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Gelişen yaşam koşullarının en hızlı dönüşümü ofis çözümlerinde görülmektedir.
Minimalist, modern ve hızlı adapte olabilen çalışma alanları talep eden yeni
nesil mimari; klasik ve alışılagelmiş tasarımların üzerini modüler, hareketli,
geliştirilebilen ofis çözümleriyle çizmektedir. Duvarlarla ayrılmış alanların yerini
camın şeffaflığı almakta; böylelikle ışığın kullanımı, işlevsellikle birlikte estetik ve
konforlu yeni nesil ofisler ortaya çıkarmaktadır.
Ortho bu değişime alüminyum, cam ve ahşap çözümlerinde geçmişten gelen
sektörel deneyimini Modüler Bölme Duvar Sistemlerine aktararak ortak
olmuştur. Deneyimli ekip, detay çözümleri üretebilme, tecrübenin getirdiği hızlı
ve güvenli üretim Ortho’nun anahtar değerleridir. Mimari değişimleri odağına
alarak devam ettiği ar-ge çalışmalarına teknolojik trendleri de ekleyen Ortho,
Modüler Duvar Sistemleri’nde kalitesi ile farklılık yaratarak sektör liderliğini
hedeflemektedir.
The fastest transformation in improving living conditions is seen in office solutions.
Next-generation architecture which demands minimalist, modern and easily adaptable
workstations crosses out the classical and conventional designs and alternates them
with modular, mobile and improvable office solutions. The transparency of glass
takes the space of walls when it comes to separate work zones, so the use of light,
along with its functionality, brings out aesthetic and comfortable next-generation
offices.
Ortho becomes a party to this change by transferring its dating-back sectoral
experience in solutions for aluminium, glass and hardwood, to modular partition
wall systems. An experienced team, being able to create solutions for details, and fast
and secure manufacture that experience ensures are key values of Ortho. Ortho adds
technological trends to its R&D activities in which it continues to use architectural
changes as focal and it aims at becoming the leader of the sector by creating its
uniqueness with its quality on modular partition wall systems.
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Işık ve ferah çalışma alanları bir ofisin hayati ihtiyaçlarıdır. Ledge
Omegalı Sistem ile ihtiyaçlar hayal gücünün ötesinde bir yaratıcılıkla
giderilmektedir.
Sistem,
- Çelik taşıyıcı dikmeler ve alüminyum bitiş profilleriyle oluşturulan
monoblok camlı modüller,
- Kapı modülleri,
- Melamin, laminat veya doğal kaplamalı ahşap panellerden imal
edilen dolu modüller‘ den oluşmaktadır.
Light and spacious work areas are vital needs of an office. With the Ledge
Omega System, the needs are overcome with creativity beyond imagination.
The system consists of;
- Monobloc glazed modules made of steel carrier dikes and 		
aluminium-finish profiles,
- Door modules,
- Full modules made of melamine-surfaced, laminated or natural 		
coating wood panels.
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Konforun Yeniden

Yaratım Süreci:

Ledge’in çift cam arası jaluzili modülleri, özel
görüşmeler için istenilen gizliliği sağlarken,
ofis içi iletişime de yardımcı olmaktadır.

Duvar Sistemleri

Ledge’s double-glazed modules with jalousie
provide the desired privacy for private conversation while helping in-office communication.

Ledge Modüler Bölme
Comfort Renewal Process:

Ledge Modular Partition Wall Systems
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Işığın Çalışma

Alanlarında
Efektif Kullanımına

Ledge Dokunuşu
Ledge Touch on Effective

Use of the Light’s Working Areas
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Ledge, Kullandığı İnce Detaylar ile

Sürekliliği Devam Ettiren

Ledge, kapı modüllerinde alternatif çeşitliliği
sağlar; 8 mm veya 10 mm temperli cam
kapı kanadı kullanılabileceği gibi, laminat,
doğal kaplama olarak da çalışılabilir.

Ledge Prepares Individual

Ledge provides alternative varieties in door
modules; 8 mm or 10 mm tempered glass
door wings can be used as laminated and
naturally coated.

Bireysel Çalışma
Alanları Hazırlar
Sustaining Continuity

Workspaces with Fine Details
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Ortho’nun Entegre

Çözümleri ile

Kolektif ya da Kişisel
Ofisler Mükemmel Uyumlu

With Ortho’s Integrated
Solutions, Collective or
Personal Offices are Perfectly Compatible
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Ledge Yaratıcılığıyla

Dizayn Edilen

Ortho’nun ofis mimarisi, şık çalışma alanlarını ihtiyaçlara göre yeniden düzenleyen
yapıdadır.

New Generation Offices

Ortho’s office architecture reshapes stylish
workspaces in line with their needs.

Yeni Nesil Ofisler
Designed With Ledge Creativity
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Detayların Anlamlı

Bütünlüğü ile Şekillenen

Bireysel Çalışma
Alanlarını Ledge Yaratır
Ledge creates Individual

Workspaces Shaped

with Meaningful Integrity of Details
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