çıkan kalemlik ve bardaklığı,
diğer bir yanında ise küçük kırtasiyelerinizi koyabileceğiniz bir haznesi...
İçecek, kalem ve diğer kırtasiyelerin hepsi el altında... 
Üstelik kullanım alanından ödün vermeden.

Üst kısmı yumuşak plastikle kaplanmış, katlanabilen çok özellikli 
yazı tahtası kullanıcıya rahatlık sağlar. 

The pen box and glass holder that comes out with a single touch,
on its other side, a receptacle in which you can place all your small stationery…
Beverage, pen and other stationery all under your hand …
Without compromising from the usage space.

The top part is coated with soft plastics, the foldable multi-function 
writing board provides ease for the user.





Uzun süren oturumlar düşünülerek 
son derece ergonomik tasarlanan 

Crab; yaslandıkça yaylanma hareketi 
yapan sırtlığı ile oturum rahatlığı 

sunar. 

Crab, that has been designed 
very ergonomically by considering 

possible long-duration sessions, 
comforts user with tilt movement 

when leaned on the backrest.

İleri - geri hareketli kol sayesinde 
kişisel ayar yapılabilir. 

The armrest can be adjusted
forward and backwards.



DETAYLAR
4 ayağı tekerlekli modeli ile her yöne rahat hareket imkanı 

sağlar. Sabit ayaklı modellerde ise taşıma kolaylığı sağlaması 
için gizli arka ayak tekeri bulunmaktadır. Bu tekerlek ile 

sandalye kaldırmadan rahatça taşınabilmektedir.

Crab provides ease of movement to any direction with its 
4-wheeled model. Whereas at fixed-pedestal models, the castors 
integrated on the rear legs exist to ease the moving process. With 

these wheels, the chair can be moved easily from place to place 
without lifting up. 

Sınıf düzeni oluştururken yan yana konumlanan Crab’leri 
konnektörlerle birbirlerine tutturabilir, yan yana 
sınırsız sayıda Crab’i birbirine bağlayabilirsiniz. 

While arranging a class order, the Crabs placed side by side can be attached 
to each other with connectors and you can connect infinite number of Crabs to 

each other as side by side.

Katlanma ve iç içe geçme özelliği 
sayesinde kullanılmadıkları durumda 
çok az yer kaplayarak alan kazandırır. 

Owing to its foldabe and stackable 
design features, they cover a very small 
space when not in use and thus provide 
big space saving.

DETAILS
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