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Roma	Yatak	
Ölçü: 160x200 

• Aleo-Vera Örme Kumaş 
• Rulo Sünger  
• Soft Plaka Sünger  
• H.Cevizi Kabuğu Lifi Plaka 
• 5 Bölge Torba Yay 
• Hava Geçirgen Sünger Bordür 
• Sert Plaka Sünger  

Venedik	Baza	
Ölçü 160x200 

Bilbao	Yastık	&	Yorgan	
• Tek Kişilik Terry Cotton Yorgan 155X215 Cm + 1 Adet 50x70 cm Silikon Yastık 
• Beyaz Silikonlu Tek Kişilik Pamuklu Terry Cotton Yorgan 155x215 cm 
• Silikon Elyaf 1. Kalite Yastık 
• Ürünlerimiz 1. Kalitedir 
• Defo yoktur. 
• Satın Aldığınız Yorganın Dış Kumaşı , %100 Micro İpeksi Dokunuşa Sahip Pamuklu Terry 

Cotton Kumaştan Üretilmiştir. 
• İç Dolguda,Metre Karesinde 350 Gr Yüksek Kalitede Silikon Elyaf Kullanılmış olup adet gramajı 

1.500 gr/ad. dir. 
• Hava Geçirme Özelliğine Sahiptir. 
• Vucut Isınızı Korur,Terletme Yapmaz. 
• İade Koşulları : Ürünlerinizin tarafınıza ulaştığı şekilde patpata sarılı, kutulu ve ambalajı 

bozulmamış olarak iade edilmesi gerekmektedir. Aksi halde gönderilen iadeler kabul 
edilemeyecektir. 

 

 



English	Nevresim	Takımı	
• Desen : plain 
• Renk : Blue 
• Ebat : 160x220 cm 
• Koleksiyon/Tema : Pure Elegance 
• Ürün Bileşimi : %100 Pamuk 
• Ürün Tarifi : Tek Kişilik 
• Üretim Yeri : Türkiye 
• Ürün Kodu : 10028666007 
• Ürün Barkodu : 8680887071885 
• Malzeme : Pamuk 
• Paket İçerik : NEVRESIM 160X220 CM 1 ADET, LASTIKLI ÇARŞAF 100X200 CM 1 ADET, YASTIK 

KILIFI 50X70 CM 1 ADET 
• Kullanım Şekli : 30°'de çamaşır makinasında tersten yıkayınız, kurutma makinasında düşük 

ısıda kurutma yapabilirsiniz. Orta ısıda ütü yapılabilir. 

Bakım	
• Ütü Yapılabilir 
• Kuru Temizleme Yapılamaz 
• Elde Yıkama Yapılabilir 
• Makinede Yıkama Yapılabilir 

Sevilla	Komidin	
• Yükseklik: 60 cm 
• Genişlik: 50cm 
• Derinlik: 35 cm 
• 18 mm kalınlığında dayanıklı melamin kaplı yonga levhalar kullanılmıştır 
• Tüm parçalarında 0,4mm kenarbant kullanımıştır 
• Bağlantı sistemi Alyan vida ve kabin vidası kullanılarak yapılmaktadır 
• Sağlığa zararsız, kanserojen madde içermeyen Avrupa E1 kalite standartlarında yonga 

levhalardan üretilmiştir 
• Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeler ile üretilmiştir 
• Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır. 
• Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik 

parçalar var ise kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 
ilettiğinizde hasarlı/eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir. Ürünlerimiz 
demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir. 

• Kurulum müşteriye aittir. 
• Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır. 
• Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik 

parçalar var ise kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 
ilettiğinizde hasarlı/eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir. 



Ürün	Özellikleri	
• Melamin kaplı yonga levhadan üretilmiş kapak ve gövdesi ile size uzun süreli ve pratik bir 

kullanım sunar. ISO 9001 ve TSE belgesine sahiptir ve 2 yıl boyunca garanti kapsamındadır. 
Dayanıklı ve geniş ve estetik anlamda şık görünen pabuçlar ile gardırobun altında halı, kilim 
ya da sert bir zemin bulunması halinde de rahatlıkla hareket ettirebilir ya da 
sabitleyebilirsiniz. 

• Özel kargo paketi içinde demonte şekilde teslim edilir. Sağlam ve dayanıklı malzemeleri ile 
birden çok kez sökülüp takılabilme özelliğine sahiptir. Size kurulum sırasında maksimum 
kolaylığı sağlamak adına kurulum şeması hazırlanmış ve tüm parçalar bu şemaya uygun 
biçimde numaralandırılmıştır. 

• Ürünün kendisinde ve arkalık bölümünde kullanılan beyaz rengi ile odanızda genişlik hissi ve 
ferah bir görünüm yaratır. 

• Ürünün yüksekliği 173 cm, genişliği 120 cm, derinliği 47 cm ve sunta kalınlığı 18 mm'dir.  
• Ürün iki koli şeklinde teslim edilmektedir. İlk koli içinde dış yanlar, uzun kapaklar, orta dikme, 

arkalık duraliti ve hırdavat malzemeleri bulunmaktadır. İkinci kolide ise alt ve üst tabla, kısa 
kapaklar, raflar, çekmece önü ve çekmece için aparatlar vardır. Kurulum şeması, montaj 
malzemeleri ve garanti belgesi de ürün paketi içerisinde tarafınıza ulaştırılmaktadır. 

• Ürünü satın aldıktan sonra kurulum ya da kullanım sırasında herhangi bir problem yaşamanız 
halinde her konuda teknik ekip desteğine başvurabilirsiniz. Teknik servis hizmetinden daha 
kolay yararlanabilmek adına ürün faturasını, garanti belgesini ve kurulum şemasını 
saklamanız gerekmektedir. 

 

Vatikan	Askılık:	

Ürün	Ölçüleri	
• Yükseklik: 120 cm 
• Genişlik: 120 cm 
• Derinlik: 55 cm 

 
• Ürünümüz Avrupa E1 Kalite standartlarında, Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeler 

kullanılarak üretilmiştir.  
• Ürünümüzde 18 mm. kalınlığında Parlak Beyaz 1. sınıf melamin kaplı yonga levha (Suntalem) 

kullanılmıştır.  
• Ürünümüzde kenar bantları 0,40 mm. PVC bant kullanılarak üretilmiştir. 

 

 

 



Cenova	Şifonyer	

Ürün	Ölçüleri	
• Yükseklik: 80 cm 
• Genişlik: 70 cm 
• Derinlik: 35 cm 
• Ürünümüz Avrupa E1 Kalite standartlarında, Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeler 

kullanılarak üretilmiştir.  
• Ürünümüzde 18 mm. kalınlığında Parlak Beyaz 1. sınıf melamin kaplı yonga levha 

kullanılmıştır.  
• Ürünümüzde kenar bantları 0,40 mm. PVC bant kullanılarak üretilmiştir. 

Napoli	6	Kapaklı	Gardırop	
Ürün Ölçüleri : Yükseklik : 180 cm Genişlik : 150 cm Derinlik : 40 cm  

• Çevreye Ve Sağlıya Zararsız Kanserojen Madde İçermeyen Avrupa Standartlarında 18Mm 
Kalınlığında Suntalemden Üretilmektedir. 

• Ürünlerimiz Özel Kargo Paketinde Demonte Olarak Teslim Edilir.  
• Paketlerde Kurulum İçin Gerekli Kuruluş Şeması, Montaj Malzemeleri Ve Garanti Belgesi 

Bulunmaktadır.  
• Defalarca Sökülüp Takılma Özelliğine Sahiptir. 
• Hızlı Ve Hatasız Kurulum İçin Parça Üzerinde Kurulum Şeması İle Uyumlu Parça Numaraları 

Bulunmaktadır. Kurulum Müşteriye Aittir. 
• Ürünü Kargodan Teslim Alınırken Paketler Mutlaka Kontrol Edilmeli, Hasarlı Paket Veya 

Ürünler Teslim Alınmamalı Ve Kargo Yetkilisine Hasar Tespit Tutanağı Hazırlanması 
Doğrultusunda Yardım Talep Etmeniz Gerekmektedir.  

• Hasar Tespiti Yapılan Ürünlerin Ücretsiz Değişimi Veya İadesi Yapılabilmektedir. 
• Satış Sonrası Servis Hizmetinden Daha Kolay Faydalanabilmek İçin Montaj Şemanızı Garanti 

Belgenizi Ve Faturanızı Mutlaka Saklayınız.  
• Ürünü Satın Almadan Önce Ürün Açıklamalarını Ve Teknik Bilgilerini Kontrol Etmenizi Önemle 

Rica Ederiz.  
• Garanti Süresi 2 Yıl. 

İbiza	Çalışma	masası:	
 

• Çalışma Masası - Beyaz, sahip olduğu bölmeleri ve dayanıklı malzemesi ile sizlere uzun süreli 
ve pratik bir kullanım deneyimi sunmaktadır. 

• Ürüne ait tüm parçalarda birinci sınıf kalitede malzemeler kullanılmıştır. 
• Birinci sınıf kalite 18 mm'lik suntalamdan ve yonga levha plakalardan üretilmiştir. 
• Suntalam, sunta malzemelerin lamine kaplanması ile daha sağlam ve kullanışlı hale getirilmiş 

bir çeşididir. Sunta malzemelere göre neme ve rutubete karşı çok daha dayanıklıdır. 
• Ürünün tüm parçalarında 1. sınıf PVC bant kullanılmıştır 
• Dayanıklı yapısı ve kaliteli malzemeleri ile uzun süre gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. 



• ISO 9001 ve TSE belgeli bir üründür. 
• Size daha pratik ve kolay bir kurulum sağlamak için detaylı bir kurulum şeması ile tarafınıza 

teslim edilmektedir. 
• Çalışma masasının genişliği 120 cm, derinliği 50 cm ve yüksekliği 72 cm'dir 
• Kitaplık kısmının ise genişliği 32 cm, derinliği 55 cm, yüksekliği ise 73 cm'dir. 
• Ürünün kurulumu sırasında herhangi bir problem yaşamanız durumunda teknik destek 

hizmeti alabilirsiniz. 
• Teknik destek sırasında size hızlı ve kapsamlı bir hizmet sunulması adına ürün ile birlikte size 

teslim edilen kurulum şemasını, garanti belgesini ve ürün faturasını saklamanız 
gerekmektedir. 

• Ürün kargo aracılığıyla size ulaştırıldığında herhangi bir hasar bulunuyorsa ürünü teslim 
almadan hasar tespit tutanağı hazırlanması talep edilmelidir. 

• Hasar tespit tutanağı tutulan ürünlerde ücretsiz değişim ve iade yapabilirsiniz. 
• Ürün on iki ay süreyle garanti kapsamındadır. Ürün Ölçüleri Masa Ölçüleri: Genişlik 130 cm 

Derinlik : 55 cm Yükseklik : 72 cm 
• Konsol Ölçüleri: Genişlik: 80 cm x 24 cmx 72 cm 
• Bu fonksiyonel masa minimum alanda maksimum yarar sağlamasını hedefleyerek 

tasarlanmıştır 
• Çalışma masasının alt tarafındaki konsolda tüm kitap, dergi ve dosyalarınızı ya da sıklıkla 

kullandığınız eşyalarınızla beraber DVD vb eşyalarınızı sergileyebilirsiniz 
• Bu içeri doğru kapanan konsol sayesinde masanızı kullanmadığınız zamanlarda kapatarak 

yerden de tasarruf sağlayabilirsiniz. 
• İnsan sağlığına dost, kanserojen madde içermeyen E1 standartlarında aksesuar ve panel 

levhalar kullanılmaktadır 
• Malzeme Ürünü oluşturan panel parçalarının kenarları 0,40 mm kalınlığındaki bant ile 

bantlanmaktadır. 
• Maksimum sağlamlık için minifiks birleştirme sistemiyle kurulur, ithal, yüksek kaliteli 

malzemeler kullanılmaktadır 
• 18 mm kalınlığında dayanıklı melamin kaplı suntalam kullanılmıştır. 
• Kullanılan tüm aksesuar ve montaj malzemeleri, birinci sınıf üst kalitede ürünlerden seçilmiş 

olup uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz formdadır. 
• Montaj Ürünlerimiz özel kargo paketinde demonte olarak teslim edilir 
• Paketlerde kurulum için gerekli kuruluş şeması, montaj malzemeleri ve garanti belgesi 

bulunmaktadır 
• Kurulum müşteriye aittir 
• Çekiç matkap gibi el aletlerine gerek kalmadan basit el aletleri ile kolayca kurulum 

yapabilirsiniz 
• Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir 
• Hızlı ve hatasız kurulum için parça üzerinde kurulum şeması ile uyumlu parça numaraları 

bulunmaktadır. 
• Ürün rengi mat beyazdır. 

 

 



Yatak	Odası	Halısı	
Katalog seçimi yapılmaktadır. 60 farklı modelden evinize uygun ölçülerde kesimi yapılacaktır. 

 

 

 

Siena	Ergonomik	Armut	Koltuk	Mor	
• Su Geçirmez İmpertex Oxford Dokuma Kumaş 
• İçeriğinde Yüksek Dansite Geri Dönüşüm Strafor Köpük Kullanılmıştır 
• Oturma Yeri Genişliği: 60 cm         
• Sırt Yüksekliği: 90 cm         
• Oturma Yeri Yüksekliği: 35 cm 
• Gizli Fermuar Sistemlidir 
• OEKO-TEX® Standard 100 sertifikasına sahip tekstil boyaları kullanılmıştır 
• Tüm Türkiye'ye Kargo Ücretsizdir 
• Astarsızdır. Nemli bez ile silinerek temizlenir. 
• İç ve Dış ortam için uygundur. 
• Her bir armut koltuk siparişiniz ile birlikte 1 adet 40x40 cm ölçülerinde minder hediyelidir. 

Hediye minder rengini, sevkiyat bölümümüz, günlük yapılan minder üretimine göre 
belirlemektedir. Satın aldığınız Armut Koltuk rengine uygun renkler seçilmektedir. 

Torino	Masa	Sandalye	takımı	
• Masa Sandalye Takımı  
• Mermer Desen 120x70 Cm  
• Masa 4 Sandalye Seti 

 

 

Parma	Tv	Ünitesi	
• Genişliği :184 cm 
• Yükseklik :135 cm 
• Tv sehpası yüksekliği : 48 cm 
• Tv sehpası derinliği :30 cm 
• Duvar panosu derinliği : 15 cm 
• Beyaz – ceviz 
• 18 mm kalınlığında a kalite yonga levha ve 1.Sınıf pvc bant kullanılmıştır. 
• Ürün içeriği görselde bulunan TV Ünitesi, TV Sehpası ve 2 adet kitaplıktır. 
• Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeler ile üretilmiştir. 



• Kurulum için gerekli olan tüm parçalar, aksesuarlar ve montaj talimatı ile birlikte ürünümüz 
paketlenmiştir. 

• Paketin içerisinden çıkan montaj talimatı ile ürününüzü keyifle kullanıma hazırlamanız 
hedeflenmiştir 

• Tüm ürünlerimiz tse belgeli malzemeler kullanılarak imal edilmiştir. 
• Tüm ürünlerimiz firmamız altında 2 yıl garantilidir. 
• Maksimum 46 inç tv'ler için uygundur 
• Ürün içeriği görselde bulunan TV Ünitesi, TV Sehpası ve 2 adet kitaplıktır. 

 

Bari	orta	Sehpa	
• Genişlik: 80 cm Yükseklik: 36 cm Derinlik: 30 cm  
• Malzeme Suntalam 
• Fonksiyonellik Raflı & Ekran  
• Ahşap Bakım/Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin 

uzun süre su ile temasından kaçınınız. Ek Bilgiler Üründe 18 mm kalınlığında 1. sınıf yonga 
levha malzeme kullanılmaktadır.E1 kalitesinde ve 2 yıl garantilidir.Üründe PVC kenar bantları 

 

Verona	Duvar	Rafı	
Ölçüler: Genişlik:70 cm Derinlik:18 cm Yükseklik:120 cm  

E1 Standartlarında 18 mm kalınlıkta 1. sınıf ithal suntalam malzemeden imal edilmiştir. Gizli Bağlantı 
aparatları sayesinde sağlıklı vaziyette kolaylıkla kurulumu yapılabilmektedir. Model değişikliği 
yapılabilmesi adına parçalar birbirine monteli değildir. 

	
 

Ancona	Kitaplık	
• Yükseklik: 180 cm en: 96,5 cm derinlik: 20 cm  
• ağırlık : 15 kg  
• ürün detayları : · ürünümüz e1 normlarında (e1 avrupa birliği kalite standartları) 18 mm 

kalınlığında melamin kaplı yonga levhadan üretilmiştir.  
• ürünümüzde, kurşun içermeyen anti kansorejen hammaddelerden oluşmuş kenar bantları ve 

yüksek ısı dayanımına sahip bantlama tutkalı kullanılmıştır.  
• şık ve dekoratif yapısı ile hem kitaplık hem raf olarak kullanılabilmektedir.  

Spezia	Köşe	koltuk	
• Genişlik: 235   



• Derinlik:88   
• Yükseklik:82 

Altus	Çift	Kapaklı	Buzdolabı	
Teknoloji Ve Tekniğin Birleşimi 
 

• Ürün Tipi: Çift Kapılı  
• Enerji Sınıfı: A+  
• Brüt Hacim: 330 Lt 
• Dondurucu Kısım Brüt Hacmi: 71 Lt  
• Ses Seviyesi: 41 dB 
• Yıllık Enerji Tüketimi: 282 kWh 
• Ürün Boyutları (YxGxD): 174 cm x 59.5 cm x 61.5 cm 

Vestel	CMI	8710	A+++	1000	Devir	8	KG	Inverter	Çamaşır	Makinesi	
• Ses Seviyesi (dBA) 76 
• Enerji Sınıfı A+++ 
• Sıkma Devri 1000 
• Kurutma Özelliği Yok 
• Genişlik 59.7 CM 
• Yükseklik 84.5 CM 
• Derinlik 55.7 CM 
• Program Sayısı 18 
• Yıkama Kapasitesi 8 KG 
• Kullanım Şekli Solo 
• Renk Beyaz 
• Materyal Paslanmaz Çelik 
• Boyut Y84.5 x G59.7 x D55.7 CM 
• (ürün üç yıl garantilidir) 

 


