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THRONE

“Çalışma alanları daha kolektif ve açık yapılara dönüştükçe, çalışanların ofis
hayatının yoğun temposundan uzaklaşıp, düşünüp rahatlayabilecekleri özel
alanlara olan ihtiyacı da giderek artırıyor. Ofislerdeki ve çalışma kültüründeki bu
farklılaşmayı benimseyerek tasarladığımız Throne, ofis hayatının karmaşasında
ihtiyaç duyulan mahremiyeti konforlu ve şık bir dille ortaya koyar.”

Utkan Kızıltuğ
Duygu Aslanel

Throne, yukarı doğru genişleyen
akıcı ve kıvrımlı formda tasarlanan
koltuk gövdesi ve bu yüzeyi saran
dış kabuğu sayesinde kullanıcılara
ofiste rahatlayıp dinlenebilecekleri
izole bir alan yaratır.

Dikiş

detaylarıyla

hatların

belirginleştiği oturum alanı,
kolçak ve kabuk gibi farklı
parçalar, birbirleriyle dinamik
ve uyumlu bir şekilde bir araya
gelerek

güçlü

bir

bütünlük oluşturur.

görsel

Sunduğu deri ve keçe renk alternatifleriyle bulunduğu ortama sıcaklığını
yansıtan Throne, çalışma hayatının karmaşasından kurtardığı kısıtlı
süreler boyunca kullanıcılara eşsiz bir konfor sunar.

ürün ailesi
yüksek sırt

orta sırt

puf

ölçü tablosu
yüksek sırt
suni deri / keçe
W 84

H 122

L 92

orta sırt
suni deri / keçe
W 74

H 105

L 77

puf
suni deri / keçe
W 58

H 45

L 63

renk seçenekleri
suni deri

A 101

A 201

beyaz | white

hardal | mustard

A 113

A 204

A 202

A 105
taba | ginger

turuncu | orange

A 205

A 114

mavi | blue

koyu bej | dark beige bordo | bordeux

A 206

A 207

A 112

petrol mavi | petrol blue

haki | khaki

siyah | black

gri | grey

A 203
kırmızı | red

A 110
antrasit | anthracite

A 104

A 102

ceviz | walnut aç ık krem | light cream

A 208

A 111

yeşil | green koyu kahve | dark brown

camira synergy

LDS07
leylak | lilac

LDS33
vizon | mink

LDS73

LDS74

mercan | coral açık somon | light salmon

LDS83

LDS48

LDS46

LDS37

zeytin yeşili | olive

limon yeşili | lemon

kakao | cocoa

LDS39

açık turuncu | light orange

koyu kahve | dark brown

keçe

W 101
turuncu | orange

W 105
antrasit | anthracite

W 102
mercan | coral

W 106
siyah | black

W103
kırm ızı | red

W 207
mor | purple

W 201
krem | cream

W 205
lacivert | dark blue

W 202

W 203

W 104

kahve | brown

yeşil | green

gri | grey

W 208
mavi | blue

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.

