Rijit

®

office seperation system

Rijit

®

ÇALIŞMA ALANI TASARIMCISI WORKPLACE DESIGNER

Ofisler için fonksiyonel çözümler üreten Rijit, yeni dönem seperasyon sisteminin tanımıdır. Açık ofislerde orijinal yerleşim kurguları ile modern çalışma alanları sunar.
Tekli, ikili, dörtlü, altılı ve sekizli gruplarda sıralı ve çapraz bir kurgu oluşturan Rijit, simetrik ve asimetrik oturumlar tasarlar.
Rijit is the definition of new age office separation systems that create functional solutions. It provides modern workspaces in open offices with an original setup.
With it’s single, double, quadruple, multiple group options, its symmetrical and asymmetrical designs Rijit creates in-line and crossed setups.
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Rijit’8x

®

OFİSE DAİR HER ŞEY
ALL ABOUT THE OFFICE

Rijit masadan dolaba, seperatörden aksesuara, ofise dair her şeyin en
kalitelisini, çağdaş hizmet anlayışı ile ofisinizle buluşturur. Kişisellikten
kesinlikle ödün vermeyen Rijit, grupsal çözümlerde, tüm bireylere özel
alanlar yaratır. Rijit’in tasarladığı ofislerde kaos ve kalabalık değil harmoni
ve estetik vardır.
From desks to file cabinets, separators to accessories, Rijit provides every
segment with best quality and modern facilitation in to your office.
Rijit by not giving up individuality creates personalized areas in-group
solutions. Rijit provides harmony and aesthetics rather than chaos and
crowd in its offices.
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Rijit’6x

®

MÜKEMMEL DEPARTMAN KURGUSU
PERFECT DEPARTMENTAL SET-UP

Çağdaş, yüksek performanslı, konforlu atmosferler dizayn ederek, iş hayatına
maksimum katkıda bulunmak Rijit’in temel prensibidir. Bunun yanı sıra,
ofisteki kablolama sistemini düzenler, estetik bir görünüm kazandırır.
Creating modern, performance oriented and comfortable atmospheres and
contributing to work life is Rijit’s basic principle. Also, by providing cable
systems for office spaces Rijit creates an aesthetic environment.
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Rijit

®

FARKLI İHTİYAÇLARA FARKLI ALTERNATİFLER
DIFFERENT NEEDS – DIFFERENT ALTERNATIVES

Rijit tasarımları, bireyi temel alarak düşünüldüğü için
farklı ihtiyaçlara çok çeşitli ve alternatifli çözümler
sunar. Ayrıca, Rijit seperatör altı sıralı keson sistemi
ile hem seperatör taşıyıcı hem bölücü özellik taşırken,
ofiste size yer kazandırır.
Rijit designs orientation is towards thinking
the needs of individuals, so it provides
different alternatives to different needs.
Hence with its inline caisson system, it
opens up space in your work environment
with multifunctional separator holder and
separator itself.
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Rijit’4x

®

ÇAĞDAŞ BİR FONKSİYONELLİK ANLAYIŞI
A MODERN FUNCTIONALITY UNDERSTANDING

Ofislere şıklık katarken ofis hayatını kolaylaştırmak mümkün müdür?
Rijit ile elbette. Yenilikçi bir tasarım vizyonu ile şimdi ofisler çok daha
fonksiyonel, hayat çok daha pratik… Bununla birlikte, kısa seperasyon
sistemi hem taşıyıcı özelliktedir, hem de ferah bir görsel atmosfer yaratır.
Is it possible to have a chic and comfortable office at the same time?
Yes It is with Rijit. With its innovative design vision, now office
spaces are functional and practical than ever. Also the short
separator system has multifunction of separator holder
and creates an open atmosphere.

Rijit’2x

®

DETAYLARIN MÜKEMMEL UYUMU
PERFECT HARMONY OF THE DETAILS

Rijit’te seperasyon sistemi, çalışan kişi sayısına göre istediğiniz kadar artırılabilir.
Kişiye özel olmasının yanı sıra mekâna da özel olması Rijit’i farklı kılan detaylardandır…
Tüm bunların yanı sıra, kesonlarının kumaş kaplı oluşu sayesinde ses yutucu özelliği ile
ofis içi gürültü kirliliğini absorbe eder.
By the separator system, the amount can be increased according to the number of
employees. Apart from its personalized features, another important details that makes
Rijit special is the space-oriented features. The office’s white noise is absorbed by the
upholster feature of the cushion. The separator systems of Rijit can be designed according
to the number of employees.
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Rijit’x

®

BUTİK OFİS
BOUTIQUE OFFICE SPACES

Ofis yaşamı dinamiklerinin farkında olan Rijit, kişiye özel alanlar yaratarak içerisindeki
herkesin kendisini mutlu hissedeceği bir dünya tasarlar. Zamanın ruhunu yakalayan ve
çağın tasarım ilkeleriyle bütünleşen Rijit yenilikçi, genç ve modern fikirler sunar.
Rijit designs personalized spaces by keeping track of different dynamics of office life and
create a space that everyone can feel happy. By combining the contemporary design
principles and an up to date beat, Rijit provides innovative, young and modern ideas.

Rijit’Dx

®

MAKSİMUM VERİMLİLİK
MAXIMUM PRODUCTIVITY

Farklı ebatlarda, farklı boylarda, her çeşit ihtiyacı karşılamaya aday Rijit dolap ile ofis hayatı çok daha kolay.
Estetik ve çağdaş görünümü de cabası…
Beyaz ağırlıklı siyah Rijit çizgileri ile çalışma alanlarının çehresi değişecek.
The office life is much easier with Rijit file cabinets that has a range of size and varieties
It’s aesthetic and up to date look is another advantage…
With its heavy white background and black lining, Rijit will shift the face of work spaces.
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Kaplamalar Veneers

A

A353 | Teak
Teak

C

A371 | Amerikan
Meşe
American
Oak

A319 | Akağaç
Maple

A362 | Afrika Cevizi
African
Walnut

D101 | Beyaz
White

D129 | Lake Beyaz
Lacquer
White

Teknik Detaylar Technical Details
B

Rijit’8x® | A - 707x324 B - 567x324

Rijit’2x® | A - 324x138,5 B - 160x144 C - 287x164

A

B

A

B

C

D

Seviye ayarlı düşer kapak.
Adjustable descending cover.
A

B Masa perdesi.
Desk apron.

Rijit’6x® | A - 567x324 B - 427x324

Seperatör üstü taşıyıcı aksesuarlar.
Separator lining accessories conveyor.
C

A

Rijit’x® | A - 200x180
B

A

D Alternatif ayak seçimi.
Alternative desk leg adjuster.

“X” formda masa ayağı.
“X” designed desk legs.
E

Merkezi kilitli çekmece ünitesi.
Central lock system drawer unit.
F

Özel ses izolasyon kumaşı.
Noise isolating special fabric.

E

G

G

Rijit’4x® | A - 427x324 B - 324x287
A

B

F

15

PROJE OFİSİ DESIGN OFFICE
Büyükdere Caddesi Yanyol (Fatih Caddesi) No: 71 4.Levent / İSTANBUL
T 0212 320 61 10 pbx F 0212 320 61 11 modtasarim@modtasarim.com

www.modtasarim.com
GENEL MÜDÜRLÜK & FABRİKA HEAD OFFICE & FACTORY
İkitelli O.S.B. Dersan Koop. Sanayi Sitesi S1 A Blok No: 302 Başakşehir / İSTANBUL
T 0212 549 61 10 pbx F 0212 549 61 19 modtasarim@modtasarim.com

2012

