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Το δημιουργικό γραφείο ubisapdesign σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρουσιάζουν το
έπιπλο γραφείου CORING_the core of meeting. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα επαγγελματικού επίπλου
συσκέψεων, που στοχεύει σε μια πιο διαδραστική, άμεση και συνεργατική εμπειρία χρήσης.

Το τραπέζι αποτελείται από μία μεγάλη(43") περιστρεφόμενη οθόνη αφής και ανάλογα με τη διάταξη
των ποδιών του υπάρχει η δυνατότητα καθίσματος, όρθιας-στήριξης ή προσθήκης οποιουδήποτε
καθίσματος του εμπορίου. Το CORING μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι έξι(6) άτομα, με το καθένα από αυτά
να έχει την ίδια δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της οθόνης αφής. Η συνδεσιμότητα στο σύστημα
αφής είναι plug&play με σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή υπολογιστή, αρκεί να έχει θύρες HDMI και USB,
ενώ δουλεύει άμεσα με όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα.

Η οικογένεια του CORING αποτελείται από ένα(1) ίδιο σύστημα περιστρεφόμενης οθόνης αφής και τρία
(3) διαφορτικά είδη ποδιών και προστιθέμενων αξεσουάρ. Πιο συγκεκριμένα είναι διαθέσιμα για
διαμόρφωση τα "CORING_stand" - "CORING_table" - "CORING_simple". Στα δύο πρώτα οι μπάρες και τα
καθίσματα είναι αφαιρούμενα χωρίς να επηρεάζεται το υπόλοιπο έπιπλο.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
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Εδώ φαίνεται πώς από το συνδυασμό των δύο πάνω εικόνων προκύπτει το CORING, ένα μοναδικό
έπιπλο που ανήκει σε μια νέα κατηγορία από μόνο του! Ουσιαστικά κατέβηκε η οθόνη από τον τοίχο στο
χώρο συνεδριάσεων, προστέθηκε το χαρακτηριστικό της αφής και σχεδιαστικά τροποποιήθηκε έτσι
ώστε να υπάρχει ισόνομη αλληλεπίδραση και διάδραση για πολλά άτομα... CORING_the core of meeting!
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 43" 4Κ UHD
ΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 6 ΑΤΟΜΑ

PLUG&PLAY ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΟΡΘΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΤΗΜΑ ΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DISPLAX ΜΕ OBJECT RECOGNITION
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΚΑΛΥΨΗΣ CORNING GORILLA GALASS

CNC ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ LASER
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟΥ

Παρατηρώντας την υπάρχουσα κατάσταση στις αίθουσες συναντήσεων - ένα απλό τραπέζι με μια
μεγάλη οθόνη κρεμασμένη σε κάποιον τοίχο -, τα διαθέσιμα τραπέζια αφής - συνήθως ορθογώνια με
πραγματική μέγιστη δυνατότητα χρήσης τα δύο(2) άτομα -,  αλλά και τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις για
μια πιο ευέλικτη και συνεργατική διαδικασία εργασίας και συσκέψεων με χρήση της τεχνολογίας, το
γραφείο ubisapdesign ανέπτυξε, σχεδίασε και κατασκεύασε μία νέα μοναδική μορφή επαγγελματικού
επίπλου συνεδριάσεων, το CORING - ακρωνύμιο των λέξεων COmmunication RING, όντας μοναδικό σε
λειτουργικότητα, σχεδιασμό και δυναμικά χαρακτηριστικά.

Ουσιαστικά το CORING έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό ή μάλλον καλύτερα να ενώσει σχεδιαστικά
και λειτουργικά τα δύο πρώτα, τα τραπέζια αφής και τους χώρους συσκέψεων σε ένα νέο διαδραστικό
έπιπλο για πολλά άτομα, φέρνοντας μια νέα εμπειρία συνεργασίας και εξελικτικής διαδικασίας. Θα
τολμούσαμε να πούμε παρομοιάζοντας τους υπάρχοντες χώρους επαγγελματικών συσκέψεων ότι
βρίσκονται ακόμη στην εποχή που βρίσκονταν τα κινητά τηλέφωνα πριν από το 2007 και όπως το
πρώτο iphone τότε στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας, έτσι και το CORING αντίστοιχα πρωτοπορεί
στους χώρους συνεδριάσεων, με τη σχεδίαση, την επιλογή των υλικών κατασκευής και την προαγωγή
της διαδραστικής συνεργατικότητας.

Το CORING επομένως μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο συνεργασίας και εξέλιξης σε
περιβάλλον εργασίας αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών, κατασκευαστών προϊόντων οποιασδήποτε κλίμακας
ή χρήσης, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, βιλιοθηκών, επιχειρήσεων δευτερογενή ή τριτογενή τομέα,
ερευνητικών ή πανεπιστημονικών εργαστηρίων και άλλων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στην οθόνη
αφής μπορεί να χρησιμοποιηθούν γραφίδα ή ειδικά πρόσθετα για αναγνώριση αντικειμένων, αλλά και
φυσικά εξωτερικό πληκτρολόγιο/ποντίκι για μεγαλύτερη ακρίβεια όπου απαιτείται.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Στις αρχές του 2017 ξεκίνησε η κατασκευή του προτοτύπου του CORING, με σκοπό καταρχήν να ελεγθεί
η δυνατότητα ρεαλιστικής κατασκευής του, αλλά και να εντοπιστούν  και στη συνέχεια να διορθωθούν
τα τυχόν σχεδιαστικά σφάλματά ή παραλείψεις του, όπως επίσης να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες
οπτικοακουστικού υλικού προώθησης και παρουσίασης του, τόσο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή όσο
και μέσω της συμμετοχής του σε εκθέσεις επίπλων και τεχνολογίας.

Το έπιπλο αρχικά σχεδιάστηκε σε πολλές παραλλαγές στο χέρι και μετά σε περιβάλλον CAD 3D. Σε
σχέδιο 2D σχεδιάστηκαν λεπτομερώς τα κομμάτια του και στη συνέχεια στάλθηκαν ηλεκτρονικά σε
εταιρία κοπής μετάλλων στην Αθήνα. Η επεξεργασία, συγκόλληση και βαφή τους έγινε σε επιλεγμένα
τοπικά συνεργεία στη Σύρο.

3



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Η λογική κατασκευής του επίπλου είναι σχετικά απλή, μια μεγάλη οθόνη-τηλεόραση κάτω από ένα
τζάμι που έχει κολλημένο από κάτω του ένα λεπτό διαφανές φιλμ συστήματος αφής, μέσα σε ένα
στρογγυλό τραπέζι, το οποίο μηχανικά περιστρέφεται ελεύθερα. Η περιστροφή επιτυγχάνεται με ένα
μεγάλου διαμέτρου μεταλλικό ρουλεμάν κεντρικά και κατάλληλα τοποθετημένο.

Εξωτερικά και σε απόσταση βγαίνουν τρία(3) καλώδια, το ένα είναι του ρεύματος της τηλεόρασης, το
δεύτερο καλώδιο HDMI συνδεδεμένο στην τηλεόραση και το τρίτο ένα καλώδιο USB συνδεδεμένο στον
controller του συστήματος αφής το οποίο επίσης συνδέεται με καλώδια από το φιλμ. Ο controller είναι
βιδωμένος όπως και η τηλεόραση στον πάτο του εσωτερικού τραπεζιού και τα οποία συνολικά
περιστρέφονται όλα μαζί σε σταθερή συνάρτηση μεταξύ τους.

Τα τρία(3) καλώδια όμως που βγαίνουν από το έπιπλο, κατά την περιστροφή του τραπεζιού,
περιστρέφονται και αυτά μεταξύ τους επιτρέποντας περίπου 25 στροφές προς κάθε κατεύθυνση -
συνολικά δηλαδή περίπου 50 πλήρεις περιστροφές από ακρη σε άκρη. Ο αριθμός αυτός πρακτικά
κρίνεται επαρκής για μια συνεδρίαση, άλλωστε ακόμα και αν τερματίσει απλά θα πρέπει να γυρίσει
προς την άλλη κατεύθυνση χωρίς να δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα στο τραπέζι.

Η σύνδεση των ποδιών στο βασικό κομμάτι του τραπεζιού γίνεται με απλές βίδες allen και παξιμάδια
σε υπάρχουσες κατάλληλα διαμορφωμένες τρύπες που υπάρχουν στα μεταλλικά κομμάτια. Έτσι η
σύνδεση όλων των κομματιών είναι ασφαλής και εύκολα επισκέψιμη και ελέγξιμη. Για την
συναρμολόγησή τους απαιτούνται τουλάχιστον δύο(2) άτομα και συμπληρωματικά ένα απλό τραπέζι
κανονικού μεγέθους για υποστήριξη της διαδικασίας.
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Το βασικό υλικό του επίπλου είναι μεταλλικό ST37 ή INOX 304 και κατασκευάζεται/συναρμολογείται
στη Σύρο, ενώ τα μεταλλικά κομμάτια κόβονται στην Αθήνα. Ακόμα, το σύστημα αφής εισάγεται από
την Πορτογαλία και το ειδικό γυαλί κάλυψης από την Κίνα.

Το CORING πωλείται από την ιστοσελίδα μας https://www.coring.gr, στην οποία υπάρχουν αναλυτικά
όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το έπιπλο και τη διαδικασία
παραμετροποίησης του. Επίσης, σε αναζήτηση εξωτερικών συνεργατών το CORING παρουσιάστηκε
στην διεθνή έκθεση 100% Design του Λονδίνου το Σεπτέμβριο του 2017, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ήδη μία
συνεργασία αντιπροσώπευσης του επίπλου μας στη Σιγκαπούρη.

ΠΩΛΗΣΗ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως παρακάτω:

Αθανάσιος Κυρατζής
ubisapdesign@gmail.com
6973391605

Χρυσηίδος 8, Ερμούπολη
84100 - ΣΥΡΟΣ

https://www.coring.gr


