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Yorgunluğun, eklem ve omurga sorunlarının en önemli
sebepleri arasında uzun süre aynı pozisyonda oturmak
bulunuyor. Yüksekliği ayarlanabilen masa tablası ile hem
oturarak hem de ayakta çalışmayı destekleyen Otto’yu, bu
sağlık sorunlarını en aza indirmek ve çalışma sürecini daha
aktif geçirmenizi sağlamak amacıyla tasarladık.
Çalışma pozisyonunuzu kolaylıkla ve hızla değiştirebileceğiniz
Otto’nun masa tablasını, basit bir dokunuşla, 68 cm’den
118 cm*’ye çaba göstermeden ve sessizce ayarlayabilirsiniz.
Otto’nun yüksekliğini, masa üstünde bulunan kontrol
düğmesiyle veya isteğinize bağlı olarak alabileceğiniz
Bluetooth aparatını kullanarak kablosuz Bluetooth 4.0
teknolojisi ile telefon ve tabletinizle kontrol edebilirsiniz.
*İsteğe bağlı olarak 65 cm’den 125 cm’ye yükselen versiyonu
da üretilmektedir.

Tasarım

çevre

İnsan olmak,
kendi ihtiyaçlarımız kadar
bizden sonrakileri de
düşünebilmektir.
Nurus D Lab
Nurus D Lab (Nurus Design Lab), markanın tasarım stratejisinin
belirlenmesinden ürünün pazara sunulmasına kadar tüm
aşamalarda etkindir. Üretim geliştirme sürecinde Nurus Design
Lab, diğer tasarımcılarla da uyum ve işbirliği içinde çalışır.
Tasarımların başlangıç noktası, kullanıcıların gereksinimleri ve
fonksiyondur. Ergonomi, sürdürülebilirlik ve estetik kaygılarla
devam eden süreçte bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip
ederek güncelliğini korur.
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İnsanı anlayan, onun yanında olan ve empati kuran Nurus,
ileri görüşlülüğü ile hayatın sürdürülebilirliği için üretimin her
aşamasında sorumluluklarını titizlikle yerine getirir.
1927’den bugüne, kazandığı bilgi ve tecrübeyle sürdürülebilirlik
için gerekli yatırımları yapar. Tedarikten üretime, paketlemeden
teslimata kadar her aşamada çevre üzerindeki olumsuz etkileri
en aza indirmeyi hedefleyerek hassasiyetle çalışır.

Versiyonlar
Çalışma Sistemleri
Otto Omnia

Otto Basic

Otto’nun Basic ve Omnia olmak üzere iki versiyonu vardır.
Otto Basic’i ve Otto Omnia’yı bireysel çalışmalarınızda olduğu
kadar ekip çalışmalarında ve toplantılarda da kullanabilirsiniz.
Otto Omnia, Otto Basic’ten farklı olarak kasa taşıyıcının yanı
sıra paneller ve aksesuarlar gibi Tools ürün ailesinde yer alan
ürünlerle çalışma alanınızı ihtiyaçlarınıza uygun olarak
düzenlemenize yardımcı oluyor.
Otto Omnia, kablo kanalları sayesinde tüm yüksekliklerde
elektrik bağlantılarına ulaşmanızı da kolaylaştırıyor.

*EN 527-1 Normuna uygun olarak masa tablası yüksekliği 65-125 cm veya 68-118 cm arasında değişmektedir.
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Ölçüler (mm)
Çalışma Sistemleri
Otto Omnia

800

680-1180

1400-1600-1800

Otto Basic

800

680-1180

1400-1600-1800
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Malzemeler
Melamin - Masa Tablası

NU-MEL 050

NU-MEL 051

NU-MEL 003

NU-MEL 006

NU-MEL 052

NU-MEL 053

SAPELLİ

CEVİZ

NU-MEL 054

NU-MEL 001

Doğal Kaplama - Masa Tablası

KESTANE

TEAK

Rekompoze Kaplama - Masa Tablası

R.CEVİZ

R.SİYAH

R.MEŞE

Toz Boya - Ayak

N.9005

N.9003

*Masa tablasında melamin, doğal kaplama ve rekompoze kaplama seçenekleri bulunur. Ayaklar tozboyadır.
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NU-MEL 002

Uyarılar
Kullanım Önerileri

•
•
•
•
•
•
•
•

Koltukların kumaş ve deri kısımlarına yağlı,boyalı maddeler sürülmemelidir.
Koltuklar devamli 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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