TEKNİK BİLGİLER | DATA SHEET

Marmore
Yönetici Masası
Executive Desk
Designed by Claudio Bellini

MARMORE

Marmore
Malzeme kullanımı ve karakteristik tasarımıyla benzersiz bir yönetici masası olan Marmore, İtalyan
estetiğini yönetici odalarına taşıyor. Marmore’nin alüminyum gövdesi ve deri görünümüne sahip
laminat masa tablası, tek tarafı etajer ünitesinden başlayarak diğer tarafta yere kadar uzanan
eğimli ayağıyla yalın bir tasarım anlayışını ileri düzey mühendislikle bir araya getiriyor.
Marmore, which is a unique executive desk with its material structure and characteristic design,
brings the Italian aesthetics to the executive rooms. Marmore’s aluminum body and leather looking
laminate table top combine a minimal design concept with advanced engineering, starting from
shelving unit in one side to the leg on the other side.
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MARMORE

Ölçüler
Dimensions

TEKLI MASA+KESONLU

SINGLE DESK+PEDESTAL

TEKLİ MASA +

SINGLE DESK +

DEPOLAMA ÜNITELI

STORAGE UNIT

CM

INCH

CM

INCH

L: 200,220,240,260,280 W:110 H:74

L:80,88,96,102,110 W:44 H:30

L: 200,220,240,260,280 W:110 H:74

L:80,88,96,102,110 W:44 H:30
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MARMORE

Ürün Bilgileri
Product Information

MASA TABLASI / TABLE TOP

16 mm mdf üzeri kaplamadır. Masa altı 2 mm sacdır. Tabla kenarlarından özel çekilmiş alüminyum profil vardır. Metal parçaları
epoksi boyalıdır.
It is a coating on 16 mm mdf. The bottom of the table is 2 mm sheet metal. There is a specially drawn aluminum profile from the table edges. Metal
parts are epoxy painted.

ASMA KESON VE ETEJER / HANGING PEDASTAL AND STORAGE UNIT

Etejer ve keson gövde: 18 mm mdf üzeri lakedir.
Üst tabla: 18 mm mdf üzeri doğal ahşap kaplamadır.
Ayaklar: 10 mm sac üzeri epoksi boyadır.
Etager and pedestal body: It is lacquered on 18 mm mdf.
Top table: It is natural wood veneer on 18 mm mdf.
Legs: Epoxy paint on 10 mm sheet metal.

AYAKLAR / LEGS

16 mm mdf üzeri doğal ahşap kaplamadır. Masa altı 2 mm sacdır. Tabla kenarlarından özel çekilmiş alüminyum profil vardır.
Metal parçaları epoksi boyalıdır.
It is natural wood veneer on 16 mm mdf. The bottom of the table is 2 mm sheet metal. There is a specially drawn aluminum profile from the table
edges. Metal parts are epoxy painted.

ALT PANEL / BOTTOM PANEL

Lake boyalıdır.
It is lacquered.
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İletişim
Contact

info@ersamobilya.com
ersamobilya.com
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