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WOOD METAL



Karyolamızın, ustalarımız tarafından el işçiliği ile özenle dikilmiş olan deri kaplı başucu vardır. İstendiğinde bu karyolanın altına arkadaş yatağı modülü ilave edilebilir. 
Our bedstead has a leather coated hand-made bed-head which is neatly sewn by our masters. Friend bed module may be added under this bed when desired.

WOOD METAL



Karyolamızda gece uyurken yanı başınızda olmasını istediğiniz eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz el işçiliği ile yapılmış cep 
bulunmaktadır. On our Bedstead, there is a hand-made pocket for stuffs which you want to have near while you sleep at night.

Masamızda el işçiliğiyle yapılmış deri kulplar vardır. Masamızın bir 
adet çekmecesi ve 2 adet gözü vardır. There are leather handles which 
are hand-made on the table. Our table has a drawer and two partitions.

Komodinin yanında delikli sac levhadan oluşan, kitapların 
konulabileceği yan cep mevcuttur.Beside our night-stand, there is a sheet 

area where bedside books can be put.

WOOD METAL 
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WOOD METAL   /  MODÜLLER

3 KAPILI DOLAP / 3 DOORS WARDROBE 
Ölçüler / Dimensions: G/W:132 Y/H:211 D/D:62 cm 

Ağırlık / Weight: 138,8 kg
Hacim / Volume: 0,334 m3

Paket / Packet: 5
20.69.1002.00

SÜRGÜLÜ DOLAP / SLIDING WARDROBE
Ölçüler / Dimensions: G/W:163 Y/H:211 D/D:58 cm

Ağırlık / Weight: 173,8 kg
Hacim / Volume: 0,429 m3

Paket / Packet: 6
20.69.1003.00

BÖLMELI ALT KARYOLA / PULL-OUT BED (90x190 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:194 Y/H:26D/D:122 cm

Ağırlık / Weight: 51,9 kg
Hacim / Volume: 0,140 m3

Paket / Packet: 2
20.69.1305.00

ALT KARYOLA / PULL-OUT BED (90x190 cm) 
Ölçüler / Dimensions: G/W:194 Y/H:25 D/D:103 cm

Ağırlık / Weight: 34,9 kg
Hacim / Volume: 0,078 m3

Paket / Packet: 2
20.69.1303.00

LINE KARYOLA / LINE BED (100x200 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:109 Y/H:110 D/D:204 cm

Ağırlık / Weight: 58,1 kg
Hacim / Volume: 0,165 m3

Paket / Packet: 3
20.69.1301.00

LINE KARYOLA / LINE BED (120x200 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:129 Y/H:110 D/D:204 cm 

Ağırlık / Weight: 66,1 kg
Hacim / Volume: 0,094 m3

Paket / Packet: 3
20.69.1304.00
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WOOD METAL   /  MODÜLLER

ÇAMAŞIRLIK / DRESSER
Ölçüler / Dimensions: G/W:78 Y/H:88 D/D:48 cm

Ağırlık / Weight: 49,3 kg
Hacim / Volume: 0,105 m3

Paket / Packet: 2
20.69.1201.00

KOMODİN / NIGHTSTAND
Ölçüler / Dimensions: G/W:55 Y/H:53 D/D:40 cm

Ağırlık / Weight: 14 kg
Hacim / Volume: 0,036 m3

Paket / Packet: 1
20.69.1601.00

KESON / CAISSON
Ölçüler / Dimensions: G/W:40 Y/H:58 D/D:38 cm

Ağırlık / Weight: 15 kg
Hacim / Volume: 0,043 m3

Paket / Packet: 1
20.69.1602.00

ÇALIŞMA MASASI / STUDY DESK
Ölçüler / Dimensions: G/W:134 Y/H:80 D/D:63 cm

Ağırlık / Weight: 38 kg
Hacim / Volume: 0,139 m3

Paket / Packet: 2
20.69.1101.00

DAR ÇALIŞMA MASASI / SMALL STUDY DESK
Ölçüler / Dimensions: G/W:114 Y/H:80 D/D:63 cm

Ağırlık / Weight: 34,2 kg
Hacim / Volume: 0,136 m3

Paket / Packet: 2
20.69.1103.00

KİTAPLIK / BOOKCASE 
Ölçüler / Dimensions: G/W:53 Y/H:180,4 D/D:36 cm

Ağırlık / Weight: 38,8 kg
Hacim / Volume: 0,095 m3

Paket / Packet: 2
20.69.1501.00

AÇIK KİTAPLIK / BOOKCASE WITHOUT DOOR
Ölçüler / Dimensions: G/W:40 Y/H:188 D/D:48 cm

Ağırlık / Weight: 18 kg
Hacim / Volume: 0,055 m3

Paket / Packet: 1
20.69.1502.00
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TEKNİK DETAYLAR

MALZEME ÖZELLİKLERİ MATERIAL FEATURES
• E1 standartlarına sahip 25, 16,  ve 8mm kalınlıklarında melaminli yonga levhadan 

üretilmiştir.
• Düz ve kavisli yonga levha parçalarının kenarlarında, poliüretan esaslı tutkal ile 0,40 

ve 2mm kalınlıklı PVC folyo kaplıdır. 
• Kapaklarda kendinden yavaşlatıcılı menteşeler ile yaylı menteşeler ve yavaşlatıcısı 

kullanılmıştır.
• Çekmecelerde, 30 kg taşıma kapasitesine sahip tandem kısmi açılım ray kullanılmıştır.
• Metal parçaların yüzeyi elektrostatik boya ile kaplanmış olup, 10 yıl paslanmaz garan-

tilidir.
• Seride kullanılan plastik parçalar enjeksiyonlu ABS hammadesinden olup,  insan sağlı-

ğına tehdit oluşturmamaktadır.
• Ürünlerde kullanılan kulplar ve iç bölgelerdeki deri aksesuarlar polyester malzemeden 

üretilmiştir.

• Produced from 25, 16 and 8 mm thick melaminous flakeboard with E1 standards.
• The straight and curved edges of the sheets are covered with 0,40 and 2 mm thick pvc foil 

with polyurethane based adhesive. 
• Self-retarding hinges and spring hinges and retarders are used in the doors.
• The drawers have a tandem partial opening rail with a carrying capacity of 30 kg.
• The surfaces of the metal parts are coated with electrostatic paint and it is guaranteed for 

10 years without rust.
• Plastic parts used in the series are made of injection ABS raw material and don't pose a 

threat to human health.
• The handles used on the products and the leather accessories in the inner parts are made 

of polyester material.

SERİ ÖZELLİKLERİ SERIAL FEATURES
• Güvenlik, sağlık, ergonomik koşullar içerikli TUV GS (Avrupa) standartlarına uygun teknik 

tasarımlıdır.
• GS ve TSE standartlarına uygun, Hafele-, Hettich, Samet, Blum gibi markaların bağlantı 

elemanları kullanılmıştır.
• Karyola başlıkları polyester deri kumaş ile kaplıdır. 
• Dolap ve çamaşırlıkda, devrilmeyi önlemek için duvar bağlantı aparatı kullanılmıştır.

• It has technical design in conformance with TUV GS (Europe) consisting of safety, health, 
ergonomic conditions.

• Connection elements of brands such as Hafele-, Hettich, Samet, Blum in conformance 
with GS and TSE are used.

• Headboards of the bed are covered with polyester leather fabric. 
• Wall mounting apparatus is used in the cupboard and dresser to prevent tipping.
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TEKNİK DETAYLAR

TEKNİK BİLGİLER

• Seride Safir meşe renk yonga levha ve metal malzemeler yoğun kullanılmıştır. 
Ürünlerin belli bölgelerine 2 mm PVC ve 0,40 PVC kenar bandı 
uygulanmıştır. Modüllerin çekmecelerinde 30 kg taşıma kapasitesine sahip 
tandem ray kullanılmıştr. Ürünledeki logolar siyah metalik renktedir. Kullanılan 
kulplar polyester deriden yapılarak metal bağlantı malzemeleri ile modüllere 
monte edilmiştir. Ürünlerde, diğer serilerden farklı olarak dolaplar, çalışma 
üniteleri, çamaşırlık, çekmeceli blok ve komodinde delikli metal sac levhalar 
kullanılmıştır. 

• Çalışma masasının ayakları, yüzeyi statik toz boya kaplı metal malzemeden 
oluşmaktadır. Masa üzerinde, kırtasiye malzemelerinin konulabileceği deri 
kumaş kaplı kapaklardan oluşan bölmeler mevcuttur. Ayrıca ürün yüzeyine 
monte edilmiş USB panel sayesinde, cep telefonu ve tablet bilgisayar şarj 
edilebilir. Masanın yan tarafında dergi, kitap vb. dökümanların konulabilmesi 
için polyester deriden üretilmiş cep kullanılmıştır.

• Çalışma ünitesinde metal profiller ve delikli metal sac levhalar kullanılmıştır. 
Ayrıca, not almak için tebeşir ile yazılabilen kara tahta bölümü bulunmaktadır. 
Kara tahta üzerinde bağlı olan delikli metal sac levhaya mıknatıs ile notlar 
takılabilmektedir. Kalem koymak için alüminyum kalemlik ve kancalı askılık 
aksesuarlar da ünite üzerinde mevcuttur.

• Karyola da metal ayaklar kullanılmıştır. Karyola yatak altı diğer ürünlerden 
farklı olarak yüzeyi delikli deri malzeme ile kenarları yumuşatılarak 
kaplanmıştır. Karyola başucunda kullanılan deri başlık da USB şarj cihazı 
bulunmaktadır. USB şarj cihazı ile aynı zamanda telefon ve tablet bilgisayar 

şarj edilebilir. Başlık döşemsinde kullanılan fermuar sadece dekor amaçlı 
kullanlılmıştır. Başucunun ortasında, sağında ve solunda cepler bulunmaktadır.  
Ayrıca başucuna sökülüp takılabilen deri cep konulmuştur. Bu sayede şarj 
cihazına takmış olduğunuz elektronik cihazınızı bu bölüme koyarak sizi rahatsız 
etmesini önleyebilirsiniz.

• Çamaşırlık ayakları, yüzeyi statik toz boya kaplı metal malzemeden 
oluşmaktadır. Üst çekmece önünde delikli metal sac levha kullanılmıştır. 
Çamaşırlık üzerinde deri kapaklı bölmeler bulunmaktadır. Deprem bağlantı 
aparatı mevcuttur.

• Dolap ayakları, yüzeyi statik toz boya kaplı metal malzemeden oluşmaktadır.
Dekoratif havalandırma kapsülleri, dolap içinde hava sirkülasyonu sağlayarak 
kıyafetlerin havalanmasını sağlamaktadır. Dolapta sağ kapak kendinden 
yavaşlatıcılı menteşeler kullanılmıştır. Orta ve sol kapaktaki menteşelerde 
standart sökülüp takılabilen yavaşlatıcı kullanılmıştır. Sağ kapakta dekoratif 
delikli sac levha uygulaması vardır. Deprem bağlantı aparatı mevcuttur. 

• Komodinin ön ayakları, yüzeyi statik toz boya kaplı metal malzemeden 
oluşmaktadır. Komodinin sağ yanında delikli metal sactan oluşan cep 
kullanılmıştır.

• Çekmeceli blok üzerinde oturulabilmesi için çıtçıtlı rahatça sökülüp takılabilen 
minder vardır. Çekmece önlerinde delikli dekoratif sac levha kullanılmıştır. 
Dolap içlerinde ve ayrıca komodin modülü olarak da odanızın her tarafında 
rahatlıkla kullanılabilir.
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TEKNİK DETAYLAR

TECHNICAL INFORMATION

• Sapphire oak color chipboard and metal materials in the series are extensively 
used. 2 mm PVC sideband and 0.40 FOIL were applied to certain areas of 
the products. Tandem rails with 30 kg load capacity are used in the drawers of 
the modules. The logos in the product are in black metallic color. The handles 
used are made of polyester leather and mounted to the modules with metal 
connection materials. Wardrobes, study units, dresser, block with drawers and 
perforated metal sheet plates on the nightstand were used on the products 
unlike other series. 

• Feet of the study table consist of metal material covered with static dust paint 
powder. On the table, there are compartments with leather fabric covered 
where stationery can be placed. In addition to this, thanks to the USB panel 
mounted on the product surface, mobile phone and tablet computer can be 
charged. At the side of the table, a pocket made from polyester leather is 
used to put documents such as magazines, books and so on.

• Metal profiles and perforated metal plates are used on the working unit. 
There is also a chalkboard section that can be written with chalk to take notes. 
Notes can be attached on the perforated metal connected to the blackboard 
with magnet. Aluminum pen holder and hook hanger accessories for pen 
placement are also available on the unit.

• Metal feet are used under the bedstead. Bed side of the bedstead, unlike 
other products, is coated with perforated leather material and the sides are 
softened. There is also a USB charger on the leather head that is used on the 
bedside of the bed stead With the USB charger, phone and tablet computers 

can also be charged. The zipper used on the headboard upholstery is used 
for decoration purposes only. There are pockets on the middle, left and right 
side of the bedside.  There is also a leather pocket that can be detached and 
attached to the bedside.  Thanks to this, you can prevent your electronic 
device you are charging from disturbing you by putting it in this partition.

• Dresser feet are made of metal material with static powder coating on 
the surface. Perforated metal sheet is used in front of the upper drawer. 
Partitions with leather cover is used on the dresser. There is earthquake 
fixation apparatus.

• Wardrobe feet are made of metal material with static powder coating on the 
surface. Decorative ventilation capsules provide air circulation in the cabinet 
to ventilate the clothes. Self-slowing hinges are used on the right door of the 
wardrobe. Standard detachable retarder is used on the hinges on middle and 
left door. Decorative perforated sheet metal application is on the right door. 
There is earthquake fixation apparatus. 

• Front nightstand feet are made of metal material with static powder coating 
on the surface. Perforated sheet metal pocket is used on the right side of the 
bedstand.

• There is a cushion with gripper that can be easily removed and attached on 
the drawer block. Decorative perforated sheet metal is used in front of the 
shelves. It can be used easily in the wardrobe and also as a bedstand module 
on every side of the room.


