CORK
Tasarım Aziz Sarıyer

Teknik Doküman

Cork, alışılmışın dışında tasarımı ve yalın görünümü ile kafe
ve restoranlar gibi sosyal alanlardan bekleme ve dinlenme
alanlarına kadar pek çok mekan için alternatif bir seçenek
sunuyor.

Tasarım

çevre

İnsan olmak,
kendi ihtiyaçlarımız kadar
bizden sonrakileri de
düşünebilmektir.
Aziz Sarıyer
1950 yılında İstanbul’da doğan Aziz Sarıyer, 1971 yılında
Derin Design’ı kurarak profesyonel olarak mobilya ve mekan
tasarımına başlamıştır. Sarıyer’in mesleğe duyduğu ilgi ve
istikrarlı çalışmaları bugün kendisini dünya tasarım arenasında
önemli bir konuma taşımıştır.1999 yılında, Derin için hazırladığı
koleksiyonunu geliştirmiş ve bir yıl sonra dünyanın sayılı
markası arasında yerini almıştır. Sarıyer, Cappellini, Moroso,
Zeritalia ve Scia ile çalışmıştır.
2004 yılında, İngiltere Terence Conran yayın kurulu tarafından
21. yüzyılın 100 tasarımcısı ansiklopedisine seçilen Sarıyer,
Türkiye’deki tasarım olgusunun dünyadaki gelişmiş tasarım
değerlerine ulaşmasına büyük bir katkıda bulunmuştur.
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Cork’un üretiminde kullanılan fiberglass (GRP) malzeme
geri dönüştürülebilir niteliktedir. Üretiminde kullanılan
malzemeler ürün ömrü sonunda tekrar kullanılabilir ya da
geri dönüştürülebilir niteliktedir. Ambalajında, %100 geri
dönüştürülebilir malzemeler kullanılmaktadır. Döşemesinde
kullanılan kumaşlar Avrupa normlarına uygun olarak
dayanıklılık testlerinden geçmişlerdir. Kumaşların uluslararası
sertifikaları bulunmaktadır.

Versiyonlar
Bank ve Puf
Cork Bank

Cork Puf

* Cork pufun döşemeli versiyonu mevcuttur.
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Ölçüler
Bank

2000

400

500

1800

Puf

400

Ø500

300
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300

Malzemeler
Lake - Cork Bank ve Cork Puf

RAL 9006

RAL.9016

RAL.0020

RAL.0040

Kumaş 2B - Cork Puf

NU-FB2-2036

NU-FB2-4004

NU-FB2-5004

NU-FB2-5013

NU-FB2-5015

NU-FB2-6007

NU-FB2-6017

NU-FB2-6025

NU-FB2-6047

NU-FB2-7019

NU-FB2-7041

NU-FB2-8010

Kumaş 3A - Cork Puf

NU-FB3-1025

NU-FB3-3005

NU-FB3-3082

NU-FB3-7019

NU-FB3-7022

NU-FB3-8032
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NU-FB3-4021

NU-FB3-5014

NU-FB3-6091

Kumaş 4 - Cork Puf

NU-FB4-1L

NU-FB4-1R

NU-FB4-1U

NU-FB4-1W

NU-FB4-002

NU-FB4-008

NU-FB4-035

NU-FB4-039

NU-FB4-047

NU-FB4-063

NU-FB4-082

NU-FB4-087

NU-FB4-012

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 direkt olarak ısıya maruz bırakılmamalıdır. Üzerine sıcak cisimler konulmamalıdır.
Koltuklar kesici ve delici aletlerden uzak tutulmalıdır.
Ürün ateşe ve suya maruz bırakılmamalıdır.
Ürünün nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurulmaması gerekmektedir.
Ürün, fonksiyonu dışındaki işler için kullanılmamalıdır.
Ürüne taşıyamayacağı ağırlıkta yük konulmamalıdır.
Ürünün dış kaplamaları sert cisimlerle basınç uygulanarak çizilmemelidir.
Ürün çekilmemeli ve sürüklenmemelidir.
Ürün kaplamasına etiket, çıkartma vb. yapışkanlı materyal yapıştırılmamalıdır. Ürüne zarar verebilir
Koltukların kumaş ve deri kısımlarına yağlı,boyalı maddeler sürülmemelidir.
Ürünlerin temizliği nemli ve kuru bezle rahatlıkla yapılabilir.
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