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Nurus, geleceği șekillendiren markalardan biri olarak, disiplinlerarası bilgi transferi sağlayan 
German Design Council üyeleri arasında yer alıyor. Gelecekteki çalıșma yöntemlerini araștıran ve 
kritik bașarı faktörlerini belirleyen bir kuruluș olan Fraunhofer IAO Research Network Office 21® 
içinde de bulunan Nurus, aynı zamanda özgün tasarımları destekleyen Be Original Americas’ın 
üyesi. 16 milyondan fazla mimarın, iç mimarın ve tasarım meraklısının takip ettiği “Architonic En 
İyi 200 Marka” listesinde de yer alan Nurus, kreatif endüstrideki çalıșmalarına büyük bir 
kararlılıkla devam ediyor.

Nurus insanları,1927 yılından beri aynı etik değerlere sadakatle sahip çıkıyor.
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Nurus, 1927 yılından günümüze kadar 
profesyonel mobilyaların yönetimi ve 
tasarımı alanlarında çağdaş bir yaklaşım 
sergileyerek fark yaratmaya devam ediyor. 
Nurus üretimini kullanıcı odaklı ve çevresel 
normlara uygun olarak gerçekleştiriyor.

Nurus, kurulduğu ilk günden beri aynı
etik değerlere sadakatle sahip çıkan;
çalışanlardan, tasarımcılardan,
tedarikçilerden ve çözüm ortaklarından 
oluşan çok büyük bir aile.
Güven ve sadakat duyguları
ailenin üyelerini birbirine bağlıyor.

 Sektör içinde yenilikçiliğiyle tanınan ve
dünya çapında lider bir marka olan

Nurus 1927 yılından bu yana, 
dünyada 50'den fazla küresel noktada 
uzmanlığını kullancılarıyla paylaşıyor ve 

bölgesel lider olmak hedefiyle 
mağazalarının sayısını artırarak, körfez 
ülkelerindeki konumunu güçlendiriyor.

Firmanın çalışmaları, stratejik bir adım 
atılarak Dubai’de açılan Nurus 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika odaklı 
yönetim merkezi sayesinde güçleniyor. 

Avrupa’nın lojistik ve finans 
merkezlerinden biri olan Münih’te açılan 

yönetim ve satış merkezi ile global 
adımlarına devam ediyor. 

Bağımsız jüriler tarafından birçok ulusal 
ve uluslararası ödüle layık görülen 

Nurus, Türkiye’deki tüketicilerin, 
üreticilerin ve tasarımcıların gözünde 

ödüllendirme sistemlerine dair 
farkındalık oluşturmak konusunda çok 

önemli ve etkin bir role sahip.

Derin
kökler...

Nurus insanları, 1927 
yılından beri aynı etik 
değerlere sadakatle
sahip çıkıyor.

KÜRESEL VARLIK

Fikirlerin,
ürünlerin ve
insanların
buluşma
noktası.

Nurus Germany
88North Riesstrasse 12 80992

Münih, Almanya

Nurus HQ
1. Organize Sanayi Bölgesi 

Osmaniye Mah. Oğuz Cad. 25 
06935 Sincan, Ankara, Türkiye

Nurus DMCC
Unit No: 526, DMCC 

Business Centre, Level No 1,
Jewellery & Gemplex 3 - Dubai, BAE

Nurus Export
Büyükdere Cad. Karakol Sok. No.2

34330 Levent, İstanbul, Türkiye
export@nurus.com
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Nurus Design Lab®

diğer tasarımcılarla birlikte
uyum ve iş birliği içinde çalışır.

Tasarım ve mühendisliğin
bütünleşmesi.

Yenilikçi tasarımlar ve çağın 
ötesinde ürünler.

Nurus için tasarım bir başlangıç 
değil, ihtiyaçla başlayan bir sürecin 

son noktasıdır. Nurus, insanların 
değişmekte olan ihtiyaçlarını anlar 

ve araştırma-geliştirme üzerine 
kurulu yenilikçi yaklaşımı sayesinde 

geleceği şekillendiren ürünler 
tasarlayarak çağının ötesinde 

çözümler üretir.

Nurus’un geliştirdiği Nurus Links® sayesinde, 
elektronik cihazlarınızı Nurus ürünleri ile eşleştirebilir, 

cihazınızdan bilgi aktarıp, görüntülü bir toplantı 
organize edebilirsiniz. Cihazınızı hızlı bir şekilde şarj 
edebilir ya da dilerseniz Nuruslinks'in multi-medya 
özellikleri sayesinde işinizi rahatlıkla çözebilirsiniz.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Nurus Design Lab®, markanın tasarım 
stratejisinin belirlenmesinden ürünün pazara 
sunulmasına kadar her aşamada etkilidir. Ürün 
geliştirme aşamasında, Nurus Design Lab® 
diğer tasarımcılarla birlikte uyum ve iş birliği 
içinde çalışır. Kullanıcının ihtiyaçları ve 
işlevsellik, Nurus’un tasarımlarının başlangıç 
noktasını oluşturur. Bu aşama, ergonomi, 
sürdürülebilirlik ve estetik kaygılar göz önüne 
alınarak sürdürülür ve teknolojik gelişmeler 
takip edilerek her zaman güncelliğini korur.
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Nurus, otel odaları, loungelar, 
restoranlar, toplantı odaları, 
oditoryumlar, idari ofisler ve iş 
merkezlerinde kullanıcılar için 
maksimum konfor ve motivasyonu 
amaçlar. 
 
Nurus, iş ve tatil konseptli otellere en 
uygun çözümleri sağlar. İş konseptli 
otellerde, misafirlerin kolayca verimli 
toplantılara odaklanabileceği alanlar 
oluşturur. Nurus ürünleri bir çok 
alanda kullanılarak,  konaklama 
süreleri boyunca misafirlere ev 
konforu sağlar.

Nurus dayanıklı ve çevre dostu 
ürünler üretir. Geniş kapsamlı 
projelerde anahtar teslim çözümler 
sunar. 

Otellerde Ev ve Ofis 
Konforu.

Otel, Restaurant ve 
Cafe Çözümleri

Nurus Çözümleri

Her detayı teknoloji, deneyim ve
özenle tasarlayan Nurus,
kullanıcısına kişisel konfor sunan
ürünleri ile sağlık sektörüne uygun
çözümler üretir. 

Nurus, hem çalışanların 
hem de hastaların
ihtiyaçlarını anlayarak, 
yenilikçi çözümler sunar. 

Sağlık Sektörüne
Ergonomik Çözümler.

Sağlık Çözümleri

Nurus, global pazarlardaki büyük 
ölçekli proje tecrübelerinden de 
beslenerek, eğitimin değişen 
dinamiklerine uygun yenilikçi
ürünler tasarlar.

Bir moda tasarım okulu ile 
mekatronik teknisyeni yetiştiren bir 
okulun ihtiyaçlarındaki farkları doğru 
okuyarak, eğitimcilerin hedef ve 
gereksinimlerine uygun projeler 
geliştirir. Nurus, projelere özel 
tasarladığı ürünler ve standart ürün 
gamıyla, bir “tek nokta” tedarikçisidir.

Eğitimde
Yenilikçi Ürünler.

Eğitim Çözümleri

İnsan trafiğinin en yoğun olduğu 
terminaller, çalışanlar ve yolcular için 
farklı gereksinimler doğurur. 

Teknolojinin değişim hızıyla birlikte, 
insan davranış ve alışkanlıkları da 
aynı hızla değişir.

Akılcı
Ürünler.

Terminal Çözümleri

Nurus, kurumsal ofislerden ev 
ofislere, yeni başlangıçlardan köklü 
kurumlara kadar birçok farklı yapıda 
ve sektördeki müşterilerin değişen 
ihtiyaçlarını analiz ederek, değişen 
çalışma gereksinimlerine uygun 
çözümler sunar.
 
Ergonomik, fonkiyonel, verimliliği ve 
motivasyonu olumlu yönde etkileyen 
tasarımlarıyla, 'mutlu ofisler' için 
insan odaklı ofis çözümleri üretir.

Bilgi birikimi ve uzmanlığıyla 
sektörün öncü markası olarak, 
geleceğin çalışma hayatına yön 
verirken, Nurus Digital Chain® 
sistemi sayesinde üretimden 
teslimata kadar bütünleşik ve 
hatasız bir süreç yönetimi sağlar.

Mutlu
Ofisler.

Ofis Çözümleri

Nurus, farklı iş alanlarındaki 
uzmanlığını, teknolojik üretim 
altyapısıyla birleştirerek özel kontrakt 
projeler için anahtar teslim çözümler 
sunar. 

Otellerden hastanelere, ofislerden 
üniversitelere ve hatta 
havaalanlarına kadar bir çok farklı 
projeye yönelik özel çözümleri, sabit 
ve hareketli mobilya seçenekleriyle 
kullanıcı gereksinimlerini karşılar.

Nurus
Uzmanlığı.

Kontrat Projeler
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Hızlı çalışma, hızlı öğrenme ve bilgi yoğunluğu, 
yeni nesil öğrencilerin hayatlarının birer parçası. 
Bu durum, öğrencilerin temel öğrenme yöntem 
ve alışkanlıklarının ötesine geçmelerini sağlıyor. 
Eğitim, öğretim ve araştırma anlayışı giderek 
değişiyor ve pasif öğrenme, tarih olmaya 
başlıyor.
Yeni nesil eğitim-öğretim tekniklerinde büyük 
bir yere sahip olan aktif öğrenme, öğrencilerin 
öğrenme sürecine aktif olarak katılmasını ve 
deneyimleyerek bu sürece dahil olmasını ifade 
ediyor.

Yeni Nesil Öğrenme:
Aktif Öğrenme

Öğrenme alanları, teknolojik cihazların 
kullanımından temel insan etkileşimlerine 
kadar iletişimin tüm biçimlerini bilgi akışının 
devamlılığını sağlayacak şekilde desteklemelidir.

Yaratıcılığı destekleyen öğrenme faaliyetlerinde 
sınıflar, yalnızca öğrenim yapılan alanlar değil; aynı 
zamanda öğrenim sürecinin önemli bir parçasıdır. 
Mekan tasarımı, hareketli mobilyalar ve kullanılan 
renkler öğrencilerin eğitim alanında rahat ve güvende 
hissetmelerini sağlarken öğrenciler arasındaki 
etkileşimin ve işbirliğinin artmasına da katkı sağlar.

Dayanışm
a

Eleştirel DüşünmeYarat
ıcı

lık
İle

tiş
im
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Eğitim alanları, öğretmenlerle öğrenciler 
arasındaki bariyerin ortadan kalkması konusunda 

önemli bir etmendir. Farklı seviyelerde 
öğretmenlerle öğrenciler arasındaki hiyerarşinin 

azalmasını ve katılımcı eğitimi destekler.

Eğitim alanları, takım çalışmalarında mutluluğun 
artması, yardımlaşmanın güçlenmesi ve yapılan 

çalışmanın daha keyifli ve etkili olması konusunda 
en önemli etkenlerden birisidir. Bu sayede 

dayanışma ve işbirliği de artar.

Nurus, yeni 
öğrenme 

konseptinin 
somut bir 

uygulamaya 
dönüşmesinde 

önemli bir rol 
üstleniyor.

Dayanışm
a

Eleştirel DüşünmeYarat
ıcı

lık
İle

tiş
im



Eğitim çözümlerimizle iç tasarımı; eşyaları hareket ettirerek, 
katlayarak ve istifleyerek kolaylıkla yönetin.

Değişmez bir düzenle
kısıtlanmayın

Kullandıktan sonra katlayın ve 
düzeni koruyun

Katlayın, taşıyın ve düzenleyin

Birbirine bağlayın

nurus educational solutions catalog
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Elektrifikasyon, USB, HDMI ve batarya 
seçenekleriyle zengin teknoloji çözümleri

İstifleyerek alanı yönetin

Kolaylıkla taşıyın ve hareket ettirin

Hem sağ hem de sol el kullanımı 
için hareketli yazı tablası

Hareket edin, eşyalarınızı yerleştirin 
ve mekanı renklendirin



Öğrenme şekillerinin değişimiyle sınıflar, kütüphaneler ile diğer öğrenme ve 
çalışma alanları da değişiyor. Teknoloji tabanlı çözümler, yazılım ve donanımsa 
bu değişimi destekliyor. Bunun sonucu olarak, bütünsel bir yaklaşımla 
tasarlanmış çalışma alanları bireysel ve odaklanılmış çalışmalar kadar küçük 
grup çalışmalarını da destekliyor. Bu, hem öğrencilere hem de öğretmenlere 
esneklik sunarak aktivite temelli çalışma alanları oluşturulmasını sağlıyor ve 
öğrenme sürecini geliştiriyor.

Beyin fırtınası

Okuma
alanı

İletişimin 
desteklenmesi 

Teknoloji
desteği

Renklerin 
kullanımı
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Odaklanılmış 
çalışmalar

Rezervasyon 
sistemi

Sosyal
alanlar

Araştırma 
bölgesi

Kişisel 
depolama 
alanlarıGrup

çalışmaları



Beyin Fırtınası

Beyin fırtınası, grubun tüm üyelerinden gelen spontane 
fikirlerin katkısını içeren bir grup problem çözme tekniğidir. 
Beyin fırtınası tekniğini kullanarak kısa sürede yüksek 
miktarda fikir üretilebilir. Ayrıca beyin fırtınası, sınırlama veya 
kısıtlama olmadan düşünmenin en etkili yollarından biridir.

Gruplar için önemli olan beyin fırtınası alanları, gürültüden 
ve dikkat dağıtıcı dış etkenlerden uzakta olmalıdır. 
Bunun yanı sıra prizler, USB ve HDMI gibi elektrifikasyon 
çözümlerine de sahip olmalıdır.

Okuma Alanı

Okuma alanı, çok sayıda kullanıcıya aynı anda hizmet verir 
ve uzun ya da kısa süreli çalışmalara uygundur. Bu yüzden 
okuma alanları sessiz, sakin, rahat ve iyi aydınlatılmış yerler 
olmalıdır. Ayrıca kullanıcılar, okuma alanlarında kitap, dergi 
ve gazete gibi kaynaklara kolaylıkla ulaşılabilmelilerdir.

Renklerin Kullanımı

Renkler günlük hayatımızın ayrılmaz birer parçasıdır. 
Çalışmalar, renklerin, gördüğümüz ve yaptığımız her şeyde; 
duygu, verimlilik, iletişim ve öğrenmede rol oynadığını 
ortaya koyuyor.
Renk kullanımı sessiz çalışma, iş birliği ya da dinlenme 
alanların amaçlarına uygun kullanılmasına yardımcı olur. Çok 
amaçlı öğrenme ve çalışma alanları, beyin fırtınası alanları, 
okuma alanları ya da dinlenme alanları gibi farklı etkinlikler 
için tasarlanan alanlarda duvarlardan mobilyalara farklı 
renkler kullanılmalıdır.
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İletişimin Desteklenmesi 

Yeni öğrenme stilinde, öğrencilerin birbiriyle iletişim kurmak, 
iş birliği yapmak veya fikir alışverişinde bulunmak için 
alanlara ihtiyacı vardır.
Bu iletişim alanları birlikte çalışabilmeli, elektronik ve basılı 
kaynaklara ulaşmayı sağlamalı ve teknoloji çözümleri 
içermelidir. Ancak dış faktörlerden etkilenmemelidir.

Teknoloji Desteği

Teknoloji entegre öğrenme ve çalışma alanları, öğrencilere 
ve öğretmenlere hareketlilik, esneklik ve uygun yerde 
çalışmak için özgür olma fırsatı verir.

Nurus ürünlerinde bulunan Nurus Links®, cihazlardan bilgi 
aktarımı yapabilmeyi, sunum hazırlamayı ve elektronik 
cihazların hızla şarj edilmesini sağlar.

Nurus Links® bataryalarsa, 7/24 enerji tüketen adaptörleri 
devre dışı bırakarak hem kablo karmaşasını hem de ek 
maliyeti ortadan kaldırır. Bağlanma özgürlüğü sağlamasının 
yanı sıra yeni öğrenme ve çalışma alanları kurma maliyetini 
de en aza indirir.



Sosyal Alanlar

Sosyal alan, öğrencileri etkileşime geçmeye ve bir araya 
gelmeye teşvik eden enerjik, canlı ve aktif bir çevredir. 
Duygusal ve fiziksel ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra 
konfor sağlar.

Kişisel Depolama Alanları

Öğrenciler ve öğretmenler, zamanlarının çoğunu geçirdikleri 
alanlarda çalışmalarını ve hayatlarını kolaylaştıran kişisel 
dolaplara sahip olmalıdır.

Araştırma Bölgesi

Araştırma bölgeleri araştırmalar, anketler ve diğer 
kaynaklara ulaşmanın ve kullanmanın kolay olacağı şekilde 
tasarlanmalıdır. Ayrıca internet bağlantısına erişim sağlamalı 
ve elektronik cihazların kullanımını desteklemelidir.

Bir araştırma bölgesi aynı zamanda birçok kullanıcıya aynı 
anda hizmet verebilmeli, uzun ve kısa süreli çalışmaya 
uygun olmalıdır.
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Grup Çalışmaları

Öğrenmede yeni bir eğilim olan ortak çalışma alanlarında 
öğrenciler; ödev hazırlayabilir, beyin fırtınası yapabilir ve 
grup çalışmalarını gerçekleştirebilirler.

İş birliği yapmayı sağlayan bu alanlar yaratıcılığı ve iletişim 
kurmayı teşvik etmelidir. Ayrıca teknoloji çözümleri ve 
gerekli eğitim araçları da sunmalıdır.

Rezervasyon Sistemi

Nurus Links®’in akıllı yazılımı sayesinde öğrenciler ve 
öğretmenler bireysel ve grup çalışmaları için bir odayı ya da 
masayı rezerve edebilirler. Aynı zamanda diğer katılımcılara 
nerede ve ne zaman çalışacaklarına dair bildirim 
gönderebilirler.

Odaklanılmış Çalışmalar

Bireysel çalışma ve okumalar için öğrencilerin, 
odaklanabilecekleri sessiz, sakin, iyi aydınlatılmış, 
gürültüden ve dış etkenlerden uzak alanlara ihtiyacı vardır. 
Ayrıca bu alanlar uzun süreli çalışmaya uygun olmalılardır.





Nurus Links®

Nurus Links®, güç çözümleriyle 
öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda doğru öğeyi hızlı ve 
kolay bir şekilde seçmelerine yardımcı 
olur.



Mobilyaya entegre bir bağlantı çözümü olan Nurus Links®, teknolojik özellikleri sayesinde hem 
günümüzün hem de geleceğin değişken ihtiyaçlarına hızlı, işlevsel ve pratik çözümler üretiyor.

İhtiyaçlarınız doğrultusunda farklı kombinasyonlar oluşturabileceğiniz Nurus Links®, masanızdan 
kalkmadan elektrik bağlantılarına kolayca ulaşmanızı sağlıyor ve sizi gereksiz kablo karmaşasından 
da kurtarıyor.

Akıllı Enerji Dağıtım Sistemi: Nurus Links®
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Kablosuz Şarj Alanı İnternet Bağlantısı

Artık mobil cihazlarınızı şarj etmek için Nurus 
Links® kablosuz şarj alanına koymanız yeterli!

CAT6 bağlantısı ile internet erişimi sağlayarak 
çalışanlara hareket özgürlüğü veriyor.

Nurus Links®, farklı cihazlar için USB port, 
mikro USB ve priz seçenekleriyle işlevsel 
çözümler sunuyor.

Hızlı Şarj Multimedya Paylaşımı

USB, VGA ve HDMI girişleri ile ekrana veri 
aktarımı sağlayarak ekip çalışmaları, video 
konferanslar ve sunumlar için işlevsel ve 
pratik bir platform oluşturuyor.



Rezervasyon sisteminin akıllı yazılımı sayesinde toplantılar, bireysel 
çalışmalar ya da takım çalışmaları için bir odayı ya da masayı 
rezerve edebilir, katılımcılara çalışma alanı ve saati ile ilgili bildirim 
gönderebilir, çalışma alanında ihtiyaç duyduğunuz yiyecek ve 
içecekler konusunda mutfağa ya da teknik cihazlar konusunda 
kurumun farklı birimlerine isteklerinizi iletebilirsiniz.

Nurus Links® Akıllı Rezervasyon Sistemi
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Nurus Links® Batarya
Nurus Links® bataryalar, ‘her zaman açık’ 7/24 adaptörleri devre dışı bırakarak enerji tüketimini optimize 
etmenizi sağlıyor. 

Nurus Links® ile istediğiniz yeri bir şarj ve akıllı iletişim ünitesine dönüştürerek sürdürülebilir enerji 
dağıtımını sağlayabilir; bireysel çalışmaların, ekip çalışmalarının, toplantıların, sunumların, eğitimlerin 
ya da video konferansların gerçekleştirilebileceği; kullanım amacına uygun olarak kurgulanmış çeşitli 
mekanlar oluşturabilirsiniz.

Küçük ve Büyük Bataryalar
Düşük enerji tüketimi sağlayan küçük bataryalar ile mobil cihazlarınızı şarj edebilir, veri ve multimedya 
paylaşımlarını yapabilirsiniz. 

Farklı voltajlarda ayarlayabileceğiniz büyük bataryalarla ise; bilgisayarlarınızı şarj edebilir, ortak alanlarda 
ethernet gücüyle rezervasyon sistemini kullanabilir ve Otto gibi yüksekliği ayarlanabilir masaların 
yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.





Nurus
Wellness
Nurus Body Wellness ile hareketsiz 
yaşam şeklinin ve uzun süre oturarak 
çalışmanın sebep olduğu sağlık 
sorunları riskini en aza indirebilir ve 
sağlığınızı koruyabilirsiniz.



Nurus Wellness Applications

Nurus Body Wellness

Nurus Body Wellness ile hareketsiz yaşam şeklinin ve uzun süre oturarak çalışmanın sebep olduğu 
sağlık sorunları riskini en aza indirebilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Nurus Body Wellness uygulaması, Take 5 ile yapabileceğiniz esneme, germe ve kuvvetlendirme gibi 
egzersizleri videolar ve egzersiz programları aracılığıyla çalışabilmenize yardımcı oluyor. Uygulama, 

günlük egzersiz programlarını içermesinin yanı sıra geçmiş aktivitelerinizi takip edebilmenizi de 
sağlıyor.

Nurus Body Wellness uygulamasında yer alan egzersizler, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ile birlikte hazırlanmıştır.

nurus educational solutions catalog
28/29



Yaşam alanlarınızın akustik kalitesini ölçmeniz ve yankılanma süresini gerekli seviyeye 
getirebilmeniz amacıyla ürettiğimiz Nurus Acoustic Wellness, aynı zamanda özelliklerini (boyut, oda 
tipi, vb.) belirttiğiniz mekanın akustiğini ölçerek aşırı yankılanma süresini düzeltmek için ses emici 

ürünlerin seçimine yardımcı oluyor.

Nurus Light Wellness’i ışığın şiddetini, titreşimini ve renk sıcaklığını ölçerek sağlıklı bir ortamda 
çalışıp çalışmadığınızı öğrenebilmeniz ve dilerseniz ölçüm sonuçlarını kaydedebilmeniz için 

geliştirdik.

Nurus Light Wellness ile ölçümünü yapabileceğiniz değerler: Lux Metre, Işık Titremesi Testi ve 
Kelvin Metre’dir.

Nurus Acoustic Wellness

Nurus Light Wellness



Take 5’ı ‘çalışma alanlarında sağlık’ 
anlayışımızdan yola çıkarak; uzun 
süreli oturmanın sebep olduğu 
sağlık sorunlarını en aza indirmek, 
molalarınızı daha etkili bir şekilde 
değerlendirmenizi sağlamak ve 
motivasyonunuzu artırmak amacıyla 
tasarladık.

Uzun süre masa başında çalışmak 
ve aynı pozisyonda oturmak 
boyun düzleşmesi, karpal tünel 
sendromu, obezite ve depresyona 
sebep olmasının yanı sıra kronik 
kas ağrılarının, krampların ve duruş 
bozukluklarının ana nedenleri 
arasında yer alıyor. Take 5
stresten uzaklaşmanıza, zihninizin 
dinlenmesine, yenilenmenize, 
kan akışınızın düzenlenmesine, 
kaslarınızın çalışmasına ve 
duruşunuzun düzelmesine yardımcı 
olarak bu olumsuz etkileri en aza 
indiriyor.

5 dakikada yenilenmenin 
anahtarı: Take 5
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Take 5, çalışma alanında enerjinizi ve motivasyonunuzu artırabileceğiniz; yoğun çalışma 
yaşamınızda yalnızca 5 dakika ayırarak sağlığınızı koruyabileceğiniz bir egzersiz aracıdır. Alışılmış 
egzersiz araçlarını değil, aynı zamanda bir mobilya olan Take 5, aynası ile çalışma alanlarına yenilik 
getirmesinin yanı sıra daha sağlıklı olma ve egzersiz yapma isteğini de tetikliyor.

Take 5, profesyonel bir egzersiz ekipmanı değildir. Sağlığınıza katkıda bulunmak amacıyla, 
farklı yaşlarda ve vücut ölçülerine sahip herkesi motive edecek özelliklerde, esneme, germe ve 
kuvvetlendirme gibi hafif egzersizleri yapmanızı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.





Sınıflar
Benzersiz ve yenilikçi çözümlerimizle, 
eğitim modellerine ve ders içeriklerine 
göre sınıfların farklı ihtiyaçlarına cevap 
veriyoruz.



Günümüzde eğitimin her seviyesinde öğrencilerin ve ailelerin artan talepleriyle karşılaşıyoruz. 
Geçmişle kıyasladığımızda eğitim, kişilerin iş yapma biçimlerini öğrencilik zamanlarından 
itibaren şekillendirmelerine fırsat verirken profesyonel iş yaşantıları için de sağlam bir arka 
plan oluşma konusunda da etkili oluyor. Çalışanlar, aktivite tabanlı çalışma çözümleri arıyor ve 
çalışma yaşamındaki farklı ihtiyaçları için farklı yaklaşımlar bekliyorlar. Kimi zaman işbirliği ve 
takım çalışmalarını destekleyen kimi zamansa bireysel, konsantre çalışmalar için alanlara ihtiyaç 
duyuyorlar.

Bugün aynı durum öğrenciler için de geçerli. Öğretmeni dinlemekle kalmayıp aynı zamanda katılımı, 
yaratıcılığı ve paylaşmayı da içeren aktif öğrenme koşullarında iş hayatına daha hazırlanıyor; 
meslektaşlarıyla işbirliği içinde çalışma ve aldığı kararlarda risk yönetimi yapabilme becerisi 
kazanıyorlar. Bu ihtiyaçların karşılanması için de teknoloji beklentilerimize ulaşmamızı sağlayan 
bir araç haline geliyor. İletişim, aktif öğrenmede en etkili unsurlardan biri ve teknoloji, iletişimi 
destekliyor. Nurus Links®, ekranlar ve video duvarları gibi teknoloji tabanlı medya çözümleri ile 
sınıfların önemli bir parçalarından biri haline geliyor.

Sınıflar

Teknoloji desteği
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Kullanımda
Esneklik

Dayanışma

İletişime Destek

Odaklanma



Aktif öğrenmenin bir diğer önemli unsuru ise hareketlilik. Esneklik ve hareketlilik, sınıflarda farklı 
masa ve sandalye kurgularına imkan sağlayarak işbirliğini ve dayanışmayı, takım çalışmalarını, 
yaratıcılığı, iletişimi ve dolayısıyla öğrenme sürecini de geliştiriyor.

Sınıflar
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İletişime açıklık

Aktif dinleme

Kolektif çalışma

Proje bazlı çalışma



Graf

Alava Nest

Sınıflar

Web Chair

Kullanımda Esneklik ve Hareketlilik!
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Eon, Taula



R2

 TuneTaula, Eon

Sınıflar

Eon
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Eon





Amfiler ve 
Konferans 
Salonları
Konforlu oturma alanlarından mekanın 
akustiğine ve aydınlatmasına kadar 
tüm detayları düşünerek yenilikçi 
çözümlerimizi amfilere ve konferans 
salonlarına getiriyoruz.



CapireOdire

Azaldu

Büyük fikirlere ilham veren atmosfer
Amfiler ve Konferans Salonları
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Web Chair Nest, Tune

Capire

Amfiler ve Konferans Salonları

nurus educational solutions catalog
46/47



Azaldu





Çalışma
Alanları
Sınıflar, kütüphaneler ve konferans 
salonlarının dışında da eğitim ve 
öğretim alanları olduğu bilinciyle 
çalışma alanlarına motivasyon, enerji 
ve işlevsellik getiriyoruz.



ConnectIsola Meeting, Nurus Links®

Stone, Nurus Links® Isola

Çalışma Alanları

Öğrenme alanlarının sınırlarını ortadan kaldırın!
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Cork, Sema



StonePicnic, Nurus Links®

Isola Media Wall, Stone, Nurus Links® Peak, Tau

Çalışma Alanları
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Greta High Backrest, Tau, Tara



Alava

Pitstop, Alava Edgar

Çalışma Alanları

Greta Meeting, Nurus Links®
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Connect, Pitstop





Konforlu, renkli ve odaklanmayı 
kolaylaştıran çözümlerimizle okumak 
ve çalışmak artık daha keyifli.

Kütüphaneler



Mono

Sınıfların ve öğrenme şekillerinin değişimi kütüphanelerin de 
değişmesini sağlıyor. Dijital kitapların artması, raflarda kitaplar için 
yer açma ihtiyacını giderek azaltıyor. Teknoloji tabanlı çözümler, 
yazılım ve donanım kütüphanelerdeki değişimi destekliyor. 

Tüm bu değişim, kütüphanelerde, bireysel konsantre çalışma 
alanlarına ve küçük çalışma gruplarına uygun alanlara olan ihtiyacı 
arttırıyor. Bu sayede kütüphaneler, öğrencilere ve öğretmenlere 
esneklik sunarken aktiviteye dayalı öğrenme sürecini de geliştiriyor.

Isola

Kütüphaneler

Odaklanarak çalışmanın en net tanımı
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Reading Table, Eon, R2



S Chair

R2 Greta

Kütüphaneler

Atlas
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4U, Flat, To 





Ortak
Alanlar
Okuma, bireysel çalışma, grup 
çalışmaları ve araştırma için ayrılan 
alanların tümü öğrenci deneyiminin bir 
parçasıdır. Fakat öğrenciler, bunların 
yanı sıra bir araya gelebilecekleri, yemek 
yiyebilecekleri ve dinlenebilecekleri 
alanlara da ihtiyaç duyarlar.



Porta Venezia LoungeU Too

Ortak Alanlar

Anı yakalayın!
Ortak alanlar sadece sosyal etkileşimi teşvik etmekle kalmaz, 
aynı zamanda öğrenmeyi olumlu yönde etkiler. Ortak alan 
tasarımlarımız davet edici görünümü konfor, renk, sessiz alanlar 
ve işlevsellikle birleştirir.
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To



4UGreta

R2 To

Ortak Alanlar

nurus educational solutions catalog
66/67



Pure Loop Lounge, Alava, Porta Venezia, Tau





Kantin ve
Kafeler
Şık ve konforlu çözümlerimizle 
öğrencileri hem sosyalleşmeye hem 
de dinlenmeye teşvik eden kafe ve 
kantinler oluşturuyoruz.



Eon Bar StoolConnect

Bobo Fiorellina

Kantin ve Kafeler

Birbirinden farklı beklentileri karşılayan alternatifler
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Penelope, Tara, Greta



Have a BreakPorta Venezia Bar Stool

Tau, Pure Loop Loop

Kantin ve Kafeler
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Alava, Brooklyn





Yurtlar ve
Yatakhaneler
Yurtlara özel çözümlerimizle 
öğrencilerin evlerindeki konfor ve 
sıcaklığı yaşamalarına yardımcı 
oluyoruz.



Renée, Alava

D Chair

Yurtlar ve Yatakhaneler

Çalışmak ve dinlenmek için
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Alava

UneoMe Too

Yurtlar ve Yatakhaneler

Lunar
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Ofisler
Yenilikçi ve akılcı çözümlerimizle 
sağlığınızı koruyor ve iş yaşamınızın 
kalitesini artırıyoruz. Bireyselliği 
desteklerken aynı zamanda iş birliğini 
güçlendirmede önemli bir rol oynayan 
çalışma sistemlerimizle, takım 
çalışmalarını keyifli ve etkili bir hale 
getiriyoruz.



I/X, Me TooMe Too

Ashbury, Me Too, Alava Pila

Ofisler

Yenilikçi ve akılcı çözümler
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U Too, Me Too, Tune, Fe2



REFERANSLAR

• Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri

• Acıbadem Üniversitesi, İstanbul

• Al Fateh Üniversitesi, Libya

• Al Watan Okulu, Suudi Arabistan

• Al-Ain Üniversitesi, Birleşik Arap Emirlikleri

• Al-Arabia Eğitim İşletmeleri Şirketi, Kuveyt

• Avrupa Liderlik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti

• Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

• Beykent Üniversitesi, İstanbul

• Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, İstanbul

• Bilge Adam Akademi, İstanbul

• Bilkent Üniversitesi, Ankara

• Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

• British Council, İstanbul

• Deloitte Akademi, İstanbul

• Esg Group Uk- Eğitim Okulları, Suudi Arabistan (Al 

Quwayiyah Erkek, Al Quwayiyah Kadın, Al Khobar 

Kadın)

• Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

• Hacettepe Üniversitesi, Ankara

• Haileybury Uluslararası Okulu, Kazakistan

• Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

• Hogeschool, Belçika

• I.S.S.C. Dublin Üniversitesi, İrlanda

• Işık Üniversitesi, İstanbul

• İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul

• İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

• İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, İstanbul

• Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

• Kempen Lisesi, Belçika

• Koç Üniversitesi, İstanbul

• Kültür Merkezi, Volgograd- Rusya

• Laureate Meslek Okulları, Al Kharj, Riyadh, Jeddah, 

Makkah-Suudi Arabistan

• Lincoln Kolejleri, Al A aj Erkek, Al A aj Kadın- Suudi 

Arabistan

• Medipol Üniversitesi, İstanbul

• Men’s Kolej, UAE

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, K.K.T.C.

• Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

• Oxford Business Group, UAE

• Özel Nesibe Aydın Lisesi, Ankara

• Piri Reis Üniversitesi, İstanbul

• Princeton Üniversitesi, ABD

• Saint Michel Fransız Lisesi, İstanbul

• Süleymaniye Üniversitesi, Irak

• TED Üniversitesi, Ankara

• Teknoloji Enstitüsü, Dublin-İrlanda

• TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara 

TUBİTAK, Ankara

• Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara

• Vlerick Leuven Gent Yönetici Okulu, Belçika

• Yaşar Üniversitesi, İzmir
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REFERANSLAR

Saint Michel French High 
School, İstanbul

TED Üniversitesi, Ankara Vlerick Leuven Gent 
Management School, 
Belçika

Acıbadem Üniversitesi, 
İstanbul

Medipol Üniversitesi, İstanbul Bilkent Üniversitesi, Ankara

Koç Üniversitesi, İstanbul Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Ankara

Princeton Üniversitesi, A.B.D



Nurus Tasarım Yönetimi Taklamakan U Too

4U Flat Me Too

Pitstop Onda Mare

I/X Kiss Sema

2008
İyi Tasarım Ödülü

product
design
award

2004

2010
İyi Tasarım Ödülü

2010
İyi Tasarım Ödülü

2012
İyi Tasarım Ödülü

Dave, Marla, Ela RenéeLeaves
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Take 5

Eon / Eon Terminal

Greta

Caria

Have a Break

Mila

Diadem

Ashbury

Uneo

Pila

Picnic

Mio

Lips

Isola

Alava / Alava Bench

Tan

Inno

Noctus



TASARIMCILAR

Nurus, kullanışlı ve şık 
ürünlerini ödüllü yönetim ekibi 
ve dünyaca ünlü tasarımcılar 
ile birlikte hayata geçirir.

Nurus, üretimde sadece 
uluslararası norm ve 
standartlara uygun, lisanslı, 
geri dönüştürülebilir ve çevre 
dostu maddeler kullanır.

Dominique DavidDefne KozClaus BreinholtCharles PollockCan Yalman

Lievore Altherr Molinaİnci Mutlu Jacob Thau Koral Erat

Radice Orlandini Shelly Shelly Martin BallendatPaolo Favaretto

Stefan Brodbeck Studio Zetass Tanju Özelgin Yves BeharSilvia Suardi & Sezgin Aksu

Monica Förster

Ömer Ünal

Noe D. Lawrance Nurus Design LabMurat Tabanlıoğlu & Melkan Gürsel

Alper Böler Atilla Kuzu Aziz SarıyerArik LevyAndreas Ostwald

Flippo MambrettiDorigo Design Fabrizo BatoniCuldeSac

Ece Yalım Design Studio Fritz Frenkler & Anette Ponholzer Giancarlo Bisaglia
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Nurus, üretimde sadece 
uluslararası norm ve 
standartlara uygun, lisanslı, 
geri dönüştürülebilir ve çevre 
dostu maddeler kullanır.

Nurus makes sure
that the materials
used in manufacturing
are in conformity
with international norms 
and standards,
are certified, recyclable
and environmentally
friendly.

Nurus is a member of FIRA and BIFMA and holds the EN ISO 9001certificate since 1996,
EN ISO 14001 certificate since 2004 and OHSAS 18001 certificate since 2007 to present.
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