
Huzur ve saflığın yankısı...
Reflection of peace and purity...

Cork, ikonik yapısı ile paylaşım alanlarına dikkat çekici bir  
görünüm kazandırır.

Cork provides an attractive profile for shared areas with its
iconic form.

versiyonlar
versions

Mimari yapıya yeni bir 
boyut kazandırır.
Adds a new dimension 
to the architecture.

Cork bank / bench

Cork, 2 metre uzunluğundaki 
bankı ile alanı farklılaştırır.
Cork changes the atmosphere 
with its 2 meters long bench.

Cork’un çapı 50 cm olan tekli
pufu bulunur.
Cork offers a 50-cm-diameter 
pouffe.

Cork tekli puf / single pouffe



Cork’un üretiminde kullanılan fiberglass (GRP) malzeme 
geri dönüştürülebilir niteliktedir. Üretiminde kullanılan 
malzemeler ürün ömrü sonunda tekrar kullanılabilir
ya da geri dönüştürülebilir niteliktedir.

Cork is manufactured from 100% recyclable 
fiberglass (GRP) material. The materials used in its 
manufacture may be reused or recycled at the end of 
its product life.

tasarım / design

çevre / environment

Aziz Sarıyer

Aziz Sarıyer, 1971 yılında Derin Design’ı kurarak 
profesyonel olarak mobilya ve mekan tasarımına 
başlamıştır. Sarıyer’in istikrarlı çalışmaları bugün 
kendisini dünya tasarım arenasında önemli bir konuma 
taşımıştır. 2004 yılında, İngiltere Terence Conran 
yayın kurulu tarafından 21. yüzyılın 100 tasarımcısı 
ansiklopedisine seçilen Sarıyer, Türkiye’deki tasarım 
olgusunun dünyadaki gelişmiş tasarım değerlerine 
ulaşmasına büyük bir katkıda bulunmuştur.

Aziz Sarıyer started his professional life on furniture 
and interior design with Derin Design, which he 
founded in 1971. His consistent works have carried 
him to a respectable statue in the international 
design arena. Having been given a place in the 100 
designers of the 21th century encyclopedia by English 
Terence Conran board, Sarıyer has made a great 
contribution to the equalization of design concept in 
Turkey with developed design values of the world.
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İnsan olmak,
kendi ihtiyaçlarımız kadar 
bizden sonrakileri de 
düşünebilmektir.

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

CorkTasarımda duygusal zekâ
Emotional intelligence in design


