




ЕМОЦИОНАЛНA
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

В ДИЗАЙНА
От водещи фирми в световната икономика до стартъп компании, от големи 

офиси с високи тавани до домашни офиси, 
жилищните пространства се предефинират.

Отражението на това, колко държите на вашите служители, 
е скрито в това, което вие предлагате като място, запазено за тях.

Да се разбират потребителите и да се знаят техните нужди е необходимост.
Продуктите, които разбират нуждите на потребителите и дори създават нови 

навици, са винаги популярни.
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ЧИСЛА, 
КОИТО ОТРАЗЯВАТ
НАШАТА СТРАСТ ДА 
РАБОТИМ
ЗА ВАС

награди за 
дизайн

доверие
наследство
опит
надеждност

интернационални 
дизайнери

капацитет
технология
качество
устойчивост

локации 
по цял свят

щастливи
хора

Решения
за различни
култури Следва

продължение....

:)

1927

>50 37
45.000 m2

>60
>200.000s
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Екипът на Nurus е останал
лоялен към същите етични
ценности от 1927 г. насам.

Nurus, от 1927 до днес, прави
разлика в управлението и дизайна
на професионални мебели с
съвременен подход. Nurus предлага
хиляди продукти, които са насочени
към потребителите и се грижат за
околната среда.

Екипът на Nurus е лоялно привързан
към
същите етични ценности от години;
това е
голямо семейство, състоящо се от
служители,
дизайнери, доставчици, партньори,
помагащи в решенията
и потребители. Всеки член на
семейството е свързан
с останалите чрез доверие и
лоялност

Дълбоки
корени...
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Там, където идеите,
обектите и 

хората се срещат.

Като водеща глобална марка,
известна с иновациите си в

сектора, Nurus споделя своя
опит с клиентите на повече

от 50 глобални локации
от 1927 г. Фирмата

укрепва позицията си в страните от
Персийския залив чрез увеличаване на броя

на монобранд магазините си с цел
да стане регионален лидер.

Операциите бяха
засилени със стратегическата стъпка

за откриване на Nurus MENA
център за управление в Дубай. Нов

център за управление и продажби в
Мюнхен, който е голям град

за логистика и финанси, беше открит през
2015. Nurus като носител на много

национални и международни награди
от независими журита, има много

важна и активна роля в създаването
информираност за системите за

награждаване в
очите на потребители, производители

и дизайнери в Турци

Nurus HQ
1. Organize Sanayi Bölgesi 

Osmaniye Mah. Oğuz Cad. 25 
06935 Sincan, Анкара, Турция

Nurus Export
Büyükdere Cad. Karakol Sok. No.2
34330 Levent, Истанбул, Турция 

export@nurus.com

Nurus Германия
88North Riesstrasse 12 80992

Мюнхен, Германия

Nurus DMCC
Unit No: 526, DMCC 

Business Centre, Level No 1, 
Jewellery & Gemplex 3 - Дубай, ОАЕ



УСТОЙЧИВОСТ

Nurus разбира, стои, емпатизира на
хората, и изпълнява своите 
отговорности
щателно във всяка фаза от
производството
заради своята далновидност и
устойчивост. Производството му се
извършва на сграда, която се 
възползва максимално от естествената 
дневна светлина, която използва 
дъждовната вода за поливане на 
своята градина, което повишава 
качеството и количеството на чист 
въздух в сградата,
която има архитектурни 
характеристики
съобразени с критериите за зелено
строителство, благодарение на своите
системи за отопление и охлаждане и
усъвършенствано управление
на акустиката.

УСТОЙЧИВОСТ
Да бъдеш човек
е да се грижим
бъдещите 
поколения.
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Nurus е член на FIRA и BIFMA и притежава сертификат EN ISO 9001: 2001 от 1996 г.
Сертификат EN ISO 14001: 2004 от 2004 г. и сертификат OHSAS 180 01: 2007 от 2007 г. насам.

Nurus се уверява че материалите
използвани в производството

са в съответствие с международните
норми и стандарти са сертифицирани,

рециклируеми и щадящи околната
среда.



ИНОВАТИВЕН ПОДХОД

от определянето на стратегията за
проектиране до пускането на продукта 
на пазара. По време на фазата на 
разработване на продукта, Nurus D Lab 
си сътрудничи в хармония с други 
дизайнери. Началните точки, от които 
тръгва всеки проект, са нуждите на 
потребителите и функционалността. 
Фазата продължава с ергономичност, 
устойчивост и естетически 
съображения и остава актуална, като 
следва технологичното развитие.

Nurus D Lab®

си съдейства с други
дизайнери в 
хармония
и сътрудничество.
ИНОВАТИВЕН 
ПОДХОД
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Новаторски дизайн и продукти
отвъд времето си.

За Nurus, дизайна не е
началото, а края на една фаза,

която започва с потребност. Nurus
разбира променящите се нужди

на хората и произвежда решения,
които изпреварват своето време,

проектирайки продукти, които
оформят

бъдещето с новаторския си
подход, основан на

проучване и развитие.

Интегрирането на
проектиране и инженеринг.

Благодарение на системата Nurus Links®, в
продуктите на Nurus,

можете да съчетаете вашите електронни устройства 
с вашите мебели, да прехвърляте информация и да 

организирате видеоконференции. Можете
бързо да заредите вашето устройство, или ако 

желаете, лесно да се погрижите за бизнеса с 
мултимедийни възможност



за грешки в най-различни проекти, 
вариращи
от образование до транспортни 
услуги.
Целият процес от етапа на 
проектиране
до използването на продуктите, се 
проверява по
цифрова платформа на всяка 
стъпка.
Digital Chain®, разработен от Nurus,
предоставя цялостни решения, 
специфични за проектите.

Nurus работи усилено за смекчаване 
на
въздействието на своите операции 
върху околната 
среда, включително от поръчките 
за производство,
до опаковането за дистрибуция.

DIGITAL CHAIN

Nurus Solutions
работи с
нулеви възможности

Nurus разработи
Системата Nurus Digital Chain ® като част от
интегрираното си управление на проекти и

логистични услуги, с цел поддържане
висококачество на продукцията, при

спестяване на енергия и ресурси.

Определение/кодиране на мястото.
Конфигурация на продукта.
Планиране на оформлението.
Планиране и управление на бюджета.
3D визуализация и инструменти за 
представяне.
Фази на определяне на пазарната 
цена/Поръчка.

Nurus
Planner®

01

Управление на производството.
Управление на зареждане на контейнери, 
подходящо за планирания проект.
Независим одит на зареждането.
Зареждане на превозното 
средство/контейнер.
Проверка на положението на превозното 
средство/контейнера.

Nurus
Tracker®

02

Разтоварване на превозни 
средства/контейнери.
Контрол и управление на повредите.
Позициониране и сглобяване на продукта.
Съответствие на проектите.
Създаване на документи за приемане.

Nurus
Commissioner®

03

Създаване на клиентски записи на 
фиксацията/съвпадение
Достъп до база данни Nurus.
Управление на жизнения цикъл на продукта.
(Ръководство на потребителя, Сертификати, 
Резервни части,
Поддръжка при повреда и др.)

Nurus
Maintainer®

04
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НАГРАДИ Когато направиш
правилното нещо,
целия свят
ще те възнагради.

Управление на дизайна на Nurus 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



Alper Böler

Can Yalman

CuldeSac

Ece Yalım Design Studio Fritz Frenkler & Anette Ponholzer Giancarlo Bisaglia Silvia Suardi & Sezgin Aksu Stefan Brodbeck Studio Zetass Tanju Özelgin Yves Behar

Dorigo Design Fabrizo Batoni Flippo Mambretti Ömer Ünal Paolo Favaretto Radice Orlandini Shelly Shelly Martin Ballendat

Charles Pollock Claus Breinholt Defne Koz Dominique David Murat Tabanlıoğlu & Melkan Gürsel Monica Förster Noe D. Lawrance Nurus Design Lab

Andreas Ostwald Arik Levy Atilla Kuzu Aziz Sarıyer İnci Mutlu Jacob Thau Koral Erat Lievore Altherr MolinaДИЗАЙНЕРИ

Nurus създава удобни
и стилни продукти 
едновременно
с награждавания си
управленски екип и
известни дизайнери.

Каталог на Nurus
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е създадено от
Nurettin Kunurkaya.

1927
Първото ателие

1967
Първият
магазин за
продажби
е отворен в
Анкара, Митапаша 
.

1982
Офис
мебели
Решение за
специализиране в 
офис
мебелите.

1983
Бранд
идентичност
Започва работа по 
създаването
на идентичност на 
институционалната 
марка.
Nurus A.Ş.
(корпорация)
е установена.

1992
Член на
FIRA
Nurus стана
член на FIRA
(Асоциация за 
изследване
на мебелната
промишленост).

1994
Заводът е
разширен и
става една от
най-модерните
фабрики в света
с 25000 m2

площ.

1974
Ателието е
разширено
и става 2400 m2

производствено
предприятие.

ИСТОРИЯ

С
Знание,
Опит и
Страст ...

1996
Член на
KALDER
Nurus стана
член на
KALDER 
(Асоциация на
Качеството в
Турция).

1995
Nurus започва
експортиране
на
45% от
производството.

Каталог на Nurus
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1997
ISO9000
мебели
Става първата
компания, която 
получава
ISO9000 в мебелния
сектор в Турция. И
отворя магазин в
Есентепе, Истанбул.

1998
Компетентност
в производството
Получава сертификат
за "Компетентност в
производство от ТСЕ
(Турски институт
за стандартизация).

2000
Best of
show
Nurus е избран за
“Best of Show” в
1-вото изложение 
Neocon в Чикаго.

2006
Здраве и
безопасност
Nurus създава своя
стратегия за 
човешкото
благосъстояние, 
здраве и
безопасност в 
офиса.

2013
Технологична
база
45000 m2

технологичен 
завод
е пуснат в
експлоатация
в Анкара.

2014
Nurus
Дубай
Административен офис
на Nurus в Дубай е 
открит за пазара на 
Близкия изток.

2016
Nurus
Анкара
Нов
концептуален магазин 
е открит в Согутозу .

2017
Първият
акредитиран 
научноизследователски 
център, създаден в 
областта на офис 
мебелите
в Турция.

“İlk in
Milano”

2007
Nurus е
организатор и спонсор
на изложбата
“İlk in Milano”.

Получава награда
Design Management
Honorable Mention
от Института за 
управление на проекти
(DMI).

Събрана е дизайнерска
литература от Nurus - 
Turkish Touch in
Design, като първата
такава книга в Турция.

Днес Nurus събира
заедно десетки
хиляди клиенти от
над 50 страни със 
своите
новаторски решения за 
офис 
и стил на живот.

2015
Открит е 
административен 
офис и шоурум 
на Nurus
в Мюнхен.

Днес Nurus събира
заедно десетки

хиляди клиенти от
над 50 страни със своите

новаторски решения за офис
и стил на живот.
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Nurus Решения

Nurus разработва иновативни 
продукти,
подходящи за променящата се 
динамика на образованието, като 
също така се 
подхранва от мащабните му 
проекти 
на световните пазари. 
Чрез зачитането на разликата 
между 
нуждите на училище за моден 
дизайн и училище, в което се 
обучава 
техник по мехатроника, Nurus 
създава проекти, които са 
подходящи 
за целите и нуждите на 
преподавателите.
Nurus е доставчик на продукти по 
поръчка за проекти и 
стандартна продуктова гам

Nurus, проектирайки всеки детайл с
технологии, опит и грижа,
осигурява удобни решения за
здравната индустрия със своите
продукти, които предлагат 
персонален
комфорт на своите потребители.
Nurus разбира всички нужди, 
както на персонала, така и на 
пациентите,
и отговаря на тези нужди с
новаторски дизайн.

Иновативни продукти
в образованието.

Ергономични
решения за здраве

Решения за здравето
Решения за
образованието

Терминалите, където движението 
на хора е най-интензивно, създават 
различни изисквания за персонала
и пътниците. С променящата се 
скорост на технологиите, 
човешкото 
поведение и  навиците също 
се променят бързо. 
Докато продуктите на Nurus 
отговарят 
на нуждите на персонала и 
пътниците 
с иновативни проекти.

Рационални продукти
в терминали.

Терминални решения

домашни офиси, от стартиращи до
добре установени корпорации, 
Nurus анализира променящите се 
нужди на своите клиенти с различни 
структури, които работят в 
различни 
индустрии, и предлага решения, 
съобразени с променящите се 
работни изисквания. 
Тя произвежда ориентирани към 
хората решения за „щастливи 
офиси“ със своите
ергономични, функционални 
дизайни, които засягат
ефективност и мотивация. 
Създавайки бъдещето на 
професионалния живот като 
водеща марка на индустрията с 
огромните си познания и опит, 
Nurus поддържа интегрирано и 
безупречно управление на 
процесите от производство до 
доставка благодарение на 
системата Nurus Digital Chain®.

Щастливи
офиси

Офис решения

Nurus има за цел да максимизира 
комфорта и мотивацията на 
потребителя в стаите за гости, 
залите за хранене, 
ресторантите, конферентните зали, 
аудиториите, административните 
офиси и бизнес центровете. Nurus 
осигурява 
подходящи решения както за 
бизнес хотели,
така и за хотели за почивка. В бизнес 
хотелите осигурява зони за 
ефективни бизнес 
срещи, където хората лесно могат 
да  се  съсредоточат и да се 
концентрират. 
Продуктите на Nurus могат да се 
използват в много области и 
осигуряват 
домашен комфорт по време на 
престоя на  гостите. 
Nurus произвежда трайни и 
екологично 
чисти продукти. Това води до 
решения, готови за използване,
за мащабни проекти.

Домашен комфорт и
бизнес фокус в хотели.

Решения за
гостоприемство
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Nurus Решения

Nurus разработва иновативни 
продукти,
подходящи за променящата се 
динамика на образованието, като 
също така се 
подхранва от мащабните му 
проекти 
на световните пазари. 
Чрез зачитането на разликата 
между 
нуждите на училище за моден 
дизайн и училище, в което се 
обучава 
техник по мехатроника, Nurus 
създава проекти, които са 
подходящи 
за целите и нуждите на 
преподавателите.
Nurus е доставчик на продукти по 
поръчка за проекти и 
стандартна продуктова гам

Nurus, проектирайки всеки детайл с
технологии, опит и грижа,
осигурява удобни решения за
здравната индустрия със своите
продукти, които предлагат 
персонален
комфорт на своите потребители.
Nurus разбира всички нужди, 
както на персонала, така и на 
пациентите,
и отговаря на тези нужди с
новаторски дизайн.

Иновативни продукти
в образованието.

Ергономични
решения за здраве

Решения за здравето
Решения за
образованието

Терминалите, където движението 
на хора е най-интензивно, създават 
различни изисквания за персонала
и пътниците. С променящата се 
скорост на технологиите, 
човешкото 
поведение и  навиците също 
се променят бързо. 
Докато продуктите на Nurus 
отговарят 
на нуждите на персонала и 
пътниците 
с иновативни проекти.

Рационални продукти
в терминали.

Терминални решения

домашни офиси, от стартиращи до
добре установени корпорации, 
Nurus анализира променящите се 
нужди на своите клиенти с различни 
структури, които работят в 
различни 
индустрии, и предлага решения, 
съобразени с променящите се 
работни изисквания. 
Тя произвежда ориентирани към 
хората решения за „щастливи 
офиси“ със своите
ергономични, функционални 
дизайни, които засягат
ефективност и мотивация. 
Създавайки бъдещето на 
професионалния живот като 
водеща марка на индустрията с 
огромните си познания и опит, 
Nurus поддържа интегрирано и 
безупречно управление на 
процесите от производство до 
доставка благодарение на 
системата Nurus Digital Chain®.

Щастливи
офиси

Офис решения

Nurus има за цел да максимизира 
комфорта и мотивацията на 
потребителя в стаите за гости, 
залите за хранене, 
ресторантите, конферентните зали, 
аудиториите, административните 
офиси и бизнес центровете. Nurus 
осигурява 
подходящи решения както за 
бизнес хотели,
така и за хотели за почивка. В бизнес 
хотелите осигурява зони за 
ефективни бизнес 
срещи, където хората лесно могат 
да  се  съсредоточат и да се 
концентрират. 
Продуктите на Nurus могат да се 
използват в много области и 
осигуряват 
домашен комфорт по време на 
престоя на  гостите. 
Nurus произвежда трайни и 
екологично 
чисти продукти. Това води до 
решения, готови за използване,
за мащабни проекти.

Домашен комфорт и
бизнес фокус в хотели.

Решения за
гостоприемство





Nurus Links®



Nurus Links ® е крайният набор от решения за свързаност, интегрирани в мебелни системи с 
желани високотехнологични характеристики. Nurus Links ® е бързото, функционално и практично 
решение за променящите се нужди на днешния и бъдещия живот.

Nurus Links ®, с които можете да създадете различни комбинации според вашите нужди. Nurus 
Links ® ви осигурява лесен достъп до електрически връзки, без да напускате бюрото си, а също 
така спестява ненужното претоварване с кабели.

Разпределена енергийна екосистема: Nurus Links®
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Безжично зареждащо 
устройство

Интернет
връзка

Сега трябва само да поставите мобилните 
си устройства
на безжичното зареждане на Nurus Links®

за зареждане!

Интернет е основен инструмент и се 
използва
редовно в ежедневието. Nurus Links® 

осигурява
интернет достъп с CAT6 връзка.
 

Nurus Links® предлага USB портове, микро 
USB и гнездо за различни устройства.

Бързо зареждане Споделяне на мултимедия

Nurus Links® изгражда функционална и 
практична
платформа за съвместна работа, 
видеоконференции
и презентации, като осигурява пренос на 
данни на
екрана през USB, VGA и HDMI входове.



С резервационната система и нейния интелигентен софтуер 
можете да резервирате стая или маса за индивидуална работа, 
работа в екип или срещи, както и да изпращате известия до 
участниците, където ще работите и по кое време. Можете също 
така да предавате по заявка на различни звена на компанията, 
като коктейл бар или техническа поддръжка на оборудването.

Nurus Links ® Интелигентна система за 
резервации 
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Nurus Links ® Батерии
Батериите осигуряват енергийна ефективност, малко усилия за инсталиране и премахват винаги 
включените адаптери, които консумират енергия 24/7. Можете да трансформирате навсякъде 
зареждане и интелигентно комуникационно устройство за устойчиво енергийно разпределение.
 
Батериите Nurus Links ® помагат за създаването на различни пространства, предназначени 
за употреба като индивидуална работа, работа в екип, срещи, презентации, обучения или 
видеоконференции.
 

Малки и големи батерии
Малката батерия осигурява ниска консумация на енергия. С нея можете да заредите мобилните 
си устройства, да споделяте информация и да активирате интернет.
 
Голямата батерия може да се програмира при различни напрежения. Тя може да зареди 
компютрите ви, да използвате системи за резервация с PoT (Power of Ethernet) за общите части и 
да регулирате височината на седящите щандове като Otto.
 





Nurus
Уелнес



Уелнес приложения в Nurus

Nurus Body Wellness

Можете да защитите здравето си и да сведете до минимум риска от здравни проблеми, 
които са причинени от заседналия начин на живот и работата на бюро с Nurus Body 

Wellness.

Приложението Nurus Body Wellness ви запознава с тренировки като разтягане и укрепване 
с Take 5, чрез упражнения видеоклипове и програми. Освен че има ежедневни програми за 

упражнения, то също така ви държи в течение с резултатите от предните ви тренировки.
Упражненията, които можете да практикувате с Take 5, са предназначени да бъдат от 

помощ при болка и напрежение в
ставите, като кръста, врата, гърба, раменете и коленете, и около мускулите, които могат 

се появяват след дълъг работен час. С упражнения ще укрепите мускулите си и ще се 
подобрите вашата поза.

С тези упражнения можете се подготвите за безболезнен живот, който ще ви отнеме само 5 
минути!

Всички упражнения и тренировъчни програми са подготвени с Факултета по 
здравеопазване на Университета в Гази

Науките.
 

Каталог на Nurus
30/31



Акустичният баланс, в съответствие с целта и работата, е важен за щастието
и производителността във всички пространства от къщи до офиси и класни стаи. Другата 

значима точка е, че една стая, използвана за лекции или музикална зала, се нуждае от 
различно време на реверберация.

 
Приложението Nurus Acoustic Wellness, което разработихме, за да измерим акустичното 
качество на стаята, регулира времето за реверберация до необходимото ниво и помага 

в избора на звукопоглъщащи продукти за коригиране на прекомерното време на 
реверберация чрез измерване на акустиката в помещението (размери, тип стая и др.)

 

Много изследвания показват, че осветлението влияе на нашето умствено и психологическо 
благосъстояние както и нашето физическо здраве. Правилното осветление ни помага 
да поддържаме здравето на очите си, както и способността за правилно възприемане 

на пространството и обектите, редовното функциониране на нашия биологичен ритъм, и 
липсата на положително настроение.

Ние разработихме Nurus Light Wellness, за да разберем качеството на светлината на 
стаята и да организираме здравето правилно. С Nurus Light Wellness можете да измервате 
интензитета на светлината, вибрациите и температурата от средата, в която работите, и 

можете да запазвате тези резултати.
Можете да измервате стойностите с Nurus Light Wellness: Lux Meter, Flicker Test и Kelvin 

Meter.

Nurus Acoustic Wellness

Nurus Light Wellness



Започвайки с философията за 
„здравето в работните пространства”, 
нашият подход при проектирането на 
Take 5 е да минимизираме 
здравословните 
проблеми, причинени от седенето за 
дълги 
периоди от време, да ви помогнем да 
използвате вашите почивки по възможно 
най-ефективния начин и да увеличите 
мотивацията си. 
Работата на бюро за дълъг период от 
време
в същото положение е основна причина
за загуба на цервикална лордоза, 
синдром на карпалния тунел, 
затлъстяване 
и депресия, заедно с хронична мускулна 
болка, спазми и нарушения на стойката. 
Take 5 минимизира тези ефекти, като ви 
помага да избягате от стреса, 
осигурявайки 
спокойствие за ума, регулирайки притока 
на 
кръв, опън на мускулите и изправяне на 
стойката.
Take 5 е инструмент за упражнения, 
предназначен 
да ви помогне да увеличите енергията и 
мотивацията си в работното пространство 
и да запазите здравето си, като отделите
само 5 минути от натоварения си график. 

Одобряване само за 
5 минути: Take 5

Каталог на Nurus
32/33



Take 5 не е обикновен инструмент за упражнение, а също и мебел; не само обновява 
работните  пространства с огледалото си, но и  насърчава здравословния начин на 
живот и желанието за тренировка! 

Take 5 не е професионално оборудване за тренировка. 
Той е предназначен за подпомагане на упражненията 
за леки тренировки като огъване и разтягане, за да 
се осигури мотивация и да се запазят и подобрят 
здравните условия за хора от всички възрасти и 
форми на тялото.





Pegasus Airlines

Офис 
столове



LGA
Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA)
LGA, която принадлежи на TÜV Rheinland Group, 
има международно признати стандарти за високо 
качество и сигурност.

Офис столове

Прекарали сте най-малко 15 
години от живота си
седейки. Nurus създава новаторски 
и интелигентни решения за бизнес 
живота, за да
поддържа този период по 
здравословен начин.
Открийте столовете за изпълнение 
на задачи,
които са създадени с технология,
опит и грижа,
във всеки детайл.

Седенето е
неизбежно...
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01.
Çalışma Koltukları

İnsanlar hayatlarının en az 
15 yılını oturarak geçirirler. 

Nurus, bu süreci daha  sağlıklı 
bir şekilde geçirebilmeniz için 
iş yaşamına yönelik yenilikçi ve 
akıllı çözümler üretir.

Her bir detayı teknoloji, tecrübe
ve özenle tasarlanan çalışma
koltuklarını keşfedin.

Oturmak
kaçınılmaz... 

Me Too

Trea

Core

Aura

M Chair

Sacha

Waves

Mia

Breeze

D Chair

Alava

Uneo

Boomerang

Breeze

Me Too



Alava

Waves

Me Too

Isola, Uneo

Офис столове
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Me Too

Проект: Съюз на изпълнителите на Турция
Архитектура: Avcı Архитекти



UneoSacha

Офис столове

Core Sacha
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Breeze



Офис столове

Aura

D Chair

Mia

Alava
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Alava





Проект: 
Конгресен център Konya Selcuklu

Архитектура:
Tabanlıoğlu Архитекти

Лаундж зони



Лаундж зони

Лаундж продуктите на Nurus за зоните
за общо ползване са проектирани да 
пазят емоционалните и физически нужди 
на потребителя. Елате и опознайте.

Грабнете
момента.
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Stone

Stone

Pitstop

Rock

Peak

Atlantic

Onda

Taklamakan

4U

Mare

Vika

Corvo Loft

Cork

U Too

Connect

Fly

Chiara

CP1



Connect, Pitstop

Greta, EdgarStone, Edgar

Cork

Лаундж зони
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4U
Проект: Ceva Логистик

Архитектура: архитерно бюро Özkutan



Лаундж зони

Onda

Fly

Peak, Tau

Stone, Edgar, Sema
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Stone, Tara, To

Проект: Deloitte
Архитектура: Bakırküre Архитекти



Stone, To

Eon Terminal, Nurus Links®Aura

U Too

Лаундж зони
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Taklamakan

Проект: şişecam
Архитектура: Bakırküre Архитекти





Кресла и 
дивани



Кресла и дивани

Направете място за стил и 
комфорт във
всички жилищни помещения. 
Открийте кресла
и дивани, които добавят стойност 
към всяко пространство
с модерните си линии в работните 
зони,
социалните области или домове.
 

Незаменим представител на 
жилищните зони
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To

U Too

Tan

Hi & Low

Greta

Ela Claire

Flat

Tara

Luna

Juna



Luna, Drop

U Too Claire

Кресла и дивани
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Flat, Mono, To

Проект: Университет Abdullah Gül
Архитектура: Emre Arolat Архитекти



Tan

Juna, DropTo

Chiara, Flat

Кресла и дивани
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Loft, Tan

Проект: Deloitte
Архитектура: Bakırküre Архитекти



Greta

VikaU Too

Tara

Кресла и дивани
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Tan, Loop Lounge, Tau
Проект: Deloitte

Архитектура: Bakırküre Архитекти



Beetle

Greta, Edgar

Atlantic

Claire, To

Кресла и дивани

Каталог на Nurus
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To
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Greta, Edgar

Hi&Lo

Ela, Edgar

Claire

Кресла и дивани

Каталог на Nurus
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Atlantic, To





Изпълнителна 
серия



Изпълнителна серия

Дори ако технологията, функциите 
и
елегантността са общите точки на
ръководителите, стилът е личен.
 

1 + 1 = 5

Каталог на Nurus
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Inno

I/X

Ashbury

Next

Noor

I/X



Inno

I/X I/X, Me Too

M Chair, I/X

Изпълнителна серия

Каталог на Nurus
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Ashbury, Sacha

ORGATEC 2014



I/X

Ashbury, SachaNext, Me Too

Ashbury, Me Too, Corvo

Изпълнителна серия

Каталог на Nurus
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Inno, Me Too, Tan, To, Inno

Проект: Съюз на изпълнителите на Турция
Архитектура: Avcı Архитекти



Inno, Tara, Greta, Hi&Lo

Ashbury, Nurus Links®Brooklyn, Sacha, Ela

Inno, Me Too, Tara, Tan

Изпълнителна серия

Каталог на Nurus
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I/X, U Too, To

Проект: Istanbul Sabiha Международно летище Гьокчен
Архитектура: партньорство с Tekeli-Sisa Архитекти





Проект: Университет Istanbul Medipol

Срещи и 
конференции
 



Срещи и конференции

Открийте продуктите за срещи 
и конференции на Nurus, които 
предлагат решения за традиционни 
или иновативни срещи.
 

Вдъхновяваща атмосфера
за велики мисли.

Каталог на Nurus
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Pitstop

Have a Break

XXL

Pitstop

Isola

Nest

XL

Picnic

U Too



Срещи и конференции

Waves, U TooPitstop, Tune, Nurus Links®

Picnic Isola Meeting, Nurus Links®

Каталог на Nurus
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Inno, Sacha

Проект: Deloitte
Архитектура: Bakırküre Архитекти



Picnic, Nurus Links®Greta Meeting, Nurus Links®

XXL Pitstop, Nurus Links®

Срещи и конференции

Каталог на Nurus
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Pitstop, Waves, Pila

Проект: Deloitte
Архитектура: Bakırküre Архитекти



Picnic, Mono

Have a Break, BoboPicnic, Isola Media Wall, Nurus Links®

Nest, Tune

Срещи и конференции

Каталог на Nurus
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Waves, Pila

Проект: Deloitte
Архитектура: Bakırküre Архитекти





Работни 
системи
 

Проект: Централата на Turkcell



Работни системи
 

Работните области, които зачитат 
индивидуалността, като 
същевременно 
засилват сътрудничеството, играят 
важна 
роля в поддържането на работата 
в екип 
по забавен, щастлив и ефективен 
начин. 
Вижте Nurus Work Systems, които 
превръщат 
екипния дух в печалба.
 
 

Сила!

Каталог на Nurus
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Isola Isola

Faces

Gate

Silva

Pitstop

Otto

London Bench
Reneѐ

Gate

U Too

Plato

Phonestop

Isola Media Wall



Faces

U Too, Breeze, Fe2Otto

Gate, Breeze

Работни системи
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Pila, Breeze Проект: Deloitte
Архитектура: Bakırküre Архитекти



Silva, Me Too, CubePila, Breeze

Plato, Mia Tools

Работни системи
 

Каталог на Nurus
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Isola, Uneo
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Isola, Waves

Isola, WavesU Too, Me Too, Fe2

U Too, Me Too

Работни системи
 

Каталог на Nurus
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Silva, Picnic, Breeze, Cube

Проект: GfK
Архитектура: Студио Vertebra





Проект:
Конгресен център Konya Selcuklu

Архитектура: Tabanlıoğlu Архитекти

Столове



Столове

Вижте столовете на Nurus, които 
осигуряват
цветни решения за всички места
като домове, конферентни зали, 
стаи за 
срещи, зали за хранене, 
образователни
заведения и социални зони.
 

Цветните герои
от ежедневието.
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TreaTune

Arkua

Graf

Web ChairNext

Eon

Aro Forest

Corvo

Bobo

Eon

Picapau

Fiorellina

Porta Venezia



Tune, NestDrop Chair, Bobo

Fiorellina, Drop Table Graf

Столове

Каталог на Nurus
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Corvo



Tune

Eon, Pila, Tau

Aro

Eon

Столове

Каталог на Nurus
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Eon

Проект: MET Global
Архитектура: OSO Architecture



TreaEon

Eon Corvo

Столове

Каталог на Nurus
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Forest





ORGATEC 2016

Табуретки
 



Погледнете по-отблизо табуретките 
на Nurus
които носят жизненост, искреност 
и
цвят във всички жилищни 
пространства от домовете
до офисите.
 

Добавете щипка радост към 
своите жилищни зони

Табуретки
 

Каталог на Nurus
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R2

Kiss

Lips

Oli



Lips Kiss

Oli R2

Табуретки
 

Каталог на Nurus
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R2

Проект: Университет Abdullah Gül
Архитектурна компания: Emre Arolat Архитекти





Маси за 
кафе



Погледнете отблизо масите за 
кафе на
Nurus, които помагат да се подобри
комфорта и обогатяват вашето 
жилище.
 

Комплимент за
жилищните площи…

Маси за кафе

Каталог на Nurus
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To

Edgar

Drop

Sema

Tau

Ela

Brooklyn



Sema, Edgar, Tara, GretaEdgar

Sema Brooklyn

Маси за кафе

Каталог на Nurus
118/119



Edgar, Greta



Drop, Greta

Edgar, GretaSema, Greta

R2, Edgar, Greta

Маси за кафе

Каталог на Nurus
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Tara, Greta, Edgar





Аксесоари



Открийте аксесоарите на Nurus, 
които
оцветяват вашите жилища, помагат 
за
повишаването на вашата 
мотивацията и 
правят живота ви е по-лесен.
 

Оцветете живота си.
 

Аксесоари

Каталог на Nurus
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Leaves

Възглавници

Lumo

Marla



LeavesMarla

Възглавници, Marla, Leaves Офис аксесоари

Аксесоари

Каталог на Nurus
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Lumo



LeavesВъзглавници

Lumo Офис аксесоари

Аксесоари

Каталог на Nurus
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Възглавници





Проект: Alice BBDO
Архитектура: Pop Design

Системи за 
съхранение
 



Разгледайте системите за 
съхранение на Nurus, които
помагат за възстановяване на реда 
и
съхранението на вашите вещи в 
работните зони, в
домовете или в общите части.
 

Ключът към
продуктивността.
 

Системи за съхранение
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MonoFe2

Cube

Be2

Atlas Basic Box



Cube

U Too, Fe2Mono, U Too

U Too, Me Too, Fe2

Системи за съхранение
 

Каталог на Nurus
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Silva , Mono, Eon, R2

Проект: Университет Abdullah Gül
Архитектура: Emre Arolat Архитекти



Fe2, Silva

Mono, Hi&Lo, ToFe2

Basic Box, Me Too, Silva

Системи за съхранение
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Cube





Проект: Deloitte
Архитектура: Bakırküre Архитекти

Разделители 
за стени
 



Помага да оформите своето 
жилищно пространство
като отговаря на вашите нужди; 
създава зони за
почивка, общуване, срещи и зони 
за индивидуална
работа във вашето пространство.
 

Разделете на различни зони
своето пространство.

Разделители за стени
 

Каталог на Nurus
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Kiss

Varto



Varto, Connect, Taklamakan

Varto, Basic BoxVarto, U Too, Fe2

Kiss

Разделители за стени
 

Каталог на Nurus
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Varto , Basic Box








