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SMALL SÜRGÜLÜ DOLAP BEYAZ / SMALL SLIDING WARDROBE WHITE



SMALL SÜRGÜLÜ DOLAP BEYAZ / SMALL SLIDING WARDROBE WHITE

SMALL SÜRGÜLÜ DOLAP BEYAZ / SMALL SLIDING WARDROBE WHITE
Ölçüler / Dimensions: G/W:132 Y/H:206 D/D:59 cm

Ağırlık / Weight: 133,4 kg
Hacim / Volume: 0,304 m3

Paket Sayısı / Number of Packets: 5
20.00.1003.00



MALZEME BİLGİSİ

MALZEME BİLGİSİ

ÜRÜN ÖZELLIKLERİ PRODUCT FEATURES

USED MATERIALS  

USED MATERIALS  

• Ürünümüzdeki suntalam levhalar E1 standartlarına göre üretilmiştir.
• Suntalam levhaların kenarları 0,4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Bağlantı elemanlarında Avrupa ve TSE standartlarına uygun üretim yapan markalar 

tercih edilmiştir.
• Plastik bağlantı elemanları ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için 

tehdit oluşturmamaktadır.
• Askı sopası eloxal kaplamalı alüminyum malzemeden üretilmiş olup, led ışık özelliği 

bulunmamaktadır.

• 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. 

• Ürünümüz 2 kapaklı olup, sol kakapta ayna 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.
• Sol kapak üzerindeki aynanın düşmesini önlemek amacıyla güvenlik amaçlı  metal 

ayna tutucu aparatlar mevcuttur.

• Product has 2 covers and there is a mirror on the left cover.
• There is braking system in the covers to avoid slamming.
• There are 3 shelves in the right and 2 in the left block. Height of the lower shelf in the 

left block can preferably be adjusted up to 5 stages.
• There are metal mirror holder apparatuses for safety reasons to prevent mirror on the 

left cover from falling.

• Melamine coated chipboard sheets are produced according to E1 standards.
• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick 

PVC foil.
• Brands which produce fasteners in accordance with European and TSE standards were 

preferred.
• Plastic track fastenings are made of ABS raw material and don’t pose a threat to human 

health.
• Hanger stick is produced from eloxal coated aluminum material and does not have  LED 

lightning feature.

• The product must be used according to the rules specified in the instruction manual 
included in the package.

• To prevent furniture tip-over risk, earthquake strap within the package must definitely be 
mounted to wall.

• Care must be taken to ensure that the surface of the room where the product will be 
used is proper.

• When changing the position of the product in the room, care must be taken that its legs 
do not rub on the floor and it must be carried by at least two people.

• The standard designs determined by Çilek Mobilya should not be exceeded and any part 
of the products should never be moved.

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS



BLACK SMALL SÜRGÜLÜ DOLAP / BLACK SMALL SLIDING WARDROBE



BLACK SMALL SÜRGÜLÜ DOLAP / BLACK SMALL SLIDING WARDROBE
Ölçüler / Dimensions: G/W:132 Y/H:206 D/D:59 cm

Ağırlık / Weight: 133,4 kg
Hacim / Volume: 0,304 m3

Paket Sayısı / Number of Packets: 5
20.58.1006.00

BLACK SMALL SÜRGÜLÜ DOLAP / BLACK SMALL SLIDING WARDROBE



MALZEME BİLGİSİ

MALZEME BİLGİSİ

ÜRÜN ÖZELLIKLERİ PRODUCT FEATURES

USED MATERIALS  

USED MATERIALS  

• Ürünümüzdeki suntalam levhalar E1 standartlarına göre üretilmiştir.
• Suntalam levhaların kenarları 0,4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Bağlantı elemanlarında Avrupa ve TSE standartlarına uygun üretim yapan markalar 

tercih edilmiştir.
• Plastik bağlantı elemanları ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için 

tehdit oluşturmamaktadır.
• Askı sopası eloxal kaplamalı alüminyum malzemeden üretilmiş olup, led ışık özelliği 

bulunmamaktadır.

• 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. 

• Ürünümüz 2 kapaklı olup, sol kakapta ayna 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.
• Sol kapak üzerindeki aynanın düşmesini önlemek amacıyla güvenlik amaçlı  metal 

ayna tutucu aparatlar mevcuttur.

• Product has 2 covers and there is a mirror on the left cover.
• There is braking system in the covers to avoid slamming.
• There are 3 shelves in the right and 2 in the left block. Height of the lower shelf in the 

left block can preferably be adjusted up to 5 stages.
• There are metal mirror holder apparatuses for safety reasons to prevent mirror on the 

left cover from falling.

• Melamine coated chipboard sheets are produced according to E1 standards.
• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick 

PVC foil.
• Brands which produce fasteners in accordance with European and TSE standards were 

preferred.
• Plastic track fastenings are made of ABS raw material and don’t pose a threat to human 

health.
• Hanger stick is produced from eloxal coated aluminum material and does not have  LED 

lightning feature.

• The product must be used according to the rules specified in the instruction manual 
included in the package.

• To prevent furniture tip-over risk, earthquake strap within the package must definitely be 
mounted to wall.

• Care must be taken to ensure that the surface of the room where the product will be 
used is proper.

• When changing the position of the product in the room, care must be taken that its legs 
do not rub on the floor and it must be carried by at least two people.

• The standard designs determined by Çilek Mobilya should not be exceeded and any part 
of the products should never be moved.

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS



MOCHA SMALL SÜRGÜLÜ DOLAP / MOCHA SMALL SLIDING WARDROBE



MOCHA SMALL SÜRGÜLÜ DOLAP / MOCHA SMALL SLIDING WARDROBE
Ölçüler / Dimensions: G/W:132 Y/H:206 D/D:59 cm

Ağırlık / Weight: 133,4 kg
Hacim / Volume: 0,304 m3

Paket Sayısı / Number of Packets: 5
20.30.1011.00

MOCHA SMALL SÜRGÜLÜ DOLAP / MOCHA SMALL SLIDING WARDROBE



MALZEME BİLGİSİ

MALZEME BİLGİSİ

ÜRÜN ÖZELLIKLERİ PRODUCT FEATURES

USED MATERIALS  

USED MATERIALS  

• Ürünümüzdeki suntalam levhalar E1 standartlarına göre üretilmiştir.
• Suntalam levhaların kenarları 0,4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Bağlantı elemanlarında Avrupa ve TSE standartlarına uygun üretim yapan markalar 

tercih edilmiştir.
• Plastik bağlantı elemanları ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için 

tehdit oluşturmamaktadır.
• Askı sopası eloxal kaplamalı alüminyum malzemeden üretilmiş olup, led ışık özelliği 

bulunmamaktadır.

• 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. 

• Ürünümüz 2 kapaklı olup, sol kakapta ayna 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.
• Sol kapak üzerindeki aynanın düşmesini önlemek amacıyla güvenlik amaçlı  metal 

ayna tutucu aparatlar mevcuttur.

• Product has 2 covers and there is a mirror on the left cover.
• There is braking system in the covers to avoid slamming.
• There are 3 shelves in the right and 2 in the left block. Height of the lower shelf in the 

left block can preferably be adjusted up to 5 stages.
• There are metal mirror holder apparatuses for safety reasons to prevent mirror on the 

left cover from falling.

• Melamine coated chipboard sheets are produced according to E1 standards.
• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick 

PVC foil.
• Brands which produce fasteners in accordance with European and TSE standards were 

preferred.
• Plastic track fastenings are made of ABS raw material and don’t pose a threat to human 

health.
• Hanger stick is produced from eloxal coated aluminum material and does not have  LED 

lightning feature.

• The product must be used according to the rules specified in the instruction manual 
included in the package.

• To prevent furniture tip-over risk, earthquake strap within the package must definitely be 
mounted to wall.

• Care must be taken to ensure that the surface of the room where the product will be 
used is proper.

• When changing the position of the product in the room, care must be taken that its legs 
do not rub on the floor and it must be carried by at least two people.

• The standard designs determined by Çilek Mobilya should not be exceeded and any part 
of the products should never be moved.

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS


