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Nurus, geleceği șekillendiren markalardan biri olarak, disiplinlerarası bilgi transferi sağlayan 
German Design Council üyeleri arasında yer alıyor. Gelecekteki çalıșma yöntemlerini araștıran ve 
kritik bașarı faktörlerini belirleyen bir kuruluș olan Fraunhofer IAO Research Network Office 21® 
içinde de bulunan Nurus, aynı zamanda özgün tasarımları destekleyen Be Original Americas’ın 
üyesi. 16 milyondan fazla mimarın, iç mimarın ve tasarım meraklısının takip ettiği “Architonic En 
İyi 200 Marka” listesinde de yer alan Nurus, kreatif endüstrideki çalıșmalarına büyük bir 
kararlılıkla devam ediyor.
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Nurus insanları,1927 yılından beri aynı etik değerlere sadakatle sahip çıkıyor.
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Nurus, 1927 yılından günümüze kadar 
profesyonel mobilyaların yönetimi ve 
tasarımı alanlarında çağdaş bir yaklaşım 
sergileyerek fark yaratmaya devam ediyor. 
Nurus üretimini kullanıcı odaklı ve çevresel 
normlara uygun olarak gerçekleştiriyor.

Nurus, kurulduğu ilk günden beri aynı
etik değerlere sadakatle sahip çıkan;
çalışanlardan, tasarımcılardan,
tedarikçilerden ve çözüm ortaklarından 
oluşan çok büyük bir aile.
Güven ve sadakat duyguları
ailenin üyelerini birbirine bağlıyor.

 Sektör içinde yenilikçiliğiyle tanınan ve
dünya çapında lider bir marka olan

Nurus 1927 yılından bu yana, 
dünyada 50'den fazla küresel noktada 
uzmanlığını kullancılarıyla paylaşıyor ve 

bölgesel lider olmak hedefiyle 
mağazalarının sayısını artırarak, körfez 
ülkelerindeki konumunu güçlendiriyor.

Firmanın çalışmaları, stratejik bir adım 
atılarak Dubai’de açılan Nurus 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika odaklı 
yönetim merkezi sayesinde güçleniyor. 

Avrupa’nın lojistik ve finans 
merkezlerinden biri olan Münih’te açılan 

yönetim ve satış merkezi ile global 
adımlarına devam ediyor. 

Bağımsız jüriler tarafından birçok ulusal 
ve uluslararası ödüle layık görülen 

Nurus, Türkiye’deki tüketicilerin, 
üreticilerin ve tasarımcıların gözünde 

ödüllendirme sistemlerine dair 
farkındalık oluşturmak konusunda çok 

önemli ve etkin bir role sahip.

Derin
kökler...

Nurus insanları, 1927 
yılından beri aynı etik 
değerlere sadakatle
sahip çıkıyor.

KÜRESEL VARLIK

Fikirlerin,
ürünlerin ve
insanların
buluşma
noktası.

Nurus Germany
88North Riesstrasse 12 80992

Münih, Almanya

Nurus HQ
1. Organize Sanayi Bölgesi 

Osmaniye Mah. Oğuz Cad. 25 
06935 Sincan, Ankara, Türkiye

Nurus DMCC
Unit No: 526, DMCC 

Business Centre, Level No 1,
Jewellery & Gemplex 3 - Dubai, BAE

Nurus Export
Büyükdere Cad. Karakol Sok. No.2

34330 Levent, İstanbul, Türkiye
export@nurus.com

nurus otel, restorant ve kafe çözümleri
4/5



Nurus, 1927 yılından günümüze kadar 
profesyonel mobilyaların yönetimi ve 
tasarımı alanlarında çağdaş bir yaklaşım 
sergileyerek fark yaratmaya devam ediyor. 
Nurus üretimini kullanıcı odaklı ve çevresel 
normlara uygun olarak gerçekleştiriyor.

Nurus, kurulduğu ilk günden beri aynı
etik değerlere sadakatle sahip çıkan;
çalışanlardan, tasarımcılardan,
tedarikçilerden ve çözüm ortaklarından 
oluşan çok büyük bir aile.
Güven ve sadakat duyguları
ailenin üyelerini birbirine bağlıyor.

 Sektör içinde yenilikçiliğiyle tanınan ve
dünya çapında lider bir marka olan

Nurus 1927 yılından bu yana, 
dünyada 50'den fazla küresel noktada 
uzmanlığını kullancılarıyla paylaşıyor ve 

bölgesel lider olmak hedefiyle 
mağazalarının sayısını artırarak, körfez 
ülkelerindeki konumunu güçlendiriyor.

Firmanın çalışmaları, stratejik bir adım 
atılarak Dubai’de açılan Nurus 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika odaklı 
yönetim merkezi sayesinde güçleniyor. 

Avrupa’nın lojistik ve finans 
merkezlerinden biri olan Münih’te açılan 

yönetim ve satış merkezi ile global 
adımlarına devam ediyor. 

Bağımsız jüriler tarafından birçok ulusal 
ve uluslararası ödüle layık görülen 

Nurus, Türkiye’deki tüketicilerin, 
üreticilerin ve tasarımcıların gözünde 

ödüllendirme sistemlerine dair 
farkındalık oluşturmak konusunda çok 

önemli ve etkin bir role sahip.

Derin
kökler...

Nurus insanları, 1927 
yılından beri aynı etik 
değerlere sadakatle
sahip çıkıyor.

KÜRESEL VARLIK

Fikirlerin,
ürünlerin ve
insanların
buluşma
noktası.

Nurus Germany
88North Riesstrasse 12 80992

Münih, Almanya

Nurus HQ
1. Organize Sanayi Bölgesi 

Osmaniye Mah. Oğuz Cad. 25 
06935 Sincan, Ankara, Türkiye

Nurus DMCC
Unit No: 526, DMCC 

Business Centre, Level No 1,
Jewellery & Gemplex 3 - Dubai, BAE

Nurus Export
Büyükdere Cad. Karakol Sok. No.2

34330 Levent, İstanbul, Türkiye
export@nurus.com



Nurus Design Lab®

diğer tasarımcılarla birlikte
uyum ve iş birliği içinde çalışır.

Tasarım ve mühendisliğin
bütünleşmesi.

Yenilikçi tasarımlar ve çağın 
ötesinde ürünler.

Nurus için tasarım bir başlangıç 
değil, ihtiyaçla başlayan bir sürecin 

son noktasıdır. Nurus, insanların 
değişmekte olan ihtiyaçlarını anlar 

ve araştırma-geliştirme üzerine 
kurulu yenilikçi yaklaşımı sayesinde 

geleceği şekillendiren ürünler 
tasarlayarak çağının ötesinde 

çözümler üretir.

Nurus’un geliştirdiği Nurus Links® sayesinde, 
elektronik cihazlarınızı Nurus ürünleri ile eşleştirebilir, 

cihazınızdan bilgi aktarıp, görüntülü bir toplantı 
organize edebilirsiniz. Cihazınızı hızlı bir şekilde şarj 
edebilir ya da dilerseniz Nuruslinks'in multi-medya 
özellikleri sayesinde işinizi rahatlıkla çözebilirsiniz.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Nurus Design Lab®, markanın tasarım 
stratejisinin belirlenmesinden ürünün pazara 
sunulmasına kadar her aşamada etkilidir. Ürün 
geliştirme aşamasında, Nurus Design Lab® 
diğer tasarımcılarla birlikte uyum ve iş birliği 
içinde çalışır. Kullanıcının ihtiyaçları ve 
işlevsellik, Nurus’un tasarımlarının başlangıç 
noktasını oluşturur. Bu aşama, ergonomi, 
sürdürülebilirlik ve estetik kaygılar göz önüne 
alınarak sürdürülür ve teknolojik gelişmeler 
takip edilerek her zaman güncelliğini korur.
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Nurus Çözümleri

Nurus, global pazarlardaki büyük 
ölçekli proje tecrübelerinden de 
beslenerek, eğitimin değişen 
dinamiklerine uygun yenilikçi
ürünler tasarlar.

Bir moda tasarım okulu ile 
mekatronik teknisyeni yetiştiren bir 
okulun ihtiyaçlarındaki farkları doğru 
okuyarak, eğitimcilerin hedef ve 
gereksinimlerine uygun projeler 
geliştirir. Nurus, projelere özel 
tasarladığı ürünler ve standart ürün 
gamıyla, bir “tek nokta” tedarikçisidir.

Her detayı teknoloji, deneyim ve
özenle tasarlayan Nurus,
kullanıcısına kişisel konfor sunan
ürünleri ile sağlık sektörüne uygun
çözümler üretir. 

Nurus, hem çalışanların 
hem de hastaların
ihtiyaçlarını anlayarak, 
yenilikçi çözümler sunar. 

Eğitimde
Yenilikçi Ürünler.

Sağlık Sektörüne
Ergonomik Çözümler.

Sağlık ÇözümleriEğitim Çözümleri

İnsan trafiğinin en yoğun olduğu 
terminaller, çalışanlar ve yolcular için 
farklı gereksinimler doğurur. 

Teknolojinin değişim hızıyla birlikte, 
insan davranış ve alışkanlıkları da 
aynı hızla değişir.

Akılcı
Ürünler.

Terminal Çözümleri

Nurus, kurumsal ofislerden ev 
ofislere, yeni başlangıçlardan köklü 
kurumlara kadar birçok farklı yapıda 
ve sektördeki müşterilerin değişen 
ihtiyaçlarını analiz ederek, değişen 
çalışma gereksinimlerine uygun 
çözümler sunar.
 
Ergonomik, fonkiyonel, verimliliği ve 
motivasyonu olumlu yönde etkileyen 
tasarımlarıyla, 'mutlu ofisler' için 
insan odaklı ofis çözümleri üretir.

Bilgi birikimi ve uzmanlığıyla 
sektörün öncü markası olarak, 
geleceğin çalışma hayatına yön 
verirken, Nurus Digital Chain® 
sistemi sayesinde üretimden 
teslimata kadar bütünleşik ve 
hatasız bir süreç yönetimi sağlar.

Mutlu
Ofisler.

Ofis Çözümleri

Nurus, otel odaları, loungelar, 
restoranlar, toplantı odaları, 
oditoryumlar, idari ofisler ve iş 
merkezlerinde kullanıcılar için 
maksimum konfor ve motivasyonu 
amaçlar. 
 
Nurus, iş ve tatil konseptli otellere en 
uygun çözümleri sağlar. İş konseptli 
otellerde, misafirlerin kolayca verimli 
toplantılara odaklanabileceği alanlar 
oluşturur. Nurus ürünleri bir çok 
alanda kullanılarak,  konaklama 
süreleri boyunca misafirlere ev 
konforu sağlar.

Nurus dayanıklı ve çevre dostu 
ürünler üretir. Geniş kapsamlı 
projelerde anahtar teslim çözümler 
sunar. 

Otellerde Ev ve Ofis 
Konforu.

Otel, Restaurant ve 
Cafe Çözümleri

Nurus, farklı iş alanlarındaki 
uzmanlığını, teknolojik üretim 
altyapısıyla birleştirerek özel kontrakt 
projeler için anahtar teslim çözümler 
sunar. 

Otellerden hastanelere, ofislerden 
üniversitelere ve hatta 
havaalanlarına kadar bir çok farklı 
projeye yönelik özel çözümleri, sabit 
ve hareketli mobilya seçenekleriyle 
kullanıcı gereksinimlerini karşılar.

Nurus
Uzmanlığı.

Kontrat Projeler
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Nurus Links®



Mobilyaya entegre bir bağlantı çözümü olan Nurus Links®, teknolojik özellikleri sayesinde hem 
günümüzün hem de geleceğin değişken ihtiyaçlarına hızlı, işlevsel ve pratik çözümler üretiyor.

İhtiyaçlarınız doğrultusunda farklı kombinasyonlar oluşturabileceğiniz Nurus Links®, masanızdan 
kalkmadan elektrik bağlantılarına kolayca ulaşmanızı sağlıyor ve sizi gereksiz kablo karmaşasından 
da kurtarıyor.

Akıllı Enerji Dağıtım Sistemi: Nurus Links®

nurus otel, restorant ve kafe çözümleri
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Kablosuz Şarj İnternet Bağlantısı

Artık mobil cihazlarınızı şarj etmek için
Nurus Links® kablosuz şarj alanına koymanız 
yeterli!

Nurus Links®, CAT6 bağlantısı ile internet 
erişimi sağlayarak çalışanlara hareket 
özgürlüğü veriyor.

Nurus Links®, farklı cihazlar için USB port, 
mikro USB ve priz seçenekleriyle işlevsel 
çözümler sunuyor.

Hızlı Şarj Multimedya Paylaşımı

USB, VGA ve HDMI girişleri ile ekrana veri 
aktarımı sağlayarak ekip çalışmaları, video 
konferanslar ve sunumlar için işlevsel ve 
pratik bir platform oluşturuyor.



Rezervasyon sisteminin akıllı yazılımı sayesinde toplantılar, bireysel 
çalışmalar ya da takım çalışmaları için bir odayı ya da masayı 
rezerve edebilir, katılımcılara çalışma alanı ve saati ile ilgili bildirim 
gönderebilir, çalışma alanında ihtiyaç duyduğunuz yiyecek ve 
içecekler konusunda mutfağa ya da teknik cihazlar konusunda 
kurumun farklı birimlerine isteklerinizi iletebilirsiniz.

Nurus Links® Akıllı Rezervasyon Sistemi
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Nurus Links® Batarya
Nurus Links® bataryalar, ‘her zaman açık’ adaptörleri devre dışı bırakarak enerji tüketimini optimize 
etmenizi sağlıyor. Nurus Links® ile istediğiniz yeri bir şarj ve akıllı iletişim ünitesine dönüştürerek 
sürdürülebilir enerji dağıtımını sağlayabilir; bireysel çalışmaların, ekip çalışmalarının, toplantıların, 
sunumların, eğitimlerin ya da video konferansların gerçekleştirilebileceği; kullanım amacına uygun
olarak kurgulanmış çeşitli mekanlar oluşturabilirsiniz.

Düşük enerji tüketimi sağlayan küçük bataryalar ile mobil cihazlarınızı şarj edebilir, veri ve multimedya 
paylaşımlarını yapabilirsiniz. 

Farklı voltajlarda ayarlayabileceğiniz büyük bataryalarla ise; bilgisayarlarınızı şarj edebilir, ortak
alanlarda ethernet gücüyle rezervasyon sistemini kullanabilir ve Otto gibi yüksekliği ayarlanabilir 
masaların yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.





Nurus
Wellness



Nurus Body Wellness ile hareketsiz yaşam şeklinin ve uzun süre oturarak çalışmanın sebep olduğu 
sağlık sorunları riskini en aza indirebilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Nurus Body Wellness uygulaması, Take 5 ile yapabileceğiniz esneme, germe ve kuvvetlendirme gibi 
egzersizleri videolar ve egzersiz programları aracılığıyla çalışabilmenize yardımcı oluyor. Uygulama, 

günlük egzersiz programlarını içermesinin yanı sıra geçmiş aktivitelerinizi takip edebilmenizi de 
sağlıyor.

Nurus Body Wellness uygulamasında yer alan egzersizler, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ile birlikte hazırlanmıştır.

Nurus Wellness Applications

Nurus Body Wellness

nurus otel, restorant ve kafe çözümleri
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Yaşam alanlarınızın akustik kalitesini ölçmeniz ve yankılanma süresini gerekli seviyeye 
getirebilmeniz amacıyla ürettiğimiz Nurus Acoustic Wellness, aynı zamanda özelliklerini (boyut, oda 
tipi, vb.) belirttiğiniz mekanın akustiğini ölçerek aşırı yankılanma süresini düzeltmek için ses emici 

ürünlerin seçimine yardımcı oluyor.

Nurus Light Wellness’i ışığın şiddetini, titreşimini ve renk sıcaklığını ölçerek sağlıklı bir ortamda 
çalışıp çalışmadığınızı öğrenebilmeniz ve dilerseniz ölçüm sonuçlarını kaydedebilmeniz

için geliştirdik.

Nurus Light Wellness ile ölçümünü yapabileceğiniz değerler: Lux Metre, Işık Titremesi Testi
ve Kelvin Metre’dir.

Nurus Acoustic Wellness

Nurus Light Wellness



Take 5’ı ‘çalışma alanlarında sağlık’ 
anlayışımızdan yola çıkarak; uzun 
süreli oturmanın sebep olduğu 
sağlık sorunlarını en aza indirmek, 
molalarınızı daha etkili bir şekilde 
değerlendirmenizi sağlamak ve 
motivasyonunuzu artırmak amacıyla 
tasarladık.

Uzun süre masa başında çalışmak 
ve aynı pozisyonda oturmak 
boyun düzleşmesi, karpal tünel 
sendromu, obezite ve depresyona 
sebep olmasının yanı sıra kronik 
kas ağrılarının, krampların ve duruş 
bozukluklarının ana nedenleri 
arasında yer alıyor. 

Take 5 stresten uzaklaşmanıza, 
zihninizin dinlenmesine, 
yenilenmenize, kan akışınızın 
düzenlenmesine, kaslarınızın 
çalışmasına ve duruşunuzun 
düzelmesine yardımcı olarak bu 
olumsuz etkileri en aza indiriyor.

5 Dakikada Yenilenmenin Anahtarı:
Take 5

nurus otel, restorant ve kafe çözümleri
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Take 5, çalışma alanında enerjinizi ve motivasyonunuzu artırabileceğiniz; yoğun çalışma 
yaşamınızda yalnızca 5 dakika ayırarak sağlığınızı koruyabileceğiniz bir egzersiz aracıdır. Alışılmış 
egzersiz araçlarını değil, aynı zamanda bir mobilya olan Take 5, aynası ile çalışma alanlarına yenilik 
getirmesinin yanı sıra daha sağlıklı olma ve egzersiz yapma isteğini de tetikliyor.

Take 5, profesyonel bir egzersiz ekipmanı değildir. Sağlığınıza katkıda bulunmak amacıyla, 
farklı yaşlarda ve vücut ölçülerine sahip herkesi motive edecek özelliklerde, esneme, germe ve 
kuvvetlendirme gibi hafif egzersizleri yapmanızı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.





Odalar
Nurus, otel odalarında ve süitlerde 
misafirleri ev sıcaklığı ve konforu 
sunan ürünleriyle buluşturur. Farklı 
çözümleri ile otel odalarının birçok 
ihtiyacını karşılar.



Alava

Loft U Too

Ela, Edgar

Odalar

Dinlenmek ve rahatlamak için

nurus otel, restorant ve kafe çözümleri
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Alava, yekpare gövdesi ve kabuğu andıran formu ile modern bir karaktere sahiptir. Geniş renk 
yelpazesi ile ofislerden bekleme salonlarına, sosyal alanlardan, otel ve restoranlara kadar pek 
çok alanda kullanılabilir. Alava’nın tek parça olarak üretilen gövdesi %100 geri dönüştürülebilen 
malzemeden yapılmıştır. Alava sürdürülebilir tasarımı sayesinde Green Good Design 2015 ödülünü 
kazanmış ve yılın en inovatif çevreci tasarımlarının bulunduğu Top Green 100 listesinde yer almıştır.



Vika, Sema, Alava, U Too, Claire, Drop, Loft





Chiara

Waves

Greta, Edgar 

U Too, To

Odalar

nurus otel, restorant ve kafe çözümleri
28/29





Hi&Lo, SemaCP1

AtlanticJuna

Odalar

nurus otel, restorant ve kafe çözümleri
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Greta, Edgar, Eon





Bekleme ve 
Lounge
Kullanıcıların duygusal ve fiziksel 
ihtiyaçları gözetilerek bekleme 
alanları için tasarlanan Nurus 
ürünleri, konforlu alanlar oluşturur.



Loft

Isola Media Wall

To

Greta, Tara, Brooklyn

Bekleme ve Lounge

Keyifli ve konforlu anlar
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Stone, Tara, To



Luna, To

Tara, BrooklynTan, Loop Lounge

Hi&Lo

Bekleme ve Lounge
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4U





Konsantrasyon 
Alanları 
Nurus’un ihtiyaçlarınıza uygun 
ürünleri, sessiz bir ortama 
gereksinim duyduğunuzda sizinle. 
Nurus sayesinde bu alanlarda 
dilediğiniz zaman konsantre 
olarak çalışabilir, toplantılarınızı 
gerçekleştirebilirsiniz.



Isola Toplantı, Nurus Links®

Picnic, Isola Media Wall, Nurus Links® Isola, Waves

Greta Yüksek Sırt

Konsantrasyon Alanları

Toplantının Tanımı

nurus otel, restorant ve kafe çözümleri
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Isola, Uneo

ORGATEC 2014





Ortak
Alanlar
Ortak alanlar çok sayıda işinizi 
yapmanıza destek olurken, 
rahatlığı ile dinlenmenizi de sağlar.



Stone, EdgarPeak, Cork, Sema

U Too Connect

Ortak Alanlar

Rahatlatan çözümler
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Onda, R2



ToFly

Taklamakan Porta Venezia

Ortak Alanlar
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4U, Chiara, Sema





Restoran
Kafe ve Barlar
Nurus kafe, restoran ve barlarda 
şık çözümleriyle mekanda 
sosyalleşme imkanı verirken sıcak 
bir atmosfer oluşturur.



Connect, EonFiorellina, Drop Table

Drop Chair, Bobo Aro

Restoran, Kafe ve Barlar

Farklı beklentiler için

nurus otel, restorant ve kafe çözümleri
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Tara, Greta



Have a Break, BoboPorta Venezia

Eon Tau, Eon

Restoran, Kafe ve Barlar
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Alava, Brooklyn





Konya Selçuklu Kongre Merkezi

Toplantı ve 
Konferans
Toplantı ve konferans alanlarında 
fonksiyonellik ve konfor önemli 
role sahiptir. Nurus, küçük toplantı 
salonlarından, geniş konferans 
alanlarına kadar birçok ihtiyaca 
yönelik çözümler sunar.



Greta Toplantı, Nurus Links® Eon

Azaldu Isola Toplantı, Nurus Links®

Toplantı ve Konferans

Büyük fikirler için ilham verici atmosfer

nurus otel, restorant ve kafe çözümleri
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Inno, Sacha



Pila, WavesIsola Toplantı, Nurus Links®

Waves, U Too Pitstop, Nurus Links®

Toplantı ve Konferans
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Eon, Nest



Picnic, Mono

Odire

Nest, Tune

Pitstop, Tune, Nurus Links®

Toplantı ve Konferans
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Waves, Pila





Ofisler
Nurus iş hayatına yönelik yaratıcı 
ve akılcı çözümler sunar. Nurus 
ürünleri, gerektiğinde bireysel 
çalışmayı desteklemenin yanı sıra, 
verimli ve keyifli ekip çalışmasını 
teşvik eder.



I/X, To, SebenU Too, R2

Lunar, Breeze Pila, Breeze, R2

Ofisler

Yaratıcı ve akılcı çözümler
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Pila, Breeze



REFERANSLAR

Four Seasons Hotel, Cenova

Lykia World, Fethiye

Motel One München - 
Deutsches Museum, Münih

• Adina Apartment Hotels, Almanya

• Bodrum Princess Deluxe Resort & Spa

• Crown Plaza, İzmir

• Diamond Of Bodrum

• Four Seasons Hotel Des Bergues, Cenova

• Helios Palace, Bulgaristan

• Hilton Bomonti İstanbul

• Hotel Richmond Nua Wellness Spa, Sapanca

• Ilıca Hotel Spa & Wellness Resort Hotel, Çeşme

• Kazan State House, Tataristan

• Khanzad Hotel, Irak

• Lares Park, Antalya

• Lykia World, Fethiye

• Malobo Convention Center, Ekvator Ginesi

• Mandarin Hotel, Bodrum

• Motel One München - Deutsches Museum, Münih

• Nato Summit 2006, İstanbul

• Özdilek Hotel, İzmir

• Radisson Blu Hotel, İstanbul

• Renaissance Hotel, Moskova

• Rixos Premium Hotel, Bodrum

• Rixos Hotel, Tekirova

• Rixos Hotel, Konya

• Sio Seaside Hotel, Libya

• Sir Villages, Libya

• Sitel Hotel, Libya

• Xanadu Island Hotel, Bodrum

• Wyndham Grand Hotel, İstanbul

nurus otel, restorant ve kafe çözümleri
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REFERANSLAR

Richmond Nua Wellness Spa 
Hotel, Sapanca

Xanadu Island Hotel, Bodrum

Malobo Kongre Merkezi, 
Ekvator Ginesi

Rixos Premium Hotel, Bodrum

Renaissance Hotel, Moskova

Wyndham Grand Hotel,
İstanbul



Nurus Tasarım Yönetimi Taklamakan U Too

4U Flat Me Too

Pitstop Onda Mare

I/X Kiss Sema

2008
İyi Tasarım Ödülü

product
design
award

2004

2010
İyi Tasarım Ödülü

2010
İyi Tasarım Ödülü

2012
İyi Tasarım Ödülü

Dave, Marla, Ela RenéeLeaves
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Take 5

Eon / Eon Terminal

Greta

Caria

Have a Break

Mila

Diadem

Ashbury

Uneo

Pila

Picnic

Mio

Lips

Isola

Alava / Alava Bench

Tan

Inno

Noctus



TASARIMCILAR

Nurus, kullanışlı ve şık 
ürünlerini ödüllü yönetim ekibi 
ve dünyaca ünlü tasarımcılar 
ile birlikte hayata geçirir.

Nurus, üretimde sadece 
uluslararası norm ve 
standartlara uygun, lisanslı, 
geri dönüştürülebilir ve çevre 
dostu maddeler kullanır.

Dominique DavidDefne KozClaus BreinholtCharles PollockCan Yalman

Lievore Altherr Molinaİnci Mutlu Jacob Thau Koral Erat

Radice Orlandini Shelly Shelly Martin BallendatPaolo Favaretto

Stefan Brodbeck Studio Zetass Tanju Özelgin Yves BeharSilvia Suardi & Sezgin Aksu

Monica Förster

Ömer Ünal

Noe D. Lawrance Nurus Design LabMurat Tabanlıoğlu & Melkan Gürsel

Alper Böler Atilla Kuzu Aziz SarıyerArik LevyAndreas Ostwald

Flippo MambrettiDorigo Design Fabrizo BatoniCuldeSac

Ece Yalım Design Studio Fritz Frenkler & Anette Ponholzer Giancarlo Bisaglia
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TASARIMCILAR

Nurus, kullanışlı ve şık 
ürünlerini ödüllü yönetim ekibi 
ve dünyaca ünlü tasarımcılar 
ile birlikte hayata geçirir.

Nurus, üretimde sadece 
uluslararası norm ve 
standartlara uygun, lisanslı, 
geri dönüştürülebilir ve çevre 
dostu maddeler kullanır.

Dominique DavidDefne KozClaus BreinholtCharles PollockCan Yalman

Lievore Altherr Molinaİnci Mutlu Jacob Thau Koral Erat

Radice Orlandini Shelly Shelly Martin BallendatPaolo Favaretto

Stefan Brodbeck Studio Zetass Tanju Özelgin Yves BeharSilvia Suardi & Sezgin Aksu

Monica Förster

Ömer Ünal

Noe D. Lawrance Nurus Design LabMurat Tabanlıoğlu & Melkan Gürsel

Alper Böler Atilla Kuzu Aziz SarıyerArik LevyAndreas Ostwald

Flippo MambrettiDorigo Design Fabrizo BatoniCuldeSac

Ece Yalım Design Studio Fritz Frenkler & Anette Ponholzer Giancarlo Bisaglia



Nurus, üretimde sadece 
uluslararası norm ve 
standartlara uygun, lisanslı, 
geri dönüştürülebilir ve çevre 
dostu maddeler kullanır.

Nurus makes sure
that the materials
used in manufacturing
are in conformity
with international norms 
and standards,
are certified, recyclable
and environmentally
friendly.

Nurus is a member of FIRA and BIFMA and holds the EN ISO 9001certificate since 1996,
EN ISO 14001 certificate since 2004 and OHSAS 18001 certificate since 2007 to present.

nurus terminal solutions catalog
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Nurus, geleceği șekillendiren markalardan biri olarak, disiplinlerarası bilgi transferi sağlayan 
German Design Council üyeleri arasında yer alıyor. Gelecekteki çalıșma yöntemlerini araștıran ve 
kritik bașarı faktörlerini belirleyen bir kuruluș olan Fraunhofer IAO Research Network Office 21® 
içinde de bulunan Nurus, aynı zamanda özgün tasarımları destekleyen Be Original Americas’ın 
üyesi. 16 milyondan fazla mimarın, iç mimarın ve tasarım meraklısının takip ettiği “Architonic En 
İyi 200 Marka” listesinde de yer alan Nurus, kreatif endüstrideki çalıșmalarına büyük bir 
kararlılıkla devam ediyor.

Nurus 
geleceği 

şekillendiriyor






