WAVES
Tasarım Paul Brooks

Teknik Doküman

Yüksek teknolojiyle üretilen esnek file kumaşı sayesinde
Waves, oturma fontundan sırtına kadar bedeninizi sarıyor ve
günlük hareketlerinize uyum sağlıyor. Çalışma alanlarından
toplantı alanlarına, ev-ofislerden eğitim merkezlerine kadar
pek çok mekana uyum sağlıyor ve enerji getiriyor.
5’li yıldız tekerlekli ve 4’lü yıldız sabit ayak; siyah ve açık gri
gövde seçeneklerine sahip olan Waves, evlerden eğitim
alanlarına, toplantı salonlarından paylaşımlı çalışma alanlarına
kadar pek çok mekana uyum sağlıyor. Ayar gerektirmeyen
yapısı ve hafifliği ile kullanım kolaylığı sunuyor.

Tasarım

çevre

İnsan olmak,
kendi ihtiyaçlarımız kadar
bizden sonrakileri de
düşünebilmektir.
Paul Brooks
Paul Brooks, Fransa’da yaşayan ve Almanya’da çalışan bir
İngiliz tasarımcıdır. Ofis oturma ürünleri tasarımlarında uzman
olan Brooks’un, Anglo/Alman stüdyosu Avrupa ve Amerika’da
mobilya firmaları ve tedarikçiler için odaklanmış ve bilinçli
tasarım çözümleri üretmektedir.
Uluslararası platformda tanınan ve çok sayıda tasarım ödülünün
sahibi olan Brooks, Brooks sandalye tasarımı (Stylex) ile GOOD
DESIGN ödülüne, Yanos sandalye tasarımı (Girsberger) ile IF
tasarım ödülüne, A2020 sandalye tasarımı (Ahrend) ile GIO
ve C2C Gümüş ödüllerine, Mars sandalye (Boss) ile Neocon
Canada Altın ödülüne ve Linea sandalye ile (Viasit) ile Red Dot
ödülüne layık görülmüştür.
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Waves, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi’ne (TSE)
sahiptir. Üretiminde %10,6 oranında geri dönüştürülmüş̧
malzeme kullanılmaktadır. Waves, %96,7 oranda geri
dönüştürülebilmektedir. Üretiminde kullanılan malzemeler
%100 oranda başka amaçla kullanılabilmektedir. Waves’in
döşemesinde kullanılan file kumaşlar Avrupa normlarına uygun
olarak dayanıklılık testlerinden geçmiştir.

Versiyonlar
Waves 5’li Yıldız Ayak

Waves 4’lü Sabit Ayak

Waves, günlük hareketlerinize akıcı bir şekilde uyum sağlayan,
yüksek teknoloji ile ürettiğimiz, elastik file döşemesi sayesinde
dinamik bir oturma sağlıyor. Waves’in tek parça olarak
üretilen gövdesi, siyah ve açık gri renk seçenekleri sayesinde
kullandığınız mekana enerji ve uyum getiriyor.

Waves’in tek parça olarak üretilen gövdesi, siyah ve açık gri
renk seçenekleri sayesinde kullandığınız mekana enerji ve uyum
getiriyor.

Yükseklik ayarı bulunan Waves, 9 derece geriye ve 1 derece
öne eğim kabiliyetine sahiptir. Waves, alüminyum ya da gövde
ile aynı renkte polipropilen seçenekleri bulunan beşli yıldız ayağı
ile hareketlilik ve kullanım kolaylığı sağlıyor.
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Waves Fix’i, alüminyum dörtlü sabit ayağı ve ayar
gerektirmeyen yapısı sayesinde, bekleme alanlarından toplantı
salonlarına, ev-ofislerden çalışma alanlarına ve hatta otel
lobilerine ve odalarına kadar pek çok mekanda kullanabilirsiniz.
Entegre eğim mekanizması sayesinde Waves, 9 derece geriye
ve 1 derece öne eğim kabiliyetine sahiptir.

Ayak Tipleri
Polipropilen Ayak

Alüminyum Ayak

Siyah

Gri

Tekerlek Tipleri
•
•
•
•

D:65mm Tekerlekler - yumuşak zemin için
D:65mm Tekerlekler - sert zemin için
Sabit ayak pabucu
5’li yıldız ayaklarda pingo pabuç opsiyonu vardır.
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Sabit Ayak

Ölçüler
Waves 5’li Yıldız Ayak

420-549

906-1035

216

486

478

670

Waves 4’lü Yıldız Ayak

440

926

216

486

478

730
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Malzemeler
File

NU-MS3-493310

NU-MS3-493325

Plastik - Gövde

SİYAH GÖVDE

GRİ GÖVDE

Uyarılar
Kullanım Önerileri

•
•
•
•
•
•
•
•

Koltukların kumaş ve deri kısımlarına yağlı,boyalı maddeler sürülmemelidir.
Koltuklar devamlı olarak güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.Güneş ışığı kumaşlarda renk atmasına sebep olabilir.
Ürün ateşe ve suya maruz bırakılmamalıdır.
Ürünün nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurulmaması gerekmektedir.
Ürünlerin temizliği nemli ve kuru bezle rahatlıkla yapılabilir.
Ürün, fonksiyonu dışındaki işler için kullanılmamalıdır.
Ürüne taşıyamayacağı ağırlıkta yük konulmamalıdır.
Koltuklar kesici ve delici aletlerden uzak tutulmalıdır.
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