
TASARIMDA
DUYGUSAL

ZEKÂ
Küresel ekonominin en önemli firmalarından yenilikçi genç şirketlere, tavanı 4 metre 
yüksekliğe sahip kurumsal ofislerden,  ev ofislere kadar tüm yaşam alanları yeniden 

tanımlanıyor. Çalışanlarınıza verdiğiniz değerin bir yansıması, onlar için ayırmış olduğunuz 
alanda onlara sunduklarınızın altında gizli. 

Kullanıcıyı anlamak ve ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmek bir gerekliliktir. 
Kullanıcı ihtiyaçlarını iyi anlayan ve hatta kullanıcılara yeni alışkanlıklar sunan ürünler

her zaman fark yaratır.
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RAKAMLARLA
BAŞARMA
TUTKUMUZ
1927 güven

miras
tecrübe
güvenilirlik

kapasite
teknoloji
kalite
sürdürülebilirlik

uluslararası
tasarımcı

küresel
lokasyon>50 37

45.000 m2



RAKAMLARLA
BAŞARMA
TUTKUMUZ

tasarım
ödülü

farklı
kültürler
için
sonsuz
çözümler

mutlu
insan :)

>60
>200.000s

devam edecek...
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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.

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

Derin
kökler...



 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.

Nurus HQ
1. Organize Sanayi Bölgesi Osmaniye 

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

Nurus Export
Büyükdere Cad. Karakol Sok. No.2

34330 Levent, İstanbul, Türkiye
export@nurus.com

Nurus Germany
88North Riesstrasse 12 80992

Münih, Almanya

Fikirlerin, ürünlerin ve
insanların buluşma

noktası.

KÜRESEL VARLIK
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Nurus insanları anlar, ona destek olur ve onunla empati kurar; 
ileri görüşlülüğü ve hayatın sürekliliği sayesinde, üretim sürecinin 
her aşamasında sorumluluklarını özenli bir biçimde yerine 
getirir. Günışığından olabildiğince fazla yararlanan, bahçesini 
sulamak için yağmur suyu kullanılan, havanın kalitesini ve 
binanın içerisindeki temiz hava miktarını artıran, ısıtma-soğutma 
sistemleri ve gelişmiş akustik yönetimi sayesinde yeşil bina 
kriterlerine uyan mimari özelliklere sahip  bir binada üretim 
gerçekleştirilir.

İnsan olmak,
kendi ihtiyaçlarımız kadar
bizden sonrakileri de
düşünebilmektir.



FIRA ve BIFMA üyesi Nurus’un, 1996’dan bugüne EN ISO 9001, 2004’den itibaren 
EN ISO 14001 ve 2007 yılından bugüne OHSAS 18001 sertifi kaları bulunuyor.

Nurus, üretimde sadece 
uluslararası norm ve 

standartlara uygun, lisanslı, 
geri dönüştürülebilir ve 
çevre dostu maddeler 

kullanır.
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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.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Nurus Design Lab®

diğer tasarımcılarla 
birlikte
uyum ve iş birliği 
içinde çalışır.



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.

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.

Tasarım ve mühendisliğin
bütünleşmesi.
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DIGITAL CHAIN

Nurus Çözümleri
sıfır hata payı ile çalışır.

Nurus çözümleri, eğitimden ulaşıma kadar 
çeşitli alanlardaki projelerde sıfır hata payı 
ile çalışır. Proje aşamasından ürünlerin 
kullanım aşamasına kadar gelişen sürecin 
her adımı dijital platformda denetlenir. 
Nurus’un geliştirdiği Digital Chain®, özel 
projeler için kapsamlı çözümler sağlar. 

Nurus, tedarikten üretime, 
ambalajlamadan dağıtıma kadar yürüttüğü 
çalışmalarının çevresel etkilerini en hafi fe 
indirgemek için sistematik bir süreç 
yönetimi gerçekleştirir.



Mekân Tanımlama/Kodlama.
Ürün Konfi gürasyonu.
Yerleşim Planlama.
Bütçe Planlama ve Yönetimi.
3D Görselleme ve Sunum araçları.
Teklif/Sipariş süreçleri.

Araç/Konteyner Boşaltma.
Hasar Kontrolü ve Yönetimi.
Ürünün Konumlandırılması ve Montajı.
Proje Eşleştirmeleri.
Kabul Dokümanlarının Oluşturulması.

Üretim Yönetimi.
Proje Planlamasına Uygun Yükleme 
Yönetimi.
Araç/Konteyner Yönlendirme.
Araç/Konteyner Konum Doğrulama.
Bağımsız Yükleme Denetimi.

Müşteri Demirbaş Kayıtlarının
Oluşturulması/Eşleştirilmesi.
Nurus Veri Tabanlarına Erişim.
Ürün Hayatı Yönetimi.

Nurus Digital Chain® sistemi entegre 
proje yönetimi ve lojistik hizmetlerinin 

bir parçası olarak, enerji ve doğal 
kaynakları korurken aynı zamanda 

yüksek kalitede gerçekleştirdiği 
üretimini sürdürmek amacıyla Nurus 

tarafından geliştirilmiştir.

01
Nurus
Planner®

Nurus
Commissioner®

Nurus
Tracker®

Nurus
Maintainer®

03

02

04
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Nurus Tasarım Yönetimi Taklamakan U Too

4U Flat Me Too

Pitstop Onda Mare

I/X Kiss Sema

2008
İyiTasTasT arımÖdülü

product
design
award

2004

2010
İyiTasTasT arımÖdülü

2010
İyiTasTasT arımÖdülü

2012
İyiTasTasT arımÖdülü

Dave, Marla, Ela RenéeLeaves



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

Pieces
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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 Molina

TASARIMCILAR

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



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 Molina
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TARİHÇE

Bilgi,
Tecrübe ve
Tutku ile...

1927 19831974

1967 1982

İlk 
atölye

Marka
kimliği

Atölye
büyüdü

İlk satış
mağazası

Ofis
mobilyaları

Nurettin 
Kunurkaya
tarafından 
kuruldu.

Kurumsal bir 
marka kimliği 
oluşturma 
çalışmaları 
başlatıldı.
Nurus A.Ş. 
böylece kurulmuş 
oldu.

ve 2400 m2’’lik 
bir üretim
tesisi haline 
geldi.

Ankara, 
Mithatpaşa’da 
açıldı.

alanında
uzmanlaşılma
kararı alındı. 



1992 1995

1994 1996

FIRA
üyeliği

Nurus 
ihracata
başladı

Tesis
genişletildi

KALDER
üyeliği

Nurus, FIRA’nın 
(Mobilya 
Endüstrisi 
Araştırma 
Geliştirme 
Kurumu/
Furniture 
Industry 
Research 
Association) bir 
üyesi oldu.

Üretiminin %45’ini ihraç 
etmeye başladı.

ve 25000 m2’lik 
alanı ile dün-
yadaki en mod-
ern tesislerden 
biri haline geldi.

Nurus, 
KALDER’in 
(Türkiye Kalite
Derneği) bir 
üyesi oldu. 

1997
Mobilyada
ISO9000
Türkiye’deki 
mobilya 
sektöründe 
ISO9000 sahibi 
olan ilk firma 
ünvanı aldı. 
Ayrıca İstanbul, 
Esentepe 
mağazası açıldı.



nurus ürün kataloğu
18

20072000

1998 2006

“İlk in
Milano”

Fuarın
en iyisi

Üretimde
yeterlilik

Sağlık ve
güvenlik

Nurus, “ilk in 
Milano” sergisinin 
organizatörü ve 
sponsoru oldu. 

Design 
Management 
Institute (Tasarım 
Yönetimi Enstitüsü) 
tarafından verilen 
Şeref Ödülü’nün 
sahibi oldu.

Nurus tasarım 
literatürünü, Turkish 
Touch in Design 
(Tasarıma Türk 
Dokunuşu) isimli 
kitapta toplayarak, 
Türkiye’de bir ilke 
daha imza attı.

Nurus, 
Şikago’daki 
1. Neocon 
Fuarı’nda 
“Fuarın En İyisi” 
seçildi. 

TSE (Türk 
Standartları 
Enstitüsü) 
tarafından 
verilen 
“Üretimde 
Yeterlilik” 
belgesinin 
sahibi oldu. 

Nurus 
stratejisini,
ofis 
çalışanlarının 
sağlığı ve 
güvenliği 
üzerine 
oluşturdu.

2013
Teknoloji
altyapısı
45000 m2’lik 
teknoloji tabanlı 
üretim tesisi 
Ankara’da 
faaliyete geçti. 



Nurus, günümüzde 50’den fazla 
ülkedeki on binlerce tüketicisini, ofis 

yaşamına yönelik yenilikçi ürünleri ve
ofis çözümleri ile buluşturuyor. 

2015 2017

2014 2016

Nurus
Münih

Belgelendirilmiş
ilk AR-GE
merkezi

Nurus
Dubai

Nurus
Ankara

İdari ofisi ve 
mağazası açıldı.

Ofis mobilyaları 
alanında, Türki-
ye’nin belgelendi-
rilmiş ilk AR-GE 
Merkezi kuruldu.

Nurus Dubai 
idari ofisi Or-
tadoğu pazarın-
da faaliyete 
geçti.

Söğütözü’nde 
yeni 
konsept 
mağazası 
açıldı.

2019
Nurus
Sofya
Mağazası 
açıldı.
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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.

Eğitim Çözümleri

Eğitimde
Yenilikçi Ürünler.

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. 

Otel, Restaurant ve 
Cafe Çözümleri

Otellerde Ev ve Ofis 
Konforu.

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.

Ofis Çözümleri

Mutlu
Ofisler.

Nurus 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.

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.

Sağlık Çözümleri Terminal Çözümleri

Sağlık Sektörüne
Ergonomik 
Çözümler.

Akılcı
Ürünler.
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Nurus Links®
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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®



Kablosuz Șarj İnternet Bağlantısı

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

Nurus Links®, 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 Șarj Multimedya Paylașımı

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



Nurus Links® Batarya
Nurus Links® bataryalar, ‘her zaman açık’ 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.

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.
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Nurus
Wellness



nurus ürün kataloğu
30

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 Wellness Applications

Nurus Body Wellness



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
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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

Take 5’ı ‘çalışma alanlarında sağlık’ 
anlayışımızdan yola çıkarak; uzun 

sağlık sorunlarını en aza indirmek, 
molalarınızı daha etkili bir şekilde 

motivasyonunuzu artırmak amacıyla 

Uzun süre masa başında çalışmak 

sendromu, obezite ve depresyona 
sebep olmasının yanı sıra kronik 
kas ağrılarının, krampların ve duruş 

5 Dakikada Yenilenmenin Anahtarı:



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 hafi f egzersizleri yapmanızı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.
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Pegasus Havayolları

Çalışma
Koltukları
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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... 

Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA)
TÜV Rheinland grubuna ait olan LGA, uluslararası 
geçerliliği olan, yüksek kalite ve güvenlik standartlarına 
uygun ürünleri tescillemektedir.



Me Too

Trea

Aura

M Chair

Sacha

Waves

Mia

Breeze

Boomerang

Alava

UneoBreeze

Me Too
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Çalışma Koltukları

Alava

Waves

Me Too

Isola, Uneo



Me Too
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Uneo

SachaCore

Sacha

Çalışma Koltukları



Breeze



nurus ürün kataloğu
42

Aura

Trea

Mia

Alava

Çalışma Koltukları



Alava
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Proje: Konya Selçuklu Kongre Merkezi
Mimari Firma: Tabanlıoğlu Mimarlık

Bekleme &
Lounge
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Kullanıcıların duygusal ve fiziksel 
ihtiyaçları gözetilerek ortak kullanım 
alanları için tasarlanan Nurus 
bekleme-lounge ürünlerini keşfedin.

Keyifli ve
konforlu anlar.

Bekleme & Lounge



Stone

Stone

Pitstop

Rock

Peak

Atlantic

Onda

Taklamakan

4U

Mare

Corvo Loft

Cork

U Too

Connect

Fly

Chiara

CP1
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Connect, Pitstop

Greta, EdgarStone, Edgar

Cork

Bekleme & Lounge



4U
Proje: Ceva Lojistik

Mimari Firma: Özkutan Mimarlık



nurus ürün kataloğu
50

Onda

Fly

Peak, Tau

Stone, Edgar, Sema

Bekleme & Lounge



Stone, Tara, To

Proje: Deloitte
Mimari Firma: Bakırküre Mimarlık
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Stone, To

Eon Terminal, Nurus Links®Aura

U Too

Bekleme & Lounge



Taklamakan

Proje: Şişecam
Mimari Firma: Bakırküre Mimarlık
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Koltuklar &
Kanepeler
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Koltuklar & Kanepeler

Oturma alanlarınızda şıklık ve rahatlık 
için yer açın. Modern çizgileriyle 
çalışma alanlarına, sosyal alanlara veya 
evlerdeki tüm alanlara değer katan 
koltukları ve kanepeleri keşfedin.

Yaşam alanlarınızın 
vazgeçilmez üyeleri. 



To

U Too

Tan

Hi & Low

Greta

Ela Claire

Flat

Tara

Luna

Juna
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Luna, Drop

U Too Claire



Flat, Mono, To

Proje: Abdullah Gül Üniversitesi
Mimari Firma: Emre Arolat Architects
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Tan

Juna, DropTo

Chiara, Flat

Koltuklar & Kanepeler



Loft, Tan

Proje: Deloitte
Mimari Firma: Bakırküre Mimarlık
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Greta

CP1U Too

Tara

Koltuklar & Kanepeler



Tan, Loop Lounge, Tau
Proje: Deloitte

Mimari Firma: Bakırküre Mimarlık
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Beetle

Greta, Edgar

Atlantic

Koltuklar & Kanepeler

Claire, To



To

ORGATEC 2014
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Greta, Edgar

Hi&Lo

Ela, Edgar

Koltuklar & Kanepeler

Claire



Atlantic, To
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Yönetici
Serileri

Toplantı &
Konferans
Yönetici
Serileri
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Yönetici Serileri

Her ne kadar teknoloji, işlevsellik ve 
zariflik yöneticilerin ortak paylaştıkları 
noktalar olsa da, tarz kişiseldir. 

1+1= 5



Inno

I/X

Ashbury

Next

Noor

I/X
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Inno

I/X I/X, Me Too

M Chair, I/X

Yönetici Serileri



Ashbury, Sacha

ORGATEC 2014
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I/X

Ashbury, SachaNext, Me Too

Ashbury, Me Too, Corvo

Yönetici Serileri



Inno, Me Too, Tan, To, Inno

Proje: Türkiye Müteahhitler Birliği
Mimari Firma: Avcı Architects
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Inno, Tara, Greta, Hi&Lo

Ashbury, Nurus Links®Brooklyn, Sacha, Ela

Inno, Me Too, Tara, Tan

Yönetici Serileri



I/X, U Too, To

Proje: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Mimari Firma: Tekeli̇ - Si̇sa Mi̇marlik Ortaklığı
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Proje: İstanbul Medipol Üniversitesi

Toplantı &
Konferans
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Toplantı & Konferans

Daha geleneksel ya da yenilikçi 
toplantılar için çözümler sunan Nurus 
toplantı ve konferans ürünlerini 
keşfedin.

Büyük fikirler için ilham 
verici bir atmosfer. 



Pitstop

Have a Break

XXL

Pitstop

Isola

Nest

XL

Picnic

U Too
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Waves, U TooPitstop, Tune, Nurus Links®

Picnic

Toplantı & Konferans

Isola Toplantı, Nurus Links®



Inno, Sacha

Proje: Deloitte
Mimari Firma Bakırküre Mimarlık
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Picnic, Nurus Links®Greta Toplantı, Nurus Links®

XXL

Toplantı & Konferans

Pitstop, Nurus Links®



Pitstop, Waves, Pila

Proje: Deloitte
Mimari Firma: Bakırküre Mimarlık
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Picnic, Mono

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

Toplantı & Konferans

Nest, Tune



Waves, Pila

Proje: Deloitte
Mimari Firma: Bakırküre Mimarlık
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Turkcell Genel Merkez

Çalışma
Sistemleri
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Çalışma Sistemleri

Ortak çalışmayı güçlendirirken aynı 
zamanda bireyselliğe de saygı duyan 
çalışma alanları, uzun süren takım 
çalışmalarının eğlenceli, mutlu ve 
verimli geçmesinde önemli rol oynar. 
Takım ruhunu kazanç ve değere 
dönüştüren Nurus çalışma
sistemlerine bir göz atın. 

Güç “Siz”de!



Isola Isola

Faces

Calma

Gate

Silva

Pitstop

Otto

London Bench
Reneѐ

Gate

U Too

Plato

Phonestop

Isola Media Wall
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Günümüz çalışma alanlarında, kapalı, bir-iki kişilik odaların sayısı giderek 
azalırken açık ofisler daha da yaygınlaşıyor. Bu değişen çalışma kültürü, 
düşünmek, dinlenmek ve odaklanarak çalışmak için gereken alanlara 
duyulan ihtiyacı da artırıyor.

Calma, ses yalıtımı, hava akışı; yüksek akustik ve aydınlatma kalitesiyle 
çalışma alanından ayrılmadan beyin fırtınalarının, bireysel çalışmaların, kişisel 
görüşmelerin, video konferansların, hızlı toplantıların ve takım çalışmalarının 
gerçekleştirilebileceği alanlar oluşturuyor.

Yeni nesil çalışma alanlarının değişken ihtiyaçlarına fonksiyonel çözümler 
sunan Calma ailesi, iş birliği ve iletişimi desteklemesinin yanı sıra odaklanarak 
çalışmak ve dinlenmek için de alternatif alanlar meydana getiriyor.

Nurus Links® bağlantısı sayesinde, dizüstü bilgisayarların ve mobil cihazların 
kullanımını kolaylaştıran Calma, yükseklik ayarlı masalı versiyonuyla dinamik 
ve sağlıklı bir çalışma alanı oluşturuyor.

Yeni nesil çalışma alanları 
için kusursuz akustik



Calma
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Calma Small

Calma Medium

Calma Large

Açık ofi sler, terminaller ve oteller gibi kalabalık ve 
gürültülü alanlarda kişisel görüşmeler, telekonferans 
ve video konferanslar için ideal bir kontrollü izolasyon 
alanı oluşturan Calma Small, tekerlekleri sayesinde 
ihtiyaç duyulan alana kolaylıkla taşınabiliyor.

İstediğiniz zaman 
bulunduğunuz yerden toplantı 

alanını rezerve edin

Katılımcı sayısına 
göre fi ziksel çevreyi 

ayarlayın

İhtiyaçlarınız 
doğrultusunda teknik 
ekipman rezerve edin

Katılımcıları çevrimiçi 
davet edin

İhtiyaçlarınız 
doğrultusunda mobilya 

seçin ve odayı düzenleyin

Catering gibi kurumun 
farklı birimlerine 

isteklerinizi bildirin

Kurum dışından gelecek 
katılımcılara konum gönderin

Takviminizi kullanarak 
rezervasyonunuzu kontrol 

edin ve yönetin

Toplantı odasının etkinliği ve 
kullanım periyodları hakkında 

bilgi edinin

Tekerlekleri sayesinde ihtiyaç duyduğunuz 
alana taşıyabileceğiniz Calma Medium, çevresel 
etkenleri ve gürültüyü keserek kişisel çalışmalarınızı 
kolaylaştırır. Aynı zamanda içerideki sesin 
dışarı çıkmasını önleyerek video konferanslar, 
telekonferanslar ve kişisel görüşmeler için de bir 
kontrollü izolasyon alanı oluşturuyor.

Calma Large, açık ofi slerden havalimanlarına 
kadar insan akışının ve gürültünün yoğun olduğu 
yerlerde; ekip çalışmaları, beyin fırtınaları ve 
spontane toplantılar için ses yalıtımlı, işlevsel 
çalışma alanları oluşturuyor.

Calma Large’ı pufl arla kullanarak bir dinlenme 
alanına ya da yüksek sandalyelerle bir çalışma ve 
toplantı alanına dönüştürebilirsiniz. 

Akıllı Rezervasyon Sistemi



Sensörlü Aydınlatma
Calma’nın hareket sensörlü tavan aydınlatması, otomatik 
olarak devreye girerek enerji tasarrufuna yardımcı oluyor.

Sabit ya da Yükseklik Ayarlı Masa
Calma’nın odaklanarak çalışmak, video konferansları 
gerçekleştirmek ve kısa süreli toplantılar için kolaylık ve 
konfor sağlayan masaları bulunuyor. Ayrıca Calma, yüksek 
ve yükseklik ayarlı masalarıyla dinamik ve aktif çalışmayı da 
destekliyor.

Nurus Links® Elektrik Bağlantısı
Günümüzün iş dünyasında her an bağlantıda olmak önemli!
Calma, çalışmalarınızı kolaylıkla sürdürebileceğiniz 
elektrifi kasyon çözümlerine sahiptir.

Nurus Links® Multimedya
Mobilyaya entegre bir bağlantı çözümü olan Nurus 
Links®, ihtiyaçlarınız doğrultusunda farklı kombinasyonlar 
oluşturabileceğiniz USB, VGA, HDMI girişleri ile CAT6 
bağlantısını içeriyor.

Akıllı Rezervasyon Sistemi

Nurus Links® Rezervasyon Sistemi
Rezervasyon Sistemi bireysel çalışmalar, toplantılar ya 
da takım çalışmaları için kullanacağınız zaman aralığında 
Calma’yı rezerve etmenizi, diğer katılımcılara çalışma 
alanı ve saati ile ilgili bildirim göndermenizi ve ihtiyaç 
duyduğunuz yiyecek ve içecekler konusunda mutfağa ya 
da teknik cihazlar konusunda kurumun farklı birimlerine 
isteklerinizi iletmenizi sağlıyor.

Havalandırma Sistemi
Ultra sessiz havalandırma sistemi ile donatılan Calma, 
çalışma süreniz boyunca hava sirkülasyonu sağlayarak 
hem temiz hava dolaşımı sağlıyor hem de ortam 
sıcaklığını dengeliyor.

Hareket Özgürlüğü
Calma’yı tekerlekleri sayesinde kolaylıkla hareket 
ettirebilir, mekanı ihtiyaçlarınız doğrultusunda yeniden 
düzenleyebilirsiniz.
*Tekerlekler Calma Small ve Medium ile kullanılmaktadır.
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Faces

U Too, Breeze, Fe2Otto

Gate, Breeze

Çalışma Sistemleri



Pila, Breeze Proje: Deloitte
Mimari Firma: Bakırküre Mimarlık
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Silva, Me Too, CubePila, Breeze

Plato, Mia

Çalışma Sistemleri

Tools



Isola, Uneo

ORGATEC 2014
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Isola, Waves

Isola, WavesU Too, Me Too, Fe2

U Too, Me Too

Çalışma Sistemleri



Silva, Picnic, Breeze, Cube

Proje: GfK
Mimari Firma: Studio Vertebra
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Proje: Konya Selçuklu Kongre Merkezi
Mimari Firma: Tabanlıoğlu Mimarlık

Sandalyeler
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Sandalyeler

Evler, konferans ve toplantı odaları, 
yemekhane ve kafeteryalar, eğitim 
kurumları ve sosyal alanlar gibi farklı 
yerler için renkli çözümler sunan Nurus 
sandalyelerine göz atın. 

Günlük yaşamın
renkli kahramanları.



TreaTune

Eon

Graf

EonNext

Aro

Gravity Forest

Corvo

Bobo

Picapau

Fiorellina

Porta Venezia
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Tune, NestDrop Chair, Bobo

Fiorellina, Drop Table Graf

Sandalyeler



Corvo
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Tune

Eon, Pila, Tau

Aro

Sandalyeler

Eon



Eon

Proje: MET Global
Mimari Firma: OSO Mimarlık
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TreaEon

Eon

Sandalyeler

Corvo



Forest
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ORGATEC 2016

Puflar
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Evlerden ofislere tüm yaşam alanlarına 
hareketlilik, samimiyet ve renk getiren 
Nurus puflara daha yakından bakın.

Yaşam alanınıza
eğlence katın.

Puflar



R2

Kiss

Lips

Oli



nurus ürün kataloğu
116

Lips

Pufl ar

Kiss

Oli R2



R2

Proje: Abdullah Gül Üniversitesi
Mimari Firma: Emre Arolat Architects
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Sehpalar
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Yaşam alanlarınızı zenginleştirmeye ve 
konforunuzu artırmaya yardımcı olan 
Nurus sehpalara daha yakından bakın.

Yaşam alanlarının
tamamlayıcıları.

Sehpalar



To

Edgar

Drop

Sema

Tau

Ela

Brooklyn
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Sema, Edgar, Tara, GretaEdgar

Sema Brooklyn

Sehpalar



Edgar, Greta
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Drop, Greta

Edgar, GretaSema, Greta

R2, Edgar, Greta

Sehpalar



Tara, Greta, Edgar
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Aksesuarlar
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Yaşam alanlarınızı renklendirirken 
motivasyonunuzun artmasına yardımcı 
olan ve hayatınızı kolaylaştıran Nurus 
aksesuarlarını keşfedin. 

Hayatınızı
renklendirin.

Aksesuarlar



Leaves

Yastıklar

Lumo

Marla
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LeavesMarla

Yastıklar, Marla, Leaves

Aksesuarlar

Tools



Lumo
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LeavesYastıklar

Lumo

Aksesuarlar

Tools



Yastıklar
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Proje: Alice BBDO
Mimari Firma: Pop Design

Depolama
Sistemleri



nurus ürün kataloğu
136

Çalışma alanlarınızda, evinizde veya 
ortak alanlarda düzeni yeniden 
sağlamanızda ve eşyalarınızı 
depolamanızda size yardımcı olacak 
Nurus depolama sistemlerini keşfedin.

Verimliliğin
Anahtarı.

Depolama Sistemleri



MonoFe2

Cube

Be2

Atlas Basic Box
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Cube

U Too, Fe2Mono, U Too

U Too, Me Too, Fe2

Depolama Sistemleri



Silva , Mono, Eon, R2

Proje: Abdullah Gül Üniversitesi
Mimari Firma: Emre Arolat Architects
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Fe2, Silva

Mono, Hi&Lo, ToFe2

Basic Box, Me Too, Silva

Depolama Sistemleri



Cube
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Proje: Deloitte
Mimari Firma: Bakırküre Mimarlık

Duvar
Ayırıcılar
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Yaşam alanınızı ihtiyaçlarınıza 
göre şekillendirmenize, dinlenme, 
sosyalleşme, toplantı ve bireysel 
çalışma alanları yaratarak mekan içinde 
mekan oluşturmanıza olanak sağlar.

Alan içinde
alan.

Duvar Ayırıcılar



Kiss

Varto
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Varto, Connect, Taklamakan

Varto, Basic BoxVarto, U Too, Fe2

Kiss

Duvar Ayırıcılar



Varto , Basic Box




