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Meltem Elmas’ın 2012 yılından itibaren, Türkiye ve Belçika merkezli olarak,
kişi ve kurumlara kolleksiyon, tasarım, sanat ve dekorasyon danışmanlık hizmeti vermektedir.

Projeler mekanın kimliği, gereklilikleri ile mekan sahibinin istek ve beğenilerine göre özel olarak hazırlanmak-
tadır. Proje ihtiyaçlarına göre Türkiye ve Avrupa’da çalışan tasarımcı ve sanatçılarla da iş birliği yaparak çözüm 
odaklı yaratıcı ekipleri kurmaktadır. 

Bu kataloğumuzda sadece duvar art - work tasarım ve uygulamalarımızdan seçilmiş örnekleri göreceksiniz. 
Mekan keşfi ve ön çalışma talebi için lütfen randevu alınız.



Art work önerileri
Orjinal boyutlarında yada 

farklı üretim teknikleriyle farklı 
boyutlarda  yeniden üretileblir.
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Duvarlar için tasarlanmış art worklerde kullanılan renk paleti 
ve malzeme seçimi, iç mimarlık projesinde tercih edilen 
doğal taş ve ahşap dokusunu tamamlayacak ve destekleye-
cek şekilde yapılmıştır. VIP - yönetici ofisi kimliğini yansıtması 
için seçilen renkler dengede kullanılan karşıtlıklarla tamam-
lanmıştır.
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Ofis katları cam duvar ayırıcı uygulaması kullanıma ve çevre koşullarına dayanıklı özel bir yarı kapatıcı malzeme ile cam yüzeyine manuel bir sistemle uy-
gulanmıştır. Katlar arası kimlik ayrımı yapılabilirken elle uygulama sayesinde her odanın ayırıcı tasarımları birbirinden farklılık göstermektedir. Malzeme 
seçiminde amaç buzlu cam etkisi ile koridorla ofis alanını birbirinden ayırabilmek, fakat oluşabilecek izolasyon hissini parçalı bir tasarımla kırmaktır.



Her tasarım için yapılan el eskizleri daha sonra dijital ortama taşınarak mekan fotoğrafları içinde sunumları yapılmaktadır. Bu sayede uygulamaya 
geçmeden önce gerçekçi öneriler üzerinden proje sahibi ile görüşmeler sağlanmakta, tasarımlar son şeklini aldıktan sonra malzeme seçimi ile uygula-
ma aşamasına geçilmektedir. Bu detaylı ve aşamalı sürecin amacı gerçekçi beklentiler sağlamak ve proje sahiplerini sürece görüş ve önerileri ile dahil 
etmektir.
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