
PICK
Kullanıcının zihinsel
dinginliğe ulaşmasına
yardımcı olur.

“Pick’i tasarlarken kullanıcısında dost canlısı ve sempatik bir etki bırakmasını hayal ettim. Bir 
araya geldiklerinde renkli, hareketli ve heyecan verici; tekil kullanımlarda organik ve 
sempatik. Sosyalleşmeyi vücut dilinde taşıyan bu ürün ile keyifli bir oturum ve bekleme alanı 
sunmayı hedefledim.”

Ela Aldıkaçtı



PICK

teknik döküman

by



Pick; modüler birimlerden oluşan yapısı ve değişen 
materyal ve renk alternatifleriyle  modern ofislerin ve lobi 
bekleme alanlarının birer tamamlayıcısı olarak karşımıza 
çıkıyor. Bekleme eyleminin gerçekleştiği alanlar 
firmaların karakterlerini misafirleri ile paylaştığı ilk 
yerdir, bu bilgi ışığında Pick; göz alıcı ve aidiyet uyandıran 
yapısı ile kullanıcılarına keyifli bir bekleme zamanı 
sunmaktadır.



Ofis içinde çalışanların kendilerine 
vakit ayıracağı köşeler oluşturmak, 
sosyalleşebilecekleri alanlar yaratmak 
gibi  grup halinde ya da bireysel 
kullanım senaryolarına uyum gösterir. 

Pick; modüler birimlerden oluşan yapısı ve değişen materyal ve renk alternatifleriyle  
modern ofislerin ve lobi bekleme alanlarının birer tamamlayıcısı olarak karşımıza 
çıkıyor. Bekleme eyleminin gerçekleştiği alanlar firmaların karakterlerini misafirleri ile 
paylaştığı ilk yerdir, bu bilgi ışığında Pick; göz alıcı ve aidiyet uyandıran yapısı ile 
kullanıcılarına keyifli bir bekleme zamanı sunmaktadır.



ürün ailesi

tekli oturum modülü

ikili oturum modülü sehpalı, üçlü oturum modülü

sehpa modülü



renk seçenekleri
keçe

W 101
turuncu | orange 

W 102
mercan | coral

W 105
    antrasit | antrachite

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
kırmızı | red     

W 201
 krem | cream

W 205
lacivert | dark blue

suni deri 

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
açık 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 | antrachite

A 205
mavi | blue

camira synergy

LDS74
mercan | coral

LDS73
açık somon |
light salmon

LDS07
leylak | lilac

LDS66
menekşe | violet

LDS48
zeytin yeşili | olive

LDS46
limon yeşili | lemon

LDS37
kakao | cocoa

LDS83 LDS39
koyu kahve |
dark brown

açık turuncu |
light orange

LDS33
vizon | mink



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

kalın suni deri 

antrasit | antrachite

B 103B 102
koyu kahve|
dark brown

B 101
taba | taba

bloom

BL 2302
turuncu| orange

BL 2305
sarı | yellow

BL 2310 BL 2315 BL 2316 BL 2322
kırmızı | red

BL 2324
açık gri | light grey

BL 2334 BL 2327
mint yeşili | mint green

somon | salmon

BL 2409

koyu kahve | dark brown

BL 2338
mavi | blue açık kahve |

light brown

A 110
tomurcuk yeşili |
bright green

antrasit | antrachite

siyah | black

cila renkleri

amerikan ceviz | a. walnutdoğal | natural venge | wenge

Kayın kontraplak üzerine natural, a.ceviz ve venge cila uygulanır.
Doğal mazleme olduğu için renk ve desen farklılıkları olabilir.



ölçü tablosu

W52 L52
tekli oturum modülü

W40 L52
sehpa modülü

W53 L98
ikili oturum modülü

W53 L144
sehpalı, üçlü oturum modülü

W 52


