DUO
Hedef Kitlesi / Target Group: Unisex
Teması / Theme: Doğal ve şehirli yaşam / Natural and urban life

Segmenti / Segmentation: Genç ve Çocuk / Kids and Youngs
Yaş Aralığı / Age Range: 12-24 Yaş / Years

Sertifikaları / Certificates: TSE

DUO

Seyyar raf
modülü
dolabın
heryerine
taşınabilir.
Portable shelf
module can
be moved to
every part of
the wardrobe.

Çekmecemizin içinde kullanım kolaylığı sağlayan seyyar çekmece vardır.
A portable drawer is available inside our wardrobe.

Dolap kapısında bulunan fotoğraf, not vb. eşyaların asılabileceği esnek askılar
ve ahşap kulplar görsel detayı zenginleştiriyor.
Flexible hangers
andsahip
wooden
handles
• Ekstra yumuşak
bir dokuya
kumaş
ile on the
kapitone
yapılarak
yeniden
tasarlanan
başlık
wardrobe door enabling to hang stuff like photographs, notes etc. enriches the visual details.

DUO

İstendiğinde yan askılık modülü dolaba ilave edilebilir.
bir dokuya
sahip kumaş ile
Side hanger module may be• Ekstra
added yumuşak
to the wardrobe
if requested.
kapitone yapılarak yeniden tasarlanan başlık

DUO

Projelerinizi özenle saklayabileceğiniz bölme
Compartment to keep your projects safely

Eşyalarınızı asabileceğiniz esnek askılar
Flexible hangers to rack your belongings

DUO

Hareketli dokunmatik aydınlatma gece çalışmalarına hazır halde.
Movable touch lighting is ready for night studies

Akıllı ünite, çöp kutusu, kara tahta ve askıları ile fonksiyonel kullanım sağlıyor.
Smart unit provides functional usage with its waste bin, black board and hangers

DUO

Çok sayıdaki kitap ayracı, raf ve kapaklı dolabı sayesinde kitaplar artık daha düzenli
Books are tidier with the help of its multiple bookmarkers & wardrobe having shelves and door

Tek kapılı raflı dolap sayesinde dar alanlarda yer açılabilir
With its single door shelved wardrobe, space can be opened at narrow places

DUO

Kişisel eşyaların koyulabileceği kilitli çekmece size özel alanlar oluşturuyor
Locked drawer forms private areas for you to put your personal stuff

DUO

Puf ve ya sehpa olarak kullanılabilen komodin Nightstand that may be used as pouf or table

Baza geniş iç hacmi ile daha çok saklama alanı sunarak yerden tasarruf etmeni sağlar
Base provides space saving by offering more storage area with its wide inner volume

DUO

Geniş ölçü isteyenler için 120x200 cm lik karyola tasarladık. We have designed a 120x200 bedstead for the ones preferring wide dimension.

DUO

Alt karyola, rahat bir ortam sağlarken eşyalarınıza özel alanları ile odanızın düzenini koruyacak. Pull-out bed provides a comfortable ambience as well as it
keeps your room tidy with its special areas for your belongings.
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Kullanışlı seyyar kumaş cep Handy portable fabrics pocket

Spor krem dikişler Sportive cream seams

USB porta sahip kumaş kaplı ve konforlu karyola başucu Fabrics coated and comfortable bedside having USB port
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2 KAPILI DOLAP / 2 DOORS WARDROBE
Ölçüler / Dimensions: G/W:101 Y/H:203,5 D/D:54,5 cm
Ağırlık / Weight: 93 kg
Hacim / Volume: 0,209 m3
Paket / Packet: 3
20.73.1001.00

TEK KAPILI DOLAP / SINGLE DOOR WARDROBE
Ölçüler / Dimensions: G/W:50,5 Y/H:203,5 D/D:54,5 cm
Ağırlık / Weight: 56 kg
Hacim / Volume: 0,117 m3
Paket / Packet: 2
20.73.1006.00
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LARGE SÜRGÜLÜ DOLAP / LARGE SLIDING WARDROBE
Ölçüler / Dimensions: G/W:185 Y/H:203,5 D/D:64,1 cm
Ağırlık / Weight: 175,7 kg
Hacim / Volume: 0,453 m3
Paket / Packet: 6
20.73.1002.00

KAPAKSIZ DOLAP / CAPLESS WARDROBE
Ölçüler / Dimensions: G/W:39 Y/H:88 D/D:32 cm
Ağırlık / Weight: 13 kg
Hacim / Volume: 0,029 m3
Paket / Packet: 1
20.73.1004.00

SMALL SÜRGÜLÜ DOLAP / SMALL SLIDING WARDROBE
Ölçüler / Dimensions: G/W:130,4 Y/H:203,5 D/D:64,1 cm
Ağırlık / Weight: 161 kg
Hacim / Volume: 0,350 m3
Paket / Packet: 5
20.73.1007.00

SMALL DOLAP / SMALL WARDROBE
Ölçüler / Dimensions: G/W:39 Y/H:104 D/D:46 cm
Ağırlık / Weight: 24 kg
Hacim / Volume: 0,063 m3
Paket / Packet: 1
20.73.1003.00

YAN ASKILIK / SIDE HANGER
Ölçüler / Dimensions: G/W:50 Y/H:100 D/D:3,5 cm
Ağırlık / Weight: 2,5 kg
Hacim / Volume: 0,021 m3
Paket / Packet: 1
20.73.1005.00
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LARGE ÇALIŞMA MASASI / LARGE STUDY DESK
Ölçüler / Dimensions: G/W:141 Y/H:76 D/D:64 cm
Ağırlık / Weight: 62 kg
Hacim / Volume: 0,152 m3
Paket / Packet: 3
20.73.1101.00

MEDIUM ÇALIŞMA ÜNİTESİ / MEDIUM STUDY UNIT
Ölçüler / Dimensions: G/W:109 Y/H:40 D/D:21 cm
Ağırlık / Weight: 8 kg
Hacim / Volume: 0,030 m3
Paket / Packet: 1
20.73.1104.00
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LARGE ÇALIŞMA ÜNİTESİ / LARGE STUDY UNIT
Ölçüler / Dimensions: G/W:138 Y/H:40 D/D:21 cm
Ağırlık / Weight: 10 kg
Hacim / Volume: 0,045 m3
Paket / Packet: 1
20.73.1102.00

MEDIUM ÇALIŞMA MASASI / MEDIUM STUDY DESK
Ölçüler / Dimensions: G/W:130,5 Y/H:75,5 D/D:70 cm
Ağırlık / Weight: 22 kg
Hacim / Volume: 0,051 m3
Paket / Packet: 2
20.73.1105.00

MEDIUM ÇALIŞMA MASASI / MEDIUM STUDY DESK
Ölçüler / Dimensions: G/W:114 Y/H:76 D/D:64 cm
Ağırlık / Weight: 33 kg
Hacim / Volume: 0,127 m3
Paket / Packet: 2
20.73.1103.00

ŞİFONYER / DRESSER
Ölçüler / Dimensions: G/W:80 Y/H:83 D/D:46 cm
Ağırlık / Weight: 51 kg
Hacim / Volume: 0,098 m3
Paket / Packet: 2
20.73.1201.00
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KARYOLA (100x200 cm) / BED (100x200 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:109 Y/H:102 D/D:214 cm
Ağırlık / Weight: 65 kg
Hacim / Volume: 0,225 m3
Paket / Packet: 3
20.73.1301.00

BÖLMELİ ALT KARYOLA / PULL-OUT BED WITH PARTITIONS (90x190 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:123 Y/H:26 D/D:194,2 cm
Ağırlık / Weight: 53 kg
Hacim / Volume: 0,135 m3
Paket / Packet: 2
20.73.1305.00
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KARYOLA (120x200 cm) / BED (120x200 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:129 Y/H:102 D/D:214 cm
Ağırlık / Weight: 74 kg
Hacim / Volume: 0,269 m3
Paket / Packet: 3
20.73.1302.00

LINE KARYOLA (100x200 cm) / LINE BED (100x200 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:108 Y/H:116 D/D:209 cm
Ağırlık / Weight: 56 kg
Hacim / Volume: 0,163 m3
Paket / Packet: 4
20.73.1310.00

ALT KARYOLA (90x190 cm) / PULL-OUT BED (90x190 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:96 Y/H:24 D/D:194,2 cm
Ağırlık / Weight: 36 kg
Hacim / Volume: 0,066 m3
Paket / Packet: 2
20.73.1303.00

LINE KARYOLA (120x200 cm) / LINE BED (120x200 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:128 Y/H:116 D/D:209 cm
Ağırlık / Weight: 63 kg
Hacim / Volume: 0,188 m3
Paket / Packet: 4
20.73.1312.00
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BAZALI KARYOLA / BED WITH BASE (100x200 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:109 Y/H:107 D/D:215,5 cm
Ağırlık / Weight: 104 kg
Hacim / Volume: 0,319 m3
Paket / Packet: 4
20.73.1705.00

SEHPALI KOMODİN / NIGHTSTAND WITH SHELF
Ölçüler / Dimensions: G/W:55 Y/H:48,5 D/D:41,5 cm
Ağırlık / Weight: 22 kg
Hacim / Volume: 0,046 m3
Paket / Packet: 1
20.73.1601.00
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GENİŞ RANZA / LARGE BUNK BED (90x200-120x200 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:209,5 Y/H:160,5 D/D:137 cm
Ağırlık / Weight: 117 kg
Hacim / Volume: 0,300 m3
Paket / Packet: 5
20.73.1401.00

ÇEKMECELİ PUF/ OTTOMAN WITH DRAWER
Ölçüler / Dimensions: G/W:98 Y/H:43,5 D/D:43 cm
Ağırlık / Weight: 27 kg
Hacim / Volume: 0,070 m3
Paket / Packet: 1
20.73.1901.00

DOLAPLI KİTAPLIK / BOOKCASE WITH STORAGE
Ölçüler / Dimensions: G/W:69 Y/H:192 D/D:32 cm
Ağırlık / Weight: 46 kg
Hacim / Volume: 0,107 m3
Paket / Packet: 2
20.73.1501.00

RAFLI DUVAR AYNASI / WALL MIRROR WITH SHELF
Ölçüler / Dimensions: G/W:80 Y/H:39 D/D:12 cm
Ağırlık / Weight: 7 kg
Hacim / Volume: 0,019 m3
Paket / Packet: 1
20.73.1801.00

KORKULUK / SAFETY BAR
Ölçüler / Dimensions: G/W:84 Y/H:24 D/D:3 cm
Ağırlık / Weight: 3 kg
Hacim / Volume: 0,012 m3
Paket / Packet: 1
20.73.1702.00

TEKNİK DETAYLAR

SERİ ÖZELLİKLERİ

SERIAL FEATURES

•

•

•
•
•
•
•

Güvenlik, sağlık, ergonomik koşullar içerikli TSE ve Avrupa standartlarına uygun teknik
tasarımlıdır.
Ürünlerde düz Lake beyaz renk ve İconic renkli çift yüz melamin kaplı yonga levha
kullanılmıştır.
TSE ve Avrupa standartlarına uygun üretim yapan markaların bağlantı elemanları
kullanılmıştır.
Karyolalarda ve bazalı karyolada döşemeli kumaş başlık kullanılmıştır.
Ürün üzerindeki logolar lazer makinesi ile işlenmiştir.
Dolap, çamaşırlık ve kitaplıkta devrilmeyi önlemek için duvar bağlantı aparatı kullanılmıştır.

•
•
•
•
•

Designed technically in accordance with the TSE and Europe standards which include
safety, health, ergonomic conditions.
The products are made of plain lacquered white color and iconic colored double face
melamine coated particle board.
Fittings of the brands which make production according to TSE and Europe standards are
used.
Upholstered fabric headboard is used in bedsteads and bedsteads with bedbase.
The logos on the product are processed with a laser machine.
Wall attachment is used to prevent toppling of the cupboard, dresser and bookcase.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

MATERIAL FEATURES

• Ürünlerimizde E1 standartlarına sahip 25, 16, 12 ve 8mm kalınlıklarında melaminli
kaplı yonga levha kullanılmıştır.
• Melaminli yonga levhaların düz ve kavisli kenarları, poliüretan esaslı tutkal kullanılarak
0,40, 1 ve 2mm kalınlıklı PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Kapaklar yaylı menteşelidir ve kendinden frenli özelliğine sahiptir.
• Dolap içi askılıklar eloxal kaplı alüminyum profillerden üretilmiştir ve ledli aydınlatma
özelliğine sahiptir.
• Modüllerde kullanılan alt bazalar 30 mm kalınlığında MDF kullanılarak dekoratif PVC
folyo ile kaplanmıştır.
• Şifonyer, komodin, çalışma masalarındaki çekmeceklerde tandem ray kullanılmıştır ve
her biri 30 kg. taşıma kapasitesine sahiptir.
• Metal malzemelerin yüzeyi elektrostatik boya ile kaplanmış olup 10 yıl paslanmazlık
garantisine sahiptir.
• Ürünlerde kullanılan plastik parçalar enjeksiyonlu ABS hammadesinden üretilmiş
olup, insan sağlığına tehdit oluşturmamaktadır.
• Ürünlerde kullanılan kulplar ahşap malzemeden üretilmiştir. Kulp yüzeyinde kullanılan
boya insan sağlığı için tehdit oluşturmamaktadır.
• Modüllerde kullanılan tüm malzemeler kurşunsuz olarak üretilmekte olup, insan sağlığı
için tehdit oluşturmamaktadır.

• 25, 16, 12 and 8mm thick melamine coated particle board with E1 standards are used
in our products.
• The flat and curved edges of melamine particle boards are coated with PVC foil with
0,40, 1 and 2mm thickness using polyurethane based glue.
• The doors are spring hinged and has self-brake feature.
• The wardrobe hangers are made of eloxal coated aluminum profiles and feature with
LED lighting.
• The lower bedbases used in the modules are coated with decorative PVC foil using 30
mm thick MDF.
• Tandem rails are used in the drawers in the dresser, bedside table and desks and each
has a carrying capacity of 30 kg.
• The surface of the metal materials are coated with electrostatic paint and has a 10year stainless steel warranty.
• The plastic parts used in the products are manufactured from injectioned ABS raw
material and are harmless to human health.
• The handles used in the products are made of wood. The paint used on the handle
surface is harmless to human health.
• All materials used in the modules are lead-free and are all harmless to human health.
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT FEATURES

Large Sürgülü Dolap :
• Geniş iç hacmi ve ergonomik olarak dizayn edilen iç raflar, daha fazla eşya depolama ve
daha rahat kullanım imkanı sunmaktadır.
• Led ışıklı askı sopaları sayesinde eşyalara kolayca ulaşım sağlanmıştır.
• Kapaklarda kullanılan yavaşlatıcılı sistem sayesinde, güvenli ve sessiz kullanım sağlanmıştır.
• Dolap arkalıklarında, dolap içinin sürekli hava almasını sağlamak amacı ile dekoratif havalandırma kapağı kullanılmıştır. Ayrıca havalandırma aparatları sayesinde, çocukların oyun esnasında dolap içinde kaldıkları sürede havasız kalmaları engellenmiştir.
• Üründe deprem bağlantı aparatı mevcuttur.

Large Sliding Wardrobe :
• Its large internal volume and ergonomically designed interior shelves offer more storage and
more convenient usage.
• Thanks to the led illuminated hanging bars, the goods are easily accessible.
• Thanks to the decelerating system used on the doors, safe and quiet usage is provided.
• Decorative ventilation windows were used in the wardrobe backboards to provide continuous air inside the wardrobe. Furthermore, thanks to the ventilation apparatus, children are
prevented from staying airless during their stay in the wardrobe while playing.
• The product is equipped with earthquake connection apparatus.

Small Sürgülü Dolap :
• Küçük odalara sahip tüketicilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlanımıştır.
• Geniş iç hacmi ve ergonomik olarak dizayn edilen iç raflar, daha fazla eşya depolama ve
daha rahat kullanım imkanı sunmaktadır.
• Led ışıklı askı sopaları sayesinde eşyalara kolayca ulaşım sağlanmıştır.
• Sağ kapakta gözlük, fotoğraf, not kağıdı asmak için elastik kordon kullanılmıştır.
• Kapaklarda kullanılan yavaşlatıcılı sistem sayesinde, güvenli ve sessiz kullanım sağlanmıştır.
• Dolap arkalıklarında, dolap içinin sürekli hava almasını sağlamak amacı ile dekoratif havalandırma kapağı kullanılmıştır. Ayrıca havalandırma aparatları sayesinde, çocukların oyun esnasında dolap içinde kaldıkları sürede havasız kalmaları engellenmiştir.
• Ürünümüz 2 kapaklı olup, sol kakapta ayna mevcuttur. Aynanın düşmesini önlemek amacıyla güvenlik amaçlı metal ayna tutucu aparatlar mevcuttur.
• Kapaklarda, çarpmalara karşı yavaşlatma özelliği bulunmaktadır.
• Sağ blokta 3, sol blokta 2 adet raf mevcuttur. Sol bloktaki alt rafın yüksekliği tercihe göre 5
kademeli olarak ayarlanabilir.
• Üründe deprem bağlantı aparatı mevcuttur.

Small Sliding Wardrobe :
• It was designed to fulfill the needs of our consumers who have small rooms.
• Its large internal volume and ergonomically designed interior shelves offer more storage and
more convenient usage.
• Thanks to the led illuminated hanging bars, the goods are easily accessible.
• Elastic cords were used on the right door to hang glasses, photographs and note papers.
• Thanks to the decelerating system used on the doors, safe and quiet usage is provided.
• Decorative ventilation doors were used in the wardrobe backboards to provide continuous
air inside the wardrobe. Furthermore, thanks to the ventilation apparatus, children are
prevented from staying airless during their stay in the wardrobe while playing.
• The product has 2 doors and left door has a mirror. Metal mirror holder apparatus is available for security purposes to prevent the mirror from falling off.
• The doors have the ability to decelerate against impacts.
• There are 3 shelves in the right block and 2 shelves in the left block. The height of the lower
shelf in the left block can be adjusted in 5 steps.
• The product is equipped with earthquake fixture.
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2 Kapılı Dolap :
• Dolap içinde bir adet çekmece mevcuttur. Çekmece içinde, ufak eşyaların ya da küçük
aksesuarların depolanması için seyyar seperatör bulunmaktadır.
• Sağ kapakta gözlük, fotoğraf, not kağıdı asmak için elastik kordon kullanılmıştır.
• Dolap arkalıklarında, dolap içinin sürekli hava almasını sağlamak amacı ile dekoratif havalandırma kapağı kullanılmıştır. Ayrıca havalandırma aparatları sayesinde, çocukların oyun esnasında dolap içinde kaldıkları sürede havasız kalmaları engellenmiştir.
• Kapaklarda kullanılan yavaşlatıcılı sistem sayesinde, güvenli ve sessiz kullanım sağlanmıştır.
• Üründe deprem bağlantı aparatı mevcuttur.

2 Door Wardrobe :
• There is one drawer in the wardrobe. In the drawer, there is a mobile separator for storing
small items or small accessories.
• Elastic cord was used on the right door for hanging glasses, photographs and note papers.
• Decorative ventilation windows were used in the wardrobe backboard to provide continuous
air inside the cabinet. Furthermore, thanks to the ventilation apparatus, children are prevented from staying airless during their stay in the wardrobe while playing.
• Thanks to the decelerating system used on the doors, safe and quiet usage is provided.
• The product is equipped with earthquake connection apparatus.

Tek Kapılı Dolap :
• Ürün tek başına ya da 2 kapılı dolap ile birlikte depolama alanı olarak kullanılabilir. Altı
bölmeden oluşan iç dizaynı sayesinde eşyaların daha düzenli depolanmasına yardımcı
olmaktadır.
• Kapaktaki menteşeler kendinden yavaşlatıcı özelliğine sahiptir.
• Üründe deprem bağlantı aparatı mevcuttur.

Single Door Wardrobe :
• Our product can be used as a storage area by itself or with 2 doors cupboard. Thanks to its
internal design consisting of six compartments, it helps to store the goods more regularly.
• The hinges on the door are self-decelerating.
• The product is equipped with earthquake fixture.

Small Dolap :
• Ürün tek başına ya da 2 kapılı dolap ile birlikte depolama alanı olarak kullanılabilir. Üç
bölmeden oluşan iç dizaynı sayesinde eşyaların daha düzenli depolanmasına yardımcı
olmaktadır.

Small Wardrobe :
• The product can be used as a storage area by itself or with 2 doors cupboard. Thanks to the
internal design consisting of three compartments, it helps to store the goods more regularly

Kapaksız Dolap :
• Ürün tüketicilerimizn eksta raf ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. İsteğe göre
2 kapılı dolap içinde , çalışma masası yanında, small dolap üzerinde ya da oda içinde farklı
bölgelerde kullanılabilir.

Coverless Wardrobe :
• The product is designed to meet the extra shelf needs of our consumers. It can be used in
2-door cupboard, next to study desk, on small cupboard or in different areas within the
room.
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Karyolalar :
• Karyola baş uçlarında kumaş döşemeli başlıklar kullanılmıştır. Baş ucu minderleri başlık
kısmına kolayca monte edilebilir ve sökülebilir şekilde tasarlanmıştır. Baş ucu minderlerin
her iki yüzünde farklı renk kumaş kullanılmıştır. Fermuarlı olması özelliği ile iç dolgusu
boşaltılarak çamaşır makinesinde en hassas ayarda yıkanabilir özelliğe sahiptir.
• Karyola yan tahtalarında tercihe göre sağ ya da sol tarafa monte edilebilen USB girişli şarj
adaptörleri mevcuttur. USB adaptorü Line Karyolalarda baş ucunda bulunmaktadır.
• Yan tahtada portatif olarak kullanılan kumaş cepler, kullanıcıların telefon, tablet, kulaklık,
kitap gibi materyallerine kolayca ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Bedsteads :
• Headboards with fabric upholstery were used at the head ends. The headboard cushions
are designed to be easily mounted and detachable to the headboard part. Different colored
fabric is used on both sides of the head end cushions. The inner filling can be emptied
thanks to the zipper feature and it's inner filling can be washed at the most delicate setting
of the machine.
• The bed side boards are available with optional USB adapters that can be mounted on the
right or left side. The USB adaptors are on the headboard of Line Beds.
• The fabric pockets, which are used as a portable sideboard, are designed so that users can
easily access materials such as phones, tablets, headphones and books.

Bazalı Karyola :
• Geniş iç hacmi sayesinde daha fazla eşya depolama imkanı sağlanmıştır.
• Karyola yan tahtalarında tercihe göre sağ ya da sol tarafa monte edilebilen USB girişli şarj
adaptörleri mevcuttur.
• Yan tahtada portatif olarak kullanılan kumaş cepler, kullanıcıların telefon, tablet, kulaklık,
kitap gibi materyallerine kolayca ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır.
• Baş ucu kumaş döşemeli başlıklar kullanılmıştır. Baş ucu minderi başlık kısmına kolayca
monte edilebilir ve sökülebilir şekilde tasarlanmıştır. Baş ucu minderinin her iki yüzünde
farklı renk kumaş kullanılmıştır. Fermuarlı olması özelliği ile iç dolgusu bışaltılarak çamaşır
makinesinde en hassas ayarda yıkanabilir özelliğe sahiptir.

Bedstead with Bedbase:
• Thanks to its large internal volume, more storage is possible.
• The bed side boards are available with optional USB adapters that can be mounted on the
right or left side.
• The fabric pockets, which are used as a portable sideboard, are designed so that users can
easily access materials such as phones, tablets, headphones and books.
• Upholstered headboards were used. The headboard cushions are designed to be easily
mounted and detachable to the headboard part. Different colored fabric is used on both
sides of the head end cushions. The inner filling can be emptied thanks to the zipper feature
and it's inner filling can be washed at the most delicate setting of the machine.

Large Çalışma Masası:
• Tüketicilerimizin rahatça çalışabileceği şekilde ergonomik ölçülerde tasarlanmıştır.
• Üst tablada kalemlik ve gizli çöp haznesi amaçlı plastik materyal kullanılmıştır.
• Sağ tarafta çekmeceli ve raflı blok bulunmaktadır. Çekmecelerde kullanılan tandem raylar
kendinden yavaşlatıcı özelliğine sahiptir ve sessiz kapanmaktadır.Sol tarafındaki ayaklar
metal malzemeden üretilmiştir.
• Masa üst tabla altında ve çekmeceli blok üst kısmındaki açık raflar, defter, kitap, vb. matbu
kırtasiye malzemelerini depolama ve kolayca ulaşılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
• Sol taraftaki metal ayaklarda gazete, kitap, defter asmak için elastik ipler kullanılmıştır.

Large Study Desk:
• It is designed in ergonomic dimensions so that our consumers can study comfortably.
• Plastic material was used on the upper table as penholder and hidden trash chamber.
• On the right side there is a block with drawers and shelves. Tandem rails used in drawers are
self-decelerating and close silently.The legs on the left side are made of metal.
• The open shelves under the table top and the top of the block with drawers are designed for
storing and easily accessing printed materials such as notebooks, books, etc.
• Elastic threads were used on the metal feet on the left side for hanging newspapers, books
and notebooks.
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Medium Çalışma Masası:
• Küçük odalara sahip tüketicilerimizin rahatça çalışabileceği şekilde ergonomik ölçülerde
tasarlanmıştır.
• Üst tablada kalemlik ve gizli çöp haznesi amaçlı plastik materyal kullanılmıştır.
• Sağ tarafta1 adet küçük çekmece mevcuttur.
• Masa üst tabla altındaki açık raf defter, kitap, vb. matbu kırtasyie malzemelerini depolama
ve kolayca ulaşılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
• Sağ ve sol ayaklar metal malzemeden üretilmiştir.

Medium Study Desk:
• It was designed in ergonomic dimensions so that our consumers with small rooms can work
comfortably.
• Plastic material was used on the upper table as penholder and hidden trash chamber.
• There is 1 small drawer on the right.
• The open shelves under the table top and the top of the block with drawers are designed for
storing and easily accessing printed materials such as notebooks, books, etc.
• Right and left legs made of metal.

Large Çalışma Ünitesi :
• Large çalışma masası ile uyumlu olarak kullanılabilir.
• Telefon ve tablet için çift girişli USB şarj özellikli adaptör mevcuttur.
• Sağ ve sol yönlerine doğru hareket edebilen, dokunmatik ışık butonu ile çalışan seyyar led
aydınlatma sayesinde rahat çalışma ortamı sağlanmıştır.
• Ünite üzerinde notlar almak için tebeşir veya sıvı tebeşir kalemi ile kullanabilen kara tahta
vardır. Ürün paketi içinde 1 adet yazı kalemi mevcuttur.
• Eşyalarınızın yerleştirebileceği el işçiliği ile yapılmış kumaş cep bulunmaktadır.
• Ünite yanında ufak eşyaların asılabileceği esnek askılar vardır.

Large Study Unit :
• It can be used in line with Large study desk. •Dual-port USB charging adapter is available
for phone and tablet.
• A comfortable working environment is ensured by the mobile led lighting that works with
the touch light button which can move to the right and left directions.
• There is a black-board that can be used with liquid chalk or chalk pen to get notes on the
unit. There is 1 writing pen in the product package.
• There is a hand crafted fabric pocket that items can be placed.
• Beside the unit, there are flexible hangers that allows hanging small items.

Medium Çalışma Ünitesi :
• Medium çalışma masası ile uyumlu olarak kullanılabilir.
• Telefon ve tablet için çift girişli USB şarj özellikli adaptör mevcuttur.
• Sağ ve sol yönlerine doğru hareket edebilen, dokunmatik ışık butonu ile çalışan seyyar led
aydınlatma sayesinde rahat çalışma ortamı sağlanmıştır.
• Ünite üzerinde notlar almak için tebeşir veya sıvı tebeşir kalemi ile kullanabilen kara tahta
vardır. Ürün paketi içinde 1 adet yazı kalemi mevcuttur.
• Eşyalarınızın yerleştirebileceği el işçiliği ile yapılmış kumaş cep bulunmaktadır.
• Ünite yanında ufak eşyaların asılabileceği esnek askılar vardır.

Medium Study Unit :
• It can be used in line with Medium study desk.
• Dual-port USB charging adapter is available for phone and tablet.
• A comfortable working environment is ensured by the mobile led lighting that works with
the touch light button which can move to the right and left directions.
• There is a black-board that can be used with liquid chalk or chalk pen to get notes on the
unit. There is 1 writing pen in the product package.
• There is a hand crafted fabric pocket that items can be placed.
• Beside the unit, there are flexible hangers that allows hanging small items.

Genç Çalışma Masası :
• Sağ ve sol çapraz ayaklar metal malzemeden üretilip statik toz boya ile kaplanmıştır. 10 yıl
paslanmazlık garantisi vardır.
• Üst tablanın arka üst tarafında kırtasiye malzemelerinin kullanılacağı alan bulunmaktadır.

Young Study Desk:
• Right and left cross legs are made of metal material and coated with static powder paint.It
has a 10 year-anti-corrosion warranty.
• There is an area on the back-top of the top platform where the stationery equipment will be
used.
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT FEATURES

Şifonyer :
• Ürünümüzde 4 adet çekmece bulunmaktadır.
• Üst çekmece bölmeli olup, küçük ara çekmecede anahtarlı kilit özelliği bulunmaktadır.
• Çekmecelerde kullanılan tandem raylar kendinden yavaşlatıcı özelliğine sahiptir ve sessiz
kapanmaktadır.
• Devrilme riskine karşı deprem bağlantı aparatı mevcuttur.

Dresser :
• There are 4 drawers in our product.
• The upper drawer has a compartment and the small intermediate drawer has a key lock
feature.
• Tandem rails used in drawers have self-deceleration feature and close silently.
• There is an earthquake fixture against tipping risk.

Kitaplık :
• Kapaklı ve raflı bloktan oluşmaktadır.
• Çok sayıdaki rafları sayesinde daha fazla kitap, defter ve diğer kırtasiye malzemelerinin
depolanmasını sağlamaktadır.
• Ürün paketi içindeki metal kitap ayracı üründe ya da çalışma masalarında kitap ve
defterlerin düzenli durmasına yardımcı olmaktadır.
• Kapaktaki menteşeler kendinden yavaşlatıcılı özelliğe sahip olup sessiz olarak kapanmaktadır.

Bookshelf :
• It consists of a block with a cover and a shelf.
• Thanks to its large number of shelves, it enables the storage of more books, notebooks and
other stationery.
• The metal bookmark in the product package helps keep books and notebooks tidy on the
product or on study tables.
• The hinges in the cover have a self-decelerating feature and close silently.

Komodin :
• İki parçadan oluşan tasarımıyla çok amaçlı kullanım sağlamaktadır.
• Tek çekmeceden oluşan modülde ara raf bulunmaktadır. Üst yüzeyde kullanılan döşemelik
minder sayesinde oturma alanı özelliğine de sahiptir.
• Komodin dışındaki modül seyyar olup komodin ile birlikte ya da oda içinde farklı yerlerde
sehpa amaçlı olarak kullanılabilir.

Nightstand With Shelf:
• It provides multi-purpose use with its two-piece design.
• The module consists of a single drawer and has an intermediate shelf. Thanks to the upholstery cushion used on the upper surface, it also features a seating area.
• The module outside of the dresser is mobile and can be used with the dresser or as a coffee
table in different places in the room.

Çekmeceli Puf :
• 1 adet seyyar çekmece ve ara raf mevcuttur.
• Üst kısmında döşemelik minder kullanılmıştır. Minder pratik şekilde monte edilebilir ve
sökülebilir.Çamaşır makinesinde en hassas ayarda yıkanabilir.

Puff with drawer :
• There is 1 mobile drawer and intermediate shelf.
• Upholstery cushion is used on the upper part. The cushion can be mounted and removed
practically. It can be washed in the most delicate setting in the washing machine.
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