
OFFİCE TOWER – ÇOK
KÜÇÜK BİR ALANDA
MOBİL OFİS

Çoğu insan kendi evinde bir çalışma odası olmasının
sadece hayalini kuruyor. Birçoğu için, dairede
yeterli yer olmadığından, küçük bir masada çalışmak
önemli bir zorluk. Bununla birlikte, ev ofis trendi
büyümeye devam ediyor ve ev içi eğitim nedeniyle
evde öğrenme ve çalışma alanı ihtiyacı artıyor. Ev
çalışma alanı veya büro mobilyalarının çoğu büyük
bir yere gereksinim duyuyor ve isteğe göre esnek
uygulanamıyor. Evindeki ofisin için fikirler mi
arıyorsun? Ve bunun için yerin küçük mü?
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Office Tower – çok küçük bir alanda mobil ofis

https://www.blum-inspirations.com/tr/


Blum Office Tower, en küçük evlerde bile yeterli yer buluyor. Bu mobil büro
mobilyası, alışılagelmiş ayakta çalışma masasının daha geliştirilmiş şeklidir ve çok

küçük bir yüzeyde laptop, büro malzemeleri ve daha fazlası için yer yaratır.
Tekerlekleri sayesinde mobil bir yazı masasına dönüşür ve entegre devrilmeye karşı

koruma sayesinde, çekmeceler açıkken bile sabit durur. Gerektiğinde kalemler,
defterler, belgeler veya klasörler hemen elinin altında olur. Office Tower, rafine bir
mobilya fikri olarak saklama alanı sunar, büro malzemelerine erişmeyi ve ulaşmayı

optimal hale getirir.

Ve en iyisi de mobil büro dolabının
en küçük dairede bile bir yer
bulabilmesi ve mobil çalışmayı
desteklemesidir. Böylece, ev ofis hızlı
kurulur ve kullanıma hazır hale gelir.
İş saati bitiminde bu „rollcontainer”
hızla bir köşeye saklanır ve ortadan
kalkar.



Mobil büro mobilyası: Bireysel ve çok
yönlü kullanılabilir

İster çalışma için ev ofiste ister ev ödevleri için yazı masası olarak veya fuarlarda mobil büro
olarak kullanılsın, Office Tower ideal bir yardımcıdır ve farklı çekmece box ve çekmece ray
sistemleri ile isteğe göre esnek uygulanabilir. Bu, Blum’un standart ürünlerinin akıllıca
kombine edilmesi sonucunda geliştirilmiş bir dolap çözümüdür; yüksekliği, her kullanıcının
gövde büyüklüğüne göre bireysel uyarlanabilir.

Mobil büro dolabı, Blum ihtiyaç araştırması bölümünün geliştirdiği iyi düşünülmüş
bir çözümdür; burada, birçok parça iyi bir sebepten kendi yerinde uygulanmıştır.

Örneğin, daha iyi bir erişim ve daha yüksek stabilizasyon sağlamak için derin
çekmeceler farklı yönlerden açılır. Altta duran dizüstü bilgisayarının kullanılması

gerektiğinde, en üst raf, önce üstünün toplanmasına gerek olmadan, sadece kenara
itilir. Mobil büro böylece, çalışma alanı ile büro dolabını aynı yerde birleştirir.



Doğru planlar
sayesinde kolay
üretim
Kişisel talepler doğrudan
uygulanabilir: Gösterilen
mobilya, sağ elini kullananlar
için tasarlanmıştır, sol elini
kullananlar için de
uygulanması mümkündür.
Gerekli kenar uygulaması
nedeniyle ön cephede
klasörler için açıklığın
konstrüksiyonunda zorluk
yaşayanlar, alternatif olarak
kapalı bir ön cephe de
kullanabilirler: Oluşturulan
saklama alanına yan
taraflardan erişilir, açık raf
kullanılması veya bir kapak ile
kapanması, uygun plana göre
belirlenir. Büro mobilyasının
tasarımı hakkında daha fazla
bilgiyi ve doğru planları,
download alanında
bulabilirsin.

Avantajlarına toplu bakış

Blum’un tüm çekmece box ve
çekmece ray sistemleri ile
uygulanabilirlik

Yükseklik, genişlik ve derinlik
olarak kişisel uyarlama

Büro malzemelerine kolay
erişim

Az yere ihtiyaç duyan tam
donanımlı büro mobilyası

Mobil çalışma için destek

Tekerlekler sayesinde mobil

http://d1.blum.com/MEB/pdf/inspirations/BLUM_INSPIRATION_M_OF_OFFICE_TOWER_de_EN.pdf
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Blum, yenilikçi mobilya aksesuarları sunan Avusturyalı bir
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Daha geniş bilgi edinin

OTURMA ODASI

Plak koleksiyonun
için optimal dolap

SAKLAMA ALANI

Mini daire deneyi:
22 m² yaşamak

SAKLAMA ALANI

Eviyenin altında
daha fazla düzen
için öneriler ve
ipuçları 
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