Ada / island

İş istasyonları / workstations

Farklı sayıda çalışanın bulunduğu birimler için
kurgulanabilen modüler bir yapıya sahiptir.

Masaların birleştirilebilmesi ile çalışma alanlarını etkili
bir şekilde kurgulama şansını sunar.

Pila Island has a modular structure that can be
constructed for units with varying number of workers.

Offers the chance to construct work areas efficiently
with desks that can be connected to one another.

Tekil masalar / single desks

Yönetici masaları / executive desks

Keyifle ve etkileşim içerisinde süren takım çalışmaları.
Teamworks in joy and interactivity.

Açık ofislere uyum sağlayarak takım ruhunu
canlandıran Pila ile yenilikçi fikirler doğar.
Pila inspires new ideas enhancing the team spirit
in open offices.

Bireysel çalışma alanları ve birim yöneticileri için
ideal bir seçenektir.

Özgün tasarımı ile kurumsal kimliğe değer katan
Pila yönetici masaları.

Pila single desks is the ideal choice for individual
work areas and unit managers.

Pila executive desks to enhance the corporate identity
with its authentic design.

Alışılmışın dışında ve yenilikçi
bakış açısı ile tasarlanan Pila iş
istasyonunun tasarımını çok başarılı
buluyorum; kablo kirliliğini tamamen
ortadan kaldırmasıyla “kablosuz” ve
kayar masa tablası ile
“süprizli” bir ürün.
I find the design of the Pila work
station which was designed with an
unusual and innovative point of view
very successful. It is a product with
surprises; thanks to the cable free
design that eliminates cable mess
and also with its sliding desk.

Pınar Şahin Kocabaş
YPU Proje Yapım ve Yönetim
Dr. Mimar, Yönetici / Dr. Architect, Director
Toplantı masaları / meeting desks

Farklı boyutlardaki toplantı masaları ile yönetici
ofislerinde ve toplantı salonlarında kullanılabilir.
Pila may be used in executive offices and meeting rooms
with its alternative meeting desks sizes.

Kurumsal kimliğe değer katan
özgün tasarım.
Authentic design to reinforce
corporate identity.

akıllı çözümler / smart solutions

tasarım / design

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.

Nurus D Lab

Nurus D Lab, always up to date with both scientific
and technological developments; designs products
that are ahead of their time by observing the needs of
users and listening to their dreams. The end product
that is presented to the user is the best one among
countless options, emerging from brilliant ideas.
Nurus D Lab manages all the steps that are taken
from setting the brand’s design strategy to the
market launch.

çevre / environment

Pila, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine (TSE) sahiptir.
Üretiminde %15’e kadar geri dönüştürülmüş malzeme
kullanılmaktadır. Üretiminde kullanılan metal parçalar
%100 oranında geri dönüştürülebilir ve ahşap malzeme
%100 oranında tekrar kullanılabilir niteliktedir. Pila, %97’ye
kadar geri dönüştürülebilmektedir. Üründe kullanılan
malzemeler ürün ömrü sonunda tekrar kullanılabilir ya da
geri dönüştürülebilir olma özelliğine sahiptir.

Pila hold the (TSE) Suitability to Turkish
Standards certificate. Up to %15 recycled
material is used in its manufacturing. The metal
pieces used in its manufacture are 100% recyclable
and the E1 standard wood material used is 100%
reusable. Pila is recyclable up to 97%. The materials
used in the product may be reused or recycled at the
end of its product life.

Pila’nın üretiminde E1 standardında ahşap
malzeme kullanılmıştır. Ara pano döşemesindeki
kumaşlar uluslararası sertifikalara sahiptir.
Kumaşlar Avrupa normlarına uygun olarak
dayanıklılık testlerinden geçmiştir.

The E1 standard wood used in the manufacture
and the fabrics used in its screen upholstery hold
international certificates. The fabrics have passed the
durability tests.

İnsan olmak,
kendi ihtiyaçlarımız kadar
bizden sonrakileri de
düşünebilmektir.

Being human requires
caring those after us
as well as ourselves.

Elektrifikasyon
Cable management

Havalandırma desteği
Ventilation support

Dolap
Cabinet

Priz çözümleri
Socket solutions

Kayarak hareket eden
masa tablası, kablo
tavasına kolaylıkla
ulaşmayı sağlar.

CPU dolabı, havalandırma
kanalları sayesinde masaüstü
bilgisayarların daha sağlıklı
çalışmasını sağlar.

Masa tablasının yerleştiği
komodin ile etkin ve
verimli bir kullanım sunar.

Data kablosu, USB girişleri
ve prizlere hızlı erişim ve
kullanım kolaylığı sağlar.

Its sliding desktop,
offers easy access
to the cable tray.

Pila’s CPU container
enables a healthier
operation for desktop
computers with its
ventilation channels.

Offers efficient and
productive use with its
cabinet that desktop is
placed on.

Offers quick access for
data cables, USB ports
and plugs.

QR kodunu okutarak Pila’nın tüm ölçülerini ve versiyonlarını görebilirsiniz.
ou may see all the dimensions and versions of Pila by scanning the QR code.

nurus.com / pila

Tasarımda duygusal zekâ
Emotional intelligence in design

Pila

