
MOCHA GENİŞ ŞİFONYER  ve MOCHA ÇEKMECELİ KİTAPLIK
MOCHA LARGE DRESSER AND MOCHA BOOKCASE WITH DRAWER 

20.30.1203.00 - 20.30.1503.00



MOCHA GENİŞ ŞİFONYER / MOCHA LARGE DRESSER



MOCHA GENİŞ ŞİFONYER / MOCHA LARGE DRESSER

20.30.1203.00 
Mocha Geniş Şifonyer / Mocha Large Dresser

Ölçüler / Dimensions: G/W:110 Y/H:75 D/D:54 cm
Ağırlık / Weight: 49,3 kg Hacim / Volume: 0,102 m3

Paket Sayısı / Number of Packets: 2



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

KULLANIM TALİMATLARI

PRODUCT PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES

INSTRUCTIONS FOR USE

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

• Ürünümüz Mocha serisi ile uyumlu olarak tasarlanmıştır.
• Bölmeli , geniş hacimli çekmeceler, daha fazla ve daha düzenli eşya depolama imkanı 

sunmaktadır.
• Ürünümüzdeki üst çekmece 3, orta çekmece 2 bölmeli olup, alt çekmece bölmesizdir.
• Genç yaşam alanları için, TV ünitesi olarak da kullanılabilir.

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

• Suntalam levhaların kenarları 0,4 ve 2 mm kalınlığındaki PVC folyo ile kaplanmıştır.
• Üründeki kulplar ahşap malzemeden üretilmiştir.
• Bağlantı elemanlarında Avrupa ve TSE standartlarına uygun üretim yapan markalar 

tercih edilmiştir.
• Plastik malzemeler ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için tehdit 

oluşturmamaktadır.
• Çekmecelerde çelik bilyalı ray kullanılmıştır, yavaşlatıcı özelliği yoktur.

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

• Ürünün devrilme rskine 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 is produced according to the European standards in terms of health, safety 
and ergonomic conditions.

• Our product is designed to be compatible with Mocha series.
• Partitioned, spacious drawers offer more and neat item storage opportunity.
• Upper drawer of our product has 3, middle drawer has 2 partitions and bottom drawer 

doesn’t have any partitions.
• It can also be used as a TV unit for young living spaces.

• Sapphire Oak colored chipboard sheets in our product is produced 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 were produced from wooden material.
• Brands which produce fasteners in accordance with European and TSE standards were 

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

health.
• Steel ball rail is used on the drawers, it has no retardation feature.

• 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, care 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



MOCHA ÇEKMECELİ KİTAPLIK / MOCHA BOOKCASE WITH DRAWER



MOCHA ÇEKMECELİ KİTAPLIK / MOCHA BOOKCASE WITH DRAWER

20.30.1503.00
Mocha Çekmeceli Kitaplık / Mocha Bookcase With Drawer

Ölçüler / Dimensions: G/W:44 Y/H:186 D/D:39 cm
Ağırlık / Weight: 34 kg Hacim / Volume: 0,085 m3

Paket Sayısı / Number of Packets: 1



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

KULLANIM TALİMATLARI

PRODUCT PROPERTIES

MATERIAL PROPERTIES

INSTRUCTIONS FOR USE

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

• Ürünümüz Mocha serisi ile uyumlu olarak tasarlanmıştır.
• Rafları, çekmeceleri ve kapaklı bölmesi sayesinde kırtasiye malzemelerinin daha 

düzenli depolanmasına olanak sağlamaktadır. 
• İkinci bir kitaplık alındığında yan yana bağlanabilme özelliğine sahiptir.

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

tercih edilmiştir.
• Plastik malzemeler ABS hammaddesinden üretilmiş olup, insan sağlığı için tehdit 

oluşturmamaktadır.
• Çekmecelerde çelik bilyalı ray kullanılmıştır, yavaşlatıcı özelliği yoktur.
• Kapak menteşeleri yavaşlatıcı özelliktedir.

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

• Ürünün 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 is produced according to the European standards in terms of health, safety 
and ergonomic conditions.

• Our product is designed to be compatible with Mocha series.
• With its shelves, drawers and covered partition, it allows orderly storage of stationery 

equipment. 
• It has the ability to connect side by side when a second bookcase is purchased.

• Sapphire Oak colored chipboard sheets in our product is produced 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 were produced from wooden material.
• Brands which produce fasteners in accordance with European and TSE standards were 

preferred.
• Plastic materials are made of ABS raw material and don’t pose a threat to human health.
• Steel ball rail is used on the drawers, it has no retardation feature.
• Door hinges have retardation feature.

• 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 product will be used must be smooth. 
• When changing the position of the product in the room, care 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


