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TRİO GENÇ RANZA / TRIO LARGE BUNK BED (90x200-120x200 cm)
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Trio Genç Ranza (90x200-120x200 cm)

Trio Young Bunk Bed (90x200-120x200 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:209,5 Y/H:160,5 D/D:137 cm

Ağırlık / Weight: 105 kg Hacim / Volume: 0,302 m3

TRİO GENÇ RANZA / TRIO YOUNG BUNK BED (90x200-120x200 cm)



MALZEME BİLGİLERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT FEATURES 

MATERIAL INFORMATION

• Üründe kullanılan 16 mm melaminli yonga levhalar, E1 standartlarında sahip olup, 
tüketici sağlığını tehdit etmemektedir.

• Melaminli yonga levhaların kenarları, poliüretan esaslı tutkal ile yapıştırılmış 0,40 ve 
2mm kalınlıklı PVC folyo ile kaplanmıştır.

• Metal malzemelerin yüzeyleri elektrostatik toz boya ile kaplanmış olup 10 yıl paslan-
mazlık garantisine sahiptir.

• Plastik malzemeler, ABS hammaddesi kullanılarak üretilmi olup, insan sağlığın tehdit 
etmemektedir.

• Bağlantı malzemeleri, GS ve TSE standartlarına uygun olarak Hafele, Hettich, 
Blum, Samet gibi mobilya sektöründe önde gelen yerli/yabancı tedarikçiler   
tarafından üretilmiştir.

• Modül; güvenlik, sağlık ve ergonomik açısından TÜV standartlarına göre tasarlanmış 
ve üretilmiştir.

• Üst yatak alanı 90x200 cm, alt yatak alanı 120x200 cm’dir. Alt yatak alanının, üst 
yatak alanına göre daha geniş olması, alt yatakta daha ferah bir uyku ortamı sağlar. 
Alt yatak suntası 3 parçadan oluşmaktadır.

• Ranza merdiveni, diğer parçaların yerlerinde değişiklik yapmadan, sağ ve sol tarafa 
kolayca monte edilerek kullanılabilir. Merdiven basamakları MDF malzemeden üre-
tilmiş olup, kaplama boyası kaydırmaz özelliğe sahiptir.

• Alt veya üst ön yan tahtada portatif olarak takılıp kullanılabilen çok amaçlı kumaş 
cep mevcuttur.

• Çilek Mobilya tarafından satılan 90x200 cm ve 120x200 cm ölçüsündeki yataklar, 
ürün ile uyumlu olarak kullanılabilir.

• Module is designed and manufactured according to the TÜV standards in terms of safe-
ty, health and ergonomics.

• The upper bed area is 90x200 cm and the lower bed area is 120x200 cm. The lower bed 
area is wider than the upper bed area, which provides a more spacious sleeping environ-
ment in the lower bed. The lower bed chipboard consists of 3 parts.

• The bunk ladder can be easily mounted on the right and left without changing the po-
sition of the other parts. The ladder steps are made of MDF material and the coating 
paint has a non-slip feature.

• There is a multi-purpose fabric pocket on the bottom or top front side board that can be 
mounted and used as portable.

• The 90x200 cm and 120x200 cm beds sold by Çilek Mobilya can be used suitably with 
the product.

• The 8 and 16 mm melamine particle boards used in the product have the E1 standards 
and do not threaten the consumers’ health.

• The edges of the melamine particle boards are covered with 0,40 and 2 mm thick PVC 
foil applied with polyurethane based glue.

• The surfaces of the metal materials are covered with electrostatic powder paint and have 
a 10-year stainless steel warranty.

• Plastic materials are produced from ABS raw materials and do not threaten human 
health.

• Fastening materials are produced by leading domestic/foreign suppliers in the furniture 
industry such as Hafele, Hettich, Blum, Samet, in accordance with GS and TSE   
standards.

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS



KULLANMA TALİMATLARI INSTRUCTIONS FOR USE

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

• Ürünün kullanılacağı oda zeminin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
• Oda içinde ürünün yeri değiştirilirken kesinlikle zeminde kaydırarak hareket          

ettirilmemelidir.
• Çilek  Mobilya’nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, üründeki sabit 

parçaların yeri asla değiştirilmemelidir. 
• Ürünü kullanan tüketicilerin evinde bebek varsa, ürünün merdivenlerine tırmanma-

ması için ebeveynler tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.
• Ürünü kullanacak olan çocukların, güvenlik amacıyla üst yatak alanını oyun ortamı 

olarak kullanmaması gerekmektedir.
• Üst yatak alanına çıkarken, destek amaçlı olarak yan tahtalara aşırı derecede çekme 

kuvveti uygulanmamalıdır. 

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

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

• When moving the product inside the room, they should never be moved by sliding them 
on the floor.

• The standard designs determined by Çilek Mobilya should not be exceeded and the fixed 
parts in the product must never be moved. 

• If consumers who use the product have a baby at home, necessary precautions should be 
taken by parents to prevent baby from climbing the ladders of the product.

• For security reasons, children who will use the product should not use the upper bed area 
as a playground.

• When climbing to the upper bed area, excessive pulling force must not be applied to the 
sideboards for support purposes.
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