
Keyifli ve fonksiyonel.
Fun and functional.

İsmini Star Wars efsanesinin sempatik ve işlev odaklı 
karakteri R2-D2’dan alan R2, yaşam alanlarına renk, 
hareketlilik ve canlılık getirir.

Named after R2-D2, the loveable and function oriented 
character of legendary Star Wars series, R2 provides color,
joy and spirit for living spaces.

Tüm yaşam alanlarında
hareketlik ve canlılık.
Dynamism and liveliness in
all living areas.

Yazı tablası opsiyonuyla daha fonksiyonel.
Functional with writing pad option. 



R2’nun üretiminde kullanılan metal parçalar %100 
oranda geri dönüştürülebilmektedir. Üretiminde 
kullanılan kumaşlar uluslararası sertifikalara sahiptir. 
Kumaşlar Avrupa normlarına uygun olarak dayanıklılık 
testlerinden geçmiştir. R2’nun üretiminde kullanılan 
malzemeler ürün ömrü sonunda tekrar kullanılabilir
ya da geri dönüştürülebilir olma özelliğine sahiptir.

The metal materials used in the manufacture of 
R2 are 100% recyclable. The fabrics used in the 
manufacture hold international certificates and 
passed the durability tests in compliance with 
European standards. The materials used in the 
manufacture of R2 may be reused or recycled 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.
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R2Tasarımda duygusal zekâ
Emotional intelligence in design

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip 
ederek her zaman güncel kalan Nurus D Lab, kullanıcı 
gereksinimlerini gözlemleyerek ve kullanıcıların 
hayallerini dinleyerek zamanın ötesinde ürünler 
tasarlamaktadır. Kullanıcılara sunulan en son ürün 
parlak fikirlerden ortaya çıkan sayısız seçenekten en 
iyisidir. Nurus D Lab, markanın tasarım stratejisinin 
belirlenmesinden ürünün pazara sunulmasına kadar 
tüm aşamaları yönetmektedir.

Nurus D Lab, always up to date with both scientific 
and technological developments; designs products 
that are ahead of their time by observing the needs of 
users and listening to their dreams. The end product 
that is presented to the user is the best one among 
countless options, emerging from brilliant ideas. 
Nurus D Lab manages all the steps that are taken 
from setting the brand’s design strategy to the
market launch.


