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BOX IN A BOX IDEA
YALIN TAN, BOX IN A BOX IDEA
KONSEPTİNİN DOĞUŞUNU ANLATIYOR
YALIN TAN, TALKS ABOUT THE ORIGIN OF
THE BOX IN A BOX IDEA CONCEPT

Tasarım ekibimizle birlikte, Ersa
Showroom’un yeni konseptini
oluştururken çıkış noktamız Ersa’nın
fabrika bünyesindeki güçlü üretim
altyapısıydı.“Box in a Box” fikri işte
bu noktadan hareketle şekillenmeye
başladı. Perakende tasarım konseptimizi,
doğal ve kasıtlı olarak tamamlanmamış
fabrika görüntüsünün öğelerinden
oluşturmaya çalıştık. Bu öğeler,
hem sıradanlığa; hem de şık olmaya
gönderme yapıyor.

Ankara Showroom

Tıpkı malzeme laboratuvarlarında
olduğu gibi, çeşitli malzemelerden
oluşan kutular konseptin bir parçası
olarak yerlerini aldı. Farklı tip ve
ebatlarda tasarladığımız bu kutular,
ofis sistemlerinin ve mobilyalarının
tanımladığı bireysel alanları ve bireyde
uyandırdığı duyguları anımsatıyor. Teşhir
üniteleri için kullandığımız kutular,
aslında çocukların oyuncak bloklarını
sembolize ediyor. Öte yandan, heykelsi
bir görüntüsü olan teşhir kutuları ahşap
ve bakırın, pürüzlü ve pürüzsüzün, ham
ve cilalının oluşturduğu Ersa Fabrika’nın
endüstriyel görüntüsüne ve hissiyatına
eğlenceli bir gönderme yapıyor.
İstanbul’daki showroom, bizim
Ersa adına anlatmak istediğimiz ilk
hikayeydi... Dünyadaki trendler nasıl
değişiyorsa, bu mekanın içerisindeki
hikayelerimiz de değişecek.

Ankara Showroom

İstanbul Showroom

While forming the new concept
of the Ersa Showroom together
with our design team, our point of
departure was the strong production
infrastructure within the Ersa Complex.
The “Box in a Box Idea” began shaping
from that point onward. We attempted
to form our Retail design concept
intentionally from the natural and
incomplete elements of the production
facility image. These components
refer both to the ordinariness and
stylishness.
Just as in the materials lab, boxes
consisting of various materials took
their places as part of the concept.
Boxes designed in different types and
dimensions recall the individualized
spaces defined by office systems and
furniture. Boxes used for exhibit units
symbolize in reality the toy blocks
of children. On the other hand, the
statuesque exhibit boxes make a fun
reference to the industrial image and
ambiance of the Ersa Complex-wood
and copper, rough and smooth, raw
and polished.
The showroom in Istanbul was the
first story we wanted to tell on behalf
of Ersa... Just as trends change in the
world, our stories in this space will also
change.
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BOXINABOXIDEA.COM HAKKINDA
ABOUT BOXINABOXIDEA.COM
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Yalın Tan Jeyan Ülkü İç Mimarlık
imzalı “Box in a Box Idea”
konseptinden yola çıkan projenin
yatırımını, modern çalışma
mekanlarının ihtiyacına uygun,
esnek ve konforlu ürünler sunan
ERSA üstleniyor. Yerli ve yabancı
tasarımcıları buluşturan en büyük
sosyal platform olma vizyonuyla,
Türkiye’de bir ilke imza atan
BoxinaBoxIdea.com sitesi, Nisan
2012 itibarıyla yayına başladı. Site,
mimariden endüstriyel tasarıma,
modadan grafik tasarıma kadar her
alandaki amatör ve profesyonel
tasarımcıları bir araya getirmeyi
misyon ediniyor. WikiBox özelliğiyle
dikkat çeken site, tasarım alanında
Türkiye’nin ilk ve en büyük
sanal kütüphanesini oluşturmayı
hedefliyor.

Initiated by Yalın Tan and Jeyan
Ülkü’s signature interior architectural
“Box in a Box Idea” concept, the
project is being financed by ERSA,
a company that offers flexible
and comfortable products for the
needs of modern office spaces.
With a vision of becoming the
largest social platform that brings
together national and international
designers, the BoxinaBoxIdea.
com website, a first in Turkey, went
live in April 2012. The site has the
mission of connecting amateur and
professional designers who are
active in all areas—from architecture
to industrial design, fashion to
graphic design. Drawing attention
with its WikiBox character, the site
aims to establish Turkey’s first and
richest virtual library in the area of
design.
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GIROFLEX 353
Smart and sensitive.

We believe that well designed chair is more than just the looks.
Giroflex 353 is the sum total of sustainability and comfort. Style
and purpose. Come full circle.

giroflex.com
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RİO 2016 OLİMPİYATLARI LOGOSU
RIO 2016 OLYMPICS LOGO
Londra 2012 Olimpiyatları biter bitmez gözler bir dahaki
olimpiyat oyunlarının yapılacağı Rio de Janeiro'ya, 2016
Olimpiyat oyunu hazırlıklarına çevrildi.

The new Rio 2016 Summer Olympics logo was
unveiled on New Year’s Eve at a
Copacabana beach party in Brazil.
According to the official Rio 2016
Olympic games website:

Londra Olimpiyat oyunlarını simgeleyen
logonun olumsuz eleştiriler alması
da Rio için acaba nasıl bir logo
tasarlanacak beklentisini doğurdu. 2016
Rio Olimpiyatları için logo hazırlama
sürecine giren 139 ajans, birbirleriyle
kıyasıya logo savaşına giriştiler. Sonunda
Tatíl Design'ın tasarladığı logo seçildi.
150 farklı deneme sonucunda en son bu
logoda karar kılan Tatíl Design, Rio'nun
doğal güzelliklerinden ve birleştirici
ruhundan ilham alarak sarı, mavi ve yeşil
renkte üç ayrı figürün birbirlerinin elini
tuttuğu bir logo tasarlamıştır. Rio'nun
meşhur SugarLoaf dağını anımsatıcı şekilde tasarlanan
logoya derinlemesine bakıldığı zaman 3 harfli Rio yazısı da
okunabiliyor.

The brand translates the Olympic spirit
and the nature, feelings, and aspirations
of the athletes, Rio and the cariocas.
Different countries, athletes and peoples
are joined in a warm embrace – in an
individual and collective move, which
at a second glance, reveals one of Rio’s
most beautiful icons, a vibrant Sugar Loaf,
radiating joy, unity, celebration,
and friendship.
The new logo was modelled as a dynamic
3D design that event organizers plan on
implementing at various stages of the games. Its
usages will include 3D sculptures, animations and
laser light shows. The options are endless, really.

YARI GERÇEK

ORİGAMİ OFİS BİNASI

HALF REAL

ORIGAMI OFFICE BUILDING

Bu ofis binası, lüks bir mahallede Arc
de Triomphe ve Place de l'Etoile'ın
hemen yakınında bulunan Friedland'da
yer alıyor.
Proje iki parçadan oluşuyor. Bunlardan
ilki, cadde üzerinde 20 metre
genişliğindeki şeritte bulunan ana
bina, diğeri ise iki avlu arasında kalan
arka uzantısı. Zemin katta bulunan
lobi sokak ve ana bahçe arasında bir
şeffaflık üzerine oynuyor.
Point Supreme ekibi, “I DO/Half Real”
adını verdikleri, bir hafta süren sanat
enstalasyonunda, görsel sanatlar,
müzik ve performans sanatlarını bir
araya getirdi. Enstalasyon, Atina'da
bulunan Six Dogs sanat galerisinde
gerçekleşti.
Point Supreme, galerinin içine
gerçeğin %50 oranında küçültülmüş
modern bir yaşam alanı enstalasyonu
hazırladı. Mekanlar, mavi köpükten
yapıldı. Ziyaretçiler, hem gerçek hem
de maket galeride gezinebiliyor.
Bu durum ortamda "Alice Harikalar
Diyarı'nda" hissi yaratıyor. Önce normal
büyüklüktesiniz, daha sonra da dev
gibisiniz.

Point Supreme collaborated with
two visual artists, a musician and a
performance artist/choreographer to
create an art installation and one week
performance called “I DO/Half Real”.
The proposal reconstructs, with blue
foam, the gallery space of Six DOGS
at 50% of the scale. People visiting
the space encounter the space and its
blue-foam model in it. Like a house in
a house, visitors can move inside the
real gallery and the model gallery. Like
Alice in Wonderland they are normal in
the former and gigantic in the latter.
Everyone’s work engages with the
actual gallery space but also its
miniature version. Any action takes on
a double meaning. It is impossible to
tell the actual scale of any action.

Binanın kafeterya ve toplantı odalarının
etrafındaki yeşil alanlarla kaplı arka
kısmı ise daha özel.
Arsanın alışılmadık konumu projenin
manzarayı kucaklayan ve ondan
faydalanan, aynı zamanda da doğal
aydınlatmayı kullanan bir şekilde
tasarlanmasına neden oldu. Binanın
ana cephesindeki cam ve ikinci bir
katman oluşturan baskılı mermer
desenli kaplaması yapıya sembolik
bir görünüm veriyor.
Sonuçta, çıkan ürün kocaman bir
origami etkisi yaratıyor; bu kıvrımlı
nazik mermer binanın hem içinden
hem de dışından izlenebiliyor.

This office building stands on avenue
Friedland, in the immediate vicinity
of the Arc de Triomphe and Place
de l’Etoile, in a luxurious Parisian
neighborhood.
The project was implemented in
two parts: the main building on a 20
meter-wide strip on the avenue, and
an extension in the rear, between two
courtyard gardens. At the ground
floor level, the lobby plays on the
transparency between the street front
and the main garden.
The building in the rear of the lot is
more private and it is there that the
cafeteria and meeting rooms are laid
out, with garden space on both sides.
The unusual location of the site led
us to design a project that would
embrace and take advantage of the
view and immerse itself in the natural
light. An emblematic showcase of the
building – the main façade is mostly
glass, partially covered with a secondskin of a screen-printed marble
pattern.
The rendered effect is a tremendous
origami and the view of this delicately
folded marble can be enjoyed both
from exterior and interior of the
building.
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İSTANBUL TASARIM
BİENALİ
ISTANBUL DESIGN BIENNIAL

İstanbul Tasarım Bienali kapsamında,
yaratıcı alanlarda faaliyet gösteren
“Paralel Katılımcı” firmalar ile
mimarlık ve tasarım stüdyoları, kendi
mekanlarında, bienal temasıyla
bağlantılı etkinlikler gerçekleştirerek,
kendi kurum kültürlerini ziyaretçilere
sunacaklar.
Ersa’nın da aralarında yer aldığı; +D
Group, Arzum, BMS, Camhane, ÇEBİ,
Dhoku, Dilek Hanif, Koleksiyon, Milli
Reasürans Sanat Galerisi, Mozaik,
NORDist, Tayfun Mumcu, Zebra
Design Factory gibi tanınmış firmalar
ve stüdyoların yanı sıra, “Paralel
Katılımcı” etkinliklerinde İlhan Tekeli,
Ali Cindoruk, Ela Cindoruk, Ayşe
Birsel, Koray Özgen, Yalın Tan, Jeyan
Ülkü gibi başarılı Türk tasarımcıların
yanı sıra Marcel Wanders, Giulio
Cappellini, Filip Pagowski ve Bibi Seck
gibi dünyaca tanınmış tasarımcılar
bulunuyor.
“Paralel Katılımcı” programı
kapsamında düzenlenen atölye
çalışmaları, sergiler, söyleşiler, ürün
tanıtımları, tasarımcı sohbetleri ve
video gösterileriyle ilgili bilgiler
İstanbul Tasarım Bienali web
sitesinden, program kitapçığından
ve yaratıcı kent haritasından takip
edilebiliyor.

İstanbul Tasarım Bienali; Emre Arolat ve Joseph Grima küratörlüğünde, Londra
Tasarım Müzesi Direktörü ve aynı zamanda İstanbul Tasarım Bienali Danışma Kurulu
Üyesi olan Deyan Sudjic’in önerisi ile belirlenen “Kusurluluk” (Imperfection) teması
altında gerçekleştiriliyor.

13 Ekim–12 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleşecek
bienalde; kentsel tasarım, mimarlık, endüstri ürünleri
tasarımı, grafik tasarım, moda tasarımı, yeni medya
tasarımı gibi başlıca alanlar ve ilgili tüm yaratıcı ürün ve
projeleri kapsayan sergiler yer alacak. Bienal sergileri,
İstanbul Modern ve Galata Özel Rum İlköğretim
Okulu’nda yer alırken, etkinlikler şehrin farklı noktalarına
yayılıyor.

The İstanbul Design Biennial will be
held from October 13–December 12,
2012 with the theme of “Imperfection”
adopted on the basis of a suggestion
by Deyan Sudjic, Director of the
London Design Museum and member
of the Advisory Board for Istanbul
Design Biennial, and under the
curatorship of Emre Arolat and Joseph
Grima. İstanbul Design Biennial
exhibitions cover primary areas
such as urban design, architecture,
industrial product design, graphic
design, fashion design, and new media
design as well as all relevant creative
products and projects. While Biennial
exhibits will be located at Istanbul
Modern and Galata Private Greek
Primary School, activities will extend
to various locales in the city.
Within the context of the İstanbul
Design Biennial, “Parallel Participant”
companies, architectural and design
studios active in the creative fields, will
hold Biennial theme-related events at
their own facilities and present their
institutional cultures to visitors.
Including Ersa, reputable companies
and studios such as +D Group, Arzum,
BMS, Camhane, ÇEBI, Dhoku, Dilek
Hanif, Koleksiyon, Milli Reasürans

Sanat Galerisi, Mozaik, NORDist, Tayfun
Mumcu, Zebra Design Factory, and
in the "Parallel Participant" events
world renowned designers such as
Marcel Wanders, Giulio Cappelini, Filip
Pagowski and Bibi Seck in addition
to successful Turkish designers İlhan
Tekeli, Ali Cindoruk, Ela Cindoruk, Ayşe
Birsel, Koray Özgen, Yalın Tan and
Jeyan Ülkü will be present.
Information on studio works,
exhibits, discussion panels, product
presentations, designer conversations
and video presentations organized
within the context of the “Parallel
Participant” program is available on
the Istanbul Design Biennial website
and can be tracked from the program
booklet and creative city map.

Information on studio
works, exhibits,
discussion panels,
product presentations,
designer conversations
and video presentations
within the context of
“Parallel Participant”
program is available
in the Istanbul Design
Biannial web site and
can be tracked from the
program booklet and
creative city map.
http://istanbuldesignbiennial.iksv.org/
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ERSA & TASARIM
ERSA & DESIGN

Ersa’nın yeni ürün tasarımındaki
çıkış noktası, çalışma ortamlarının
gelecekteki ihtiyaçlarıdır. Bu doğrultuda,
geleceğin çalışma trendlerine uygun
ve ofis mekanlarının ihtiyaçlarına cevap
verebilecek nitelikte ürünler üzerinde
yoğunlaşılıyor. Ersa, küresel rekabetin
getirdiği hız ve değişime adapte olabilen;
dünyadaki tüm çalışma kültürlerine
uygun, esnek ofis sistemlerini hayata
geçiriyor. Böylece pratik, ergonomik ve
kişiselleştirilebilen tasarımlarla, çalışanların
ofis ortamındaki mutluluğunu artırmayı
hedefliyor.

Ersa’s new product design departure
point is the future needs of the
work environment. In this respect,
its concentration is on characteristic
products which would be able to respond
to the needs of work trends and office
spaces of the future. Ersa, adapting to
the speed and change brought on by
global competition, creates flexible office
systems appropriate for all types of work
cultures around the world. In this way,
Ersa aims to enhance the happiness of
office employee with practical, ergonomic
and personalizable designs.

Kendi tasarımlarını yaratan Ersa; Aykut
Erol, Ece Selamoğlu Yalım, Murat Erciyas,
Oğuz Yalım, Sezgin Akan, Tamer Nakışçı,
Yalın Tan, Erdem Akan gibi Türk; Claudio
Bellini, Paola De Francesco, João Ramos
Silva gibi uluslararası tasarımcılarla
çalışıyor.

Creating its own designs, Ersa
collaborates with renowned designers
such as Aykut Erol, Ece Selamoğlu Yalım,
Murat Erciyas, Oğuz Yalım, Sezgin Akan,
Tamer Nakışçı, Yalın Tan and Erdem
Akan in Turkey as well as internationally
recognized designers such as Claudio
Bellini, Paola De Francesco, and João
Ramos Silva.
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VITRA, AVRUPA'DA SEKTÖRÜN
ÇEVRESEL STANDARTLARINI BELİRLEDİ
VITRA ESTABLISHED THE SECTORAL ENVIRONMENTAL
STANDARDS IN EUROPE.
VitrA; PE International’ın
danışmanlığında yürütülen süreç
sonunda, dünyada eko-etiketlerin en
kapsamlı standardı olan Tip-III Çevresel
Ürün Beyanı’nı almaya hak kazanan,
Avrupa’nın ilk ve tek seramik sağlık
gereçleri üreticisi oldu.
A producer of ceramic health supplies,
VitrA became at the end of process
consulted by PE International, the
only and first European producer to
be granted the Type-III Environmental
Product Declaration which is the most
comprehensive of the eco-labels
in the world.

Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü (IBU)
tarafından verilen belgeyle;
VitrA’nın seramik sağlık gereçleri
üretiminde, hammaddenin doğadan
elde edilmesinden üretim sürecinde
oluşan atıkların doğaya dönmesine
kadar uzanan yaşam döngüsü
boyunca %100 şeffaf bir çalışma
yaptığı, çevresel performansını nicel
verilerle beyan ettiği belgelendi.
IS0 14025 çerçevesinde hazırlanan
Çevresel Ürün Beyanları (EPD),
sürdürülebilir bina tasarlama
araçlarıyla birlikte doğrudan
kullanılabildiği için, mimarlar ve
planlamacılar tarafından gün geçtikçe
daha fazla talep ediliyor.

EPDler, standart ve
uluslararası ölçekte
kabul gören bir
formda bağımsız
kuruluşlar tarafından
teyit ediliyor.
Beyanın tescil edilmesi, şirketlere
ürün bazlı çevresel bilgiler sunma
bakımından sorumlu olduklarını
kanıtlamalarına yardımcı oluyor.

With the certification provided
to VitrA by German Building and
Environment Institute (IBU) the
process by which VitrA conducts
manufacturing and obtains raw
materials from nature, and the
recycling of production waste
material back to nature has been
documented as being 100%
transparent and its environmental
performance is quantitatively
declared.
Environmental Product Declarations
prepared within the framework
of IS0 14025 is being increasingly
demanded by architects and planners
since they are directly useable jointly
with sustainable building design
tools.

EPDs are confirmed
by independent
organizations according
to the standard and in a
internationally accepted
form.
Registration of declaration assists
the companies in demonstrating that
they act responsibly in providing
product-based environmental
information.
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ERSA GREENLINE
BoXer, Türkiye'nin ileri gelen ve yenilik ile stratejiye
odaklı tasarım firması, ürün sürdürebilirlik
hizmetleri ve çözümlerinde dünya öncüsü PE
International ile güç birliği yaptı.
BoXer, Turkey’s cutting-edge design company
focusing on innovation and strategy joined its
forces with PE International, the global leader in
product sustainability services and solutions.

“Ersa Eko-Tasarım
Projesi” bu kazançlı
işbirliği uygulamasının
ilk ürünlerinden birisidir.
Proje yeşil-ürün ve yeşiliş modeli tasarımına
odaklanmaktadır.
Çevresel etkilerin %80'ine
ürün tasarım aşamasında tesir
edilebileceği gerçeği dikkate
alındığında eko-tasarımın yararları
çevresel sürdürebilirlik açısından
önemlidir.
Bu ek olarak firmalara aynı sektördeki
diğerlerine kıyasla marka iyileştirimi,
ürün yenileme, uyumluluk, risk
yönetimi, ürün farklılaştırma ve

maliyet azaltımı gibi ölçülebilir
üstünlükler sağlamaktadır.
Yukarıda belirtilen kıstaslara uygun
olarak, Ersa'nın tasarım ve üretim
takımlarıyla tam işbirliği içinde
BoXer ve PE International halen
proje üzerinde çalışmaktadırlar.
Bunun gelecekteki bir sonucu olarak
''Ersa Greenline'' Türkiye'de şimdiye
kadar üretilmiş ve pazarlanan
en ''yeşil'' mobilyaların bazılarını
barındırabilir.

“The Eco Design Project
for Ersa” is one the first
implementations of this
fruitful collaboration.
The project focuses on
green product design as
well as green business
model design.
Taking into consideration the fact
that 80% of environmental impacts
can be influenced during the
product design stage, the benefits of
eco design are significant in terms of
environmental sustainability.

actors in the same sector; such
as brand enhacement, product
innovation, compliance, risk
management, product differention
and cost reductions.
In compliance with the above cited
criteria and in full cooperation with
Ersa’s design and production teams,
BoXer and PE International are
currently working on the project.
The future outcome of the latter;
“Ersa’s Green Line” could consist of
some the “greenest” furnitures ever
produced and marketed in Turkey.

In addition to that, it provides
companies with measurable
advantages compared to other

BOĞAÇ ŞİMŞİR
CHIEF ENGINEER

ERDEM AKAN
CHIEF DESIGNER

Born in 1970. Studied mechanical
engineering at Istanbul Technical
University. B. A. at University of South
Florida. 1994- 2002. Started his career
at autmotive in Delphi GM Istanbul as
project engineer, following Hyundai Motor
Company, Turkey, Korea. Indonesian the
field of production & manufacturing, Ford
Motor Company as chief design engineer
Istanbul, Detroit. 2002 - 2005 worked as
R&D expert at Arçelik.

Born in 1973. Studied mechanical
engineering at Bosphorus University,
Istanbul; Industrial Design at University
of Salford, Manchester; design
managemet at Bilgi University, Istanbul.
1996-2001 Undertook various design and
coordination activites for commercial
vehicles at Ford Motor Company,
Istanbul, Dunton and Dearborn studios.
2001-20014 worked as creative director
for several universities.
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EROL ATA’NIN
SAAT ODASI
CLOCK ROOM OF EROL ATA

Ersa’nın Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Ata’nın 2100’den fazla antika ve
nadide saati içeren bir koleksiyonu
bulunuyor. Her türden saatin yer aldığı
koleksiyondaki parçaların hem sayısı
hem de çeşitliliği son on yılda bir hayli
artmış. Başlangıçta obje olarak saati
çağrıştıran ve sağlam ya da bozuk
olduğuna bakmadan bulabildiği her
saati almaya çalışan Ata; sonraları
daha seçici davranarak, tarihi değerleri
yanında özel anlam taşıyan saatlere
yönelmiştir.

Erol Ata, Ersa’s Chairman of the
Board, has a collection of more than
2100 antique and rare time-pieces.
The number of items and variety in
the collection, consisting of all types
of clocks, appears to have increased
substantially during the last decade.
Ata, who initially tried to acquire
any object reminiscent of a clock
regardless of their operational status,
later acted more selectively and
focused on timepieces with special
meaning besides their historical value.

Önceleri üç raflı cam kapaklı bir
dolapta toplamaya çalıştığı saatleri, şu
anda Ersa’nın Ankara fabrikasında yer
alan ofisinde özel bir “Saat Odası”nda,
koridorlarda ve işyerinin değişik
birimlerinde sergileniyor.
Erol Ata’nın saatlerle olan ilişkisi
sadece satın almakla sınırlı kalmıyor.

Timepieces originally gathered in
a glass three-shelf cabinet are now
being exhibited in a special ''Clock
Room'' at his office, as well as in
corridors and different business units
at Ersa's Ankara complex.

Ata, duvar saatlerini
kurmayı, ayarlarını
yapmayı ve sonrasında
tik-tak sesleri eşliğinde
“Saat Odası”nda müzik
dinleyerek çalışmayı
seviyor.
Ata’nın koleksiyonuna katmak istediği
saatlerin ikinci el olması özellikle tercih
sebebi. Çünkü saatler; tarihe tanıklık
ettikleri ve geçmişe ışık tuttukları
ölçüde manevi değere sahipler.

Erol Ata’s relationship with timepieces
is not limited to purchasing only. Ata
enjoys winding the wall timepieces,
making adjustments and working
in the ''clock room'' to the tick-tock
sounds and music. In particular, Ata
prefers secondhand clocks for his
collection because clocks have a
spiritual value to the degree they have
witnessed history and they shed light
on the past.
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Bir saati gördüğü zaman
otomatik, kurmalı, pilli
ya da özel bir sistemle
mi çalıştığını tahmin
edebilen Ata’nın
telefon rehberinde, saat
ticaretiyle uğraşan 60’tan
fazla kişinin ismi kayıtlı.
Gerçek bir koleksiyoncu ruhuna sahip
olan Erol Ata, saatlerin yanında son
5-6 yıldır lambalı radyo, gramofon,
taş plak, 45’likler, 33’lükler, pikap ve
daktilolarla da ilgileniyor.
Saat Odası; Ankara Sincan 1. Organize
Sanayi Bölgesi’nde yer alan Ersa’nın
merkez ofisinde mesai saatlerinde
ziyaret edilebiliyor. Erol Ata, önceden
aranıp bilgi verilmesi durumunda
misafirlerini bu “zaman mabedi”nde
ağırlamaktan büyük keyif alıyor. Odada
bulunan saatler başta olmak üzere,
koleksiyonunun diğer nadide parçaları
hakkında ziyaretçilerine bilgi veriyor.
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Ata can guess at first sight if a
clock is windable, automatic,
battery operated or powered by
another method and has in his
phone the names of more than 60
people engaged in timepiece trade.
Erol Ata, who has the spirit of a
genuine collector, has also become
interested during the past 5-6 years
in tubed-lamp radios, gramophones,
stone records, 45s, 33s, record
players and typewriters.
The Clock Room may be visited
during business hours at Ankara
Sincan 1st Organized İndustrial
zone in the head-office of Ersa.
If notified in advance, Erol Ata
takes great pleasure in welcoming
visitors to this ''Temple of Time''
and provides information on the
timepieces and other rare collection
items.

BOX IN A BOX IDEA: Magazine
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BİR TASARIMIN HİKAYESİ:
"TWINS" NASIL DOĞDU?
THE STORY OF “TWINS”

Dünyanın saygın tasarım ödüllerinden
Red Dot’ı almaya hak kazanan Twins’in
tasarımıyla ilgili ilk fikirler 2008 yılına
dayanıyor. Her şey, Ece Yalım Design
Studio ve Ersa’nın; mekana zenginlik
katacak, bunu yaparken de mimari
tasarımın önüne geçmeyecek bir
misafir koltuğu yaratma hayaliyle
başlıyor.

Hayalin gerçeğe
dönüşmesi yolunda ilk
adım; Ece Selamoğlu
Yalım, Oğuz Yalım ve
Feride Toprak’tan oluşan
tasarım ekibinin, ürünün
konseptini Ersa’ya
sunmasıyla atılıyor.
Simetrik ve birbirinden kopuk iki
parçayla başlayan eskizlerin ardından,
ürünün ilk maketi hazırlanıyor.
Koltuğun daha konforlu ve ergonomik
olmasını sağlayacak doğru açı ve
ölçüler hesaplandıktan sonra bu haliyle
kütlesel bir görüntüye sahip ürüne,
oturma kısmındaki açılı çizgileri devam
ettiren hafif metal ayaklar ekleniyor.
Geriye ürün prototipinin
geliştirilebilmesi için gerekli son
adım, doğru malzemelerin seçilmesi
kalıyor. Bu aşamada, malzemelerin
tasarımla bütünlük sağlamaları ve
konfor sunmaları esas alınıyor. Ürünün
eğlenceli yönünü daha da vurgulamak
isteyenler için, renk alternatiflerine
izin veren, toz tutmayan antialerjik
ve silinebilir keçe kumaşlar; hafif
görüntüyü destekleyecek, minimal,
krom veya boyalı metal ayaklar
kullanılıyor.
Prototip ürüne ergonomiyi artırmaya
yönelik yapılan revizyonların ardından,
seri üretime geçiliyor.
4 ay süren ürün geliştirme sürecinde,
yalnız “misafir”lerin değil, mekanı
tasarlayan iç mimarın beklenti
ve tercihleri de göz önünde
bulundurularak Twins’in ait olduğu
mekanın tarzıyla yarışmayan ancak
varlığıyla görsel bütünlüğe katkıda
bulunacak, hareket getirecek
karakterde olması hedefleniyor.

The initial design ideas for Twins,
which earned the renowned Red
Dot Award, date back to 2008. It all
began with the dream of Ece Yalım
Studio and Ersa to create a guest
chair that would enrich its space
while not overwhelming the present
architectural design.
The first step toward realizing this
dream was taken with a concept
presentation to Ersa by a design
team consisting of Ece Selamoğlu
Yalım, Oğuz Yalım and Feride Toprak.
Sketches, which began with two
symmetrical and separate pieces,
resulted in the first model of the
product.
After calculating the correct angles
and dimensions which would make
the chair more comfortable and
ergonomic, the product with a mass
image was given light metal footing
which streamlined the angular lines of
the seats.
The final step for the development
of the product prototype was the
selection of proper materials. In this
stage, materials were integrated with
the design and the basis of it all was
comfort. Dust-proof, non-allergenic,
wipeable felt cloth offered colour
options for those who wanted to
emphasize the fun aspect of the
product and minimal chromium or
dyed metal footing supporting the
light-look were used.
After ergonomic revisions were made
to the prototype, serial production was
initiated.
During the 4-month product
development process the opinions
and preferences of not only the
''guests'' but also of interior architects
were taken into consideration.
Twins' character was targeted not to
compete with the style of architecture
to which it belongs but to contribute
to visual integration and provide
motion.
Today, the preference of the Twins
product designed as a guest chair for
waiting and manager rooms proves
that the design has achieved its goal.
Twins forms a pleasant contrast with
the straight texture of contemporary
and plain spaces with its dynamic
form and sharp angles. Offering a rich
colour selection, Twins is favored for
its pleasurable dynamism in multi-use
wide reception spaces.
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Günümüzde, misafir koltuğu olarak
tasarlanan Twins’in bekleme ve
yönetici odalarında tercih edilen
bir ürün olması, tasarımın hedefine
ulaştığını kanıtlıyor. Twins, dinamik
formu ve keskin açılarıyla çağdaş
ve yalın mekanların düz dokusuyla
hoş bir tezat oluşturuyor. Zengin
renk seçenekleri sunan Twins, geniş
karşılama mekanlarındaki çoklu
kullanımlarda, ortama keyifli bir
dinamizm kattığı için tercih ediliyor.
Kullanıcı deneyimi açısından
bakıldığında; Twins’in alışılagelmişin
aksine ikiye ayrılmış gibi görünen
formu, görsel bir sürpriz sunuyor.
Parçaların nasıl bir arada durduğunu
sorgulatıp merak uyandırarak,
denemeye davet ediyor. Bu davete
yanıt verip Twins’i deneyenler, ürünü
ergonomik, konforlu ve dengeli
olarak tanımlıyor.

Tekli ve ikili modelleri
bulunan Twins, yalnızca
keçe kumaştan üretiliyor.
15 renk ve 4 ayak
seçeneği, ürünün tercihe
göre kişiselleştirilmesine
olanak tanıyor.
Twins, kalitenin üstün ve öncü
tasarımla birleştiği ürünlere verilen
“Red Dot”ödülünün yanı sıra,
“Design Turkey 2010” kapsamında,
ofis mobilyası dalında “İyi Tasarım”
ödülünün de sahibidir.
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When considered in terms of user
experience, Twins’ seemingly divided
form in contrast to the traditional
offers a visual surprise. It invites
experimentation while creating
curiosity in how the pieces are held
together. Those who respond to this
impulse and experiment with Twins
define it as ergonomic, comfortable
and balanced.
Twins with single and double models
are manufactured only with felt
cloth. 15 colour options and 4 footing
choices permit personalization of the
product according to preference.
In addition to the ''Red Dot'' award
given to products combining quality
with superior and innovative design,
Twins has received the ''Good Design''
award in the office furniture branch in
“Design Turkey 2010”.

BOX IN A BOX IDEA: Magazine
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CLAUDIO BELLINI SÖYLEŞİSİ
CLAUDIO BELLINI INTERVIEW
TR

EN

BİZE SO İŞLEVSEL SİSTEM'İN
TASARIM KAVRAMI VE
ESASLARINDAN BAHSEDER
MİSİNİZ?

COULD YOU TELL US ABOUT
THE SO OPERATIVE SYSTEM’S
DESIGN CONCEPT AND
PRINCIPLES?

Bir tasarımcı ve mimar olarak çok
çalışıyorum. Bu mesleğimin başından
beri ofis mobilyaları alanındaki pek çok
sorunlar hakkında düşündüğüm anlamına
gelir. Bu alanda çalışmayı çok seviyorum
çünkü bir bakıma bunu büyüleyici bir
proje olarak görüyorum. Bu sadece bir
masa veya bir çalışma istasyonu meselesi
değil. Bir iş ortamı için mobilya tasarlarken
genel bir bakış açısını dikkate alıyoruz.
Bir mekan tasarlıyoruz, bir atmosfer
ortamı tasarlıyoruz... Ne zaman bir ofis
mobilya tasarım projesine dahil olsam
bunu zihnimde bir iç mimari projesi olarak
ele alıyorum. Sadece tek tasarım nesnesi
olarak değil... Çalışma bize başkalarıyla
paylaşılan bir ortamda olmayı sağlıyor. Bu
nedenle bizi işimizde mutlu kılan rahat bir
koltukta oturmak değil, tüm ortam içinde
mesut olmak.

As a designer and architect, I am working
a lot. That means, since the beginnig of
my career I’ve been thinking around many
different problems regarding the office
furniture field. I like a lot working in this
area because in a way I find it to be a very
intruiging project. It is not just a question
taking into consideration a single desk or
a single work station. But when designing
furniture for an office environment we
are taking into consideration a general
perspective. We are designing a space, we
are designing an atmosphere... Every time
when I get involved into an office furniture
design project, in my mind I treat it like an
interior architecture project. And not only
just as single design object... Working allows
us to be in a shared environment with others.
So, what makes you happy at work is not
only to be sitting on a comfortable chair, but
feeling happy in the whole environment.

MODERN OFİS ORTAMININ
TALEPLERİNİ NASIL
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
HANGİ BAKIMDAN SO
İŞLEVSEL SİSTEMİN BU
TALEPLERİ KARŞILADIĞINI
DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Birincisi, benim mobilyam sadece
bireysel ihtiyaçları değil, toplu ihtiyacı
karşılamalı. SO Sistemi'ni yaratırken
çağdaş ofis ortamının ihtiyaçlarını ve
isteklerini dikkate almaya çalıştık. Ve
aynı zamanda, pazar taleplerine ve
gereksinimlerine odaklanmamız gerekti.
Ersa için tasarım yaparken küresel pazarı
dikkate almak zorundaydık. Dolayısı ile
bir ofis tanımlamak kolay olmadı. Çünkü,
küresel bir dünyada yaşamamıza rağmen
farklı tavırlarımız, farklı beklentilerimiz,
şirketlerin farklı yapıları ve çalışan
tipolojileri var.
Yeni bir ofis düzeni tasarlamak için çeşitli
kurulum tarzlarını akılda tutmamız gerekti.
Benim görüşüme göre işin sırrı, tasarım
esasını tek yönde çok zorlamamakta ve
bu küresel dünyada farklı kültürlerde
çok sayıda çalışan tipolojisinin olduğunu
anlamaktadır. Temel olarak ''hafif
düşünme'' tarzı takip etmeliyiz ki bu
kesinlikle gerekli olmayan unsurların ve
ayrıntıların mümkün olduğunca azaltılması
anlamına geliyor. Tek, işlevsel, temiz ve
berrak kullanılabilinir ve farklı şekillerde
kişiselleştirebilinir bir ortam ortaya
koymalı. Kısaca, kişisel ayrıntılarla ve
ihtiyaçlarla zenginleştirilebilecek temel
bir düzen. Mobilyanın gerekli olmayan
aksesuarları tamamen kişiselleştirilebilinir.
Bu bakımdan ben piyasadaki bazı mobilya
sistemlerini ''aşırı tasarlanmış'' olarak
görüyorum. Yani, bakması güzel ama
kullanımı pratik değil...
Biz çeliğin, kullanımı güzel bir malzeme
olduğuna inanıyoruz. Çünkü bir kalite ve
dayanıklılık hissi veriyor. Bu bizim çok
hafif, temiz, dayanıklı bir tasarım ve kalite
dili yakalamamızı sağladı. Aynı zamanda
üstte melanin kullandık, çok temel, olağan
fakat verimli bir çözüm. Çerçeve üstte
cam ile de kurulabilir, daha zarif ve daha
büyüleyici yapıyor.

HOW DO YOU EVALUATE THE
DEMANDS OF THE MODERN
OFFICE ENVIRONMENT? IN
WHAT RESPECT DO YOU
THINK THAT SO OPERATIVE
SYSTEM MEET THOSE
DEMANDS?
First of all, my furniture has to able to satisfy
not only single needs, but a collective
need. When creating the SO System, we
tried to take into consideration the needs
and requests of the contemporary office
environment. And at the same time, we had
to focus on the needs and demands of the
market. When designing for Ersa, we had
to consider a global market. So, it was not
easy to define a specific office; because,
altough living in a global world, we have
different attitudes, different expectations and
companies with different structures, different
typologies of employees.
To design a new office system, we had to
keep in mind these various configurations.
The secret, in my opinion, is not to force too
much in one direction in design principle; but
to understand that in this globalized world
there is a multitude of employee typologies
from different cultures. So, basically, we have
to follow a form of “light thinking”; which
means to provide an operative system where
we are reducing as much as we can the
components and details that are not really
needed. And to come with a platform that is
single, functional, clean and clear that can be
used and personalized in different ways. To
put it in single way; a basic system that can
be enriched with personal details and needs.
The accessories, that are not the necessary
components of the furniture can all be
personalized.
I find some furniture systems in the market
to be “overdesigned” in this respect. That is
to say, interesting to be looked at, but not
practical to work with...
We believe that steel is a very nice material to
work with. Because it gives a sense of quality
and durability. It allowed us to create a very
light, clean and durable design language with
a lot of quality. We also used melanine on

Renk seçenekleri bakımından da aynı
temel esasları uygulamaya çalıştık. Basit
bir beyaz ve siyah renk kullanıyoruz. Üst,
çerçeve ve aksesuarlar için tek renk. Sonra
ufak ayrıntılar için sarı, mavi veya yeşil
ile renklendiriyoruz... Fakat ana sistem
monokromatik. Çünkü gerçek bir iş ortamı
zaten renklerle ve renkli ayrıntılar ile dolu..

SO İŞLEVSEL SİSTEM'İN
FARKLI KURULUM
SEÇENEKLERİ HAKKINDA
BAZI AYRINTILAR VERİR
MİSİNİZ VE BUNLARIN FARKLI
ORTAMLARDA GÜNLÜK
ÇALIŞMAYA KATKILARINDAN
SÖZ EDER MİSİNİZ?

the top; it is a basic, standard but efficient
solution. The frame can also be configured
with a glass top, which makes it look more
elegant and more intriguing.

Basit yapı ve indirgenmiş unsurlar
kuvvetli ve oldukça esnek olarak bir araya
getirildi.. Sır olan reçete bu. Ve esneklik,
iç mimarın planlama açısından ihtiyaçları
düşünüldüğünde özellikle önemli. Çok
farklı kurulumlar yaratabilmeleri için
mimarların kolayca yararlanabileceği bir
kaç unsur deniyorum. Tek masadan bir
tezgaha, bir iş istasyonundan yönetici
masasına kadar hatta bir çagri merkezi
dahil... Dolayısı ile sistem çok ''açık'' ve
hiç bir çözüm imtiyazlı değil. Temel ayak
düzeni, masa ve sıra kurulumu ile zaten
pek çok olasılığa erişildiğini düşünüyorum.

In terms of color choices, we tried to apply
the same basic principles. We are using a
basic white and a basic black color. One
single color for the top, for the frame and
the accessory units. Then, we add a color
accent; yellow, blue or green in small details.
But the basic system is monochromatic.
Because a real working environment is
already full of colors and colorful details. We
strongly believe that a contemporary office
furniture system should not be overcharged
with colors that create confusion in the
space.

Öz olabilmek için SO Sistemi'ne
çekmeceleri olan bir kutu eklemedik,
bunlar ya hiç kullanılmıyorlar ya da yanlış
kullanılıyorlar. Bunun yerine ayaklardan
zemin üzerinde duran standart birimin
özel gereksinimlerine odaklandık. Örneğin,
dışarıdan ofislere pek çok ziyaretçilerin
geldiğini ve çantalarini veya diğer
eşyalarını yere koyduklarını görüyoruz.

COULD YOU GIVE SOME
DETAILS ABOUT THE
DIFFERENT CONFIGURATION
OPPORTUNITIES OFFERED
BY THE SO OPERATIVE
SYSTEM AND THE WAY
YOU THINK THESE
OPPORTUNITIES CAN
FACILITATE THE DAILY WORK
ROUTINE IN DIFFERENT
KINDS OF OFFICE
ENVIRONMENTS?

Çünkü, ofislerde bunları sığdıracak yerler
bulamıyorlar. Ve aynı zamandçalışanların
da eşyalarını yere veya boş bir koltuğa
koyduklarını görüyoruz. Bu izlenimden
hareketle kişilerin şahsi eşyalarını
koyabilecekleri bir özel birim yaratma
fikrini edindik. Bu nedenle masaya
çalisana yakın ve açık bir ön alan sağladık.
Üst taraf ve tepsi gibi diğer birimlerin
de özel amaçları var. Çekmeceler ile
farklı ihtiyaçlara elverişli melez bir birim
yaratmaya çalistik.
Masayı tasarlarken zeminle çok ''temiz''
bir ilişki kurmaya çalıştık, yani, ortamı
temizlemeyi kolaylaştıran anlamında.
Havada asılıymış gibi intiba bırakan
dinamik bir yapı yaratmaya çalistik, aynı
zamanda da masa idaresi için basit bir
çözüm önermeye çalistik: kablo tepsili
temiz bir masa... Çağdaş ofislerde daha az
kağıt fakat büyük dosyalar kullandığımızı
dikkate alın. Dolayısı ile üçüncü seviyede
masadaki kağıt veya dosyalar için
büyük boşluklara yer vermedik. Masa
kullanılmayan ofis malzemesinden
daha ziyade şahsi eşyaları tutmak için
tasarlandı, bu nedenle piyasadaki standart
modellere kıyasla daha küçük. Kısaca,
masayı küçük bir şahsi dolap yapmak ana
hedefimizdi...

We decided to work on a basic system that
offers as much as it can in terms of strength,
stability and lightness. As a result, we created
a feasible and interesting structure, that is,
at the same time very simple to be produced
and cost effective and inevitably comfortable!
Simple structure and reduced elements
gathered together with strength and of
course a lot of flexibility. That is the secret
recipe and flexibility is especially important
when you consider the interior architect’s
needs in terms of planning. I am trying few
components that the architecture can easily
play with in order to create many different
configurations; from a single desk to a bench,
from a work station to a managerial desk or
even to a call center. So the system is literally
very “open”; and no solution is privileged. I
think that with the basic leg system, table and
desk configuration you already achieve a lot
of possibilities.
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TASARIM SÜRECİNDEN
ÜRETİM AŞAMASINA
KARŞILAŞTIĞINIZ ZORLUKLAR
NELERDİ VE BUNLARI ALT
ETMEYİ NASIL BECERDİNİZ?

To be basic, we did not include in the SO
System components like a box with drawers
that are not used at all or used in a wrong
way. Instead, we focused on more peculiar
needs from the legs to the regular unit
standing on the floor. For example, we see
many visitors coming to the offices from
outside and we observe that they leave their
bags or other stuff on the floor because they
can’t find places to fit them in the office.

Bir çözüm sunmamız gerekiyordu. Esnek
olmalıydık, teslimatı optimize etmeliydik,
mimarın ürünü kolayca kurabilme planı için
parçaları azaltmalıydık, teslimat zamanlamasını
dikkate almalıydık, ürünün mahaline kolayca
sığdırmayı planlamalıydık, zaman ve maliyet
tasarrufu gerekiyordu. Tasarımımız bunları
dikkate almalıydı. Dolayısı ile başarılı ürünün
anahtarı sadece iyi tasarım değil, aynı
zamanda da iyi ve derin geliştirme süreci.

Also, we see office employees working with
their stuff on the floor or on another empty
chair. From this observation, we came up
with the idea to create a special unit for
people to fit their personal stuff. That is why
we provided the desk with a frontal area,
that is open and close to the employeee. The
other units like the top and the tray also have
specific purposes. With the drawers, we tried
to create an hybrid unit that can be used for
different specific needs.

Ayaklar için kullandığımız dil çok basit
ve temel fakat aynı zamanda da oldukça
özgün. Özgünlük ve farklılaştırma bizim kilit
kavramlarımızdı. Basit bir düşünüş, basit
bir çerçeve yapısı. Aynı zamanda hafifliğin
dinamik etkisi ve dayanıklılık... Bir kullanıcı,
mobilyada rahat hissetmeli fakat aynı zamanda
aynı mekanda çalışan insanların bağlantılarını
da düşünmeliyiz. Hoş ve rahat bir ortam
yaratmalıyız. Görünüşte farklı iki ihtiyaç aynı
esaslar altında birlikte dikkate alındı.

MALZEME SEÇİMİNİ
TANIMLAMADAKİ
KISTASLARINIZ NELERDİ? SO
İŞLEVSEL SISTEMİ NE DENLİ
''YEŞİL''?
SO sistemi yeşildir. Daha fazla yapıların ekouygunluk sertifikasyonları için başvurduklarını
biliyoruz. Ve şüphesizdir ki mimari projelerde
''yeşil'' ofis mobilyaları tercih ediliyor. Temel
olarak çelik ve melanin gibi malzemeler
kullandık ve bunlar geri dönüşümlü
malzemeler değil. Fakat tek bir malzemenin
kullanımı onun ileride geri dönüştürülmesini
kolaylaştırıyor. Bu yönden bizim ekouygunluğumuzun oldukça yüksek diye
düşünüyorum. Sistemimizi bu şekilde yaptık.
Parçaların ayrıştırılması ve geri dönüşümü çok
kolay.

ERSA'NIN YARATICILIK
SÜRECİNDEKİ MÜDAHİLLİĞİNİ
NASIL TANIMLARSINIZ, HEM
BİR İŞVEREN HEM DE BİR
ÜRETİCİ OLARAK?
Ben zaten Ersa için bir yönetici sistemi
tasarlamıştım. Ve bu benim onlarla olan ikinci
projem. Ersa ile çalışmaktan çok mutluyum.
Çünkü firmayı seviyorum. Çok enerjileri var
ve tutkulular. Dolayısı ile bir tasarımcı ve
mimar olarak zorlu projelere niyetli insanlar
ile çalışmak çok keyifli. Beni oldukça derinden
izliyorlar. Bugünlerde, özellikle Avrupa'da,
bu denli doğrudan iletişim ile çalişabilecek
firmalar bulmak çok zor. Bu çalışmayı çok
kolaylaştırıyor. Ersa'nın Ankara'da çok güzel
bir tesisi var ve üretimde çok güçlüler. Fakat
aynı zamanda iletişime çok yatırım yapıyorlar.
İstanbul'daki yeni sergileri ve sosyal medya
araçlarına yaptıkları yatırımlar gayretlerinin
güzel örnekleri. Yeni dünyamızda sadece
güçlü bir üretici olmak ve iyi bir tasarımcı
ile çalışmak rekabet için yeterli değil. Aynı
derecede önemli olan işinizi nasıl duyurduğunuz.

ERSA İLE GELECEKTE BAŞKA
PROJELERİNİZ VAR MI?
Birlikte başka projelerimiz olacağından
eminim. Şu anda onların Orgatec Fuarı'ndaki
sergi alanının tasarımından sorumluyum.

When designing the table, we tried to
create a very “clean” relationship with the
floor; that is to say, which would make the
environment very easy to clean. We tried to
create a dynamic structure that gives the
impression of being suspended in the air
and also to suggest a simple solution for the
table management: a clean desk with a cable
tray...And when you consider the fact that we
use less paper and big files in modern offices.
So on the third level, we didn’t dedicate
large spaces for paper or hardcopy files on
the desk. The desk has been designed to
keep more personal stuff than unused office
material, which makes it smaller compared
to standard models you see in the market.
In sum, to make the desk look like a small
personal cabinet was our main objective...

FROM THE DESIGN
PROCESS TO THE
PRODUCTION PHASE, WHAT
WERE THE CHALLENGES
YOU HAD TO FACE AND
HOW DID YOU MANAGE TO
TACKLE THEM ?
We had to offer a solution, to be flexible, to
optimize the delivery, to reduce components
so that the architect could easily plan
to configure the product, to take into
consideration the timing for the delivery,
to plan fit the product easily in a location,
to save cost and time. Our system should
take into consideration all these aspects...
So, the key to a successful product is not
only good design, but also a good and deep
development process.
The language we are using for the legs is
very simple and basic but also quite original.
Originality and differenciation were our key
concepts... A simple thinking, a simple frame
structure. The dynamic effect of lightness
and strenght at the same time... A single user
has to feel comfortable on the furniture, but
at the same time, we are thinking about the
connectivity of the people working together
in the same place; in a nice and comfortable
environment. Two apparently different needs
considered together under the same principles.

WHAT WERE THE CRITERIA
DEFINING YOUR MATERIAL
CHOICES? HOW “GREEN”
IS THE SO OPERATIVE
SYSTEM?
The SO Operative System is green. We know
that, more buildings are applying for ecocompatibilty certifications. And of course
“green” office furniture systems are prefered
in the architectural projects. Basically, we
used material like steel and melanine and
these are not recycled materials. But the
fact that single materials has been used
makes it easier to recycle in the future. I
think in this way we have a very high level of

eco-compatibility. This is how we built the
system. The components are very easy to
dissasemble and to recycle.

HOW WOULD YOU DESCRIBE
ERSA’S INVOLVEMENT IN THE
CREATION PROCESS BOTH
AS AN EMPLOYER AND AS A
PRODUCER?
I have already designed a managerial
system for Ersa... And this is my second
project with them. I am very happy to work
with Ersa. Becauce I like the company.
They have a lot of energy and passion. So,
as a designer and architect, it is quite nice
to work with people that are looking for
challenging projects. They are following me
very deeply. Nowadays, especially in Europe
it is very difficult to find companies to work
with in this way of direct communication.
That makes it very easy to work. Ersa
has a very nice plant in Ankara and they
very strong in production. But they also
invest a lot in terms of communication.
Their new showroom in İstanbul and their
investment in social media tools are good
examples of these efforts. In our new world,
it is not enough to be a strong producer
and to work with a good designer to be
competitive enough. It is equally important
the way you communicate your work.

ARE THE ANY FUTURE
PROJECTS THAT YOU ARE
GOING TO BE WORKING ON
WITH ERSA?
I am quite sure we’ll have other projects
together. I am actually responsible for their
booth design at the Orgatec Fair.
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So

Simple office.

So is its name. So is its style. Simple. Organized. Open and
original. A collection as elegant as it’s striking. Designed
by Claudio Bellini So is the sum total of simplicity and
functionality.
Ankara

İstanbul

ersaoffice.com

