LEAD
by

teknik doküman

LEAD

“Çalışma hayatına yeni kuşakların eklenmesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte çalışma
şekillerinde ve kültüründe değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Özellikle Y kuşağının artık
yönetici rollerine geçmesiyle, bu değişim, yönetim düzeyinde de kendini göstermeye
başladı. Artık eskinin aşırı hiyerarşik, keskin katı sınırları yerine daha açık, etkileşimin
teşvik edildiği bir yapı söz konusu. Bu yaklaşımlardan yola çıkarak tasarlanan Lead,
çağdaş çalışma alanlarının akıcı ve esnek doğasına yanıt veriyor. Tasarımıyla; etkileşimi,
açıklığı ve diyaloğu destekleyerek, geleneksel yönetici masası anlayışının ötesine geçmeyi

Duygu Aslanel

hedefliyor. Lead Yönetici Serisi; özenle tasarlanmış strüktürel yapısının yanı sıra dingin,
duru görselliğinin içindeki vurucu detaylarıyla da dikkat çekiyor.”

Yönetici pozisyonunun duruşunu simgeleyen masa ayağının heykelsi tasarımı;
bulunduğu ortama karakter katan estetik bir görünüme sahiptir. Yüksek teknolojiyle
kalıplanarak oluşturulmuş özel formlu ince ayaklar ve bunları birbirine bağlayan uçtan
uca akışkan ve kıvrımlı formda devam eden ön panel dinamik bir görsel uyum yaratır.
Lead’in tasarımındaki bu zarif, akıcı çizgileri ve minimal görünümü, yönetici çalışma
alanları için mükemmel bir tamamlayıcı haline getirir.

Seriyi oluşturan masa ve depolama modülleri,
farklı kullanım senaryolarını desteklemek ve
kullanıcının çalışma tarzına uyum sağlayarak
serbestçe

kombinlenebilmesi

için

bağımsız

birimler olarak tasarlanmıştır. Koleksiyonda genel
olarak,

masanın

görsel

dilini

ve

etkisini

tamamlayarak zarif, yalın, hafif ve soft formlar
kullanılmıştır.

ürün ailesi
masa

konsol

etajer

ölçü tablosu
masa kaplama / mdf - sol
W 100

L 220 / 240

H 74,5

masa kaplama / mdf - sağ
W 100

L 220 / 240

H 74,5

ölçü tablosu
konsol kaplama / mdf
W 54

L 197

H 69

etajer kaplama / mdf - sağ
W 56

L 120,3

H 62

etajer kaplama / mdf - sol
W 56

L 120,3

H 62

renk seçenekleri

ahşap kaplama (taç - kaplama tabla - açık raf)

amerikan ceviz |
american walnut

titanyum meşe |
titanium oak

kireçli meşe |
lime oak

mdf (tabla - taç - açık raf)

iğde | oleaster kül meşe | ash oak

fındık | hazelnut

doğal meşe |
natural oak

akasya | acacia

afrika meşe |
african oak

samba cevizi |
samba walnut

melamin (gövde)

beyaz | white

gri | grey

kum | sand

antrasit | anthracite

siyah | black

metal (ayak)

beyaz | white

gri | grey

kum | sand

antrasit | anthracite

siyah | black

lake (perde, ayak, kapak)

beyaz | white

gri | grey

kum | sand

antrasit | anthracite

siyah | black

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.

