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Tamamen geri dönüşümlü malzemeden üretilen eco-
bench, kolaj montajı, istiflenebilir oluşu ile oldukça 

pratik bir oturma grubu. 
Basit ince ayrıntılarıyla, 
doğaya saygılı bir ürün 
olan eco-bench, 30 mm 
OSP panel malzeme 
ağırlıklı bir ürün. 
Hakan Gürsu, Dr. 
Ind. tarafından 
tasarlandı.

Bumerang Tv Koltuğu, estetik ve işlevsel tasarımı ve 
canlı renkleriyle salona hareket katan bir çizgiye 

sahiptir. Ergonomik oluşunun yanında, bardak, 
kumanda vb. için sağladığı saklama alanı ile de 

kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor.

The Loop konumlandırıldığı mekan değerlerine saygılı bir hi-tech mobilya 
olarak düşünüldü. Günümüz mimari değerlerine uyumlu ve 
minimalist bir çizgide, kamusal alanlarda 
kısa soluklu oturmalar için kullanılmak üzere tasarlanan üçlü oturma grubu Loop, elektrostatik 

boyalı farklı metal malzemelerden üretildi. Ergonomik tasarımı, sağlam yapısı, ince 
kesitleri ve çarpıcı ayrıntılarıyla ürün yelpazesindeki benzer ürünlerden farklılaşıyor. 

Zarif çizgisi ve sağlam yapısıyla şehir kimliği ile örtüşen 
bir kent mobilyası tasarımı olan CityLights,  paslanmaz 

çelik levha bükülerek üretilirken, demonte oluşu ile 
depolama ve taşımada kolaylık sağlar. Konforlu bir 

oturma sağlamasının yanında renk uygulaması ile öne 
çıkan ürün, tamamen 

geri dönüşümlü 
malzeme kullanılarak 

tasarlanmıştır.

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. 

Yalnızca metal malzeme kullanılarak 
demonte parçalar ile kaynaksız üretimi 

sağlanan oturma grubunda, yapısal 
elemanların estetik bir araya gelişi ile 

sade bir form elde ediliyor. Çağdaş 
çizgisi ile ortamla bütünleşebilecek bir 

tasarıma sahip olan oturma grubu, 
yaslanma kısmında akrilik yüzey 

kullanımı ile de marka uygulaması 
yoluyla özelleşebilmektedir.

Ahşap ve metalin ahenkli bir araya gelişi ile 
oluşturulan Zen serisi, malzemeyi gerektiği kadar 
kullanırken aynı zamanda şık ve sağlam bir görünüm 
elde ediyor. İç ve dış mekan kullanımına uygun olan 
ürün serisi, uyumlu çizgisiyle toplu kullanım 
alanlarında rahatlıkla konumlandırılabilir. Basit 
üretimi ve kurulumu ile pratik bir uygulama sağlayan 
ürün, modern mekanlarda kullanılabilecek dayanıklı 
bir oturma grubu olarak tasarlandı.

Paslanmaz çelik levhadan yapılan Foldiese, ince kesitlerine rağmen dayanıklı oluşu yanında ahşabın sıcaklığıyla 
daha rahat bir oturma sağlıyor. Keskin çizgili, sağlam yapılı sade bir üçlü oturma grubu olan Foldiese, iç ve dış 
mekanlarda kullanılmak üzere farklı seçeneklerle Hakan Gürsu, Dr.Ind. tarafından geliştirildi.
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5 yılda International Design Awards, Green Dot Awards gibi 
‘Tasarım Oscarları’ olarak bilinen ödüllerin de dahil olduğu

45 tasarım ödülünün sahibi.

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğretim Üyesi Dr. Hakan Gürsu liderliğinde 2006 yılında kurulan Designnobis, çalış-

malarını Ankara’da sürdürüyor. Ürün geliştirme ve ürün tasarlama alanında ulusal ve uluslararası mecralarda ismin-

den söz ettirmeye başlayan bir tasarım merkezi durumunda. Designnobis, tasarım sürecinin bir takım oyunu olduğu 

bilinci ile 5 yıllık bir süreç içerisinde International Design Awards, Green Dot Awards gibi uluslararası platformda ‘Ta-

sarım Oscarları’ olarak bilinen ödüllerin de dahil olduğu 45 tasarım ödülünü ülkemize getirme başarısını göstererek, 

Türk markasının küresel markette güçlü sesi oldu. Vizyonel yaklaşımı, yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir tasarımları 

ile Designnobis, sürdürülebilir bir inovasyonu hedeflemekte.   www.designnobis.com

Beetling iç mekanlar için tasarlanmış bir oturma sistemi olup, kendine 
ait reklam ve bilgi alanına sahip. Şık şeffaf gövdede iki katman arasına 
yerleştirilebilecek posterler, dikkat çekici reklam yayınları için ideal o-
lup, aynı zamanda işaret ve bilgi verme amaçları için de uygun. 

2010 A'Design Awards yarışmasında ödüle layık görülen ürün, havaalanları, hastaneler ve bankalar gibi bekleme alanına sahip top-
lu mekanlarda kullanabilecek modern bir tasarım.

Beetling, 2010 
A’Design 
Awards 
yarışmasında 
ödül kazandı.
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