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HOLM

“Holm modüler dolap ailesinin çıkıș noktası farklı ihtiyaçlara cevap verebilen, yeni ișlevlere uyumlu, 

zamansız ve evrensel depolama sistemleri olușturmaktı. Bu amaçla Bürotime tasarım ekibi, değișen iș 

hayatı dinamikleri ve kullanıcı alıșkanlıklarına kolayca entegre olabilecek modüler bir sistem geliștirdi. 

Ürün ailesinin incelikle tasarlanmıș kulp, taç ve ayak detayları, depolama sistemine özgün bir yorum 

getirmesinin yanında, kolay montajı, çeșitli boyut, malzeme ve renk seçenekleri sunması ile de 

günümüzün çok yönlü çalıșma mekanlarına mükemmel çözümler sunar. Çalıșma alanına göre 

kișiselleștirilebilen Holm depolama bileșenleri, çalıșanlar arasındaki etkileșimi güçlendirerek üretkenliği 

arttıran bir atmosfer yaratır.”



ürün ailesi

hareketli kesonlar

sabit kesonlar

tower dolaplar

dolaplar

locker dolaplar

kesonlar



ölçü tablosu
melamin kapaklı dolaplar

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

bir raflı
H 50

H 83

H 120

iki raflı

üç raflı

H 156
dört raflı

H 191
beş raflı

yarım kapaklı dolaplar cam kapaklı dolaplarlocker



kapak seçenekleri

melamin kapak cam kapak

sabit kesonlar

sol yönlü dolap sağ yönlü dolap çift yönlü dolap

tower dolaplar

hareketli kesonlar

ölçü tablosu
vestiyer dolaplarcam ve melamin kapaklı dolaplar

L 40

L 40

H 70,5 H 60 H 60 H 59 H 59

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

L 80 L 80 L 80

H 191 H 156

H 110

beş raflı



L 40

L 120

L 240

L 160 L 200

L 80

modüler dolap sistemi

taç ve ayak sistemi

Taç ve ayak sistemi modüler olup,
ihtiyaca göre yanyana farklı
kombinasyonların oluşturulmasına
imkan tanır.
*dolap gövdeleri üst üste birleştirmeye
uygun değildir.

bir raflı
H 50

iki raflı
H 83

üç raflı
H 120

L 40 L 80 L 40 L 40 L 80

yarım kapaklı dolaplar cam kapaklı dolaplarlockermelamin kapaklı dolaplar
dolap gövdeleri



renk seçenekleri
melamin* 

beyaz | white kum | sand

kül meşe | ash oakiğde | oleaster

antrasit | antrachite

fındık | hazelnut

gri | grey

doğal meşe |
natural oak

afrika meşe |
african oak

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.

akasya | acacia

samba cevizi |
samba walnut

*Dolap gövdesi melamin kartelasındaki
düz renklerden, üst-alt tabla ve 
kapaklar ise melamin kartelasındaki
tüm renklerden seçilebilir.
**Ayak rengi kulp rengi ile
aynı olacaktır.

ayak (plastik) ve kulp (metal)**

beyaz | white gri | grey siyah | black

siyah | black

modüler dolap sistemi






