Designnobis - The Loop, Crabber ve Surf
Designnobis, zaman içinde geliştirdiği bilgi
birikimini, disiplinler arası etkileşim çerçevesinde
nitelikli, etkin ve yaratıcı tasarım süreçlerinde
değerlendirmeyi hedefleyen 5 sıradışı
tasarımcının 2005 yılında bir araya gelerek
oluşturduğu bir ürün geliştirme şirketi.
Ürün araştırma ve geliştirme hizmetleri yanında,
özgün mimari ve yaratıcı grafik tasarımı hizmetleri
veren özel ihtisas birimleri ile Ankara ve
İstanbul'da yer alan tasarım ofislerinde çözüm
ortaklığı hizmeti sunuyor.
Ürün tasarımında sürekliliği, işlevsel ve farklı
çözümleri ile sıradışını, ayrıntıya verilen önem ile
toplam kaliteyi yakalamak isteyen oluşum, her
zaman üretilebilir olanı müşterisine sunmayı ve
dinamik tasarım süreçlerindeki etkili akılcı
çözümleri ile ürün tasarımı konusunda hızla
markalaşmayı planlıyor.
Ayrıntılı çözümleri ile özgün tasarımın gücünü
üreticinin fark etmesini sağlamanın yanında farklı
çözümlerin ürünlerin satış şansını artırdığı bilinci
kadar, nitelikli ve farklı ürünler ve toplam kalite,
satış sonrası hizmetler ile ancak ihracat
potansiyelinin yakalanabileceği noktasındaki
üretici bilincini artırma görevini titizlikle sürdürüyor.
Ürün geliştirmedeki süreklilik kadar ürün
çizgisindeki ve satış sonrası hizmet kalitesindeki
uyum ile marka yaratılabileceğini vurgulamayı
mesleki sorumluğun bir ön gereği kabul eden
Designnobis, kaliteli ürün çözümleri ile kalitede
sürekliliği yakalamayı ve uluslararası tasarım
dünyasında kabul görmeyi planlıyor.
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Surf
Surf Tv Koltuğu, günümüz tv izleme keyfine yeni
bir soluk getirmek amacıyla tasarlandı. Sıradışı
görünümü, ergonomi ve işlevsellikle birleşerek
kişinin tv zevkini maksimize ediyor. Ev sineması
ve ses sistemleri kumandalarını sehpaya gerek
olmaksızın kolay ulaşılabilir ve karmaşadan uzak
bir şekilde saklayacak yeni bir konsept ile
kurgulandı.

Floger
Floger, estetik görünümü ve sert cizgileriyle öne
çıkan, rahatlıkla ev ve ofislerde kullanılabilecek
dinamik bir tasarım. Kapanabilen arkalığıyla kolay
istiflenebilen Floger, değişik renk seçenekleri
sayesinde kolaylıkla mekanlara uyum gösteriyor.

The Loop
The Loop konumlandırıldığı mekan değerlerine
saygılı bir hitech mobilya olarak düşünüldü.
Günümüz mimari değerlerine uyumlu ve
minimalist bir çizgide, kamusal alanlarda kısa
soluklu oturmalar için kullanılmak üzere
tasarlanan üçlü oturma grubu The Loop,
elektrostatik boyalı farklı metal malzemelerden
üretildi. Ürün, Balıkçıoğlu Mobilya tarafından 2005
yılında üretildi. Ergonomik tasarımı, sağlam
yapısı, ince kesitleri ve çarpıcı ayrıntılarıyla ürün
yelpazesindeki benzer ürünlerden farklılaşıyor.
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