GUSTO
by

teknik doküman

GUSTO

Dünya hızla değişiyor. Teknolojik gelişmeler, kültürel değişimler, yeni iş kolları
ve

sağlık

sorunları

nedeniyle;

çalışma

şeklimiz,

alışkanlıklarımız

ve

mekanlarımız günden güne farklılaşabiliyor.
Evler ofise, ofislerse ev rahatlığını aratmayacak çalışma alanlarına dönüşüyor.
Koltuklar, masalar hala ofislerin vazgeçilmez mobilyaları.
Gusto çok amaçlı çalışma koltuğu ürün ailesi, döşeme ve renk seçeneklerinin
yanı sıra, farklı ayak tipleriyle de geniş bir kullanım alanı sunuyor. Keskin ve
kararlı çizgilerin altında rahat ve ergonomik bir oturum vadediyor. Gusto
koltuklar, her türlü çalışma alanına ve diğer mobilyalara uyum sağlayacak
zenginlikte çözümler sunuyor.

Duygu ASLANEL

Gusto, vücudu saran kabuk formu, kıvrımlı hatları ve
yumuşak

dokusuyla

kullanıcısının

oturma

alanı

ile

bütünleşmesini sağlayarak aidiyet hissi uyandırıyor. Kumaş,
keçe,

deri

döşeme

seçenekleri

ve

geniş

renk

alternatifleriyle; çalışma, toplantı, bekleme ve sosyalleşme
alanlarında

bireysel

ve

ortak

çalışmayı

destekliyor.

Bulunduğu ortama canlılık ve dinamizm getiren Gusto,
alışılmış ofis atmosferinden uzaklaşarak, yeni fikirler
geliştirebileceğiniz ilham veren alanlar yaratıyor.

ölçü tablosu
toplantı / çalışma koltuğu
W:63 L:72 H:74

alüminyum ayak

W:63 L:72 H:75

krom ayak

H

H

L

L

W

metal boyalı ayak

W

W:63 L:72 H:75

W:63 L:72 H:75

plastik ayak

H

L

H

L

W

W

ölçü tablosu
misafir koltuğu
4 kollu alüminyum ayak

W:63 L:72 H:80

H

L

W

ahşap ayaklı koltuk
W:63 L:72 H:76

ahşap ayak

H

L

W

renk seçenekleri
panama

P 101

P 102

sar ı | yellow

P 402

P 302

punti pembe | punti pink pembe | pink

P 113
saks mavi| blue

kırm ızı | red

P 305

P 406

gri | grey

yeşil | green

P 404

lila | lilac punti turuncu | punti orange

P 403

P 112

P 110

P 303

P 405
punti yeşil | punti green

P 307

aç ı k kahve | light brown bordo | burgundy

fıst ık yeşili | pistachio buz mavi | ice blue

punti mavi | punti blue

P 106

P 301

P 104

turuncu | orange

P 308

P 111

punti gri | punti grey turkuaz | turquise

P 114
lacivert | dark blue

P 108

P 115

hardal | mustard

antrasit | antrachite

P 401

siyah | black punti kahve | punti brown

P 109
koyu kahve | dark brown

bloom

BL 2302

BL 2305

BL 2310

BL 2315

turuncu| orange

sarı | yellow

kırmızı | red

antrasit | antrachite

BL 2316

BL 2322

koyu kahve | dark brown somon | salmon

BL 2324

BL 2334

BL 2327

BL 2338

A 110

BL 2409

açık gri | light grey

mint yeşili | mint green

siyah | black

mavi | blue

tomurcuk yeşili |
bright green

açık kahve | light 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.

Ürün Ailesi

toplantı/çalıșma koltuğu

misafir koltuğu

ahșap ayaklı koltuk

Döşeme Seçenekleri

craggan

keçe

aspect

suni deri

craggan

ALÜMİNYUM

synergy

keçe

synergy

suni deri *

suni deri *

STOK KODU

PANAMA BLOOM

SUNİ DERİ

ASPECT

KEÇE

SYNERGY CRAGGAN

GUS-CHR-FF-FX-AL
GUS-CHR-SS-FX-AL
GUS-CHR-KK-FX-AL
GUS-CHR-KA-FX-AL

*

KROMAJ

GUS-CHR-FF-FX-CR
GUS-CHR-KK-FX-CR
GUS-CHR-KA-FX-CR

METAL BOYALI

YÜKSEKLİK AYARLI

GUS-CHR-SS-FX-CR

*

GUS-CHR-FF-FX-PN
GUS-CHR-SS-FX-PN
GUS-CHR-KK-FX-PN
GUS-CHR-KA-FX-PN

*

PLASTİK

GUS-CHR-FF-FX-PP
GUS-CHR-SS-FX-PP
GUS-CHR-KK-FX-PP

4 KOLLU ALÜMİNYUM

GUS-CHR-KA-FX-PP

*

GUS-CMP-FF-PS-4P-AL
GUS-CMP-SS-PS-4P-AL
GUS-CMP-KK-PS-4P-AL
GUS-CMP-KA-PS-4P-AL

*

GUS-CMP-CC-PS-4P-AL
GUS-CMP-CA-PS-4P-AL

*

GUS-ARM-FF-PS-4P-SW
GUS-ARM-SS-PS-4P-SW
AHŞAP

bloom

KONUM KORUYUCULU

panama

GUS-ARM-KK-PS-4P-SW
GUS-ARM-KA-PS-4P-SW

*

GUS-ARM-CC-PS-4P-SW
GUS-ARM-CA-PS-4P-SW

*

* SADECE DIȘ KABUKTA UYGULANIR.

renk seçenekleri
suni deri

A 101

A 201

beyaz | white

hardal | mustard

A 113

A 204

koyu bej | dark beige bordo | bordeux

A 202
turuncu | orange

A 205
mavi | blue

A 206

A 207

A 112

petrol mavi | petrol blue

haki | khaki

siyah | black

kırmızı | red

A 114
gri | grey

A 104

A 203

A 105
taba | ginger

A 102

ceviz | walnut aç ık krem | light cream

A 110
antrasit | antrachite

A 208

A 111

yeşil | green koyu kahve | dark brown

aspect

ACT 02
turuncu | orange

ACT 03
kırmızı | red

ACT 04
bordo | burgundy

ACT 05
roza | rosa

ACT 07
pembe | pink

ACT 08
karamel | caramel

ACT 11
açık kahve |
light brown

ACT 13
sarı | yellow

ACT 15
kahve | brown

ACT 17
adaçayı | sage

ACT 18
zeytin yeşili | olive

ACT 20
mint yeşili | mint

ACT 21
fıstık yeşili |
pistachio

ACT 23
turkuaz | turquoise

ACT 24
lacivert | dark blue

ACT 26
denim | denim

ACT 27
mavi | blue

ACT 28
gri | grey

ACT 29
füme | smoked

ACT 30
antrasit | anthracite

ACT 31
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.

renk seçenekleri
camira synergy

LDS74

LDS07
leylak | lilac

mercan | coral

LDS33
vizon | mink

LDS83

LDS73

LDS48

açık somon |
light salmon

zeytin yeşili | olive

LDS46
limon yeşili | lemon

LDS37
kakao | cocoa

LDS39

açık turuncu | light orange

koyu kahve | dark brown

keçe

W 101
turuncu | orange

W 105
antrasit | antrachite

W 102
mercan | coral

W 106
siyah | black

W103
kırmızı | red

W 207
mor | purple

W 201
krem | cream

W 205
lacivert | dark blue

W 202
kahve | brown

W 203

W 104

yeşil | green

gri | grey

W 208
mavi | blue

camira craggan

CR 09
antrasit | antrachite

CR 10
gri | grey

cila

ceviz | walnut

metal (ayak rengi)

naturel | natural

krom | crome

siyah | black
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