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“Bürotime’ın en yeni serisi USB öncelikle ev-ofis ortamları için tasarlanmış ancak çok 

amaçlı kullanılabilen ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilecek modüler bir 

sergileme, depolama sistemidir. USB tasarım gücünü iki dikmeden alır. Bu iki dikme, 

rafları, dolapları, masaları taşıyabilecek, mekanın şekline uygun düzenleyebilecek 

kabiliyete sahiptir. Modüler özellikleri, kolay montaj detayları, esnek boyut, malzeme 

ve düzen seçenekleri, USB’nin ev-ofislerde, üniversite kütüphanelerinde, yurt odaları, 

genç odaları, halk kütüphaneleri, devlet daireleri, sağlık sektörü, hatta kuaför ve 

eczane gibi hizmet alanları ile mağaza ve alışveriş merkezlerinde kullanılabilme 

özelliğine sahiptir.”
Murat Erciyas



Modern tasarımı işlevsellikle birleştiren 

USB; sağlamlığını zeminden-tavana veya 

zeminden-duvara sabitlenen iki dikmeden 

alıyor. İhtiyaca ve mekana göre 

ayarlanabilen raf aralıklarıyla tamamen 

açık raf sistemi olarak kullanılabileceği 

gibi; alt bölümlerine entegre edilebilen 

dolap, çekmece ve masa tablası 

eklentileriyle hepsi bir arada çalışma ve 

depolama sistemine de dönüşebiliyor.



Çalışma ve yaşam alanlarını efektif 

değerlendirerek yer tasarrufu sağlayan 

USB; duvar önüne konumlandırılmış bir 

sergileme-depolama ünitesi ya da iç mekanı 

bölen ve yarı şeffaf alanlar yaratan bir 

seperatör olarak da kullanılabiliyor.

Esnek ölçü, modül ve yerleşim seçenekleri 

sayesinde, evlerde, ofislerde, bekleme alanlarında, 

mağazalarda, kütüphanelerde ve bir çok sektörde 

farklı kullanım senaryolarına cevap veriyor.



ürün ailesi

tavan bağlantılı
dikey profil

duvar bağlantılı
dikey profil

yatay duvar bağlantı profili

masa tablası

keson

dolap

yatay bağlantı profili



ölçü tablosu

yatay duvar bağlantı profili

yatay bağlantı profili

L 30

L 50

L 80

L 100

L 120

W 2
H 6,7



ölçü tablosu

tavan bağlantılı dikey profil

masa tablası

W 10 L 10 H 200 / 205 / 210
215 / 220 / 225 / 230
235 / 240 / 245 / 250
255 / 260 / 265 / 270
275 / 280 / 285 / 290
295 / 300

H 200 / 205 / 210
215 / 220 / 225 / 230
235 / 240

duvar bağlantılı dikey profil

W 33 L 10 

W 60 L 121 H 18,7



ölçü tablosu

raf

L 50 

L 80 

L 100

L 120

W 23
H 6,7



ölçü tablosu

keson

W 40,9 L 50,1 H 45,5

W 40,9 L 80,1 H 45,5



ölçü tablosu

dolap

W 40,9 L 80,1 H 45,5

W 40,9 L 100,1 H 45,5

W 40,9 L 120,1 H 45,5



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.

renk seçenekleri

metal (yatay profiller)

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

metal (kulp)

beyaz | white gri | grey siyah | black

metal dikey profil (eloksal)

gri | grey siyah | black

melamin (gövde) 

beyaz | white kum | sand antrasit | anthracitegri | grey siyah | black

melamin (taç - tabla - kapak) 

beyaz | white kum | sand

kül meşe | ash oakiğde | oleaster

antrasit | anthracite

fındık | hazelnut

gri | grey

doğal meşe |
natural oak

afrika meşe |
african oak

akasya | acacia

samba cevizi
 |

samba walnut
siyah | black


