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The new Lecture hall Seating Unit by Doğuş is a cleancut design with its ability to adapt to different spaces and
original details.

Tek bir ayak sistemi ile hem koltuğu hem de masayı
taşıyabilen, kapandığında geçiş kolaylığı sağlamak üzere
anti-panik özellikte olan Tulip, dairesel ve doğrusal olarak
“konferans merkezleri, spor salonları, üniversite sınıfları,
amfiler, gösteri merkezleri vb.” büyük salonlarda kullanılabildiği gibi, tekli, ikili, üçlü modül olarak “bekleme odaları,
koridorların olduğu okul ve hastane mekanları, spor salonları, alışveriş merkezleri, otobüs, tren ve uçak terminalleri”
için de ideal bir sistemdir.

Tulip is an anti-panic seating system, which uses basically one module to carry both the seat and the desk. This
system is suitable both for large spaces such as meeting halls, classrooms, sports centers, theatres etc. and for
smaller spaces such as schools, hospitals, sports centers,
doctor’s offices, shopping malls and train or bus stations
as well as airports because it provides smaller modules of
single, double, triple sets.

Tulip’in bağlantı detayları koltuğun farklı şekillerde monte
edilebilmesini ve uygulandığı zemin ile uyum içerisinde
olabilmesini sağlar. Arka arkaya düzenlenebildiği gibi eğrisel mekanlarda şaşırtmalı ve kavisli olarak da kullanılabilir.
Sunduğu malzeme çeşitliliği yine çok farklı mekanlarda
uygulanabilmesini sağlar.
Tulip sade çizgisi, özgün yapısal özellikleri, dünya standartlarında çözülmüş detayları ile benzersiz bir koltuk sistemi
olup, Doğuş’un farkını ortaya koyabilecek bir üründür.

The clever solutions to attachment details allows Tulip
to adapt to various bases. It can be arranged in straight
parallel lines or in curved and alternating manner. The
variety of materials that could be applied to the seat, the
back and the desk also provides flexibility in application at
different spaces.
Tulip is a clean-cut, original design in world standards
and promises to represent the leading role of Doğuş in
furniture.
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Doğuş’un yeni nesil Amfi Sırası Sistemi Tulip tepeden
tırnağa özgün detaylar içeren ve her türlü mekana dair
projeye uygulanabilecek pırıl pırıl bir tasarımdır.

güçlü yapı estetik form
strong structure aesthetic form

Güçlü bir konstrüksyon üzerine inşa edilen Tulip estetik
formu ve kararlı yapısı ile, nitelikli alanlar için tasarlanmıştır

Built on a strong construction Tulip with stable structure
and aesthetic form is intended for qualified fields.

Tasarım fikrine bağlı geliştirilen çalışma mekanizması, uzun
yıllar verimli kullanıma imkan sunabilir.

Improved upon the desing idea of the operating
mechanisms provide efficient use for many years.
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güçlü yapı estetik form
strong structure aesthetic form
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Tulip, Estetik Formu, Kararlı Yapısı İle, Nitelikli Alanlar İçin Tasarlanmıştır
Tulip, Aesthetic Form, With Stable Structure, Are Designed For Qualified Fields

Dairesel sistem-Circular System

Tulip, dairesel ve doğrusal kurulum olarak “amfiler, konferans ve
spor salonları, üniversite ve okul sınıfları, gösteri merkezleri gibi”
çok çeşitli mekanlar için de ideal bir sistemdir.
Tulip, circular and linear setup “auditoriums, conference and gyms,
universities and school classes, such as show centers “ It is also an
ideal system for variety of places.
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SistemÇözümleri SystemSolution

Doğrusal sistem-Linear System

Tulip, çeşitli mekan ve salonlarda kullanılabildiği gibi, tekli, ikili, üçlü
modül olarak “bekleme alanları, genel kullanım koridorları, alışveriş
merkezleri gibi alanlar için de ideal bir sistemdir.
Tulip, as it can be used in a variety of space and room, single,
double, In triple modular “waiting areas, corridors general use,
It is also an ideal system for areas such as shopping centers as well.
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SistemÇözümleri SystemSolution

teknolojikçözümler
technologicalsolutions
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güçlü yapı teknolojik çözümler
strong structure technological solutions

Tulip, enerji ve data transferleri çözümleri üretmek
konusunda yetkin teknolojik donanıma sahiptir. Bağlantı
profilleri içerisinde konuşlanan sistem, kablo kirliliğine
imkan tanımaz.

Tulip has competent technological equipments to find
solutions for energy and data transfers. The system
deployed in connection profiles , does not allow the cable
pollution.
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Tulip’in bağlantı detayları koltukların farklı biçimlerde monte
edilebilmesini ve uygulandığı zemin ile uyum içerisinde
olabilmesini sağlar. Kurulum yapılacak mekanların yapısına
göre dairesel ve doğrusal düzenlenebildiği gibi eğrisel
mekanlarda kavisli olarak da kullanılabilir.

Tulip connection details are providing seats to be
mounted in different ways and be in harmony with the
ground. According to the characteristic structure of the
installation places can be organized as to be used as
linear and circular spline curved spaces.

Tulip, sunduğu malzeme çeşitliliği ile mekanlarda çok çeşitli
çözümler üretir.

Tulip, provides variety of solutions with variety of
materials on the places

SistemÇözümleri SystemSolution
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SistemÇözümleri SystemSolution

SistemÇözümleri SystemSolution

Tulip alternatif renkler-kaplama ve teknik destek için/ www.dogusegitim.com /Alternative colours and technical support for the Tulip
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Notlar Notes

