
Renkli ve karakteristik.
Colourful and authentic.

Resmiyet ve rahatlığı bir arada yansıtan Tara, ilham veren, 
sade ve samimi yaşam alanları yaratır.

Reflecting formality and comfort together,Tara creates inspiring, 
simple and warm living areas.

ürün ailesi / product family

Tara tekli / single

Tara soft tekli / single

Tara soft ikili / double

Ciddiyet ve
rahatlığın buluşması.

Formality
meets comfort.

Sıcak bir
atmosfer oluşturur.

Creates a
warm atmosphere.

pantone cool gray 11 u - pantone 507 u



Tara koltukların üretiminde kullanılan kauçuk, 
ayaklarında kullanılan metal malzeme %100 oranda 
geri dönüştürülebilir ve iç iskeletinde kullanılan masif 
ahşap malzeme %100 oranda tekrar kullanılabilir 
niteliktedir. Döşemesinde kullanılan ve dayanıklılık 
testlerinden geçmiş kumaşlar, uluslararası sertifikalara 
sahiptir. Üretiminde kullanılan malzemeler ürün ömrü 
sonunda tekrar kullanılabilir ya da geri dönüştürülebilir.

The rubber used in the production of Tara and the 
metal material used for the feet are 100% recyclable. 
The massive wood used in the skeleton is 100% 
reusable. The fabrics used in the upholstery hold 
international certificates and passed the durability 
tests. The materials used in the production of Tara
are reusable and/or recyclable at the end of its 
product life. 

İnsan olmak,
kendi ihtiyaçlarımız kadar 
bizden sonrakileri de 
düşünebilmektir.

Being human requires caring 
for those coming after us
as well as ourselves.

tasarım / design

çevre / environment

Koral Erat

Koral Erat, Marmara Üniversitesi İç Mimarlık 
bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında
KM34 Mimarlık ismiyle kendi ofisini kurmuştur.
Genç tasarımcı, kullanıcı gereksinimlerini, üretici 
firmaların üretim potansiyelini ve malzemenin 
esnekliğini avantaja dönüştürmek üzere yenilikçi 
tasarımlar ortaya koyuyor.

Koral Erat is a graduate of Marmara University,
the department of Interior Architecture. In 2009,
he founded his own office named KM34 Architecture.
As a young designer, he  heas been offering 
innovative designs in order to utilize the
production capacity of manufacturers and flexibility
of the materials.

nurus.com / tara

Metal ve ahşap ayak 
seçenekleriyle...
With metal and
wooden leg options...

Tara tekli / single

Tara soft tekli / single

Tara soft ikili / double
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designed by Koral Erat

Yalın ve dinlendirici.
Simple and calming.
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