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THEO

“Theo’yu temel geometrik şekiller ve çizgileri bir arada kullanarak “uyum ve düzen” 

kavramlarını ele alan De Stijl sanat akımından etkilenerek yarattık. Basit formların 

muhteşem ahengiyle entelektüel derinliği somutlaştırdık ve uyum içindeki bir ütopyayı 

yansıttık.”

Ece Yalım - Oğuz Yalım



Dolap, etajer, vitrin gibi tamamlayıcılarla farklılaşabilen Theo yönetici 

masası; ahşabın ağırlığını yönetici odalarına yansıtırken, yalın formlar 

üzerine kurgulanmış detayları ve eklektik yapısıyla bulunduğu ortama 

şıklık katıyor. Masaya entegre kesonun üst çekmecesinde bulunan 

elektronik kartlı kilit sistemi, kullanıcının özel eşyalarını güvenle saklıyor.

. 

Üzeri cam kaplı masa yanına 

entegre bölümde, kullanıcısının 

koleksiyoner ruhunu besleyen 

eşyaları sergilemesine olanak 

sunarken, kendini ifade ettiği ve 

çalışma ortamıyla bağ kurduğu 

özel alanlar yaratıyor. 



ürün ailesi
masa

toplantı masası



etajer camlı etajer konsol

ürün ailesi

yüksek dolap cam kapaklı yüksek dolap

sehpa



ölçü tablosu

masa - sol

masa - sağ

W 98 L 240 / 270 H 78

W 98 L 240 / 270 H 78



ölçü tablosu

camlı etajer - iki çekmece

W 92,4 L 75 H 51,5

etajer - iki çekmece

W 45 L 108 H 78

L 108 H 78

konsol

W 45

yüksek dolap / yüksek cam kapaklı dolap

W 45 L 108 H 125,5



ölçü tablosu

sehpa

W 75 L 80

sehpa

W 120 L 125

L 125

sehpa

W 75

H 41



ölçü tablosu

toplantı masası

H 74

W 130 L 130

toplantı masası

W 100 L 200

toplantı masası

W 100 L 240



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.

lake (masa tablası, taç, kapak, elektrifikasyon) 

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

renk seçenekleri

ahşap kaplama (toplantı masası tabla - gövde) 

amerikan ceviz |
american walnut

titanyum meşe |
titanium oak

kireçli meşe |
lime oak

metal (ayak)

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


