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Ölçüler / Dimensions: G/W:59 Y/H:96 D/D:58 cm
Ağırlık / Weight: 8,2 kg Hacim / Volume: 0,221 m3
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MALZEME BİLGİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 MATERIAL INFO

PRODUCT FEATURES

• Ürün sırtlık iskeleti metal karkas, oturak kısmı ahşap papelden oluşmaktadır.
• Oturak ve sırtlık döşemelik kumaş % 100 polyester özelliklidir.
• Döşemelik dolgu malzemesi olarak sünger kullanılmıştır.
• Yıldız ayaklar, dayanımı yüksek değerlere sahip plastik malzemeden üretilmiştir.
• Tekerlekler, ayak altlarına pratik şekilde monte edilebilir şekilde tasarlanmıştır.

• Oturak kısmında ahşap papel kullanılmıştır. Döşemelik malzemesi olarak 26 DNS 
yoğunluğunda, 5 cm yüksekliğinde sünger kullanılıp polyester döşemelik kumaş ile 
kaplanmıştır.

• Sırtlık kısmı 16 mm çapında, sağ/sol dikey, üst yatay kısımdan oluşan metal 
karkastan oluşmaktadır. Karkasın iç boşluğunda dolgu malzemesi olarak 2 cm 
kalınlığında sünger kullanılmış ve polyester döşemelik kumaş ile kapatılmıştır.

• Ayarlanabilir mekanizma sayesinde oturma alanı yüksekliği istenilen seviyede 
sabitlenebilir.

• Product backrest frame is carcass and seat part is wooden buck.
• Seat and backrest upholstery fabric is 100% polyester.
• Foam was used as upholstery filling material.
• Star legs were produced from plastic materials with high resistance.
• The wheels were designed in a way that they can be assembled under the legs practically.

•  Wooden buck is used in the seat. As upholstery material, foam with 26 DNS and a 
height of 5 cm was used and it was covered with polyester upholstery fabric. 

• The backrest consists of a metal carcass with 16 mm diameter which is left/right vertical 
and upper horizontal. 2 cm thick foam was used as filling material in the inner cavity of 
the carcass and covered with polyester upholstery fabric. 

• The seat hights can be fized as desired with adjustable mechanism.

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

TEMİZLEME VE KULLANMA TALİMATLARI CLEANING AND USAGE INSTRUCTIONS
• Kullanmaya başlamadan önce, bağlantı parçalarının tam olarak monte edilmiş olma-

sına dikkat edilmelidir.
• Parça bağlantı bölgeleri periyodik aralıklarla kontrol edilmelidir.
• Sandalye üzerinde ayakta durulmamalıdır.
• Sandalye seyyar merdiven ya da ev içinde eşya taşıma amaçlı kullanılmamalıdır.
• Ürün parçalarının hasar görmesi ya da yıpranması durumunda, ilgili parçanın yerine 

fabrika onaylı olmayan yedek parça kullanılmamalıdır.
• Temizleme ve silme işlemlerinde kuru, yumuşak yüzeyli bezler kullanılmalıdır.
• Temizlik esnasında çamaşır suyu, ağartıcı, kimyasal madde içeren deterjanlar ve tel 

fırça kullanılmamalıdır.
• Oluşabilecek lekelere anında müdahele edilmelidir.
• Sandalyenin, kolçak ve oturak kısımlarının deforme olmaması için, çalışma esnasında 

sağa ve sola ani dönüşler yapılarak masaya çarpmamasına dikkat edilmelidir.

• Before starting to use, it must be checked whether the connection parts are assembled 
completely. 

• The connection areas of the parts must be checked at periodic intervals. 
• You shouldn’t stand on the chair.  
• The chair should not be used as portable stairs or for moving objects in the house.  
• If product parts are damaged or worn, replacement parts not approved by the factory 

should be used for the relevant part.   
• Dry, soft cloth should be used for cleaning and wiping. 
• Bleach, detergents including bleaching chemicals and wire brushes should not be used 

during cleaning. 
• Any stains that may form should be intervened immediately. 
• For protecting the armrest and sitting parts of the chair from deformation, you must 

take care not to strike it to the desk by turning right and left.


