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FRAME

Frame
Tasarımının karakterini oluşturan metal çerçevesi ve masa tablasıyla Frame incelik üzerine
kurulmuş, yalın ve modern bir tasarım anlayışından besleniyor. Şeffaf ön panosu ve açıklıklarıyla
konforlu bir kullanım sunarken, masa tablasına entregre aydınlatma ve depolama ünitesi
sayesinde çok işlevli bir masa deneyimi armağan ediyor.
Due to the metal frame which creates the character of its design and its top, Frame nourishes from
a simple and modern design interpretation established on delicacy. Frame offers a very functional
table experience thanks to the integrated lighting and storage unit on the top, while offering a
comfortable usage with its transparent front panel and holes.
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Ölçüler
Dimensions

TEKLİ MASA

SINGLE DESK

CM

INCH

L:220,240 W:90 H:74

L:88,96 W:36 H:30
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Ürün Bilgileri
Product Information

MASA TABLASI / TABLE TOP

18 mm mdf tabla üzeri doğal ahşap kaplamadır. Tablanın üst yüsey kenarlarına radius verilmiştir.
18 mm mdf top is natural wood veneer. Radius is given to the upper surface edges of the table.

ASMA KESON VE ETEJER / HANGING PEDASTAL AND STORAGE UNIT

18 mm mdf’den lake boyalı olarak üretilmektedir. Keson ayak rengi ile aynı üretilmektedir.
Merkezi kilitlidir.
It is produced from 18 mm mdf as lacquered. The Sideboard is produced in the same color as the leg.
Central locking system.

AYAKLAR / LEGS

20x20x2 mm kutu profilden köşe birleştirmelerde bağlantı elemanları kullanılarak üretilmektedir. Profil ve bağlantı elemanları
epoksi boyalıdır.
It is produced from 20x20x2 mm box profile by using fasteners in corner joints. Profile and fasteners are epoxy painted.

ALT PANEL / BOTTOM PANEL

Pleksi malzemeden oluşur.
It consists of plexi material.

KALEMLIK/ PENCIL BOX

18 mm mdf’nin içine cnc makinalarda işlenerek dalgalı form verilir. Her zaman lake boyalıdır
It is processed into 18 mm mdf in cnc machines and given a wavy form. Always lacquered.

AYDINLATMA / LIGHTING

Özel form verilerek masifden üretilmektedir.
It is produced from solid wood by giving a special form.

KONSOL VE DOLAP / SIDEBOARD AND CABINET

Konsol üst tabla: 18 mm mdf üzeri doğal ahşap kaplamadır.
Yan dikmeler: 18 mm doğal ahşap kaplamadır.
Sideboard and cabinet body: 18 mm mdf over natural wood veneer.
Sideboard-cabinet doors and ladles: It is natural wood veneer on 18 mm mdf.

DOLAP RAFLARI / CABINET SHELFS

8 mm temperli camdan üretilmektedir.
It is produced from 8 mm tempered glass.
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