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Pila İş İstasyonları
Açık ofislerde ve farklı sayıda çalışanın bulunduğu birimlerde
mekanı verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olan Pila
iş istasyonları, çeşitliliğiyle ihtiyaçlarınıza esnek ve işlevsel
çözümler üretiyor.
Pila iş istasyonları, çalışanların konsantre olabileceği bireysel
çalışma alanları oluşturmasının yanı sıra iletişim kurmalarını
destekleyerek takım ruhunu da canlandırıyor. Uzatma
masası, ara pano ve dolaplarla kullanılan versiyonları ile Pila
iş istasyonları, çalışan sayısına ve kurumun çalışma tarzına
uygun olarak farklı kurgular oluşturmanızı sağlıyor.
Pila’nın kayar mekanizmaya sahip masa tablaları, elektrik
bağlantılarına ulaşmanızı kolaylaştırırken kabloların
oluşturduğu karmaşayı ve görüntü kirliliğini de önlüyor.
Aksesuar seçenekleri ile farklı çalışma tarzlarına ve
işkollarına uyarlanabilen Pila iş istasyonları, çalışma alanını
kişiselleştirme imkanı da sunuyor. Ahşap kaplama ayak
seçeneği ile Pila, çalışma alanında şık ve sıcak bir atmosfer
oluşturuyor.
Pila iş istasyonları; toplantı masaları, yönetici masaları, tekil
masalar ve iş istasyonları ile kurumun aynı tasarım diliyle
kurgulanmasını sağlıyor.

Tasarım Nurus D Lab
Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek her
zaman güncel kalan Nurus D Lab, kullanıcı gereksinimlerini
gözlemleyerek ve kullanıcıların hayallerini dinleyerek zamanın
ötesinde ürünler tasarlamaktadır. Kullanıcılara sunulan en
son ürün, parlak fikirlerden ortaya çıkan sayısız seçenekten
en iyisidir. Nurus D Lab, markanın tasarım stratejisinin
belirlenmesinden ürünün pazara sunulmasına kadar tüm
aşamaları yönetmektedir.

ÖLÇÜLER (mm)
W:80 cm Uzatma Masalı

Başlatma Masası

Uzatma Masası

Bitiş Masası

*Tekil masalar, zeminden alınan kabloların dikeyde masaya kadar
taşınmasını sağlayan fonksiyonel ortak ayak kullanılarak birleşir.

Başlatma Masası

Uzatma Masası

Bitiş Masası

*İkili masalar, zeminden alınan kabloların dikeyde masaya kadar taşınmasını
sağlayan fonksiyonel ortak ayak, dolaba basmasını sağlayan kısa ayak
veya pila düz ayak kullanılarak birleşir.

ÖLÇÜLER (mm)

Masa

W:126/166 cm 2 Ayak Masa

W:126/166 cm 2 Ayak Masa

W:126/166 cm Toplantı Ekli
2 Ayak Masa

W:166 2 Ayaklı Yan Ekli İkili Masa

ÖLÇÜLER (mm)

W:166 cm Yan Ekli Masa

Başlatma Masası

Uzatma Masası

Bitiş Masası

*Yan ekli ikili masalar, zeminden alınan kabloların dikeyde masaya kadar taşınmasını
sağlayan fonksiyonel ortak ayak kullanılarak birleşir.

W:126/166 cm Masa Ara Pano

Yan Ekli Masa Ara Pano

*L: Masa Uzunluğu
40 cm’dir.

*L: Masa Uzunluğu
20 cm’dir.

ÖLÇÜLER (mm)

120° Açılı 3’lü Masa

120° Açılı 6’lı Masa

120° Açılı 8’li Masa

ÖLÇÜLER (mm)
Dolaplı Yerleşim Örnekleri

Ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.
Materyal
Masa tablaları ve ön panolar melamin ya da rekompoze kaplama olarak tercih edilebilir. Masa ayakları tozboyalı metal dış
ayak ve iç ayaktan oluşur. Dış ve iç ayak farklı renklerde kullanılabilir. Dış ayakta metal üzeri rekompoze ahşap kaplama
seçeneği bulunur.
Ara panolar metal çerçeveli akrilik ya da kumaş olarak tercih edilebilir.*
*Teknik dokümandan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

nurus.com/pila

