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Ashbury Asimetrik
Ashbury, asimetrik formdaki masasıyla modern ve yenilikçi bir
yönetici ofisi oluşturuyor. Asimetrik masa tablası ile alışılmış
yönetici ofisi algısını değiştiren Ashbury, konuklarınızla
daha etkili ve yakın bir iletişim kurmanıza yardımcı oluyor.
Ashbury, tasarım detaylarıyla çalışma alanınızda hakimiyetinizi
güçlendiriyor.
Masaüstü kablosuz şarj ünitesine sahip olan Ashbury’yi
4 ayaklı ya da yan dolap üzerine oturtulmuş iki ayaklı
olarak tercih edebilirsiniz. Yan dolaplı seçeneği ile Ashbury
Asimetrik, sunum ve video-konferansları gerçekleştirmenize
yardımcı olan gizli ekran ünitesine sahiptir. Ashbury’nin isteğe
bağlı ekran ünitesi, tek tuşla ve sessiz bir devinimle göz
hizasında yükselerek işlerinizi kolaylaştırırken kullanmadığınız
zamanlarda dolap içine gizlenebiliyor.
İsteğe bağlı Nurus Links® sayesinde USB bağlantıları
ve prize sahip olan Ashbury Asimetrik, kablo kargaşasını
engelleyerek kabloların sebep olduğu görüntü kirliliğini
ortadan kaldırıyor.
Ashbury Asimetrik’i sümenli ya da sümensiz olarak tercih
edebilirsiniz.

Nurus ürünlerine özel olarak ürettiğimiz Nurus Links®
sayesinde, elektronik cihazlarınızı mobilyanızla eşleştirebilir,
cihazınızdan bilgi aktarıp görüntülü bir toplantı organize
edebilirsiniz. Cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebilir ya da
dilerseniz multimedya özellikleriyle işlerinizi kolayca ve hızla
çözebilirsiniz.

Tasarım Stefan Brodbeck
Stefan Brodbeck, Kassel’de ürün tasarımı ve mimarlık eğitimi
almıştır. Profesyonel hayatı Viyana’da Eichinger oder Knechtl
mimari ofisi ile başlamıştır. Endüstriyel Tasarımcı olarak
Almanya’da frogdesign ve sonrasında Palo Alto, ABD’de
frogdesign’da çalışmıştır.
Çeşitli alanlarda uzmanlaşan Brodbeck, 1994 yılında kendi
tasarım stüdyosu olan Brodbeck Design’ı kurmuştur.
Brodbeck tasarımları, kendini güçlü bir stratejik yaklaşım ile
pazarlama odaklı tasarım şirketi olarak görür.
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Asimetrik 2 Ayak ve Yan Dolaplı

Ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.
Materyal
Sümenli ya da sümensiz seçenekleri bulunan masa tablası ahşap kaplama ya da rekompoze kaplama olarak üretilir.
Suni deri sümenin 3 farklı renk seçeneği vardır. Ayakları lakedir.*
*Teknik dokümandan detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Notlar
Elektrikli kablo kapağı seçeneği yalnızca iki ayaklı ve yan dolaplı versiyonda bulunur.
Kablosuz masaüstü şarj ünitesi isteğe bağlıdır.
İsteğe bağlı ekran ünitesi, iki ayaklı ve yan dolaplı versiyonda geçerlidir.
Yan ve arka dolap seçenekleri için Ashbury Depolama Ünitesi dokümanını inceleyiniz.
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