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İnovasyon
felsefesinin
bir ürünü;

BANZAI

Banzai isminin çıkış noktası;
Japonların uzun yaşamlarında, dostluğundan
emin oldukları insanlara hitap geleneklerine
dayanıyor. ‘Banzai’ yani ‘çok yaşa’ anlamına
gelen bu hitap, önce sadakatin sonra da
uzun ve sağlıklı bir ömrün ifadesi olarak
kültürlerinde yerini almıştır.
İlhamını bu gelenekten alan Bürosit’in
Banzai ofis koltuğu, sadık müşterilerine
‘çok yaşa’ temennisini sunmak amacıyla
doğmuştur.
Banzai, yeni nesil koltuklarımız arasında
bambaşka bir yere sahiptir. Üstün ergonomik
özellikleriyle eşsiz bir çalışma deneyimi
sunmayı vaad ederken, görüntüsüyle de
hayranlık yaratıyor.
Yenilik, ergonomi ve kalite esasları
doğrultusunda, ofislerinize yeni artılar
katmak amacıyla çalışmalarımıza devam
edeceğiz.

Fahrettin Gülener
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

Banzai, a throughput of
the innovation philosophy.
The origin of the name Banzai; is based on the
tradition of the Japanese related with the mode
of saluting those whom they are certain of their
intimacy throughout their long lasting lives.
Banzai, a form of salutation which stands for
“long live” attained its place within their culture
as an expression primarily for loyalty then for a
long and a healthy life.
Banzai office chair of Bürosit inspired by this
tradition emerged through the aspiration to say
“long live” to its devoted customers. Banzai has
a distinctive place among our new generation
chairs.
While, through its peerless ergonomic features,
offering a unique working experience, it is
admirable through its splendid look as well.
We will keep on working to add values to your
offices with this purpose in mind.

Banzai’nin, işinizi yaparken size eşsiz bir hareket
alanı yaratarak çalışma ortamınızı genişleten ve
zihninizi açan muaazam bir oto ergonomisi vardır.
Bu sayede Banzai size, dilediğinizce
kişiselleştirebileceğiniz yapısıyla ofis
performansınızı 4. boyuta taşıyarak daha verimli bir
gün vaad ediyor.
Banzai has amazing ergonomics to expand your working
environment and to make you mentally alert by creating
a unique area of movement during your activities. Thus,
Banzai offers you a more efficient day to take your office
performance to the 4th dimension with its structure that
can be personalised as much as you prefer.
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HER HAREKETİYLE
SİZE DAHA YAKIN.
Banzai’de çalışırken kontrol sizin ellerinizdedir.
Oturma yüksekliğinden, arkalığın pozisyonuna,
kolçakların hareketlerinden oturma ayarlarına, tam
ergonomiyi yakalamanız için Banzai size bir çok
olanak sunar.

CLOSER TO YOU WITH
EACH MOTION
You have all the control while you work
with Banzai. Banzai may offer you many
options to reap benefits of full ergonomy
in sitting height, backrest position,
movements of the armrests and sitting
adjustments.

Oturma yüzeyinin
öne geriye hareketi

4 parçalı lob sistemine
sahip,
sırtı kavrayabilen
arkalık

Surface with 2-section
circulation channel

Mechanism able to control the
height settings of the chair,
tension settings of the backrest
and the settings of backrest with
5 locks.

Back and forth motion
of the seat

Back rest with 4- section
lobe system able t grasp
the whole of your back and
ergonomic seating

2 parçalı lob ve hava
sirkülasyon kanalıyla ergonomik
oturma alanı

Koltuğun yükseklik ayarını,
arkalığın tansiyon ayarını ve 5
kilitli yaslanma ayarını kontrol
eden mekanizma

BANZAI

Banzai, Fahrettin Gülener tarafından tasarlanmıştır.
Banzai designed by Fahrettin Gülener.

OFİS KOLTUĞUNDA
BİR DEVRİMİN ADI

BANZAI
Banzai, hız ve seri hareketin bir
zorunluluğa dönüştüğü çalışma
dünyasının tüm ihtiyaçlarına kusursuz
bir şekilde cevap veriyor.
Güçlü yapısına konumlandırılmış,
hareketli ve akıllı mekanizmalar ile
vücudunuz tam bir uyum sağlayarak
ofisinizdeki konfor kaynağınız oluyor.
Doğaya duyarlı bir ürün olan Banzai,
kullanmaya başladığınız ilk andan
itibaren size özel üretilmiş hissi
yaratacak.
Ofis tasarımında odak noktası olacak
olan Banzai, sadece ergonomik ve rahat
bir çalışma alanı değil, şık ve ilgi çekici
bir ofis ortamı da vadediyor.

BANZAI IS THE SYMBOL
OF THE BREAKTHROUGH
IN OFFICE CHAIRS
Banzai is able to flawlessly meet the
requirements the business world where speed
and serial movements are indispensable.
By means of mobile and smart mechanisms
located on its strong structure, it is able
to accommodate itself to your body and
becomes the source of luxury in your office.
Being an environmental-friendly product,
Banzai will suggest that it is a tailormade product right from the beginning.
Banzai, becoming the focal point in office
design, promises not only an ergonomic
and comfortable working area but also an
exquisite and attractive office environment.

BANZAI

KLASİK OTURMA
DENEYİMİ, BANZAİ
FELSEFESİYLE
BULUŞTU

BANZAI

Banzai, kısa sürede yönetici seviyesinde efsaneleşerek
ofisler için yeni bir statü göstergesi haline geldi. Banzai
2 ise her ofis konuğuna verdiği görsel mesaj ile
bu efsaneyi yaymaya devam ediyor.
Alışılagelmiş oturma deneyimlerini destekleyen tek
parça oturağı ve sünger dolgulu, kumaş kaplanmış
arka lopları ile klasik yaklaşımı, vücudu saran yapısı
ve fonksiyon zengini tasarımıyla Banzai felsefesini
buluşturuyor.
Özetle Banzai II, klasik oturma alışkanlıklarına sahip
ofis çalışanları için de hayranlık uyandıran ve çalışma
zamanlarının verimliliğini arttıran
harika bir ofis koltuğudur.

CLASSICAL SEATING
EXPERIENCE MEETS WITH
BANZAI PHILOSOPHY
Banzai became a legend for managers in a short
while and turned into a symbol of status for offices.
Furthermore, Banzai 2 carries on inspiring this
legend with the visual message it delivers to each
and every guest in the office.
Its classical approach with its single peace seat
substantiating the habitual seating experience
and sponge-filled fabric-coated back lopes meets
with Banzai philosophy thanks to its formfitting
architecture and function-rich design. In short,
Banzai II is an excellent office chair inspiring for
and enhancing the effectiveness of the working
times of office personnel who are accustomed to
classic seating habits.

SADECE SİZİN DEĞİL,
DOĞANIN DA DOSTU
BİR OFİS KOLTUĞU.
Banzai üretiminde çevre kirliliği yaratan petrol esaslı sünger,
poliüretan ve kumaş malzemelerinin minumum kullanımı esas
alınmıştır. Kendi hacim ve klasmanındaki yerli-yabancı ofis
koltuklarına göre %80 daha az sünger, %40 daha az poliüretan
ve %35 daha az kumaş kullanılmıştır.

AN OFFICE CHAIR NOT ONLY A FRIEND OF
YOURS BUT ALSO THE ENVIRONMENT
Minimum use of oil based sponge, polyurethane and fabric materials that
result in environmental contamination is intended for the production of
Banzai. 80% less sponge, 40% less polyurethane and 35% less fabric are
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used compared
to domestic-foreign office chairsBANZAI
in its
size and category.

BANZAI
BANZAI (4+1)

BANZAI (4+2)

Yükseklik 142-115
Oturma Yüksekliği 56-43
Height
Seat Height
Genişlik 79-70
Oturma Genişliği 50
Width
Seat Width
Derinlik 89-45
Oturma Derinliği 47-31
BANZAI
/ 4+1
BANZAI 1 / 4+2
Depth
Seat1 Depth

Yükseklik 142-115
Oturma Yüksekliği 56-43
Height
Seat Height
Genişlik 79-70
Oturma Genişliği 50
Width
Seat Width
Derinlik 89-45
Oturma Derinliği     47-31
BANZAI 1 / 4+2
Depth
Seat Depth

BANZAI II
BANZAI 2 (4+1)

Yükseklik 142-115
Height
Genişlik 79-70
Width
Derinlik 89-45
Depth

Oturma Yüksekliği 56-43
Seat Height
Oturma Genişliği 50
Seat Width
Oturma Derinliği 47-31
Seat Depth
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BANZAI 2 / 4+1

Designed by
www.murekkep.com.tr
BANZAI 2 / 4+1

Photographer
Hasan Mutlu
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