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Architectural Concept Design
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DEĞİŞTİRİLEBİLİR
DUVAR

Sandeco ürünlerini geometrik formlarla ön plana çıkarttığım duvar çalışması

ALTIN METAL GÖRÜNÜMLÜ ÇERÇEVE HEM

Sandeco’nun bayilik sürecinde karşımıza çıkacak tüm m2’lere optimize

50.YIL KONSEPTİNİN ULUSLARA KODUNUN

edilebilir şekilde programlanmıştır.

ALTIN İLE SİMGELENDİĞİ HEMDE TÜRK

DUVAR BOYALARI MDF ÜZERİNE
UYGULANACAK ŞEKİLDE DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR
ÇÜNKÜ YENİ ÜRÜN EKLENDİĞİNDE
SANDECO FABRİKASINDA USTALAR
KOLAYLIKLA DUVAR PANELLERİNİ
YAPABİLİR VE SANDECO TEK MERKEZDEN
TÜM BAYİLERİNDE HOMOJEN BİR
DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR.

TÜKETİCİNİN LÜKS KAVRAMINI ALTIN RENGİ
İLE BAĞDAŞTIRMASI SONUCU SEÇİLMİŞTİR.

Değiştirilebilir duvar merkezinde çokgen panellerin olduğu ve etrafında
dikdörtgen panellerin yerleştirildiği bir yapıdadır. Bu yapıda üçgenler ve
dikdörtgenler değiştirilebilen

paneller olarak düşünülmüştür. Sandeco

eğer yeni bir ürün çıkartırsa ve bunu Türkiye’deki ve düyadaki tüm bayilerine
yollayacaksa ürünün kova halini yollayıp bayide bir uygulama yaptıması
bayiyi de ustayı da zorlayabilir. Bunun yerine o bayiye özel ölçüde kesilerek
uygulaması yapılmış bir mdf panel ürünlerle birlikte yollandığında bayi
ürünün son haline hızlıca hakim olabilecek ve müşterilerine final ürünü
çabucak gösterebilme esnekliğine kavuşacaktır.

Her duvarın ortasında ve üst bölümünde Sandeco logosu konumlandırılmış,
en alt bölümünde ise duvara göre 3 - 6 ya da 9 adet olmak üzere boya kovası
konularak müşterilerin ürünü duvar kağıdı sanmalarının önüne geçilmiştir.
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DUVARIN
10X10 M2 LİK ALANDA
KULLANIMI

DUVAR
ELEMANLARININ
SÖKÜLMÜŞ
GÖSTERİMİ
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4X4 LÜK ALANDA
ÜRÜN SERGİLEME
ORTA GONDOL

Gondol olarak retail store’larda kullanılan ürün sergileme standlarının
modern ve minimal bir versiyonu iki parça olarak düşünülmüş ve 10x10’luk,
7x7’lik ve 4x4’lük mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün fırın
boya metal üzeri gold folyo ya da mdf üzeri lake boya üzeri gold folyo olarak
üretilebilir. Ürün 2 adet eşkenar üçgendir ve birbirlerine sağlı değildirler.
Mekana göre çoğaltılabilir ve farklı geometrik formlar yaratılarak kullanılabilir.

KULLANIMI
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BROŞÜR VE NUMUNE
SERGİLEME

ALTIN KONSEPTİNİN TEKİL
ÜRÜNLERDE DE DEVAM
ETTİĞİNİ SAĞDAKİ 2X2 LİK
ALANDA GÖREBİLİRSİNİZ

Metal ve altın boya kaplama dergilik, katalog ya
da ürün numunesi sergileyebileceğiniz bu ünite
taşınabilir ve istenildiğinde dikeyde ve yatayda
çoğaltılarak konsepti bozulmadan yeniden üretilebilir
bir tasarımdır. Concept tasarımda 3 göz olarak
kullanılmıştır.
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DÖNEN SERGİLEME

Dönen sergileme panelleri bir aksın ortasında konumlandırılmuş altıgen mdf panellerden

PANELLERİ

oluşmaktadır. Sergileme paneli çift yönlüdür ve bir panel iki farklı ürün sergileyebilir. Küçük
mekanlarda 1 tane de kullanılabilir, büyük mekanlarda 6-9 ya da arzu edilen miktarda çoğaltılabilir.

16

17
SANDECO DESK ÖN YÜZ
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SANDECO DESK

TEK BAŞINA BİR SERGİLEME VE
DEPOLAMA ÜNİTESİ OLARAK
TASARLANMIŞ SANDECO DESK
Sandeco Desk ürün ailesinin diğer elemanları gibi kendi
içinde özelleştirilebilir ve tasarımıyla katkı sağlayabilir
bir ürün olarak kurgulanmıştır. Desk’in bir yanı ürün
sergileme ve branding alanı olarak bölünmüştür ve
bu alana ister görsedeki gibi Alessi’nin bir uygulaması
ister Vivaldi’nin bir uygulaması yapılabilir. Buradaki
amacımız bütünleşik bir ürün ailesi yaratmak ve bunların
birbirleriyle etkileşim ve uyum içinde olmasıdır. Sandeco
Desk’in arka alanı ürün depolama bölgesi olarak
düşünülmüştür ve Türkiyedeki rakiplerin de kullandığı
konvansiyonel metal raf uygulamasının dışına çıkılmıştır.
Yurtdışı uygulamalara baktığımızda gerek Akzonobel
gerek Novacolour klasik metal raf uygulamalarını terk
ettikleri concept store’lar yaratmaktadırlar.

SANDECO DESK ARKA YÜZ
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YAN YANA EKLENEREK ÇOĞALTILABİLİR
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BOYA SERGİLEME
ÜNİTESİ

KONVANSİYONEL SERGİLEME
RAFLARININ DIŞINDA, ŞIK,
MİNİMAL, KOLAY ÜRETİLEBİLİR
BOYA SERGİLEME ÜNİTESİ»

Kare ve üçgen formlardan oluşan altın görünümlü
metal rafımızın sırt kısımlarında kare ürün
uygulama sergileme alanları mevcuttur ve
istenildiğinde bu alanlar branding alanları olarak
da kullanılabilmektedirler. Kare formların içine
yerleştirilmiş silindirik boya kutularımız kotrast bir
görüntü oluşturmaktadir ve boya kutularımızın
üstüne konduğu pleksi yüzeyler istenirse ışıklı olarak
üretilebilir ve bu ambiyans ışığı üstünde boyalarımız
daha premium bir sergileme elemanına dönüşebilir.

AYRI AYRI KONUMLANDIRILABİLİR
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Alanlar

2X2 LİK ALAN

4X4 LÜK ALAN

7X7 LİK ALAN

10X10 LUK ALAN
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2X2 M2 LİK ALAN
TASARIMI

AZ YER KAPLAYAN, POP-UP STORE OLARAK STAND
FORMATINDA KOLAYCA ÜRETİLEBİLECEK 2X2 TASARIM

2X2 lik alanımızda sol duvar ve dönen panel sabit, sergileme ünitesi ve
broşürlük mobil ürünler olarak konumlandırılmışlardır. Bu alan fuarlarda
stand ya da AVM’lerde Pop-Up Store olabilecek şekilde düşünülmüştür.
Alanda sol duvarda 6 farklı ürün sergilenebilir ya da 3’genlerden oluşan orta
duvarımızda her bir üçgen için farklı bir uygulama yaparak sergilenen ürün
sasyısını tek bir alanda 15’e çıkartabilir, tüm sol duvarda ise bu sayı 20’ye
kadar çıkartılabilmektedir. Sağ duvar ise yalın ve silme tek bir görüntüyle
bir ev duvarını anımsatacak şekilde düşünülmüştür. Önüne dergilik, boya
sergileme ünitesi ve insanlarla etkleşim yaratması adına tasarlanmış
dönen panel eklenmiştir. Bu panel her insanın çevirmek isteyebileceği
böylelikte Sandeco ile dokunsal bir etkileşim yaratması adına tasarlanmıştır.
Çünkü Sandeco boyalarının önemli özelliklerinden birisi onun dokunma
hissiyatıdır. Beton, ahşap, metal gibi sıcak ve soğuk malzemelerin dokunarak
algılanmaları ürünü algılamada kilit rol üstlenmektedir.
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4X4 LÜK ALAN

KOMPAKT, GÖZ ALICI, DİKKAT ÇEKİCİ BİR
ALAN OLARAK 4X4 M2 LİK ALAN

4X4 lük alanımızda sol duvar ve dönen panel sabit,
sergileme ünitesi ve broşürlük mobil ürünler olarak
konumlandırılmışlardır. Bu alan 2x2 m2 lik alanımız gibi
fuarlarda stand ya da AVM’lerde Pop-Up Store olabilecek
şekilde üretilmeye uygundur. Alanda sol duvarda ortada
yer alan üçgen alanımız 2x2’nin aksine yatay bir formatta
kullanılmıştır ve yine her bir üçgen için farklı bir uygulama
yaparak sergilenen ürün sasyısını tek bir alanda 15’e ya da
20’ye çıkartabilir. Sağ duvarda tek parça boyalı duvarımız,
önüne bir sergileme ve depolama ünitesi görevi gören
desk’imiz, sağında dönen panelimiz ve solunda da boya
sergileme ünitemiz eklenmiştir. İstendiğinde orta alana
üçgen gondol tasarımımızın tek parça olanı eklenebilir ve
üzerinde büyük boya kutuları gösterilebilir.
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7X7 LİK ALAN

DAHA UZUN ZAMAN GERÇİRİLEBİLECEK
VE BİR LÜKS DENEYİMİ YAŞATILABİLECEK
BİR ALAN OLARAK 7X7 M2 LİK TASARIM
7X7 lik alan insanların daha uzun zaman geçirmek
isteyebilecekleri, kataloglara alıp gitmekten çok ürün
hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekleri ve kaliteli
boyanın ne olduğunu anlayabilecekleri bi alandır.
Bu alanda müşteriler konutlarının duvarları için fikir
danışabilirler, alana eklenebilecek özel Sandeco kokusuyla
Sandeco’nun sıradan bir moya üreticisi olmadığı hissini
yaşayabilir, kataloglardaki ve numunelerdeki dokuları
hissederek ve bir kahve ya da Sandeco’ya ait bir ritüel
ile sadece bir boya değil bir tarzı deneyimlediği hissini
verebilecek bir mekan yaratmak istedik.
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7X7 LİK ALAN
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7X7 LİK ALAN
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7X7 LİK ALAN
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7X7 LİK ALAN
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10X10 LUK ALAN

SADECE BOYA ALMAK İÇİN DEĞİL BELKİ
BOYA YAPTIRMAK İÇİN DE GİDEBİLECEĞİNİZ
BİR MEKAN OLARAK 10X10 M2 LİK ALAN
10x10 luk alanımızda konsept olarak diğer alanların
tamamı gibi L formatında sergilendiyse de bu alanda
daha çok Sandeco Boya kutusu gösterilmek istenebilir
ve Sandeco’nun boya karıştırma makineleri diğer
duvarda sergilenebilir. 10x10 luk alanda bir ev ya da ofis
ortamını deneyimleten iki köşe bulunuyor. Bu köşeler
oturma elemanları, sehpa, çiçek, baskı görseller ve askı
gibi fayda sağlayan elemanlarla desteklenmişlerdir.
Sandeco Concept’inin ürün ailesine ait her eleman
burada istenildiği gibi fazlasıyla kullanılabilir. Bu alanı
yormayacağı gibi şıklığından da ödün verdirmeyecektir.

34
10X10 LUK ALAN
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10X10 LUK ALAN
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10X10 LUK ALAN
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10X10 LUK ALAN
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