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CORE

“Șıklığı ișlevsellikle bütünleștiren tasarımıyla öne çıkan Core, yönetici ofislerine güç ve prestij katıyor. Farklı 

malzemelerle zenginleștirilmiș yüzeylerin benzersiz kombinasyonunun olușturduğu asimetrik kompozisyon, 

monoton çizgilerden uzaklașarak yenilikçi, modern ve șık bir görünüm ortaya koyuyor. Doğal taș, deri ve ahșap 

malzemelerin ince ișçilik ile hareket kazandırıldığı ürün ailesi; yönetici odalarının ihtiyaç duyduğu ihtișamı 

sergilerken, doğadan aldığı gücü kullanıcısına sunuyor.”

Bürotime Tasarım Ekibi



ürün ailesi

tabla seçenekleri

yönetici masaları

depolama

dört ayaklı

dolap

çekmeceli dolap

tașıyıcı dolap

etajer

üç ayaklı iki ayaklı

mermer detaylı ahşap kaplama tabla (LV)

ahşap kaplama detaylı hakiki deri tabla (VL)

deri detaylı ahşap kaplama tabla (LV)



kare

H:71
W: 75/130
L: 75/130

H:41
W:75
L:120

dikdörtgen

kare

H:74
W:130
L:130

yönetici masaları

dört ayaklı

H:74
W:100
L:200/240

H:74
W:100
L:200/240

H:74
W:100
L:200/240

üç ayaklı iki ayaklı

toplantı masaları

sehpalar

dört ayaklı

H:74
W:100
L:200/240

H:74
W:100
L:200/240

H:74
W:100
L:200/240

üç ayaklı iki ayaklı

ölçü tablosu



iki ayaklı

dört ayaklı kare

dört ayaklı üç ayaklı

ürün ailesi
toplantı masaları

tabla seçenekleri

mermer detaylı ahşap kaplama tabla (LV)

ahşap kaplama detaylı hakiki deri tabla (VL)

ahşap kaplama kare tabla (VN)

ahşap kaplama tabla (VN)

deri detaylı ahşap kaplama tabla (LV)



sehpalar

ölçü tablosu
yönetici masaları

100

200
240

kare dikdörtgen

mermer detaylı ahşap tabla (LV) mermer detaylı kare tabla (LV) ahşap kaplama kare tabla (VN)

ürün ailesi

tabla seçenekleri

100

200
240

toplantı masaları

130

130



ölçü tablosu
depolama

dolap

H:73,5
W:62
L:262

H:73,5
W:62
L:262

çekmeceli dolap

etajer

H:73,5
W:62
L:102

H:73,5
W:62
L:102

etajer-elektrifikasyonlu

tașıyıcı dolap

H:60,4
W:80,4
L:80,4

H:60,4
W:80,4
L:80,4

tașıyıcı dolap-elektrifikasyonlu



sehpalar

75120 75

120

elektrifikasyon

yönetici masası elektrifikasyon detayı toplantı masası elektrifikasyon detayı 

taşıyıcı dolap elektrifikasyon detayı etajer dolap elektrifikasyon detayı 

ölçü tablosu



renk seçenekleri

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.

metal

beyaz | white kum | sandgri | grey antrasit | antrachite siyah | black

doğal deri 

L 101
beyaz | white

L 102
krem | cream

L 103
açık kahve
light brown

koyu kahve
dark brown

L 104
bordo | burgundy

L107

L 106
lacivert | dark blue

L 108
siyah | black

L 105
yeşil | green

lake

beyaz | white gri | grey antrasit | antrachitekum | sand siyah | black

doğal ahşap

amerikan ceviz
american walnut

titanyum meşe |
titanium oak

mermer

vegacarrara

glosspan

dark

kireçli meşe |
lime oak

kanyon | canyon



Tasarım ilhamını doğadan alan 
Core; doğal taş, ahşap ve hakiki deri 
malzemelerle zenginleştirilmiş 
detaylarıyla yeni nesil genç ve 
dinamik liderlerin ofislerine ihtişam 
katıyor. 

Core Yönetici serisi, zengin ürün ailesinin içerdiği depolama, 
toplantı gibi farklı işlevsel birimlerle birlikte güncel ofis 
trendlerine uyum sağlayarak yöneticilerin değişen tüm 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Çalışma dinamiği içerisindeki aktif 
senaryolar için masa üzerinde ve taşıyıcı dolaplarda 
konumlandırılan elektrifikasyon ve aksesuar bölmeleri 
fonksiyonel ve verimli çalışma alanları yaratıyor. 


