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Yaklaşık 165 metrekarelik bir alana yayılan 
Espressolab, markanın diğer şubelerinden farklı 
olarak flagship konseptine göre tasarlanmış. Mimar 

Berrin Ulutaş, Espressolab’ın ilk şubesinden itibaren her 
yeni şube için farklı dokunuşlar düşündüğünü söylüyor 
ve ekliyor: “Bu mekânın tasarım süresi üç, uygulama 
süresi ise iki ay buldu. Proje geldiğinde görsel olarak 
özellikle dış cephede bir farklılık yaratmak gerektiğini 
hissettim. İki bölümü açık olmalıydı ama bir o kadar da 
hiza belirlemeliydi. Dış cephenin gösterişi ile iç mekânın 
dinamik tasarımını bütünleştirdim. Keyifli bir marka algısı 

için görsel olarak güzel görünmesinin yanı sıra 
rahatlık da ön planda olmalı. Oturma düzenini 
bu doğrultuda tasarladım. Ortaya rahat ve şık 
bir iç mekân çıktı.” Tasarımda ağırlıklı olarak 
kestane ağacı ve metal eskitme, oksitlenmiş 
demir, yer yer bakır kullanılmış. Trapez sac 
ve seramik üzeri baskılar uygulanmış. Duvar 
görselleri, kestane büyük masa ve sehpalar 
başta olmak üzere iç mekânda kullanılan 
bütün mobilyalar markaya özel tasarlanmış. 
“Espressolab’ın ilk şubesinden itibaren çözüm 
ortağı olarak Bilenor Mobilya’yla, dış cephe 
mobilyalarında, mermer masa ve sandalyelerde 
ise Mudo Concept ile çalışıyoruz” diyor Berrin 
Ulutaş mekânda kullanılan mobilyaları 
nereden seçtiğini sorduğumuzda. Tasarıma 
farklı bir açıdan baktığını söyleyen Mimar 
Berrin Ulutaş, hayatlarımızın büyük bir 

bölümünü kapalı alanlarda geçirdiğimizi, bu alanların 
tasarımlarının davranışlarımızı ve hislerimizi etkilediğini, 
iç mekân tasarımının sadece görüntüden ibaret olmadığını, 
tasarımın sadece görsellik anlamına gelmediğini, düşünsel 
bir süreç ve bir yetenek olduğunu belirtiyor. Tasarımı, 
hayatın en görkemli çerçevesi olarak gören mimar, 
tasarladığı her projede olduğu gibi Espressolab’ın yeni 
şubesinde de bu fikirlerden yola çıkarak oldukça konforlu ve 
davetkâr bir mekân tasarımı gerçekleştirmiş.

KONFORLU VE ŞIK 
BIR KAHVE DENEYIMI

Espressolab’ın Emaar Square Mall’un avlu bölümünde açılan 
yeni şubesi, gurme kahvelerinin yanı sıra özenle kurgulanmış 

ambiyansıyla da dikkat çekiyor. Mekânın tasarımında 
Mimar Berrin Ulutaş imzası bulunuyor.
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Konforlu oturma 
alanları için ağırlıklı 
olarak mekâna 
özel tasarlanan 
mobilyalar kullanılmış. 
İç ve dış mekânlar 
arasında bütünlüklü 
bir stile sahip olan 
Espressolab, yeni nesil 
kahve kültürünü şık bir 
mekânda deneyimleme 
imkânı sunuyor.

Mimar Berrin 
Ulutaş


