Silva

Tekil Masalar
Tasarım Nurus D Lab

Silva Tekil Masalar
Silva tekil masalar, yalın tasarımları ve işlevsellikleri ile bireysel
çalışma alanları için tasarlandı. Ayak çeşitliliği ile çalışma
alanınızı kişiselleştirmenize ve tarzınızı yansıtmanıza yardımcı
olan Silva, ürün ailesinde bulunan sehpalar ve toplantı
masalarıyla bütüncül bir çalışma alanı kurgulamanızı sağlıyor.
Dört ayaklı, yan masalı, komodin ayaklı etajerli ya da dairesel
bitişli gibi farklı seçenekleri bulunan Silva tekil masalar, ölçü
çeşitliliği ile çalışma alanınızı ihtiyaçlarınız doğrultusunda
düzenlemenize yardımcı oluyor.

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 Masa

W:80 cm Tek Ayak Masa

* W:80 cm. masalara, L:1400 / 1600 / 1800 / 2000 ve 2200 mm.'lik uzatma masaları
eklenebilmektedir.
**W:80 cm. masaların tüm uzunluklarının ve ilave olarak L:800 / 1000 / 1200 / 1860 /
2400 ölçülerinin tekerlekli versiyonu bulunmaktadır.

W:90 cm Masa

W:90 cm Tek Ayak Masa

ÖLÇÜLER (mm)

W:80/90 cm 2 Ayak Dairesel Bitişli Masa

W:80/90 cm Tek Ayak Dairesel Bitişli Masa

W:110 cm Masa

W:110 cm Tek Ayak Masa

ÖLÇÜLER (mm)

W:110 cm Elips Masa

W:80 cm Uzatma Masası

Başlangıç Masası

Uzatma Masası

*W:80 cm. masalara birden fazla
uzatma masası eklenebilmektedir.

Yan Masa W:60 cm

Tek Ayak Etajer

!

*W:60 cm. yan masaların tekerlekli
versiyonu mevcuttur.

*Silva etajerler, dış ayak yerine,
Standart Nurus komodinleri ile
de kullanılabilmektedir.

ÖLÇÜLER (mm)

2 Ayaklı Masa için Ön Pano

Fonksiyonel Ön Pano

*L: Masa uzunluğu -20 cm’dir.
** Dairesel bitişli masalarda
L: masa uzunluğu -40 cm’dir.
***Elips masalar, tek ayaklı masalar ve tek
ayaklı dairesel bitişli masalarda
L: masa uzunluğu -60cm’dir.

*L: Masa uzunluğu -20 cm’dir.

Ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.
Materyal
Masa tablasında melamin, doğal kaplama, vinterio kaplama ve rekompoze kaplama seçenekleri bulunur. Ayakları metal
üzeri tozboyadır. Ön panolar tabla ile aynı malzeme seçeneklerine sahiptir. Ayrıca lake ya da akrilik olarak tercih edilebilirler.*
*Teknik dokümandan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

nurus.com/silva

