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HEXA
yalın geometrisi ve modüler esnekligiyle
zamansız ve mekansız bir ürün.

“Daha çok kurumların bekleme ve ortak alanlarında kullanılan bekleme grubu 

mobilyalarının, günümüzde açık ofis gibi ortak paylaşıma açık çalışma alanlarında da

kullanıldıgını görmekteyiz. Hexa’yı tasarlarken geniş kullanım alanı ve çoklu 

kullanıcıya hitap eden, ihtiyaçları tam olarak karşılayan bir ürün grubu oluşturmak 

istedik. Modüler yapısı sayesinde, birçok farklı mekanda, farklı kombinasyonlarla 

kendine yer edinebiliyor. Kullanıcısının ve bulundugu ortamın ihtiyaçlarına cevap 

verebilir bir ürün oldu, Hexa.”Fatih Aslantaş



Altıgen ve diagonal yalın geometrik formlar, bir 

araya gelerek sonsuz varyasyonlar oluşturduğu gibi 

tek başlarına da kullanılabiliyor. Oturma birimleri 

birbirlerine montajlanmadıkları için, kullanıcı 

dilediği zaman oturma düzenini değiştirebiliyor. 



Hexa modüler yapısı sayesinde, 

birçok farklı mekanda, farklı 

kombinasyonlarla kendine yer 

edinebiliyor.



Sırtlıklı ve sırtlıksız olarak kullanılabilen altıgen modül, kullanıcısına daha rahat bir oturum 

sunarken, diagonal modüller bir araya gelerek, çoklu oturum ihtiyacını karşılayacaktır. 

Sırtlıklı altıgen modülde, oturma derinliği standart oturma ölçülerine göre daha fazladır. 

Daha rahat  bir oturum hedeflenmiştir



altıgen sırtlıklı oturma modülü altıgen sırtlıksız oturma modülü

diagonal oturma modülü (sağ)

seperatör

kısa seperatör uzun seperatör

diagonal oturma modülü (sol)

ürün ailesi



ölçü tablosu
altıgen sırtlıklı oturma modülü

H 80      W 86      L 102

altıgen sırtlıksız oturma modülü

H 53      W 84      L 98

diagonal oturma modülü (sağ)

H 45      W 42     L 140



ölçü tablosu
diagonal oturma modülü (sol)

H 45      W 42     L 140

uzun seperatör

H 61      W 3       L 117

kısa seperatör

H 53      W 84      L 98



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
suni deri

camira synergy

LDS07
leylak | lilac

LDS74
mercan | coral

LDS73
açık somon | light salmon

LDS66
menekşe | violet

LDS48
zeytin yeşili | olive

LDS46
limon yeşili | lemon

LDS37
kakao | cocoa

LDS33
vizon  | mink

LDS83 LDS39
koyu kahve | dark brownaçık turuncu | light orange

keçe

W 101 W 102
turuncu | orange mercan | coral

W 105
    antrasit | anthracite

W 106
 siyah | black

W 203
yeşil | green

W 104
   gri | grey

W 208
mavi | blue  

W 202
kahve | brown

W 207
   mor | purple

W103
kırm ızı | red     

W 201
 krem | cream

W 205
lacivert | dark blue

A 101
beyaz | white

A 201
hardal | mustard

A 202
turuncu | orange

A 203
k ırmızı | red

A 113
koyu bej | dark beige

A 105
taba | ginger

A 104
ceviz | walnut

A 204
bordo | bordeux

A 102
aç ık krem | light cream

A 208
yeşil | green

A 112
siyah | black

A 207
haki | khaki

A 111
koyu kahve | dark brown

A 206
petrol mavi | petrol blue

A 114
gri | grey

A 110
antrasit | anthracite

A 205
mavi | blue


