ERA
Üretken ve dingin
ofisler için...

Bürotime Tasarım Ekibi
“Kullanıcıya özel çözümler sunan Era ürün ailesi, teknoloji öncesi ve sonrası iki dönemi
mükemmel

bir

uyumla

harmanlarken;

teknolojik

detaylar

ve

ișlevsellik

üzerine

kurgulanmıș yalın tasarımıyla çalıșma alanlarındaki özgün kullanım senaryolarına imkan
tanır.”

ERA
by

teknik döküman

Era operasyonel masa sistemleri,
modern
depolama
üniteleri
ve
kullanıcıya oturma alanı sunan etajer
dolapları
ile
çalışanların
gün
içerisindeki
farklı
ihtiyaç
ve
beklentilerini karşılayacak şekilde
tasarlandı.

Yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanım alanlarının
günümüzde giderek önem kazanması, mobilya gibi sürekli
temas halinde bulunduğumuz ürünlerde de doğal malzeme
kullanılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu anlayıştan
hareketle Era, ürün ailesindeki her ferdiyle kullanıcısına
insan odaklı, fonksiyonel ve kalıcı çözümler sunar.
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tabla özellikleri

melamin

mdf

kompak laminat
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*

120cm. tabla sadece
workstationlarda
kullanılmaktadır.

**

mdf tabla bitişleri
pahlı olup lake
boyalıdır.

renk seçenekleri

melamin

beyaz | white

kum | sand

antrasit | antrachite

kül meşe| ash oak

iğde | oleaster

akasya | acacia

gri | grey

doğal meşe |
natural oak

afrika meşe|
african oak

iğde | oleaster

kül meşe| ash oak

akasya | acacia

samba cevizi |
samba walnut

gri | grey

kum | sand

antrasit | antrachite

siyah | black

fındık | hazelnut

samba cevizi |
samba walnut

mdf

fındık | hazelnut

doğal meşe |
natural oak

afrika meşe|
african oak

metal

beyaz | white

kompak laminat

fındık | hazelnut

antrasit | antrachite

beyaz | white

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.

