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Daikin tarafından çıkartılan yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi, simgeleşmiş bir 

tasarımın ve mühendislik harikasının kusursuz birleşimidir. Ultra ince profili ve mat kristal beyazı 

veya kumlanmış alüminyum seçeneğine sahip şık görünümü, her türlü iç dekora sorunsuz uyum 

sağlaması anlamına gelir. Ayrıca, ünitenin bu kadar iyi görünmesi sağlanırken, performansından da 

ödün verilmemiştir. Avrupa’da, Avrupa iklimleri için tasarlanan Daikin Emura’ya hangi mevsimde 

olursanız olun, ideal sıcaklıklar ve uyumlu nem düzeyleri sağlama konusunda sonsuz güven 

duyabilirsiniz.



DAIKIN’IN AVRUPALI  
TASARIMI

Daikin Emura, optimum hava dağılımı ve 

çok sessiz çalışma için duvarın yüksek 

noktalarına monte edilmek üzere 

tasarlanmıştır. Çalıştırılması da montajı 

ve bakımı gibi oldukça kolaydır. Enerji 

verimliliği açısından ‘A’ sınıfı bir 

üründür, bu nedenle görünüm 

açısından olduğu kadar enerji tasarrufu 

açısından da mükemmeldir.  Daikin 

Emura; stil ve malzemenin, şekil ve 

işlevin akıllı ısıtma ve verimliliğin uyumlu 

bir evliliğidir.

Daikin Emura, bir dış ve bir iç üniteden 

meydana gelen split bir klima.  

Dış ünite çatıya, terasa veya binanın 

dış duvarına monte edilebilir. Tek 

bir iç üniteye veya maksimum 

dokuz iç üniteye kadar çoklu bir oda 

uygulamasına bağlanabilir.

TARİHÇE

Daikin geleneksel olarak tüm ürünlerini 

Japonya’da tasarlamakta, Avrupa ve 

deniz aşırı pazarlar için bu tasarımlarda 

küçük değişik lik ler yapmaktadır. Ancak , 

ik i yıl  önce Avrupa’da elde edilen 

split klima satışları Avrupa için yeni bir 

konseptin oluşturulması gerektiğini 

göstermiştir.

İlk defa bir Daikin klima ünitesi, Avrupa 

pazarı için Avrupa’da Avrupa teknik ve 

tasarım standartları kullanılarak 

tasarlanmıştır. 

Chiba Üniversitesi endüstriyel tasarım 

mühendisliği bölümü mezunu ve Daikin 

Ltd. proje müdürü Manabu Katou Daikin 

vizyonunu şu şekilde açıklamıştır:: “Bizi 

rakiplerimizden tamamen ayıracak ve 

dikkat çekici hale getirecek bir stil 

arıyorduk. Aynı zamanda bu tasarımın, 

şirket olarak hakkımızda bir şeyler 

anlatmasını istedik. Güvenilirlik ve 

sadelik, Daikin gelişiminin getirdiği 

değerlerdir, bu nedenle bu temel 

değerlerin seçtiğimiz tasarımda göze 

çarpmasını istedik.  

Design 3 tasarım şirketi tarafından 

geliştirilen proje bu kriterleri en iyi 

karşılayan proje olmuştur ve oybirliğiyle 

seçilmiştir.

“Faaliyet gösterdiğimiz seri üretim 

yapılan endüstrilerde yüksek miktarda 

ürünün problemsiz bir şekilde 

üretilebilmesi oldukça önemlidir. 

Tasarım ıyla, teknik açıdan en ideal 

tasarıma karar verilene kadar, 

mühendislik ve üretim bölümleri 

arasında uzun tartışmalar yaşanmıştır.”

Daikin Emura, Daikin için radikal bir 

değişimi simgeler ve tamamen Avrupa’da 

tasarlanan ve üretilen yeni bir ürün serisinin 

başlangıcını temsil eder. Daikin Avrupa 

Başkanı Sn. Minaka, gelecekle ilgili 

beklentilerini şu sözlerle açıklamıştır: 

“Daikin, Daikin Emura ve farklı Avrupalı 

tasarımı ile, pazar lideri konumunu 

sağlamlaştırmayı ve üstün kalitede ısıtma 

ve soğutma sistemi üreticisi imajını 

geliştirmeyi hedeflemektedir.”

DAIKIN AVRUPA’NIN STRATEJİK PAZARLAMA 

EKİBİ
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Daikin Emura, şirketin ilk Avrupalı tasarım projesidir. Daikin Avrupa başkanı 

Masatsugu Minaka da Daikin’ın Avrupa’da daha fazla ürün tasarlaması ve üretmesi 

potansiyeli hakkındaki bu görüşleri paylaşmaktadır. 

AVRUPALI BU YENİ TASARIMA NEDEN BU KADAR ÖNEM VERİLİYOR? 

M. MINAKA: “Daikin, en üst kalite ürünler üretmesi nedeniyle haklı bir üne sahiptir. 

Performans açısından her zaman birinci sırada yer almışıtır. Ancak, niş pazar da dahil 

olmak üzere tüm pazar segmentleri önemlidir. Bunun yanı sıra, bugünün tasarım 

ürünü yarının seri üretimi haline gelebilir. Asyalı tüketicilerin aksine, Avrupalı 

tüketiciler ürün seçerken fi yatın yanı sıra kaliteye ve tasarıma da dikkat etmektedir. 

“Şimdiye kadar, klimalarımızın tamamı Japonya’da tasarlanmıştır. On yıl önce, 

Japonya’daki split klima talebi yedi milyonken, Avrupa’daki split klima talebi iki 

milyondu. Geçen süre zarfında, Avrupa pazarı Japonya pazarını yakalamıştır. Bu 

nedenle, artık Avrupa’da tasarlanan ve üretilen ürünler geliştirmenin zamanı gelmiştir. 

Tasarım ile, iç tasarım ve dış tasarım olarak teknik özellikler ifade edilmektedir.” 

BU YENİ TASARIM DAIKIN AVRUPA’NIN GELECEĞİ İÇİN NE İFADE EDİYOR?

M. MINAKA: “Mühendislik ihtiyaçları artık şirket içinden karşılanıyor. 

Daikin Emura gibi yeni ünitelerin dış tasarımı ise Avrupa’daki dış tasarım 

profesyonelleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kombinasyon, hedefl ediği lokal 

pazarlar için tasarlanan ve geliştirilen ürünler üreten birçok üreticinin benimsemeye 

başladığı bir eğilimi temsil eder.” 

DAIKIN EMURA’NIN AVRUPA İÇİN DOĞRU TERCİH OLDUĞUNA İNANIYOR 
MUSUNUZ?

M. MINAKA: “Örneğin, Audi ve Mercedes-Benz gibi en çok sahip olunmak istenen 

otomobil markaları, Avrupalı tüketicilerin fi yat dışındaki parametreleri daha 

çok dikkate aldığını kabul ederek, yıllardır Avrupa’daki pazar paylarını korumayı 

başarmıştır. Markaların, lüks segment de dahil birkaç pazar segmenti geliştirmesi 

oldukça normaldir. Biz de bu nedenle bu yeni pazara girmeyi ve bu pazarı 

genişletmeyi hedefl emekteyiz.”

AVRUPALILAR 

ÜRÜNLERİ 

KALİTESİNE VE 

TASARIMINA 

GÖRE SEÇME 

EĞİLİMİNDEDİR

TASARIMIN ARKASINDAKİ 

VİZYON
SN. MASATSUGU MINAKA, 

DAIKIN EUROPE N.V. BAŞKANI

ÇALIŞAN BİR DAIKIN 

EMURA’NIN YANDAN 

GÖRÜNÜMÜ

MASATSUGU MINAKA, 

DAIKIN AVRUPA BAŞKANI



DAIKIN EMURA’NIN ARKASINDAKİ HAMBURG MERKEZLİ TASARIM ŞİRKETİ 
DESIGN 3’ÜN İMZASINI TAŞIYAN SADE VE BELİRGİN ŞEKİLLER

YAŞAM İÇİN TASARIM

HİÇBİR ZAMAN DİKKAT ÇEKMEYEN ÇOK SAYIDA KÜÇÜK FİKRİ BİR ARAYA 

GETİRMEK YERİNE, TEK BİR BÜYÜK FİKİR BULMAK ÜZERE SADELİK 

KAVRAMI ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTIK. BU YAKLAŞIM BİÇİMİ, BAŞKA BİR 

İFADEYLE ÇOK BASİT BİR ŞEKLİ OLAN, ANCAK YİNE DE EN YÜKSEK 

İŞLEVSELLİĞE SAHİP OLAN BİR ŞEYİ YARATMAK NEREDEYSE 

BAŞARILMASI EN ZOR OLANIDIR.

WOLFGANG WAGNER
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Şirket sahibi Wolfgang Wagner, klasik Alman 

tasarımının kalitesine inanmaktadır: “Ayrıntıların 

dikkate alınması son derece önemlidir. Hiçbir 

zaman dikkat çekmeyen çok sayıda küçük fikri 

bir araya getirmek yerine, tek bir büyük fikir 

bulmak üzere sadelik kavramı üzerinde 

yoğunlaştık. Bu yaklaşım biçimi, başka bir 

ifadeyle çok basit bir şekli olan, ancak yine de en 

yüksek işlevselliğe sahip olan bir şeyi yaratmak 

neredeyse başarılması en zor olanıdır. Zaten 

hayat da yeterince karmaşık değil mi? Bu 

nedenle, hayatı insanlar için daha basit hale 

getirmek istiyoruz.”

Sadelik arayışı kolay olmasa da, Design 3 için bir 

başarı formülü olduğu kesindir. Tasarım şirketi iF 

gold ödülü, red dot ‘iyilerin en iyisi’ ödülü, 

prestijli Federal Almanya Cumhuriyet tasarım 

ödülü (Gold) ve birkaç ID ödülü (New York) ve 

G-Marks (Tokyo) ödülü dahil kazandığı 85 

uluslararası tasarım ödülüyle oldukça etkileyici 

bir portföye sahiptir.

Sn. Wagner bu süreci şu şekilde açıklamıştır: 

“Müşterimizle anlaştıktan sonra yeni bir tasarım 

projesine başladık. Öncelikle tüm teknik altyapı 

bilgilerine sahip olduğumuzdan emin olduk. 

Ardından, ilk adım olarak insanların bu ürünü 

nasıl kullandıklarını ve deneyimlerini gerçekten 

anlamaya çalıştık. Daikin Emura için, satış ve 

montaj personeliyle görüşmelerde bulunduk. 

Gözlemlerde bulunmak ve ilk ağızdan ayrıntılı 

görüş almak üzere İtalyan ve Alman tüketicileri 

evlerinde ziyaret ettik.

“İnsanların, özellikle de sıcak yaz aylarında bir 

klima ünitesinin işlevine gerçekten bağımlı 

olduğunu, ancak hemen hemen herkesin bu 

ünitelerin duvardaki görünüşlerinden memnun 

olmadığını anlamamız uzun sürmedi. Genel 

olarak alınan görüşler, klima ünitelerinin 

gerçekten kötü göründüğü ve iç dekora uyum 

sağlamak yerine, bir beyaz eşya gibi durduğu 

yönünde olmuştur. 

“Günümüzdeki klimaların veya kahve 

makinelerinin veya tost makinelerinin nasıl 

göründüğüne odaklanmamaya karar verdik. 

Bunun yerine iç dünyayı keşfetmeye çalıştık ve 

bu da bizi dış tasarımı geliştirmeye sevk etti.” 

Bu çalışmalar neticesinde, Design 3, tek parça ve 

yumuşak geçişli bir yüzey oluşturmak üzere, 

havalandırma deliklerini ve açıklıkları gizleyerek 

üniteyi mümkün olduğunca sade ve göze 

çarpmayacak şekilde tasarladı. Daikin Emura’nın 

bu kadar özel olmasının sırrı bu tasarım 

çalışmasıdır.  

Yumuşak ve tatlı dış çizgileri, ünitenin işlevini 

ifade etmekte ve insanların kendilerini daha iyi 

hissetmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda, 

hiçbir ortamda dikkat çekmeyecek kadar sessiz 

ve gizlidir. 

Üniteyle mükemmel bir şekilde uyum 

sağlayabilmesi için, Design 3 kumandanın 

tasarımı için de en az ünite kadar çaba ve özen 

gösterilmiştir. Hiçbir zaman bir kenara 

kaldırılamayacak kadar güzel bir şey yaratılması, 

tasarım fikri olarak benimsenmiştir. Ana ünite 

tasarımında olduğu gibi, kumandanın 

işlevlerinin de büyük bir bölümü Daikin 

Emura’nın görünümü ile uyum sağlayacak 

şekilde beyaz, ince bir tasarımın altında 

gizlenmiştir.

Sn. Wagner sözlerini şu şekilde tamamlamıştır: 

“İç ortama baktığınızda şekil ile işlev arasındaki 

dengenin gerçekten önemli olduğunu 

düşünüyorum. Hepimiz en son teknolojiye 

sahip ve yüksek performanslı ürünlere sahip 

olmak isteriz, ancak tasarımdan beklentilerimiz 

bunlarla sınırlı değildir. Örneğin televizyonlara 

baktığımızda genelde büyük çoğunluğu büyük, 

siyah cihazlardır ve oldukça güzel tasarlanmış bir 

dekorda oldukça sırıtırlar. Bu nedenle, iç ortamın 

bir parçası haline gelebilmeleri için günümüzde 

daha yumuşak şekillere ve daha uyumlu 

renklere sahip modeller geliştirilmeye 

başlanmıştır. Üst Premium pazar müşterileri 

gerçekten sade, kendi yaşamlarını ve fikirlerini 

geliştirebilecekleri ürünlere yönelmektedir.”

WWW.DESIGN3.DE



KARAKTERİ OLAN ODALAR
CHRIS DEZILLE İÇ TASARIM ALANINDA 15 YIL ÇALIŞTIKTAN SONRA 

2001 YILINDA KENDİ DANIŞMANLIK ŞİRKETİNİ, HONKY DESIGN’I 

KURMUŞTUR.

WWW.HONKY.CO.UK

Londra, Balham’da yaşayan, otuz yedi 

yaşındaki Dezille etkileyici yapı 

restorasyonları konusunda uzmanlaşmıştır 

ve son iki yılını The View isimli ödül 

kazanan dubleks çatı katı daire de dahil 

olmak üzere, Belgravia bölgesinde birkaç 

önemli projede çalışarak geçirmiştir.

Londra’nın Victoria bölgesinde bulunan, 

yaklaşık 325 metre karelik tamamen döşeli, 

üç yatak odalı daire mükemmel derecede 

şık bir ortam yaratılmak üzere en ince 

ayrıntısına kadar tasarlanmıştır. Daha önce, 

Sir Laurence Olivier, Jackie Collins ve Peter 

Sellers tarafından kullanılan daire 1960 

döneminin özelliklerini ve tarihini 

taşımaktadır. Tabii ki, böylesine yüksek 

önem derecesine sahip bir projeden 

beklenebileceği gibi tüm ayrıntılara önem 

verilmiştir. 

Gölgeli boşluklar ve gömülü aydınlatma 

dairenin duvarlarında bir dalga etkisi 
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yaratmaktadır. daireye özel görünüm ve 

duygu katmak için  form ve işlev oldukça 

önemli bir görev üstlenmektedir. 

Modernizm ile dairenin orijinal çekiciliğini 

birleştiren, beyaz reçine, örneğin cam 

tırabzan parmaklıkları ve aydınlık tavanı 

gibi cam yüzeyler dairenin önemli 

özellikleri olarak dikkati çekmektedir.

Dairenin en çok dikkati çeken özelliği üç 

tarafı sürgülü cam kapılar ile çevrili, kapalı 

kış bahçesidir. “Dairede Londra 

merkezinde bulunmayan kır ortamını 

hatırlatacak bir ayrıntı kullanmak istedim. 

Cam bileşenler bir sakinlik hissi yaratmış ve 

böylece içeride, kalabalık şehirlerde kolay 

bulunmayan bir dinginlik elde edilmiştir. 

Sağlam malzemeler kullanılarak, dairede 

stil uğranı kullanışlılıktan taviz verilmemiş, 

aksi bu iki parametre birleştirilmiştir.” 

Kullanılan tüm mobilyalar İtalyan tarzı, 

modern ve en son moda ürünlerdir. 

Tasarımı meydana getiren her bir bileşen 

en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. 

Dairenin görünümünü veya arkasındaki 

duyguyu bozabilecek hiçbir şey tasarıma 

dahil edilmemiştir. 

Geleceği öngören Dezille şu yorumda 

bulunmuştur: “Şu anda çok sayıda proje 

yürütmekteyiz. Meslek olarak hala 

dekoratif projelerde çalışmaktayız, ancak 

bir iç tasarımcıyla yapılacak bir 

görüşmenin getireceği avantajları 

anlamaya başlayan müşterilerimiz artık bir 

restorasyon veya inşaat projesinin 

başlangıcında bizi aramaktadır. Eğitimli 

profesyoneller olarak her geçen gün çok 

sayıda yeni teknoloji ve sürdürülebilir 

ürünle tanışmaktayız. Tasarımcılar olarak 

görevimiz, müşterilerimizi yeni ve ‘akıllı 

teknolojiler’ konusunda teşvik etmek ve 

bilgilendirmektir. Bu şekilde dairenin uzun 

yıllar ilave çalışma gerekmeksizin 

kullanılabilmesini, çevreye olan etkilerin 

azaltılmasını ve dünyanın geleceğine 

yatırım yapılmasını sağlamış oluyoruz.”

FORM VE İŞLEV, 

PROJELERİN 

GÖRÜNÜMÜ VE 

DUYGUSU ÜZERİNDE 

ÖNEMLİ BİR ETKİYE 

SAHİPTİR
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NEFES 

ALINABİLİR 

ODALAR
Tarih boyunca eğilim hiç değişmemiştir. 

Başlangıçta yalnızca işlevsel bir tasarıma 

sahip ürünler, güzellik ve sadelik 

ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere 

kademeli olarak estetik ürünlere 

dönüşmüştür.

İyi görünmek, iyi hissetmenin bir 

şar tıdır,  bu nedenle etrafımızda sürekli 

olarak güzel tasarlanan nesneler 

görmek istiyoruz. Beyaz eşyalar, 

mobilyalar ve hemen hemen tüm 

işlevsel ürünler ar tık bu tür nesneler 

arasında görülmektedir. 

Konfor ve tasarım, günlük yaşantımızda 

artık tamamen iç içe geçmiş iki 

kavramdır. Soğutma ve ısıtma 

cihazlarımız bile estetik 

ihtiyaçlarımızdan ayrı 

tutulamamaktadır. 

İşlevsel açıdan, istediğimiz zaman ve 

istediğimiz yerde doğru sıcaklığı 

sağlayan, sessiz ve verimli çalışan 

soğutma ve/veya ısıtma sistemleri 

talep etmekteyiz . 

Form açısından da beklentilerimiz en 

az bu kadar yüksektir.  Daikin bu 

beklentiyi erken fark etmiş ve 

per formans alanındaki uzmanlığına 

yakın bir başarıyı bu ürünün 

görünümünde de elde etmiştir. 
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HER ZAMAN YENİ KALACAK VE ŞIK 
TASARIMI, DAIKIN EMURA’NIN HER TÜRLÜ 
İÇ DEKORA SORUNSUZ UYMASINI SAĞLAR

EN SON TEKNOLOJİ VE ŞIK TASARIM

Dahice tasarlanan birçok obje gibi, 

Daikin Emura duvar tipi k limalar da 

aldatıcı bir şekilde basit gözüküyor. Bu 

akıll ı ,  oda tipi k lima ünitesinin, 

kumlanmış alüminyum* gövdesinin 

yumuşak hatlarının altında bu kadar 

gelişmiş bir teknolojiyi barındırdığına 

inanmak gerçekten çok zor. 

Isıtma, soğutma, havalandırma ve nem 

alma özelliklerinin yanı sıra Daikin Emura 

ince tasarımı, oldukça yüksek enerji 

verimliliğini ve kullanım kolaylığını bir 

araya getirerek, kullanıldığı ortamlara 

zarif ve şık bir teknolojik dokunuş katar. 

Daikin, sahip olduğu tüm yüksek 

teknolojiyi bu tekli klima ünitesine 

entegre etmek için yoğun çabalar 

harcamıştır.

*Daikin Emura’nın beyaz rengi de mevcuttur. 

AKILLI RENKLER

Uzaktan kumandayı elinize almadan, 

cihazın altındaki LED ışığına bakarak 

çalışma modunu anlayabilirsiniz .  Bu ışık 

kırmızı olduğunda, ünite ısıtma 

modundadır, mavi olduğunda 

soğutma, yeşil olduğunda nem alma ve 

turuncu olduğunda zamalayıcı 

modundadır. Kısacası akıllı bir 

düşünceye ve akıllı bir görünüme 

sahiptir.



HER ŞEY TAMAMEN TASARIMLA ALAKALI

Daikin Emura’nın en önemli özelliği 

görünüşüdür. Ölçülü ve bir o kadar 

da şık tasarımı, Daikin’ın mükemmel 

konfor ve kalite gibi herkesçe bilinen 

marka değerlerine yeni bir boyut 

kazandırmıştır. 

YIL BOYU KONFOR 

Daikin Emura, Malmö’den Malaga’ya 

kadar ister sıcak bir yaz gününde 

serinlemek isteyin, ister dondurucu 

bir k ış gününde ısınmak isteyin tüm yıl 

boyunca iç or tam konforu sağlar. 

ÇEVRE DOSTU TASARIM

Isıtma modundayken, Daikin Emura 

yenilenebilir bir enerji kaynağı, güneşle 

ısıtılmış havayı kullanır ve bu nedenle 

fosil yakıtlı ısıtma sistemlerine kıyasla çok 

daha yüksek bir enerji verimliliğine 

sahiptir. Daikin heat pump’lar CO2 

emisyonlarını düşürerek , çevremizin 

korunmasına katkıda bulunur. 

Ayrıca, inverter teknolojisi yalnızca bir 

odanın ısıtılması veya soğutulması için 

gerekli enerji miktarının kullanılması için 

ünitenin motoru olan, heat pump 

kompresör devrini ayarlar. Böylece, 

gereksiz ve enerji sarfiyatına neden olan 

başlatma ve durdurmalar giderilmiş olur. 

Daha kararlı sıcaklıklar elde edilmesinin 

yanı sıra, inverter teknolojisi, non-inverter 

sistemlere kıyasla %30’a kadar daha yüksek 

bir enerji tasarrufu sağlar ve üçüncü taraf 

kurulumlara kıyasla başlatma süresini 

kısaltır..

Enerji kaynaklarının azaldığı bir 

dönemde, müşteriler artık hem enerji 

tasarrufu sağlayan, hem de şık ısıtma 

sistemleri kullanma lüksüne sahiptir. 
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DAHA ÖNCE BİR KLİMANIN TASARIMINA VE 
DIŞ GÖRÜNÜMÜNE HİÇ BU KADAR EMEK 
HARCANMAMIŞTI

AKILLI GÖZ, ÖNEMLİ MİKTARDA ENERJİ 

TASARRUFU SAĞLANMASINA YARDIMCI 

OLUR

Yüksek teknoloji ürünü işlevler ve şık 

tasarım Daikin Emura’da kol koladır. 

Uzaktan kumandadaki çalıştırma 

düğmesine basıldığında, ön panel ve 

kapak açılır ve ünitenin enerji tasarruf 

özelliklerinden biri açığa çıkar: akıllı 

göz. Bu yerleşik sensör, odadaki insan 

varlığını algılar ve odada kimse 

olmadığında otomatik olarak cihazın 

enerji tasarrufunda çalıştırma moduna 

geçmesini sağlar.

Başka bir enerji tasarruf özelliği ise 

programlanabilir zamanlayıcıdır. Bu akıllı 

özellikler, Daikin Emura’nın A sınıfı enerji 

verimliliği şartlarını geçmesine yardımcı 

olmaktadır.

TEK BİR DÜĞMEYE BASILARAK ULAŞILAN 

OPTİMUM KONFOR 

Kullanımı kolay uzaktan kumandası 

sayesinde, koltuğunuzda oturup, 

rahatınıza bakarken, oda sıcaklığını 

koltuğunuzdan kalkmadan 

ayarlayabilirsiniz. Geniş ekranı ünitenin 

çalışma modu hakkında genel bilgiler verir 

ve kullanımı kolay düğmeleri Daikin 

Emura’nın akıllı entegre özelliklerine 

kolayca erişilmesini sağlar. Temizlenmiş 

taze havanın veya sıcak havanın doğrudan 

misafirlerinize doğru üf lenmesini 

istemiyor musunuz? Bunun için, 

‘konforlu hava üf leme’ düğmesine 

basmanız yeterlidir.  Enerji tasarrufu 

sağlamak mı istiyorsunuz? Gündüz veya 

gece istediğiniz saatte oda sıcaklığını 

optimum şekilde ayarlamak için sistemin 

akıllı gözünü kullanın veya zamanlayıcıyı 

ayarlayın. 
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İKİ YILDIZ ÇARPIŞTIĞINDA: PHILIPPE 
STARCK VE HENRI SEYDOUX, 
TASARIMIN VE TEKNOLOJİNİN EN 
İYİSİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ.

Tasarım dünyası, üreticiler ile konut 

sahipleri arasında başarılı işbirlikleriyle 

dolu, uzun bir geçmişe sahiptir. Philippe 

Starck’e göre son 40 yılı aşkın bir süredir 

şiirselliği işlevsellikle buluşturan yaratıcı 

bir kuvvet doğmuştur.

Philippe Starck, belirli bir adresi olmayan 

ve asi bir dünya vatandaşıdır. Yaratıcı 

zekasıyla ve fikirlerini mümkün olduğunca 

fazla sayıda insanla paylaşma arzusuyla, 

bir başka ifadeyle ‘demokratik tasarımları’ 

ile ünlüdür.

Kırk yılı aşın bir kariyere sahip Starck 

mobilyalardan posta dağıtım 

merkezlerine, motosikletlerden mega 

büyüklükteki yatlara kadar klasik dışı 

birçok tasarımın altına imza atmıştır.

Starck tarafından tasarlanan bir obje ile 

karşılaştığımızda, baştan sona hayal, 

sürprizler ve inanılmaz fantezilerle dolu 

bir dünyanın içerisine gireriz, ancak yine 

de tasarım, güzel olmasının yanı sıra 

‘işlevselliğini’ de korumaktadır.

Lüks ürünler şirketi olan Christian 

Louboutin’ın kurucularından biri olan ve 3 

boyutlu görüntüleme ve kablosuz 

teknolojisinin bir öncüsü olan Parrot’un 

CEO’su Henri Seydoux ile birlikte güçlerini 

birleştirmiştir.

Henri Seydoux kendi kendini geliştirmiş, 

klasiğin dışına çıkan, asi ve şahsına 

münhasır bir girişimcidir. Yenilikçi doğal 

bir kabiliyete sahiptir, tüm ürünleri 

kendisine doğru çeker. Araştırma ve 

Geliştirme merkezinde çalışan yüzlerce 

mühendise kişisel olarak danışmanlık 

yapar.

Bu iki dahi, en son teknoloji ile en 

yüksek tasarım arasında bir işbirliği 

yaratmıştır. Parrot, Philippe Starck Zikmu 

konuşmacıları. 

Zikmu, dijital ve kablosuz teknolojisinin 

tasarımının, akustiğinin ve gücünün 

benzersiz bir kombinasyonunu temsil 

eder. Vizyonunun bir sonucu olarak, 

benzersiz bir ses kalitesine sahip, ancak 

yine de sıra dışı ve oldukça iyi görünen bir 

ürün ortaya çıkartılmıştır. Philippe Starck 

şu yorumda bulunmuştur; “Tasarladığımız 

şey kesinlikle bir hoparlör değil. Çünkü, 

bizim tasarladığımız şey havayı titretiyor.”

WWW.PARROTSHOPPING.COM

İNSANLARIN 

BEYİNLERİNDEKİ 

KAPILARI AÇMAYI 

SEVİYORUM

PHILIPPE STARCK

MÜKEMMELİN PEŞİNDE
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TASARIM TACINDAKİ PIRLANTA: KEVIN 
McCLOUD, BANYO AKSESUARLARINI 
DAHA FEMİNEN HALE GETİRMEYE 
BAŞLAMIŞTIR.

Kevin McCloud, Grand Designs adlı İngiliz 

televizyon programında diğer insanların 

tasarımlarına eleştirel bir gözle bakmasıyla 

ünlüdür. Kendisi de uzun süredir, saygın bir 

mobilya ve aydınlatma ürünü tasarımcısı olarak 

bilinmektedir.

Tasarımları Avrupa’daki en ünlü binalardan 

bazılarının aydınlatılmasında kullanılmıştır. Ely 

Cathedral, Edinburgh Kalesi, iki Avrupa sarayı 

ve Londra’daki The Savoy ve Dorchester otelleri 

bu binalardan yalnızca birkaçıdır. 

Bugünlerde, Kevin McCloud, İngiliz üretici 

Samuel Heath ile birlikte dokuz parçalık bir 

banyo aksesuarları koleksiyonu piyasaya 

sürmüştür.

Yeni ürün gamı şekil, işlev ve sağlamlığı 

kusursuz bir şekilde bir araya getirmektedir. 

En yüksek kalitedeki Avrupa pirincinden imal 

edilmiş, elle parlatılmış ve krom kaplanmıştır. 

Çok titiz bir şekilde monte edilir, ancak 

yine de günlük, modern yaşam taleplerini 

karşılayabilmektedir.

İlk aşamadan itibaren McCloud bir mühendislik 

parçaları kitinden monte edilmiş gibi 

gözükmeyen bir ürün serisi istemiştir. ‘Erkeksi’ 

bir ürün serisi arzu etmemiştir. Kendi 

kelimeleriyle : “Klasik avizelerin oturma 

odalarının mücevheri olduğu gibi banyolar için 

mücevher hissi uyandıran bir ürün serisi 

yaratmak istedim.”

McCloud’un yaklaşımı, parlatılmış gümüş bir 

kolye ucu veya küpe gibi her parçayı en ince 

ayrıntısına kadar tasarlamaktır. Bu nedenle, 

klasik sıcak ve soğuk göstergeler yerine, küçük 

inci formları kullanmış ve böylece 

dokunduğunda insanın kendisini iyi hissettiği 

ayrıcalıklı ve büyüleyici bir ayrıntı elde edilmiştir.

Parçalar, sanki tek bir metal parçasından veya 

ilginç bir elastik krom kütleden imal edilmiş gibi 

yumuşak ve akıcıdır. 

Kevin McCloud şu yorumda bulunmuştur; 

“Samuel Heath ile çalışmak istedim, çünkü 

hedefl erimi yalnızca onlarla birlikte 

başarabileceğimi hissediyordum. Karmaşık 

şekillerde bile çok ince bağlantılar 

üretebilmekte ve camın derinliğini veren krom 

parlatma yapabilmekteydiler.

“Ayrıca, yetenekli bir mühendislik tasarım 

kadrosuna ve prototip tesisine sahiptiler. 

Gerçekten herkesin çalışmak isteyebileceği 

bir grup insanla çalışma fırsatı buldum. 

Kendi stüdyom ile onlarınki arasında mekik 

dokumayla ve çizimler, eskizler ve CAD çıktıları 

ile geçen heyecan verici bir süreç ve gerçek 

bir işbirliği olmuştur. Samuel Heath gerçekten 

tasarımdan anlıyor.”

WWW.SAMUEL-HEATH.COM

KLASİK AVİZELERİN 

OTURMA 

ODALARININ 

MÜCEVHERİ 

OLDUĞU GİBİ 

BANYOLAR İÇİN 

MÜCEVHER HİSSİ 

UYANDIRAN BİR 

ÜRÜN SERİSİ 

YARATMAK İSTEDİM

KEVIN McCLOUD



TASARIM 
SANDALYELER

YAZAR CARA GREENBERG SATIŞ REKORLARI KIRAN KİTABI ORTA YÜZYIL MODERNİ: 1950’LERİN 

MOBİLYALARI’NDA (RANDOM HOUSE, 1983) TAMAMEN YENİ BİR TERİM OLAN ORTA YÜZYIL MODERNİ 

TERİMİNİ KULLANMIŞTIR. SADELİK, DEMOKRATİK TASARIM VE DOĞAL ŞEKİLLER İLE KARAKTERİZE 

EDİLEN BU STİL GÜNÜMÜZDE DÜNYA GENELİNDEKİ BİRÇOK AKADEMİSYEN VE MÜZE TARAFINDAN 

ÖNEMLİ BİR TASARIM HAREKETİ OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR. ORTA YÜZYIL MOBİLYALARINDA İŞLEV 

ŞEKİL KADAR ÖNEMLİYDİ, BU DA HALİHAZIRDA ZAMANIN TESTİNDEN GEÇEN TASARIM KLASİKLERİNE 

HAYAT VERMİŞTİR VE GELECEK YILLAR BOYUNCA TARZ OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEKTİR.

1
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1. CHARLES & RAY EAMES, 1950: 

RAR

Plastik koltuklar ilk olarak New 

York Müzesi Modern Sanatlar 

yarışmasında Charles ve Ray 

Eames tarafından sunulmuştur ve 

‘Düşük Maliyetli Mobilya Tasarımı’ 

ödülüne layık görülmüştür. 

Organik bir şekle sahip ve 

fi berglasla güçlendirilmiş 

plastikten imal edilen koltuk 

kasaları daha sonra RAR’ın 

beşikleri gibi çok farklı gövdelerle 

birleştirilmiş ve milyonlarca 

üretilmiştir. Polipropilenden imal 

edilen en son modellerinde 

koltuklar daha da yüksek bir 

oturma konforu sunmaktadır.

RAR = Sallanan Koltuk Gövdesi

www.vitra.com

2. VERNER PANTON, 

1968: PANTON SANDALYE 

Verner Panton sandalyenin en 

son modeli, 1990’lu yılların 

sonunda yeni bir tasarımcıyla 

işbirliği yapılarak yenilenmiş ve 

üretilmeye başlanmıştır. 

www.vitra.com

3. PHILIPPE STARCK, KARTELL: BAY 

İMKANSIZ SANDALYESİ 

Philippe Starck ile Eugeni Quitlet 

tarafından tasarlanan Bay 

İmkansız sandalyesi, mükemmel 

bir ‘havada uçuyor’ etkisine 

sahiptir. Bay İmkansız tasarımı 

yıllar önce gerçekleştirilmesine 

rağmen, iki şeff af kasanın 

birbirine kaynaklanması için 

gereken teknoloji yakın bir 

geçmişe kadar mevcut değildi. 

Kartell 1949 yılında üretilmeye 

başlanmış ve yarattığı heyecan, 

dayanıklı ve kullanışlı oluşu ve 

mükemmel kalitesi ile dünya 

genelinde hemen kabul 

görmüştür.

www.arredo.co.uk 

4. ARNE JACOBSEN, 

1955: ‘7 SERİSİ’ SANDALYE 

Arne Jacobsen’nin bir klasiği olan 

‘7 Serisi’ artık Fritz Hansen 

tarafından yedi farklı yeni renk 

seçeneğiyle üretilmektedir.

www.fritzhansen.com

5. ARNE JACOBSEN, 

1958: SWAN™ SANDALYE 

1958 yılında dünyanın en çok 

tanınan tasarımlarından biri olan 

Swan™ sandalye, Danimarkalı 

mimar Arne Jacobsen tarafından 

yaratılmıştır. Bu unutulmaz 

tasarımı onurlandırmak için, 

orijinal Swan sandalyesi üreticisi 

olan Fritz Hansen, 1958 adet 

sınırlı sayıda Swan üretmiştir. 

www.fritzhansen.com 

2

3

4
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MONOKROM
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SANAT DÜNYASINDA, MONOKROM BOYAMA ÇOĞU ZAMAN BİR RENGİN DERİNLEMESİNE KEŞFİ, BİR YÜZEY BOYUNCA 

DEĞİŞEN DEĞERLERİN, DOKUNUN VE NÜANSIN KEŞFEDİLMESİ, ÇOK FARKLI DUYGULARIN, İSTEKLERİN VE ANLAMLARIN 

İFADE EDİLMESİ OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR. İÇ TASARIM DÜNYASI DA ARTIK ESKİTME ALÜMİNYUM, YANARDÖNERLİ 

PASLANMAZ ÇELİK VE SAF BEYAZ GİBİ HOŞ RENK PALETLERİNİ DAHA SIK KULLANMAYA BAŞLAMIŞTIR.

Design3 imzasını taşıyan Melitta® Linea Unica® f i l tre kahve makinesi



SIEMENS’TEN PORSCHE 2

Siemens, kısa bir süre önce 

Porsche tarafından tasarlanan su 

ısıtıcısı, tost makinesi ve kahve 

makinesi gibi ürünlerden 

meydana gelen modern 

görünümlü bir set piyasaya 

sürmüştür.

Porche 2 kahvaltı setinin dış kısmı 

eskitme alüminyum malzemeden 

imal edilmiştir. Geliştirilmiş 

tasarımı ve çok farklı işlevlerinin 

yanı sıra çok sayıda akıllı yenilik 

ilave edilmiştir.

Su ısıtıcısı, cihazın üst kısmında 

bulunan, entegre bir düğmeye 

basılarak tek elle açılabilmektedir. 

Setteki kahve makinesi de kolun 

üzerindeki düğme ile aynı şekilde 

tek elle açılabilir. 

Yeni tost makinesi, bir düğmeye 

hafi fçe basılarak açılan ve cihazın 

DESIGN 3 TARAFINDAN 

TASARLANAN MELITTA® LINEA 

UNICA® FİLTRE KAHVE MAKİNESİ 

Melitta® Linea Unica® fi ltre kahve 

makinesi, Design 3 tarafından 

gerçekleştirilmiş mükemmel bir 

tasarıma sahiptir. Belirgin çizgileri 

ve yüksek kaliteli, eskitilmiş 

paslanmaz çelik ve cam dış 

gövdesi, modern mutfaklara 

kusursuz şekilde uyum 

sağlayacaktır.

Şeff af su doldurma seviyesi 

göstergesi, doğru miktarda 

suyun doldurulmasını 

kolaylaştırmaktadır ve ayrı ısıtma 

mekanizmasına sahip bir ısıtma 

levhası kahveyi sıcak tutarken, 

aynı zamanda aromasının 

korunmasını da sağlamaktadır. 

Yüksek kaliteli tasarımı ve yüksek 

kaliteli malzemeleri ile birlikte 

Melitta® Linea Unica® fi ltre kahve 

makinesi kahvenizi keyifl e 

içmeniz için gerçekten zarif bir 

tercih olacaktır.

www.melitta.de
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MİMARİ TASARIMLARA AÇILAN 

MUSLUK

Zaha Hadid tarafından tasarlanan 

Triflow Mutfak ve Banyo 

muslukları sınırsız bir yaratıcı 

zekanın, mükemmel bir kalitenin, 

kusursuz mühendisliğin ve her bir 

ayrıntıya verilen önemin bir 

birlikteliğidir. Suyun hareketinden 

esinlenilen bu tasarımlar, akıcı bir 

şekilde devam eden, eğri bir 

geometriye sahip musluk başı, 

gövdesi ve kolu ile kesintisiz akan 

suyun bir yansımasıdır. 

Zaha Hadid tarafından da 

açıklandığı gibi: “Hareket eden 

suyun akışkan geometrilerinden 

yararlanarak bir ürün tasarlamak 

istediğimizden başlangıç 

noktamızı ‘akıcılık’ ve ‘devamlılık’ 

gibi kavramsal terimler üzerine 

bir resmi araştırmalar serisi 

oluşturmuştur. Akışkanların 

viskozitesi ile ilgili yürütülen 

deneyler sırasında 3 boyutlu 

gelişmiş yazılımlar kullanarak, 

karmaşık şekiller elde etmeyi ve 

bunların ev ortamları için 

verimliliğini anlamayı başardık.

“Bu tasarım dilinin temel avantajı, 

yalnızca kesintisiz bir görüntü 

sağlayan değil, aynı zamanda bir 

musluğun ergonomik ihtiyaçlarını 

tam olarak karşılayabilecek bir şey 

yaratabilmenizdir.”

YENİLİK = W+W

Roca ile Gabriele ve Oscar Buratti 

tarafından tasarlanan ve kısa bir 

süre önce ISH 2009’da Uluslararası 

Design Plus Ödülüne layık 

görülen W+W gerçekten 

heyecan verici bir üründür. 

W+W ürünü, alandan maksimum 

şekilde istifade edilmesi ve su 

tasarrufu sağlanması için 

tasarlanan, hepsi bir arada bir 

evye ve tuvalet mekanizmasıdır. 

Bu ses getiren fikirde tuvalet 

sifonunun doldurulması için evye 

deposunda biriken atık su 

kullanılmış ve böylece standart 

6/3 litrelik, tasarruflu tipteki ikili 

tuvaletlere kıyasla %25’e kadar su 

tasarrufu sağlanmıştır. Hijyen 

açısından, biriken partiküllerin 

filtrelenmesi ve tuvaletin 

temizlenmesi için kullanılmadan 

önce atık suyun kimyasal olarak 

temizlenmesi ve böylece 

bakterilerin önlenmesi amacıyla 

ikili bir filtre sistemi mevcuttur. 

Roca, W+W tasarımı ile işlevselliği, 

sürdürülebilirliği ve estetik 

tasarımı birleştiren, benzersiz bir 

ürün yaratmıştır.

üst kısmındaki açıklığı tamamen 

kapatacak şekilde bir bükme 

hareketiyle kapanan bir entegre 

toz kapağına sahiptir. Bu kapak 

tost makinesine toz girmesini 

önler. 

Siemens tarafından piyasaya 

sürülen Porsche 2 kahvaltı seti, 

2 yıl garantilidir ve mutfaklarda 

gerçekten yeni bir tarz 

yaratacaktır.

www.siemens-home.co.uk

EVA SOLO 

Tasarımcılar, Claus Jensen ve 

Henrik Holbæk son altı yıl 

içerisinde Eva Solo için çok 

çeşitli ürünler tasarlamıştır. Eva 

Solo Bıçak mıknatısları, ön tarafı 

kaymayan kauçuk malzemeden 

imal edilmiş, paslanmaz çelik bir 

gövdeye sahiptir ve bıçakların 

saklanması için basit, güzel 

tasarımlı ve pratik bir yöntem 

sağlamaktadır. 

Ödüllü Eva Solo ekmek kutusu 

da yine Holbæk ve Jensen 

tarafından tasarlanmıştır. 

Ekmeklerinizi taze tutabileceğiniz 

doğru ortam koşullarını sağlar. 

Ekmekler kesinlikle çok nemli 

veya çok kuru bir ortamda 

saklanmamalıdır.

Etrafı plastik kapakla çevrili bir 

metal kutudan meydana gelen 

ekmek kutusu, ekmekteki nemin 

yavaşça salınmasını sağlayarak, 

ekmeğin dış kabuğundaki 

çıtırlığın ve iç kısmındaki 

yumuşaklığın mümkün 

olduğunca uzun süre 

korunmasını sağlar. 

Ekmek kutusunun şu anda siyah, 

gri ve inci beyazı renkleri 

mevcuttur. Şekli, klasik ekmek 

kutularını anımsatmaktadır, ancak 

çelik ve plastik kombinasyonu 

sayesinde daha modern bir 

görünüme sahiptir. Yapmanız 

gereken tek şey, mutfağınıza en 

uygun renge karar vermektir!

www.evasolo.com

BİTİRİCİ DOKUNUŞ

Brabantia®, 45 litrelik dokunmatik 

mutfak kovası için yeni 

renkler tasarlamıştır®. Artık, 

mutfağınızı mükemmel şekilde 

tamamlamak üzere 200’ün 

üzerinde uluslararası standart 

renk seçeneği arasından seçim 

yapabileceksiniz.

www.brabantia.com

HEYECAN VERİCİ KEŞİFLER: AKILLI TASARIMIN 
MÜKEMMEL BANYOLARLA BULUŞTUĞU NOKTA



VINE HOTEL 

FUNCHAL, PORTEKİZ - MADEIRA

Portekiz’in göz alıcı şehirlerinden biri olan Madeira’nın 

merkezinde bulunan bu modern ve şık otelde tasarım şarapla 

buluşmuştur.

Cömert boşluklar ve en aza indirilmiş karmaşıklık Vine’ın 

temel karakteristikleridir. Otel adını ise tüm dünyada meşhur 

olan Madeira şarabından almıştır. 

Otelde hakim renkler olan gri, yeşil, mor ve kahverengi renkleri 

dört farklı mevsimi ve üzümün tüm yıl boyunca olgunlaşmasını 

temsil etmektedir.  

İç tasarım, Ricardo Bofill tarafından yetiştirilen, ödüllü 

Portekizli tasarımcı Nini Andrade Silva’nın vizyonunu 

yansıtmaktadır.

TASARIMCININ HEDEFLERİ
BU BÖLÜMDE, FARK EDİLİR MİMARİ VE İÇ TASARIMI, İŞLEVSELLİK VE MÜKEMMEL HİZMETİ 

İLE ÖN PLANA ÇIKAN DÖRT FINEST DESIGN™ OTELİNE GÖZ ATMAK İSTİYORUZ 
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SANCTUM SOHO HOTEL 

LONDRA, İNGİLTERE

Soho’nun sanat faaliyetlerinin ve bohemyanın merkezi olarak tarihine saygı gösterilmiş 

ve Londra’daki Sanctum Soho Otelinde sanat ve özgünlük tasarımla mükemmel bir 

şekilde harmanlanmıştır. 

Otelin lobisi tablolar ve eski armatürler ile dekore edilmiştir. İk i adet zarif şömine 

sıcak bir hoş geldin mesajı vermektedir. Güneş battıktan sonra otel, yalnızca üyelerin 

girebildiği, kalabalık barı ve özel kapalı sineması ile lokal bir eğlence merkezine 

dönüşür. Huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirler için ayrıca bir teras bar, gizli bahçe 

ve jakuzi de bulunmaktadır. 

Oteldeki 30 odanın her biri Cando bünyesinde çalışan Lesley Purcell tarafından Gümüş 

Mermi, Espresso, Çıplak Barok ve Mor Sis olmak üzere dört farklı konseptte tasarlanmıştır. 

Otelin mimarı ise Hodgkins bünyesindeki Smith Caradoc’tur.

GÜMÜŞ MERMİ, 

ESPRESSO, ÇIPLAK 

BAROK VE MOR 

SİS OLMAK 

ÜZERE DÖRT 

FARKLI KONSEPT 

MEVCUTTUR



LA RESERVE RAMATUELLE  

HOTEL, SPA & SÜİTLER,  

RAMATUELLE, FRANSA

Provence’in eşsiz doğal güzelliği, özellikle de batan güneşin 

çam ağaçlarıyla kaplı tepeleri ve göz alıcı Ak Denizi okşadığı 

Ramatuelle’deki güzellikle rekabet edilmesi oldukça zordur. 

Mimar Jean-Michel Wilmotte bu kadar muhteşem bir 

manzarayla rekabete girmek yerine bu güzelliği tamamlamayı 

tercih etmiştir. 

Wilmotte, doğal malzemeler ve koyu sarı, beyaz ve kumlu bej 

gibi yumuşak bir renk paleti kullanmayı seçmiştir. Zemin 

taşları, Paola Lenti ve Tai Ping tarafından tasarlanan örgü halılar 

ile dekore edilmiş, ihtişamlı pencereleri Marc Geisen ve Kieffer 

tarafından tasarlanan keten ve pamuk perdelerle tamamlanmış ve 

odaları modern mobilyalar ile döşenmiştir. 

Tasarımcı Remi Tessier de La Reserve’nin on iki özel villası 

için benzer bir yaklaşımı benimsemiş, Provence’in güneşinin 

ve tuzlu suyunun sunduğu zevkleri geniş ve ferah alanlar ile 

en üst düzeye çıkar tmıştır. 

Tessier villalarının sade çizgileri ve güçlü tasarımları i le 

birlik te Wilmotte’nin otel ve spası, çevresindeki güzellik leri 

cömertçe yansıtan, tazeleyici ve rahatlatıcı bir or tam 

yaratmıştır.
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GERBERMÜEHLE 

FRANKFURT, ALMANYA

1500’lü yıllarda buğday değirmenlerinin bulunduğu 

Frankfur t ’un, Gerbermüehle kasabası or ta çağ güzellik leriyle 

modernizmi buluşturmuştur ve ince bir modern zevke 

sahip, sıcak bir mimariye sahiptir. 

Nefes kesici güzellikteki Main Irmağının kıyısında bulunan 

otelde dışarıdan görülebilen erkeksi kirişler ve asma katları ile 

rustik merdiven boşluklarındaki ve üst alandaki kadınsı macenta 

armatürlerin yarattığı hoş bir kontrast göze çarpar. 

Modern ve rahat, misafir odaları ve yatak odası süitleri, oldukça 

tarz deri mobilyalar ve parlak cilalı parke zemin ile 

renklendirilmiş Avrupa misafirperverliğini yansıtır.  

Her odanın ortasına yerleştirilen büyük boyuttaki yatağın 

kenarları sonbahar renklerinin hakim olduğu, gözü yormayan 

dekorlarla süslenmiştir.

WWW.DESIGNHOTELS.COM



MARTIN’S BRUGGE
ŞEHRİN KARMAŞASI İÇİNE SAKLANMIŞ 

CENNET

Kapılar arasındaki şehrin ruhunu 

yansıtmak üzere Huguette Martin 

tarafından tasarlanan, nefes kesici 

Martin’s Brugge oteli şehrin merkezinde 

bulunmaktadır. Otelden Bruges’in çan 

kuleleri ile birlikte kiremitli çatıların, 

basamak şeklinde sıralanmış çatı 

katlarının ve tarihi yapıların oluşturduğu 

muhteşem bir manzara gözükmektedir.

Geceleri yanan ışık lar, sıcak ve samimi 

dekora sihirli  ve büyüleyici bir dokunuş 

getirir.  Resepsiyon alanındaki duvarlar 

içerisine yerleştir ilmiş armatürler 

(küçük LED lambalar) amber renginde 

yumuşak bir aydınlatma sağlar. 

Yatak kenarındaki lambalardan, okuma 

lambasının, ışığı tam olarak yastığa 

düşecek şekilde yerleştirilmesine ve 

oldukça yüksek bir verimliliğe sahip 

Daikin klimanın sağladığı temizlenmiş 

hava ve ideal sıcaklığa kadar otel 

odalarındaki her ayrıntıya dikkat 

edilmiştir.

178 oda, sekiz toplantı odası ve 50 araç 

kapasiteli özel yer altı otoparkı i le 

Martin’s Brugge Bruges’daki en büyük 

konferans ve otel merkezidir.  Seminer 

odalarının dış yapısı oldukça zarif tir ve 

gün ışığından mümkün olduğunca 

istifade edilecek biçimde tasarlanmış 

boyalı tuğla duvarları,  k limaları ve ışık 

geçirmez perdeleri i le amacını tam 

olarak karşılamaktadır. Her şey oldukça 

mükemmel şekilde planlanmış ve 

böylece gelenekselle modern tarz 

kaynaştırılmış. Martin’s Brugge’nin 

misafirlerine, ortaklarına ve arkadaşlarına 

en iyi hizmetin sunulabilmesi için 

rahatlık duygusu en son teknoloji 

cihazlarıyla sağlanabilmiştir.

‘Mükemmel kaliteyi’ her yerde 

görebilirsiniz: sade, rafine çizgiler, koyu 

kromatik harmoniler, aydınlatma efektleri 

ve malzemelerin kobinasyonları. Daha 

önce taşlara hayat verme sanatında 

edindiği ustalıkla tanınan ve şimdi de 

mükemmel iç mekan tasarım fikirlerini 

paylaşan Huguetten Martin’in ‘insanları 

mutlu etmekten mutlu olduğu’ aşikardır.

Oude Burg 5 - B-8000  

Brugge (Belçika)

Tel. +32-(0)50 44 51 11 

Faks +32-(0)50 44 51 00 

brugge@martins-hotels.com

WWW.MARTINSHOTELS.COM
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DAIKIN TASARIMINDAKİ EĞİLİMLER VE 
DEVRİMLER
TASARIM HER ZAMAN ZAMANIN RUHUNU YANSITIR, BU DURUM KLİMA ÜNİTELERİ İÇİN DE FARKLI DEĞİLDİR. 

ANCAK, ÜRETİCİLERİN KLİMA ÜNİTELERİNİN TASARIMININ ÖNEMİNİ VE DEĞERİNİ ANLAMALARI BİRAZ ZAMAN ALMIŞTIR. DAIKIN, 

TASARIM ÖNEMİNİ ERKEN FARK ETMİŞ VE SON BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE ESTETİĞE ÖZEL BİR ÖNEM VERMİŞTİR. BU BÖLÜMDE DAIKIN 

TASARIMINDA GÖZE ÇARPAN BAZI EĞİLİMLER VE DEVRİMLERDEN BAHSEDİLECEKTİR.

1_

1970’li yıllarda Daikin ilk oda tipi klima ünitesini 

Avrupa’da piyasaya sürmüştür. Salon, tavan ve 

duvar tipi modeller özellikle sıcak iklimlere 

sahip (Afrika, Akdeniz bölgesindeki) ülkelere, 

ofi slere ve otel odalarına monte edilmiştir. 

Daikin’nın temel olarak yalnızca soğutma 

işlevine sahip, oldukça etkileyici boyutlardaki ilk 

konut tipi modelleri, işlevsel ve dayanıklı olarak 

tasarlanmıştır.

2_

Klima üniteleri 1980’li yıllarda Avrupa’daki 

evlerde hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Daikin oda tipi klima ünitelerinin 

tasarımı o tarihlerde oldukça başarılı olmasına 

rağmen, yine de bugünkü zarif görünümünden 

oldukça uzaktı. Uzaktan kumandalar henüz 

yoktu.

3&4_

1990’lı yıllarda özellikle büyük ofi s alanlarında 

veya otel lobilerinde kullanılmak üzere kule 

görünümlü salon tipi modeller icat edilmiştir. 

Bu gelişmeye Daikin öncülük etmiş ve devrim 

niteliğinde bir tasarımın altına imzasını atmıştır: 

üst bölümünde ayrıca bir ışıklandırma bulunan 

4 yöne üfl emeli klima. Bu yenilikçi tasarım, 

Daikin’ın işlevsellik ve kalitenin yanı sıra tasarımı 

da ön plana çıkartma girişimlerinin ilkini temsil 

etmektedir. 

5_

Yeni milenyumla birlikte, çevreye ve enerji 

tasarrufuna daha çok önem verilmeye 

başlanmıştır. Daikin ayrıca klimalarının daha 

çekici, ancak dikkati çekmeyecek şekilde 

tasarlanması için büyük emek harcamaya 

başlamıştır. Konforun yükseltilmesi için çok 

sayıda özellik geliştirilmiştir, ancak birkaç yıl 

sonra stil Daikin tasarımcılarının ana konusunu 

oluşturmaya başlamıştır. 

6_

Daikin’ın en son modelleri konforda mümkün 

olan en yüksek düzeyi sağlamanın yanı sıra 

kullanım kolaylığı ve pratiklik gibi özelliklere 

sahiptir. Uzaktan kumanda çok sayıda işleve 

kolayca ulaşılabilmesini ve böylece zahmetsiz 

bir konforu sağlamıştır. Bu yeni nesil ürünlerde 

ayrıca daha bütünsel bir çözüme yönelik 

önemli bir eğilim gözlenmiştir. Bu amaçla 

tasarım mükemmelliği ile teknoloji uzmanlığı 

birleştirilmiş ve böylece bugün gördüğümüz 

oldukça şık ve bir o kadar verimli klima 

ünitelerinin yaratılmasını sağlanmıştır.

7_

Daikin Emura. Klimaya etkileyici, yeni bir bakış.
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Japon kurucu Akira Yamada’nın ilk yıllarında 

Daikin, yenilikçi ve öncü bir hedef belirlemiş, 

daha iyi ve daha yüksek enerji tasarruflu ürünler 

geliştirmeye odaklanmıştır. 

Daikin, 1930’lu yıllardan itibaren soğutucu 

akışkan ve klima alanında faaliyet göstermeye 

başlamış, buzdolapları ve daha sonra klimalar 

için soğutucu akışkan araştırmalarına öncülük 

etmiştir. Heat pump teknolojili klimalar 1950’li 

yılların başında çıkartılmıştır. 

1924 YILINDAKİ KURULUŞUNDAN İTİBAREN DAIKIN, 

KLİMA VE HEAT PUMP ÜRETİCİSİ OLARAK UFKUNU 

SÜREKLİ OLARAK COĞRAFİ, TEKNOLOJİK VE KÜLTÜREL 

OLARAK GENİŞLETMİŞTİR. 

Tüm mekanik, elektronik, hidrolik ve kimyasal 

bileşenleri şirket bünyesinde üretmek için 

gerekli teknolojide uzmanlaşan Daikin’ın kalite 

ve ARGE’ye verdiği önem her zaman devam 

etmiştir.

TEKNOLOJİ ÖNCÜLÜĞÜ

Daikin, 1982 yılında çıkarttığı VRV® gibi birçok 

icadın arkasındaki markadır. Daikin VRV® 

sistemleri, yalnızca gerekli miktarda soğutucu 

akışkan kullanır, zaten adı da ‘Değişken 

Soğutucu Akışkan Miktarı’nın kısaltılmasıdır.’, 

bu nedenle farklı odalarda aynı zamanda farklı 

sıcaklıkların konforu yaşanabilir. 

Dünyadaki diğer ilkler arasında Ururu Sarara, 

harici bir su kaynağı olmadan nemlendirme 

ve nem alma özelliğine sahip ilk split klima 

ve Daikin’ın devrim niteliğinde, ultra yüksek 

verimli heat pump teknolojili ısıtma sistemi olan 

Altherma yer alır. 

ÇEVREYE DUYARLILIK ŞİRKETİN 
KÖKLERİNDEN GELİR 

Çevreye duyarlılık, bir Japon şirketi olan Daikin’ın 

kültürünün derin köklerinden gelir. 1998 yılında 

şirket, çevreye olan etkilerini azaltmak amacıyla 

uluslararası ölçekte kabul edilen ISO 14001 

standardını kullanarak bir Çevre Yönetimi 

Sistemi uygulamaya başlamıştır. 2002 yılında 

Daikin, ‘Herkesin içinde yeşil bir kalp vardır’ 

sloganıyla birlikte bir çevre sembolü kullanmaya 

başlamıştır. Bu sembolde dünya yeşil bir kalp 

olarak çizilmiştir ve Daikin bünyesindeki her 

düzeyde çalışanın, çevrenin önemini hatırlaması 

hedeflenmiştir.

DAIKIN’IN MÜKEMMELCİ 

DÜNYASI



FORM VE
İŞLEV

Form ile işlev arasındaki denge yüzyılı aşkın süredir tasarım dünyasını heyecanlandırmaktadır. Eskiden 
hedeflenen işlevsellik, bazı tasarım bileşenlerinden ödün verilmesini gerektirmekteydi, ancak artık dijital 
teknoloji modern tasarımcıların daha rahat hareket etmesini sağlamaktadır. Tasarımcılar artık çok küçük bir 
alana yüzlerce işlevi sığdırabilmekte ve böylece dijital ürünlerin görünüşü ile işlevi arasındaki bağlantı. 

Örnek olarak, iPod shuffle'ı gösterebiliriz. Dış görünüşüne bakarak bu küçük, ancak mükemmel tasarlanmış 
kutunun yüzlerce şarkıyı saklayabildiğini ve çalabildiğini söylemek neredeyse imkansızdır. 21. Yüzyılda karmaşık 
ve yüksek performanslı ürünler daha basit ve sade şekilde karşımıza çıkabilir.

Bu basit ve sade tasarım arayışı ve şekil ile işlev arasındaki denge yeni dergimizin tamamında 
tekrarlanan konusunu oluşturmaktadır. Daikin Emura'nın tasarım hikayesinden etkilenerek,takip eden 
sayfalarda Avrupa'daki en saygın tasarımcılardan bazılarının fikirleri ve vizyonları incelenmiş ve şimdiye 
kadar tasarlanmış en tarz sandalyelerden sevilen Design Otellerine uzanan başarı hikayeleri verilmiştir. 

Bu dergiyi okudukça, Daikin felsefesini ve en son yeniliklerimizi daha iyi anlayacağınızı umuyoruz ve size 
form ile işlev arasındaki mükemmel dengenin örneklerini sunuyoruz.

TARZ

Her zaman gezegenimizin geleceğini 
düşünerek hareket etmek zorundayız 

Konut tipi heat pump teknolojili ısıtma 
sistemlerinin geliştirilmesi, çevresel 
performans açısından yeni bir çağ 
başlatmıştır: enerjinin havadan elde 
edilmesiyle artık enerji maliyetlerinin ve 
CO2 emisyonlarının gazlı veya mazotlu 
kazanlara kıyasla % 30 ila % 50 oranında 
azaltılması mümkündür. 

ÖDÜLLER
Kurulduğu tarihten bu yana, daikin’nın 
çok sayıda öncü ve teknolojik yeniliği, 
teknolojik ve çevresel başarıları 
nedeniyle birçok ödüle layık 
görülmüştür. Son zamanlarda alınan 
ödüllerden bazıları şunlardır:

VRV® II – Küçük ve orta ölçekli ofisler, 
oteller ve diğer ticari tesisler için iklim 
konforu ve enerji verimliliği alanında 
Daikin'ın en son teknolojisi

Yeşil Elma Çevre Ödülü  
(İngiltere, 2006)

URURU SARARA – Nemlendirme, nem 
alma, havalandırma, ısıtma ve soğutma 
için konut tipi split klima

Beyaz Eşya Çevre Ödülü  
(Japonya, 2006) 
Eneo d’Or (Fransa, 2006) 
Eco Hitech Ödülü (İtalya, 2007) 

UX – Isıtma, soğutma ve havalandırma 
için heat pump teknolojili konut tipi 
klima

HVAC&R Teknik Yenilik Ödülleri (İtalya, 
2007) 
Nan Arquitectura y Construcción Ödülleri 
(İspanya, 2007) 
İyi Tasarım Ödülü (2004)

DAIKIN ALTHERMA – Isıtma, soğutma 
ve havalandırma için konut tipi hava 
kaynaklı heat pump

Golden Installer Ödülü (Polonya, 2007)

DAIKIN AIR CONDITIONING UK – 
Gönüllü atık ürün toplama programı

Yeşil Elma Çevre Ödülü  
(İngiltere, 2007)

CONVENI-PACK – Marketler için genel 
ısıtma, soğutma ve dondurma çözümü

Yılın Çevresel Ürünü Soğutma Endüstrisi 
Ödülleri (İngiltere, 2007)

Daikin, genel merkezleri ve bağlı şirketleri 
hakkında daha fazla bilgi için lüt fen 
www.daikin.eu adresini ziyaret edin  

DAIKIN, YENİLİKÇİ 
MOTİVASYONUNU VE 
ÖNCÜ RUHUNU SÜREKLİ 
SÜRDÜRMÜŞTÜR




