
NOTE
by

teknik döküman



NOTE
Üretken ve dingin 
ofisler için...

“Ofislerin düzenlenmesinde prestije verilen 

önemi tek bașına domine edebilecek

özell iklere sahip olan Note, bir mobilyadan 

daha öteye geçerek bir güç sembolü olma 

adayıdır. Çalıșma yüzeyini zarafetle ayakta 

tutarken onu aynı zamanda nasıl bir ikona 

çevirebileceğimizin göstergesidir.”
Arif Akıllı lar

Utkan Kızıltuğ



Zamana direnen tasarımların ortak noktası; yıl lar geçse de ürünlerin 

sağladığı görsell iğin eskimemesi ve kullanıldığı mekânlara ișlevsell ik 

dıșında da değer katmasıdır. Bu değerlerle birl ikte kullanıcısına 

farklı l ık katan tasarımlar, eșsiz bir kimlik yansıması olușturarak 

yaratılmak istenen algının temel tașı olurlar.

Kalite algısının temiz detaylar ve yalın tasarım ile yoğrulduğu Note, 

toplantı grubunda verimlil iğinizi en üst noktaya tașıyacak șeffaf 

çalıșma alanları sunar. Zeminden yukarı doğru açılan çizgisi, orta 

noktada kendine özgü bir dil içerisinde uzanırken; alüminyum 

ayakların göz alıcı etkisi, çalıșma yüzeyine birleștiği noktada ayrıl ır. 

Note, yalın tasarım dil i ve güçlü durușuyla kullanıcıların toplantı 

ihtiyaçlarını karșılayacak kurulum ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

nitelikte tasarlandı.



Kullanım amaçlarına göre farklı boyut ve 

formlarda tasarlanan Note, zengin renk 

alternatifleriyle toplantı grubunda 

kullanıcıların ihtiyaçlarını karșılayacak 

yenil ikçi çözümler sunar.

Geleceğe ıșık tutabilecek kararların alındığı görüșmelere üretken ve 

dingin bir zemin hazırlayan Note, kendi içerisinde gelișen ofis 

dinamikleri arasında bir temel tașı misali güncel kalmaktadır.
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renk seçenekleri
melamin 

beyaz | white kum | sand kül meşe| ash oak iğde | oleaster

fındık | hazelnut gri | greyantrasit | anthracite

kompakt laminat

metal

beyaz | white fındık | hazelnutantrasit | anthracite

beyaz | white kum | sandgri | grey antrasit | anthracite siyah | black

doğal meşe |
natural 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

afrika meşe|
african oak


