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“Tasarımı ile uçsuz bucaksız coğrafyaları hatırlatan Maki, geniş kullanım
alanları, incelikli düşünülmüş detayları ve işlevsel özellikleriyle üst düzey
yöneticilerin çalışma ortamlarına yenilikçi çözümler sunuyor. Masa
üzerinde konumlandırılan deri sümen, ahşap ve derinin mükemmel
kombinasyonunu gözler önüne sererek modern ve şık bir görünüm
ortaya koyarken; elektrifikasyon ve aksesuar bölmeleri de çalışma
dinamiği içerisindeki kablo karmaşasına son vererek düzenli ve verimli
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çalışma alanları yaratıyor.”

ürün ailesi
masa

etajer dolap - 2 çekmeceli

etajer dolap - 2 çekmeceli - elektrifikasyonlu

dolap - 2 çekmeceli

dolap - 2 çekmeceli - elektrifikasyonlu

dolap

sehpa

ölçü tablosu
masa - iki ayak

masa - tek ayak

etajer dolap - iki çekmeceli

etajer dolap - iki çekmeceli - elektrifikasyonlu

dolap - iki çekmeceli

dolap - iki çekmeceli - elektrifikasyonlu

dolap - iki açık raf

dolap - iki çekmeceli

H 73,5
W 100
L 237

H 61
W 80
L 80

H 73,5
W 62
L 102

H 73,5
W 62
L 262

sehpa
W 40

H 40

L 40

sehpa
W 80

L 80

sehpa
W 60

L 120

renk seçenekleri - masa
ahşap kaplama (tabla)

amerikan ceviz |
american walnut

titanyum meşe |
titanium oak

lake (ayak - perde)

kireçli meşe |
lime oak

beyaz | white

antrasit | anthracite

siyah | black

doğal deri (sümen)

L 101

L 102

L 103

beyaz | white

krem | cream

açık kahverengi |
light brown

L 106

L 107

lacivert | dark blue koyu kahverengi |
dark brown

L 105

L 104
bordo | burgundy

yeşil | green

L 108
siyah | black

renk seçenekleri - etajer - dolap
ahşap kaplama (taç)

amerikan ceviz |
american walnut

titanyum meşe |
titanium oak

lake (gövde - kapak)

kireçli meşe |
lime oak

beyaz | white

antrasit | anthracite

siyah | black

renk seçenekleri -sehpa
ahşap kaplama (tabla)

amerikan ceviz |
american walnut

titanyum meşe |
titanium oak

lake (ayak - perde)

kireçli meşe |
lime oak

beyaz | white

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.

Tasarımı ile uçsuz bucaksız coğrafyaları hatırlatan Maki, geniş
kullanım alanları, incelikli düşünülmüş detayları ve işlevsel
özellikleriyle üst düzey yöneticilerin çalışma ortamlarına yenilikçi
çözümler sunuyor. Masa üzerinde konumlandırılan deri sümen,
ahşap ve derinin mükemmel kombinasyonunu gözler önüne
sererek

modern

ve

şık

bir

görünüm

ortaya

koyarken;

elektrifikasyon ve aksesuar bölmeleri de çalışma dinamiği
içerisindeki kablo karmaşasına son vererek düzenli ve verimli
çalışma alanları yaratıyor.

