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“Modern-klasik çizgisiyle, toplantı, bekleme, dinlenme alanları ve yönetici odaları gibi kendine has tarzı
olan güçlü mekanlar için tasarlanmış Word; sade, organik ve zarif formuyla farklı kullanım senaryolarına
uyum sağlamaktadır. Üst düzey duruşunun yanı sıra amorf formu ile hem yeni nesil çalışma alanlarının
hem de modern-klasik mekanların vazgeçilmezi olmaya adaydır.
Vücudu destekleyen tasarımı, ergonomik bir kullanım sunmasının yanında, güçlü duruşuyla bulunduğu
ortama güven veriyor. Zamansız çizgisi ile güncel dinamik ofislere uyum sağlarken klasik ofislere de atıfta
bulunuyor. ”

Çizgisel hatları ve güçlü tasarım diliyle dikkat çeken Word, kullanıldığı
alanda sofistike duruşuyla öne çıkıyor. İnsan ergonomisine uygun olarak
şekillendirilmiş yüksek sırt ve orta sırt alternatifleri, akıcı bir forma sahip
kıvrımlı deri kolları ve geniş oturum alanıyla kullanıcısını ayrıcalıklı
hissettiriyor. Sertliği ayarlanabilir sırt yapısı, 3 ayrı noktada kilitlenerek
sağlıklı hareketi teşvik ediyor. Doğal ve suni deri renk seçenekleriyle Word,
yönetici odalarından toplantı alanlarına kadar her zevke ve ofis ortamına
uyum sağlıyor.
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renk seçenekleri
doğal deri

L 101

L 102

L 103

L107

beyaz | white

krem | cream

açık kahve
light brown

koyu kahve
dark brown

L 104

L 106

L 105

L 108

bordo | burgundy

lacivert | dark blue

yeşil | green

siyah | black

suni deri

A 101

A 201

A 202

A 105

A 203

beyaz | white

hardal | mustard

turuncu | orange

taba | ginger

kırmızı | red

A 113

A 204

koyu bej | dark beige bordo | bordeux

A 205

A 114

A 110

mavi | blue

gri | grey

antrasit | anthracite

A 206

A 207

A 112

petrol mavi | petrol blue

haki | khaki

siyah | black

A 104

A 102

ceviz | walnut aç ık krem | light cream

A 208

A 111

yeşil | green 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.

