GENÇ ÇALIŞMA MASALARI
YOUNG STUDY DESKS

20.30.1107.00 - 20.58.1105.00 - 20.00.1101.00

GENÇ ÇALIŞMA MASASI MEŞE / YOUNG STUDY DESK OAK

20.30.1107.00
Genç Çalışma Masası Meşe / Young Study Desk Oak
Ölçüler / Dimensions: G/W:130 Y/H:75,5 D/D:70 cm
Ağırlık / Weight: 22,2 kg Hacim / Volume: 0,051 m3
Paket Sayısı / Number of Packets: 2

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT PROPERTIES

• Ürünümüz sağlık, güvenlik ve ergonomik koşullar bakımından Avrupa standartlarına
göre üretilmiştir.
• Ürünümüz Mocha konsepti ve ahşap renkli serilerimiz ile uyumludur.
• Üst tablanın arka üst tarafında kırtasiye malzemelerinin kullanılacağı alan
bulunmaktadır.
• Üründe klavye çekmece bulunmamaktadır.

• Our product is produced according to the European standards in terms of health, safety
and ergonomic conditions.
• This product is compatible with Mocha concept and wood color series.
• There is an area on the back-top of the top platform where the stationery equipment will
be used.
• The product has not keyboard drawer.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

MATERIAL PROPERTIES

• Ürünümüzdeki 12 ve 16 mm suntalam levhalar E1 standartlarına göre üretilmiştir.
• Masa üst tablası 16 mm, üst tabla kenarındaki klapalar ise 12 mm kalınlık
ölçüsündedir.
• Suntalam levhaların kenarları 0.4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile
kaplanmıştır.
• Sağ ve sol çapraz ayaklar metal malzemeden üretilip statik toz boya ile
kaplanmıştır. 10 yıl paslanmazlık garantisi vardır.
• Üründeki logo lazer yakma olup insan sağlığına tehdit oluşturmamaktadır.

• The 12 and 16 mm melamine coated chipboard sheets are produced according to E1 standards.
• The top platform of the table is of 16 mm thickness and the lapels on the edge of the top
platform are of 12 mm thickness.
• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick
PVC foil.
• Right and left cross legs are made of metal material and coated with static powder paint.
It has a 10 year-anti-corrosion warranty.
• The logo on the product is laser-burnt and does not pose a threat to human health.

KULLANIM TALİMATLARI

INSTRUCTIONS FOR USE

• Ürün, paket içinde bulunan kullanım klavuzunda belirtilen kurallara göre
kullanılmalıdır.
• Ürünlerin kullanılacağı oda zeminin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
• Oda içinde ürünün yeri değiştirilirken ayakların zeminde sürtünmemesine dikkat
edilmelidir. En az iki kişi ile taşınmalıdır.
• Çilek Mobilya’nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, ürünlerde her
hangi bir parçanın yeri asla değiştirilmemelidir.

• The product must be used according to the rules specified in the instruction manual
included in the package.
• User 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, user must be taken that its legs
do not rub on the floor. Must be moved by at least two persons.
• The standard designs determined by Çilek Mobilya should not be exceeded and any part
of the products should never be moved.

GENÇ ÇALIŞMA MASASI SİYAH / YOUNG STUDY DESK BLACK

20.58.1105.00
Genç Çalışma Masası Siyah / Young Study Desk Black
Ölçüler / Dimensions: G/W:130 Y/H:75,5 D/D:70 cm
Ağırlık / Weight: 22,2 kg Hacim / Volume: 0,051 m3
Paket Sayısı / Number of Packets: 2

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT PROPERTIES

• Ürünümüz sağlık, güvenlik ve ergonomik koşullar bakımından Avrupa standartlarına
göre üretilmiştir.
• Ürünümüz Black, Wood Metal konsepti ve ahşap renkli serilerimizle de uyumludur.
• Üst tablanın arka üst tarafında kırtasiye malzemelerinin kullanılacağı alan
bulunmaktadır.
• Üründe klavye çekmece bulunmamaktadır.

• Our product is produced according to the European standards in terms of health, safety
and ergonomic conditions.
• This product is compatible with Black, Wood Metal concept and wood color series.
• There is an area on the back-top of the top platform where the stationery equipment will
be used.
• The product has a keyboard drawer.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

MATERIAL PROPERTIES

• Ürünümüzdeki 12 ve 16 mm suntalam levhalar E1 standartlarına göre üretilmiştir.
• Masa üst tablası 16 mm, üst tabla kenarındaki klapalar ise 12 mm kalınlık
ölçüsündedir.
• Suntalam levhaların kenarları 0.4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile
kaplanmıştır.
• Sağ ve sol çapraz ayaklar metal malzemeden üretilip statik toz boya ile
kaplanmıştır. 10 yıl paslanmazlık garantisi vardır.
• Üründeki logo lazer yakma olup insan sağlığına tehdit oluşturmamaktadır.

• The 12 and 16 mm melamine coated chipboard sheets are produced according to E1 standards.
• The top platform of the table is of 16 mm thickness and the lapels on the edge of the top
platform are of 12 mm thickness.
• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick PVC
foil.
• Right and left cross legs are made of metal material and coated with static powder paint. It
has a 10 year-anti-corrosion warranty.
• The logo on the product is laser-burnt and does not pose a threat to human health.

KULLANIM TALİMATLARI

INSTRUCTIONS FOR USE

• Ürün, paket içinde bulunan kullanım klavuzunda belirtilen kurallara göre
kullanılmalıdır.
• Ürünlerin kullanılacağı oda zeminin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
• Oda içinde ürünün yeri değiştirilirken ayakların zeminde sürtünmemesine dikkat
edilmelidir. En az iki kişi ile taşınmalıdır.
• Çilek Mobilya’nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, ürünlerde her
hangi bir parçanın yeri asla değiştirilmemelidir.

• The product must be used according to the rules specified in the instruction manual included in the package.
• User 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, user must be taken that its legs
do not rub on the floor. Must be moved by at least two persons.
• The standard designs determined by Çilek Mobilya should not be exceeded and any part
of the products should never be moved.

GENÇ ÇALIŞMA MASASI BEYAZ / YOUNG STUDY DESK WHITE

20.00.1101.00
Genç Çalışma Masası Beyaz / Young Study Desk White
Ölçüler / Dimensions: G/W:130 Y/H:75,5 D/D:70 cm
Ağırlık / Weight: 22,2 kg Hacim / Volume: 0,051 m3
Paket Sayısı / Number of Packets: 2

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT PROPERTIES

• Ürünümüz sağlık, güvenlik ve ergonomik koşullar bakımından Avrupa standartlarına
göre üretilmiştir.
• Suntalam yüzeyinin düz beyaz renk olmasından dolayı Romantic, Romantica,Selena
• serileri ile uyumlu olarak kullanılabilir.
• Üst tablanın arka üst tarafında kırtasiye malzemelerinin kullanılacağı alan
bulunmaktadır.
• Üründe klavye çekmece bulunmamaktadır.

• Our product is produced according to the European standards in terms of health, safety
and ergonomic conditions.
• Due to the solid white color of the chipboard surface, it can be used in harmony with
• Romantic, Romantica, Selena series.
• There is an area on the back-top of the top platform where the stationery equipment will
be used.
• The product has a keyboard drawer.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

MATERIAL PROPERTIES

• Ürünümüzdeki 12 ve 16 mm suntalam levhalar E1 standartlarına göre üretilmiştir.
• Masa üst tablası 16 mm, üst tabla kenarındaki klapalar ise 12 mm kalınlık
ölçüsündedir.
• Suntalam levhaların kenarları 0.4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile
kaplanmıştır.
• Sağ ve sol çapraz ayaklar metal malzemeden üretilip statik toz boya ile
kaplanmıştır. 10 yıl paslanmazlık garantisi vardır.

• The 12 and 16 mm melamine coated chipboard sheets are produced according to E1
standards.
• The top platform of the table is of 16 mm thickness and the lapels on the edge of the top
platform are of 12 mm thickness.
• The edges of melamine coated chipboard sheets are coated with 0.4 and 2 mm thick
PVC foil.
• Right and left cross legs are made of metal material and coated with static powder paint.
It has a 10 year-anti-corrosion warranty.

KULLANIM TALİMATLARI

INSTRUCTIONS FOR USE

• Ürün, paket içinde bulunan kullanım klavuzunda belirtilen kurallara göre
kullanılmalıdır.
• Ürünlerin kullanılacağı oda zeminin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
• Oda içinde ürünün yeri değiştirilirken ayakların zeminde sürtünmemesine dikkat
edilmelidir. En az iki kişi ile taşınmalıdır.
• Çilek Mobilya’nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, ürünlerde her
hangi bir parçanın yeri asla değiştirilmemelidir.

• The product must be used according to the rules specified in the instruction manual
included in the package.
• User 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, user must be taken that its legs
do not rub on the floor. Must be moved by at least two persons.
• The standard designs determined by Çilek Mobilya should not be exceeded and any part
of the products should never be moved.

