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Fonksiyon ve Tasarım: Milano‘dan
güncel trendler

Function and design: pioneering
trends from Milan

Bu yıl da sizin için, EuroCucina ve
FTK gibi sektörün en önemli
fuarlarından yeni trendleri
sunuyoruz. Bu fuarlar iki yılda bir
tasarımın başkenti sayılan Milano‘da
düzenlenir, ve dünyanın en prestijli
üreticilerinin mutfak mobilyası ve
elektrikli ev aletleri alanlarında yeni
çözümler ve trendlerini içerir.

Once again, we were able to detect
important trends at this year‘s
leading kitchen design exhibitions
EuroCucina and FTK. Both specialist
trade exhibitions are held biannually
in the design metropolis Milan.
Renowned companies from around
the world present their newest
solutions and trends for kitchen
furniture and appliances.

Yemek pişirmeyi ve mutfak işini daha
rahat kılan fonksiyonlar. Kişisel
mutfak tasarımı için yeni yüzeyler ve
malzemeler. Sıradışı tasarım çözümlerini bulabileceğiniz yaratıcı
detaylar. Kısaca: sektörün profesyonelleri için heyecan verici bir alan!
Bültenimizde yer alan izlenimlerin ve
fikirlerin size ilham vermesi
umuduyla!

Features that make cooking and
working in the kitchen more
comfortable. New surfaces for kitchen
design with individual style. Creative
details that are combined with
extraordinary design solutions. In
short: an exciting array of possibilities
for industry professionals!
Let yourself be inspired by the
impressions and ideas published
here in our trend report!
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Çeşitli yüzeyler
Surfaces galore

Son yıllarda yalın bir sadelik mutfak
tasarımında öne çıkmıştır; artık
bunun yanına dekoratif bir unsur
ekleniyor. Sıcak tonlarda metalik
yüzeyler yeniden doğuyor: bakır,
pirinç, bronz ve altın mutfağa
sıcaklık ve huzur taşıyor. Mobilya
kulpları, elektrikli aletler ve ön
panel uygulamaları - ve tabi ki
aksesuarlarda.

Coolness and purism have dominated
kitchen design of the past several years.
Now, decorative elements are being
added. And metallic finishes in warm
tones are celebrating their renaissance:
Copper, brass, bronze and gold bringing
warmth and cosiness into the kitchen.
In the form of furniture handles,
applications to fronts and appliances and last but not least as accessories.

Siyah çelik, dolap veya ön panel
yüzeylere, raf veya kontrast
içeren çerçevelere endüstriyel
tarzda zengin detaylar katıyor.
Siyah çelikten yapılmış tezgahlar
neredeyse bir iş tezgahını
andırıyor - cam ve demir
eklenmesi ile heyecan verici bir
endüstriyel tarz yakalanıyor.

Black steel sets gargantuan, texturerich accents in industrial style - as a
surface for corpus or front, as a shelf
or contrasting framing. Work panels
of black steel are reminiscent of a
workbench. The integration of glass
and steel wire supports this impression.

Elektrikli aletlerde ise paslanmaz
çelik görünütüsü artık tercih
edilmiyor. Değişik renkleri ile
aletler artık mutfak yüzeylerine
uyum sağlıyorlar. Koyu renkli,
eskitilmiş görünümlü ahşap tekrar
gündemde. Renk detayları ise
çoğunlukla yeşil tonları ile veriliyor.

The times in which appliances are
only presented in stainless steel
style are over. With surfaces in
different colours, these are integrated
harmoniously into kitchen fronts.
Dark wood timbers are present
again, also in used-look with
coarse structure. Colour accents
are being made, mostly in green.
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METALİK YÜZEYLER
METALLIC FINISHES
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▲ Emosyonel değere sahip bakırın
çekiciliği: Quadro Compact çekmece sistemi, sebzeliklere kolay erişim
ve detaylı bir görünüm sağlar. Silent
System fren sayesinde duyulamayacak kadar sessiz.
▲ Cool eye-catcher in copper - with
inner values: The Quadro Compact
runner system achieves easy access
and a good overview of the crisper
drawers. Thanks to Silent System,
the crisper drawers remain uncannily
quiet.
▼ Sıcak tutma ve aksesuar
çekmecelerine mükemmel erişim:
Quadro Compact çekmeceleri.
“Gizli“ raylar sayesinde, her
çekmecenin tasarımı kusursuz kalır.
▼ For simple access and a clear
view of the warming and accessory
drawers: Quadro Compact slides.
The runner system is concealed and that‘s how the design of each
drawer remains flawless.
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SİYAH ÇELİK,
PASLANMAZ ÇELİK
BLACK STEEL,
STAINLESS STEEL
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CAM
GLASS

7
16057_Trendreport_Eurocucina2016_TR_Röportaj.indd 7

11.10.2016 09:32:57

MERMER, TAŞ,
BETON GÖRÜNÜMÜ
MARBLE, STONE,
CONCRETE LOOK

▶ İnce, sade tasarımı ile etkiler:
Hettich ‘den AvanTech çekmece
sistemi.
▶ Impressively sleek, puristic
design: the AvanTech drawer
system by Hettich.
◀ Taş panel / gerçek taş kaplamalı ağır
kapaklar bile yumuşak ve sessizce kapanır:
entegre frenli tasarım menteşesi Sensys.
◀ Even heavy doors with stone fronts close
gently and quietly: Sensys design hinges
with integrated soft-closing.
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MUTFAĞA UYGUN RENKLERDE
ELEKTRİKLİ ALETLER
APPLIANCES MATCH
KITCHEN COLOURS
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KOYU AHŞAPLAR
DARK TIMBERS

▶ Kulpsuz açılma, yumuşak kapanma:
tasarım menteşesi Sensys ile
Push to Open (Bas/Aç) sistemininin
kombinasyonu: – çifte konfor.
▶ Handleless opening, gentle closing:
Sensys design hinges, combined with
Push to open - comfort comes in two
parts.
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▶ Düz çizgiler, sade estetik:
InnoTech Atira çekmecesi ve masif
ahşap kaşıklık
▶ Clear edges, pure aesthetics:
InnoTech Atira drawers with cutlery
organisation of real wood.

▶▶ Yüksek kalite, içte ve dışta:
Profi+ çekmece sistemi stabilitesi
ve emsalsiz çalışma performansı ile
etkileyicidir.
▶▶ High value, both inside and out:
The Profi+ drawer system combines
stability with unique operation.
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MASİF AHŞAP,
RUSTİK GÖRÜNÜM
REAL TIMBER,
RUSTIC LOOK

▼ AvanTech çekmece sisteminin dar
ve düz hatları, kalın ve eğimli çekmece
ön paneli ile etkileyici bir kontrast
oluşturmaktadır.

▼ The slender, straight-line rib contour of
the AvanTech drawer system stands as an
exciting contrast to thick, bevelled drawer
fronts.
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◀ Mükemmel ikili: doğal, pürüzlü
ahşap ön panel InnoTech Atira
çekmece sistemi ile harmoni
içerisindedir.
◀ Perfect pair: The natural,
raw wood front establishes a
harmonious connection with the
InnoTech Atira drawer system.

r of
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wer

▼Zoru kolaylaştırır: ArciTech
çekmece sistemi ile büyük ve
ağır çekmeceler süzülerek açılır.
ArciTech, eşsiz konforu ve yüksek
stabilitesi ile öne çıkar.
▼ This is how difficult becomes
easy: With the ArciTech drawer
system, even pot-and-pan
drawers that are big and heavy
can be opened easily. The system
is fascinating with its unique
operating comfort and highest
stability.
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ÇERÇEVELİ ÖN PANELLER,
VİTRİNLER
FRAME FRONTS,
GLASS CABINETS

▼ Görünür: cam vitrinlerde menteşeler
gizlenemediğinden, Sensys menteşemiz
burada teşhir edilen bir tasarım objesi
oluyor.
▼ Visible: Behind these glass doors, our
Sensys hinges become exposed design
objects.
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RENK VURGUSU
YEŞİL
GREEN AS
ACCENT COLOUR

▶ Üstün kalite: yüksek işleyiş
konforu ve stabilite Actro 5D kızak
sistemlerini tanımlar.
▶ Leading quality: Outstanding
operating comfort and extraordinary
stability characterize the Actro 5D
drawer runner operation - also for
this drawer.
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FAS FAYANSLARI
MOROCCAN TILES

▶ Büyük kapak, yumuşak kapanış:
Sensys menteşeleri neredeyse her
pozisyondan yumuşak ve sessizce
kapanır. Sebep: olağanüstü geniş
çekme açısı.
▶ Big opening, gentle closure: The
Sensys hinge can close doors gently
and quietly from practically any
position. The reason: its uniquely large
opening angle.

▼ Yüzeylerde reform: renkli sürgü
kapakları hareket ettirerek açık
ve kapalı alanın kombinasyonu ile
mobilyanız daima yeni bir görünüm
kazanır. SlideLine M sürgü kapak
sistemi ile mükemmel uygulama.
▼ Surfaces reformation: With
the colourful sliding doors, the
combinations of open and closed shelf
elements are endless. Perfectly realised
with the SlideLine M sliding door
system.
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Yaşayan mimari
Living architecture

Günümüzde mutfak gitgide
bir evin sosyal merkezi haline
gelmektedir. Yemek hazırlamak
ile yaşamak arasındaki bağlantı,
uygun mobilyalar ile teşvik ediliyor:
oturma odalarına doğru bakan
yemek masaları, mutfak tezgahı,
büfe veya dolaplar, raflar, vitrinler.

The kitchen is developing more
and more into a social centre,
representative of the whole house. The
connection between cooking and living
is supported by suitable furniture:
dining tables or bars adapted to the
living area, free-standing or high
boards, shelves or glass cabinets.

Mutfak özgür bir şekilde merkezi
bir konuma oturtuluyor - genellikle
eşlik eden fonksiyonel aksesuarlar
ile zengin bir ada mutfak şeklinde.
Elektrikli aletler gösterişli birer
birim olarak sunulur, veya kibarca
geniş sürgü kapaklar ardında
saklanır. Tasarım unsurları sıkça
ince ve kibarca kullanılarak, kalın
malzemelere kontrast sağlanır.

The kitchen itself is set opulently at
centre stage - mostly as a generous
island with accompanying wall
elements. Appliances are presented
as proud statement pieces - or
hidden modestly behind large-surface
sliding doors. Structuring materials
are becoming increasingly thin
and filigree in the kitchen, often
contrasting to thick materials.

Şekilsel tarz unsurları olarak
eğimli kontürler göze çarpıyor:
kulp görevi gören 45 derece eğimli
ön paneller, yanaklar ve masa
tablaları, buna ek olarak mutfak ve
yaşam mobilyalarında eğri ayaklar.
Yüksek teknolojik dünyamızda
geçmişten gelen bir esinti.

As a formal style medium, diagonal
contours are becoming more
noticeable: front edges with 45-degree
bevels that function as a handle,
framing and table plates, and diagonal
legs and feet under kitchen and
living area furniture. A hint of retro
style in the world of high-tech.
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GÖSTERİŞLİ
ELEKTRİKLİ ALETLER
APPLIANCES AS
STATEMENT PIECES

◀▼ Dıştan ve içten etkileyici:
bu profesyonel soğutucuda bulunan
Quadro Compact ray sistemi konfor
ve emniyet sunar. Büyük hacimli
soğutucu çekmecelerinde bile
mükemmel erişim, kolay açılma ve
kontrollü kapanışı garanti eder.
◀▼ Impressive exterior, inspiring
interior: In this cooling unit, the
Quadro Compact runner system
delivers comfort and security.
Because even in the larger cooling
drawers, an excellent overview,
simple opening and controlled closing
are guaranteed.
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▼ İster büyük hacimli, ister küçük
soğutucu çekmeceleri olsun: Quadro
Compact çekmece sistemleri burada
tüm bölmeleri ustalıkla hareket
ettirir. Buzdolabı ve şarap soğutucu
dolabının kapaklarında ise Hettich
K05 menteşesi taşıyıcı bir rol
üstlenir.
▼ Big external drawers, small crisper
drawers and pull-out shelves in the
wine cooler: The Quadro Compact
runner system moves all drawers in
this cooling unit masterfully. And for
doors the hinge K05 plays a major
role.
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EĞİMLİ PANELLER,
KENARLAR VE
KONTÜRLER
DIAGONAL FRONTS,
EDGES AND
CONTOURS

▼ Yaratıcı kenarlar: eğimli ön paneller ve detaylar kullanılan mutfak
tasarımlarını InnoTech Atira çekmece sistemleri uyumlu bir şekilde
tamamlar.
▼ Creative edges: The kitchen design
with sloped fronts and details is
perfectly complimented by the edge
design of the InnoTech Atira drawer
system.
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İNCE ÖN PANELLER VE
MALZEMELER
THIN FRONTS
AND MATERIALS

▲ Taşıma kapasitesi maks. 80 kg:
bu geniş çekmecede kullanılan
AvanTech sistemi olağanüstü
sağlamlığı ile etkileyicidir.

▲ Bearing capacity up to 80 kg: With
this wide drawer, the AvanTech drawer
system is captivating with extraordinary
stability.

▲ Odak noktasında tasarım:
AvanTech pürist zerafeti ile öne çıkar.
▲ The focus is on the design:
AvanTech inspires with its puristic
elegance.
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GÖZLER VİTRİNDE
EXHIBITION PIECE
GLASS CABINET
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KİŞİYE ÖZEL MUTFAK
KITCHEN ON DEMAND
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DİKEY DİLİMLER
VERTICAL GRID
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ENDÜSTRİYEL STİL
▶ Çift katlı: bu ön panelin arkasında
2 adet InnoTech çekmece sistemi işlev
görüyor. Böylelikle, kullanım alanı maksimum verimlilikte kullanılıyor - gözü
yormayan sade ön panel.
▶ Double-decker: Behind this front,
two InnoTech Atira drawer systems
come into play. In this way, the storage
space is put to very efficient use - while
keeping the exterior appearance calm
and generously proportioned.
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AÇIK RAFLAR
OPEN SHELVES

▼ Değişken: SlideLine M sürgü
kapak sistemi sayesinde raflar
saniyede yeni görünüme erişir.
▼ Variable: On the basis of the
SlideLine M sliding door system,
the shelf receives a new face within
seconds.
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Akıllı fonksiyonlar
Intelligent
functionality

Sayısız tasarım fikirlerine ek olarak,
Milano‘da ilginç fonksiyonel
trendler de keşfettik. Sürgü
kapakların sık kullanımının yanısıra,
mutfaklarda katlanır kapaklar da
rol alıyor: üst ve alt dolaplarda,
ama aynı zamanda komple mutfak
bölmelerini kapatmak için tavan
yüksekliğinde uygulamalar...

In addition to numerous design
impulses, we also discovered
interesting new function trends in
Milan. These increasingly include
sliding doors as well as folding doors
in the kitchen: for upper and lower
cabinets, but also integrated into
ceiling-height doors which conceal
entire sections of the kitchen.

Kaydırılabilen tezgahlar ise şaşırtıcı
bir etki yaratıyor - ocak ve lavabolar
hızlıca bunların altında saklanıyor.
Ekmek kızartma makinesi, kahve
makinesi vs niş- ve ek dolaplarda
saklanıp, kızaklı tabanlar üzerinde
gerektiğinde öne çekiliyor.

Sliding worktops make a strong
impression. They can be used to
completely cover the cooking and
washing areas of the kitchen.
Toaster, Coffee Machine & Co. are
hidden in niches and attachment
cupboard. Appliances are pulled out
on pull-out shelves when needed.

Fren sistemleri ve elektromekanik
açma sistemleri gibi konfor
unsurları mutfaklarda uzun
zamandır kullanılmakta. Şimdi
ise, ergonomik fonksiyonları
ile elektrikli aletlerde kullanımı
artmaktadır. Mutfak kapaklarında
kulpların birer tasarım detayı
olarak geri dönüşü gözlenmekte.

Comfort and user friendly
functions such as soft-closing and
electromechanical opening have long
been a part of kitchen furnishings.
But now, they are becoming
prominent in appliances along with
ergonomic support functions.
Handles are making a comeback
on kitchen fronts - as a
distinctive design accent.
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KATLANIR VE
SÜRGÜ KAPAKLAR
FOLDING AND
SLIDING DOORS
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TASARIM OBJESİ
KULPLAR
HANDLES AS
DESIGN OBJECTS
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KAYDIRILABİLİR
MUTFAK TEZGAHLARI
SLIDING WORKTOPS
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KONFOR SUNAN
FONKSİYONLAR
USER FRIENDLY
FUNCTIONS

▲ Sensys gibi konforlu: Silent
System frenli KO8 menteşe, buz
dolabı kapaklarını yumuşak ve
güvenle kapatır.
▲ Convenient like Sensys: Hinge
K08 with Silent System closes
refrigerator doors gently and
securely.

▼ Buzdolabında kalite: tüm raf ve
çekmeceler kolayca, sonuna kadar
açılır - Silent System frenli Quadro
Compact raylar sayesinde.

▼ Quality in the refrigerator:
All drawers and compartments
can be opened easily and wide,
and uncannily quietly - thanks to
Quadro Compact runners with
Silent System.
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◀ Ankastre buzdolapları için
yenilik: ahşap kapaklı buzdolapları
da artık sessiz ve kontrollü biçimde
kapanıyor. Silent System sayesinde
artık ahşap kapak kızağı bile
gereksiz.
◀ Innovation for integrated fridges:
Now, even refrigerators with sliding
door systems can close both quietly
and in a controlled manner - thanks
to Silent System for door glide.
Especially clever: Instead of a door
glider, the Silent System unit is
used.
▶ Ergonomik çözüm: bulaşık makinesi
sepetleri için Comfort Swing kaldırma
fonksiyonu belinizi korur, misafirlerinizi
etkiler.
▶ Ergonomic at last: The new Comfort
Swing lift fitting for dishwasher
baskets prevents back strain from
bending and impresses guests.

◀ Kızartmalara kolay erişim: fırınlar
için Quadro sayesinde, ızgara fırın
içinden tamamen dışarıya çekilir,
yemeğinize müdahale etmeniz, ve
fırından çıkarmanız kolaylaşır.
◀ Easy access to roasting: Quadro
for ovens moves the baking tray
entirely out of the oven. Adding
sauce or basting food, and taking it
out of the oven, is made easier.
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KULPSUZ ELEKTRİKLİ
ALETLER
HANDLELESS
APPLIANCES
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▲ Tamamen kulpsuz:
Elektromekanik açma sistemi Easys
ile buzdolapları kulpsuz mutfak
tasarımınıza mükemmel biçimde
entegre edilir.
▲ No more handles or
grips, anywhere: The Easys
electromechanical opening system
provides for the perfect integration
of refrigerators into handleless
kitchen design.
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ÖZEL FONKSİYONLAR
SPECIAL
FUNCTIONS

▼ Bir kapak, üç çekmece: Farklı
varyasyonlar sunan Profi+ çekmece
sistemi, büyük kapaklar ardında çok
çeşitli esnek çözümler sunar - gerçek
mutfak profesyonelleri için.

▶ Akıllı kullanım alanları: yaratıcı bir
fikir ile kapakta kolay ulaşılabilen, ek
kullanım alanı sunuluyor. Ağır yükte bile
kapaklar Sensys ile yumuşak ve sessizce
kapanır.

▼ One door, three drawers: Profi+,
the drawer system with many
variants, enables extremely flexible
solutions behind a big front. For real
kitchen professionals.

▶ Smarter storage area: A clever idea
creates additional easy-to-access
storage room in the door. Even a heavily
loaded door can be closed gently and
quietly by Sensys.
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•

• İntema Mutfak hakkında bilgi
verebilir misiniz?

A

slında biz, İntema Yaşam
diyoruz. Çünkü mutfağı evdeki
yaşamın kalbine yerleştirmeyi
hedefliyoruz. Müşterimizin değişen
yaşam kültürünü ve tarzını yansıtan
İntema markalı yeni bir konseptle
ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz.
Bunun için yeni bir perakende konsepti geliştirdik. Temel esin kaynağımız mutfak, ancak kendimizi onunla
sınırlamıyoruz. İntema‘yı tercih eden
müşterilerimiz nereyi kendilerine
yaşam alanı seçmişse orada, kendilerini ifade edebilecekleri ürünlerle
yanlarında olmak istiyoruz.
Yaşadığımız coğrafyada mutfak,
sadece bedenin değil, aynı zamanda
ruhun da beslendiği bir yer. Burada
çocukluktan başlayarak yaşanan
deneyimlerin ne kadar değerli
olduğunu biliyoruz. Hoş tatlar ve
kokularla yaşanan mutlu anların
hafızada derin izler bıraktığına,

insanlar arasındaki bağları
güçlendirdiğine inanıyoruz. Bu
yüzden İntema Yaşam‘ın evlere
kazandırdığı yeni yaşam alanlarıyla,
müşterilerimizin daha da yaratıcı
olmaları için onlara ilham verecek,
estetik olduğu kadar, işlevsel ürünler
de sunuyoruz.
Buraya kadar anlattıklarım iş modelimizin dışarıdan görünen yüzüyle ilgiliydi. Tasarımdan, tedarike,
imalattan, satış ve pazarlamaya
kadar bütün süreçlerimizi de gözden
geçirdik. Yeni imalat metotlarını
benimseyen, teknolojiden daha da
çok faydalanan, ürün ve hizmetleriyle yarattığı hikayeyi yeni medya
kanalları kullanarak anlatan, sistematik olduğu kadar, samimi bir
organizasyon kurgulamaya çalıştık.
İşinden heyecan duyan, tutkulu bir
ekibimiz var. Dünyayı olduğu kadar,
müşterilerimizin değişen beklentilerini de yakından izlemeye, küçük
bir fark için uzun bir yol gitmeye
arzulu, genç bir ekip. Hepimiz güne,
dünden daha iyisini nasıl yapabilirim
diyerek başlıyoruz.

müşterilerimizin beklentileri ve
ihtiyaçlarını dinleyerek anlıyoruz.
Geçen zaman içinde, estetik
kaygılarına, önce daha işlevsel,
ardından çok fonksiyonlu ürün
talepleri eklenmiş. Kullanılan renkler ve stiller çeşitlenmiş. Mutfaklar,
insanların kendilerini daha çok ifade
ettikleri, yaratıcılıklarını daha da çok
ortaya çıkarttıkları mekanlar olmaya
başlamış.
Bir zamanlar yalnızca bir tezgahtan,
bir evyeden ibaret olan mutfaklar
bugün, özel tasarım masalar, iskemleler, duvar dekorasyonları,
tavandan asılan unsurlar ve özel
ışıklandırmalarla, giderek ruhu olan
bir mekana dönüştü. Bu nedenle
insanlar bu mekanları bugün, kendi
hikayelerini yaratıp sergiledikleri bir
sahne olarak görüyor.
Mutfakların bu dönemde, yüzlerini giderek daha fazla doğaya
döndüğünü de söylemek mümkün.
Doğal malzemeler her zamankinden
daha fazla ön planda. Bugün mat ve
doğal ahşap doku kombinasyonları

• 2000’li yılların başından
bu yana mutfaklarda ne gibi
değişimler yaşandı? Mutfak
algısı nasıl şekillendi, değişti?

İ

ntema Yaşam, yapı ürünleri
grubumuzun mobilya alanındaki
30 yıllık deneyiminden besleniyor.
Evlerdeki yaşam alanlarının içinden
geçtiği dönüşümün bir kısmını bu
deneyim sayesinde, diğer kısmını,
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mutfakların vazgeçilmez bir öğesi
haline geldi. Nostaljik bu dokunuşlar
mutfakları daha da sıcaklaştırdı ve
içinde geçirilen süreyi de uzattı.
Eskiden sadece yemeklerin yapıldığı
yer olan mutfaklarda bugün, insanlar maydanoz, nane, fesleğen gibi
mikro-filizleri de yetiştirmeye başladı. Bu dönüşüm, mutfağı yaşayan,
nefes alan bir yer haline de getirdi.
• İntema Mutfak mutfaklar
dönüşümünden nasıl etkilendi?
Markanın hedefleri nasıl
şekillendi?

İ

ş modelimizi gözden geçirdik.
Bunu yaparken, müşterilerimizin
ihtiyaç ve hayalleri arasında nasıl
bir köprü kurabiliriz diye düşündük.
Onları samimiyetle dinledik, anlamaya çalıştık. Faaliyet gösterdiğimiz
sektörün diğer coğrafyalarda
kazandığı deneyimlerden, yeni ürün
ve teknolojilerden faydalandık.
Tasarımlarımıza bakınca, modern,
estetik, işlevsel pek çok unsurun,
geleneksel sıcak unsurlarla bir araya
getirilmiş olduklarını göreceksiniz.

Bünyemizdeki mutfak ve marka
yelpazesini, Berloni‘nin İtalyan tarzı
ile genişleterek müşterilerimize daha
fazla seçenek sunmayı hedefledik.
Çünkü ihtiyaç ve beklentiler çok
farklı... Dahası, çok da hızlı bir
değişim içerisinde. İntema ile daha
esnek, müşterilerimizin beklentilerine daha hızlı çözümler sunan,
yeniliklere ve yenilenmeye daha da
açık bir marka deneyimi yaratmaya
çalıştık.
• 2016 Salone del Mobile
Milano fuarında sergilenen
trendler hakkında yorumlarınız
nelerdir?

B

u yıl 55‘inci kez düzenlenen
Salone del Mobile Milano,
Milano‘nun dünyada tasarım,
kalite ve ilhamın başkenti olma
iddiasını sergilediği önemli platformlardan biri. Bunun belki en
büyük kanıtlarından biri, 1300‘ün
üzerindeki sergi katılımcısının
%70‘inin 160 ülkeden geliyor oluşu.
150 bin metrekareyi aşan bir alanda
kurulu fuar, “klasik“ ve “tasarım“
olarak iki bölümden oluşuyordu.
Fuarın en dikkat çekici unsurlarından biri, “gıda“ ve “tasarım“ ın giderek daha çok yan yana gelmesiydi.
Hem damak tadına, hemde göz zevkine hitap eden birçok etkinlik vardı.
En ilginçlerinden biri, Tom Dixon
tarafından Rotonda della Besana‘da
Caesarstone işbirliğiyle kurulan
“Restaurant“ tı. Dört temel element,
su, ateş, hava ve topraktan ilham
almış dört mutfağa ev sahipliği

yapıyordu. Cam panellerle şeffaflığın
ön plana çıktığı mutfaklar da gördük, hiçbir malzemenin görünür
olmadığı, fonksiyonların gizlendiği
mutfaklar da... Minimalist mutfaklar da vardı, kaybolan bulaşık
ızgaralarından, tezgaha dönüşen
evyelere kadar, kullanıcısının ihtiyaçlarına göre şekillenen mutfaklar da...
EuroCucina bölümünde sergilenen
ürünlerdeki yaratıcı çözümlere
ilgi büyüktü. Küçük mekanlar için
tasarlanmış depolama üniteleri, çok
fonksiyonlu ürünler ve farklı yaşam
tarzlarına göre şekillenebilen yaşam
alanları sunan bütünleşmiş mutfaklar ufuk açıcıydı. Tüm bu mutfaklar
bize mutfağın değişen, gelişen ve
canlı bir mekan olduğunu bir kere
daha gösterdi.
Fuarın en etkileyici özelliklerinden
biri tasarımcıların hayal güçlerini
sadece iç mekanlarla sınırlamamış
olmasıydı. Toyota‘nın tek bir civi ya
da cıvata kullanmadan ürettiği gerçek otomobil ebatlarındaki Toyota
Setsuna adlı aracı, Japonların
okuriari adlı bir tekniği kullanarak,
binlerce küçük parça bir araya getirilerek yaratılmıştı. Hepimiz, hayaller, malzeme ve ustalık birleştiğinde
nelerin mümkün olabileceğini
görmüş olduk.
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