
3 KAPILI LINE DOLAPLAR
3 DOORS LINE WARDROBES

20.54.1013.00 - 20.58.1013.00



3 KAPILI LINE DOLAP / 3 DOORS LINE WARDROBE



3 KAPILI LINE DOLAP / 3 DOORS LINE WARDROBE

20.54.1013.00
3 Kapılı Line Dolap / 3 Doors Line Wardrobe

Ölçüler / Dimensions: G/W:137 Y/H:197 D/D:53 cm
Ağırlık / Weight: 106 kg Hacim / Volume: 0,246 m3

Paket / Packet: 4



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

KULLANIM TALİMATI

PRODUCT PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES

INSTRUCTIONS FOR USE

• Ürünümüz sağlık, güvenlik ve ergonomik koşullar bakımından Avrupa standartlarına 
göre üretilmiştir.

• Dolap içindeki askı sopası ışıksızdır.
• İki adet havalandırma kapsülü bulunmaktadır.
• Sağ bloktaki küçük raflar, yükseklikleri  isteğe göre ayarlanabilir şekilde dizayn 

edilmiştir.

• Ürünümüzdeki Beyaz renkli suntalam levhalar E1 standartlarına göre üretilmiştir.
• Suntalam levhaların kenarları 0.4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Üründeki kulplar alümünyum karışımlı ABS malzemeden üretllmiştir.
• Bağlantı elemanlarında Avrupa ve TSE standartlarına uygun üretim yapan Hafele, 

Blum, Hettich, Samet markaları tercih edilmiştir.
• Kapaklarda menteşe yavaşlatıcısı kullanılmıştır.
• Plastik bağlantı elemanları ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için 

tehdit oluşturmamaktadır.

• Ürün, paket içinde bulunan kullanım klavuzunda belirtilen kurallara göre 
kullanılmalıdır.

• Ürünün devrilme riskine karşı, paket içindeki deprem bağlantı aparatının mutlaka 
duvara monte edilmesi gerekmektedir.

• Ürünlerin kullanılacağı oda zeminin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
• Oda içinde ürünün yeri değiştirilirken ayakların zeminde sürtünmemesine dikkat 

edilmelidir ve en az iki kişi ile taşınmalıdır.
• Çilek  Mobilya’nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, ürünlerde her 

hangi bir parçanın yeri asla değiştirilmemelidir. 

•  Our product was manufactured according to European standards in terms of health, 
safety and ergonomic conditions. 

• The hanger bar inside the cabinet is unlighted. 
• There are two ventilation capsules. 
• The small shelves at the right block are designed to be adjustable in height.  

• White colored melamine coated chipboard sheets in our product was manufactured 
according to E1 standards. 

• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick PVC 
foil. 

• Handles on the product are made of aluminum mixed ABS material. 
• Hafele, Blum, Hettich, Samet brands which make production in accordance with European 

and TSE standards were preferred for fasteners. 
• Hinge retarders were used in the covers. 
• Plastic fasteners were made of ABS raw material and do not pose a threat to human 

health.  

• The product should be used in accordance with the rules specified in the instruction 
manual included in the package. 

• The earthquake connection apparatus in the package must be mounted on the wall 
against the risk of the product falling over. 

• The floor of the room where the products will be used must be smooth. 
• When changing the position of the product in the room, user must be taken that the feet 

do not rub on the floor and should be carried with at least two people. 
• The standard designs determined by Cilek Furniture should not be exceeded and any part 

of the products should never be changed.  

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS



BLACK 3 KAPILI LINE DOLAP / BLACK 3 DOORS LINE WARDROBE



BLACK 3 KAPILI LINE DOLAP / BLACK 3 DOORS LINE WARDROBE

20.58.1013.00
Black 3 Kapılı Line Dolap / Black 3 Doors Line Wardrobe
Ölçüler / Dimensions: G/W:137 Y/H:197 D/D:53 cm
Ağırlık / Weight: 106 kg Hacim / Volume: 0,246 m3

Paket / Packet: 4



TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

KULLANIM TALİMATI

PRODUCT PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES

INSTRUCTIONS FOR USE

• Ürünümüz sağlık, güvenlik ve ergonomik koşullar bakımından Avrupa standartlarına 
göre üretilmiştir.

• Ürünümüz Black serisi ile uyumlu olarak tasarlanmıştır.
• Dolap içindeki askı sopası ışıksızdır.
• İki adet havalandırma kapsülü bulunmaktadır.
• Sağ bloktaki küçük raflar, yükseklikleri  isteğe göre ayarlanabilir şekilde dizayn 

edilmiştir.

• Ürünümüzdeki Safir Meşe ve Siyah Embos renkli suntalam levhalar E1 standartlarına 
göre üretilmiştir.

• Suntalam levhaların kenarları 0.4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Üründeki kulplar alümünyum karışımlı ABS malzemeden üretllmiştir.
• Bağlantı elemanlarında Avrupa ve TSE standartlarına uygun üretim yapan Hafele, 

Blum, Hettich, Samet markaları tercih edilmiştir.
• Kapaklarda menteşe yavaşlatıcısı kullanılmıştır.
• Plastik bağlantı elemanları ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için 

tehdit oluşturmamaktadır.

• Ürün, paket içinde bulunan kullanım klavuzunda belirtilen kurallara göre 
kullanılmalıdır.

• Ürünün devrilme riskine karşı, paket içindeki deprem bağlantı aparatının mutlaka 
duvara monte edilmesi gerekmektedir.

• Ürünlerin kullanılacağı oda zeminin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
• Oda içinde ürünün yeri değiştirilirken ayakların zeminde sürtünmemesine dikkat 

edilmelidir ve en az iki kişi ile taşınmalıdır.
• Çilek  Mobilya’nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, ürünlerde her 

hangi bir parçanın yeri asla değiştirilmemelidir. 

• Our product was manufactured according to European standards in terms of health, 
safety and ergonomic conditions. 

• Our product is designed to be compatible with Black series. 
• The hanger bar inside the cabinet is unlighted. 
• There are two ventilation capsules. 
• The small shelves at the right block are designed to be adjustable in height. 

• Sapphire Oak and Black Embos colored melamine coated chipboard sheets in our product 
was manufactured according to E1 standards. 

• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick PVC 
foil. 

• Handles on the product are made of aluminum mixed ABS material. 
• Hafele, Blum, Hettich, Samet brands which make production in accordance with European 

and TSE standards were preferred for fasteners. 
• Hinge retarders were used in the covers. 
• Plastic fasteners were made of ABS raw material and do not pose a threat to human health.   

• The product should be used in accordance with the rules specified in the instruction 
manual included in the package. 

• The earthquake connection apparatus in the package must be mounted on the wall 
against the risk of the product falling over. 

• The floor of the room where the products will be used must be smooth. 
• When changing the position of the product in the room, user must be taken that the feet 

do not rub on the floor and should be carried with at least two people. 
• The standard designs determined by Cilek Furniture should not be exceeded and any part 

of the products should never be changed.  


