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Bürotime Tasarım Ekibi
“Fonksiyonelliğin tasarım ve estetikle olan ayrılmaz birlikteliğini vurgulayan Runner Home, çalışma
alanlarında güçlü bir duruş sergilemek isteyen kullanıcılar için geliştirildi. Masa ile entegre keçe
panel, lake raf ünitesi ve portatif metal aksesuarlık, organik geçişleri ve yumuşak hatları ile
kullanıcısına sıcak ve samimi bir atmosfer sunarken, ahşap, metal ve keçeyi profesyonel bir denge ile
birleştirir.”

Masa ile entegre keçe panel, lake raf ünitesi ve metal aksesuarlık, organik
geçişleri ve yumuşak hatları ile kullanıcısına sıcak ve samimi bir atmosfer
sunarken, ahşap, metal ve keçeyi profesyonel bir denge ile birleştirir.

ürün ailesi

aksesuarlar

metal kutu

ölçü tablosu

W:23,5

L:23,5
H:6

W:38
L:142

H:31

renk seçenekleri
melamin

beyaz | white

gri | grey

kum | sand

antrasit | antrachite

samba cevizi |
samba walnut

iğde | oleaster

kül meşe | ash oak

fındık | hazelnut

akasya | acacia

doğal meşe |
natural oak

afrika meşe|
african oak

iğde | oleaster

kül meşe| ash oak

akasya | acacia

samba cevizi |
samba walnut

doğal meşe |
natural oak

gri | grey

kum | sand

antrasit | antrachite

siyah | black

gri | grey

kum | sand

antrasit | antrachite

siyah | black

mdf

fındık | hazelnut

metal

beyaz | white

lake

beyaz | white

renk seçenekleri
keçe

W 101
turuncu | orange

W 102

W103

mercan | coral

kırm ızı | red

W 201
krem | cream

W 202

W 203

W 104

kahve | brown

yeşil | green

gri | grey

W 105

W 106

W 207

W 205

W 208

antrasit | antrachite

siyah | black

mor | purple

lacivert | dark blue

mavi | blue

camira synergy keçe

LDS07
leylak | lilac

LDS74

LDS73

LDS48

LDS46

LDS37

mercan | coral

açık somon |
light salmon

zeytin yeşili |
olive

limon yeşili |
lemon

kakao | cocoa

LDS33

LDS83

LDS39

vizon | mink

açık turuncu |
light orange

koyu kahve |
dark brown

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.

