Picnic
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Picnic
Geleneksel piknik kültürünün hissettirdiği rahatlatıcı
atmosferden esinlenerek tasarlanan Picnic, günlük hayatın
yoğun temposunda tazeleyici ve mutluluk verici bir alan
oluşturuyor.
Pikniklerin samimiyetini, canlılığını ve huzurunu çalışma
alanlarına taşıyan Picnic, anlık toplantılardan bireysel
çalışmalara, beyin fırtınalarından molalara kadar çok amaçlı
bir kullanım sunuyor.
Kapalı alanlara sıcaklık ve samimiyet getiren ahşap kaplama
seçeneği ile Picnic’i, çalışma alanlarında olduğu kadar kafe
ve restoranlar gibi sosyal alanlarda da kullanabilirsiniz.
Masaüstü üniteli ve ünitesiz olarak tercih edebileceğiniz
Picnic’in masaüstü ünitesini dilerseniz priz, USB şarj ve
mikro-USB kablosunu içeren Nurus Links® bağlantısıyla
tercih edebilirsiniz. Bu sayede mobil cihazlarınızı kolaylıkla
Picnic ile eşleştirerek kabloların sebep olduğu karmaşayı
engelleyebilirsiniz.
Picnic, tüm bu özelliklere ek olarak elektrik bağlantısı
yerine şarj edilebilir batarya seçeneğine sahiptir.
Batarya ile kullanılan Picnic ile elektriğe ulaşamadığınızda
Nurus Links®’in teknoloji çözümlerini kullanabilir ve
istediğiniz yerde çalışabilmenin özgürlüğünü yaşayabilirsiniz.
Gün içinde kullandığınız bataryaları akşamları daha az
maliyetle, bataryanın kendi ünitesinde şarj ederek tasarruf
edebilirsiniz. Sabah çalışma alanınıza geldiğinizde Picnic sizi
tüm enerjisiyle karşılar.
Picnic oturma alanlarına geçişi kolaylaştıran boşluğu
sayesinde özellikle kadın kullanıcılar için kıyafet
sınırlandırmasını ortadan kaldırıyor. Yüksek kaliteli, suni deri
oturma fontları sayesinde konfor sunarken renk alternatifleri
ile iç mekana uyum sağlıyor.
Çalışanların işe bakışını değiştirerek mutluluk üreten Picnic,
çalışma alanını yeniden tanımlayarak huzur ve verimliliği
artırıyor.

Tasarım Ece-Oğuz Yalım
1996 yılında Artful İç Mimarlık firmasını kuran Ece-Oğuz
Yalım, 2004 yılından bu yana Ece Yalım Design Studio
bünyesinde mekan ve ürün tasarımı hizmetlerini kol kola
yürütmektedirler. AHK Interiors, Arlight, Ar-Yıldız, Atlas Halı,
Kale, GW Global Warehouse, Nurus, Moonlight, Paşabahçe
Mağazaları, Rapido hizmet verdikleri markalar arasında yer
almaktadır.
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Picnic Masaüstü Üniteli

Ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.
Materyal
Ayakları tozboyadır. Oturma alanı suni deridir. Masa tablasında akrilik, doğal kaplama, vinterio kaplama, rekompoze
kaplama, beyaz solid laminat seçenekleri bulunur.*
Not
Masaüstü üniteli Picnic’in 4 prizli ya da 2 priz, 2 USB girişi ve mikro USB girişi bulunan 2 versiyonu bulunur.
*Teknik dokümandan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

nurus.com/picnic

