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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şampuan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %100 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        440 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 100% Polyester

WEIGHT (± %5): 440 gr / m²

Kumaş / Fabric

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.





FİLE
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Gri

BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şampuan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %100 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        350 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 100% Polyester

WEIGHT (± %5): 350 gr / m²

Antrasit

Siyah

Mesh Fabric

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şampuan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk farklı-
lıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %100 Saf Yün

AĞIRLIK (± %5) :        460 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 100% Virgin Wool

WEIGHT (± %5): 460 gr / m²

Kumaş / Fabric

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
AĞIRLIK (± %5) :        700 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
WEIGHT (± %5): 700 gr / m²

Natural Leather

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %100 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        150 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 100%Polyester

WEIGHT (± %5): 150 gr / m²

204 

Kumaş / Fabric

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %100 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        260 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 100% Polyester

WEIGHT (± %5): 260 gr / m²

460

Kumaş / Fabric

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %100 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        260 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 100% Polyester

WEIGHT (± %5): 260 gr / m²
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Kumaş / Fabric

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %60 Polipropilen, %30 Yün, %10 Viskoz

AĞIRLIK (± %5) :        385 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 60% Polypropylene, 30% Wool, 10% Viscose

WEIGHT (± %5): 385 gr / m²

292 

Kumaş / Fabric

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %1 Poliüretan, %82 Pvc, %17 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        500 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 1% Polyurethan, 82% Pvc, 17% Polyster

WEIGHT (± %5): 500 gr / m²

501

Suni Deri / Imitation Leather

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %1 Poliüretan, %82 Pvc, %17 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        500 gr / m²

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 2% Polyurethan, 80% Pvc, 18% Polyster

WEIGHT (± %5): 500 gr / m²
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Suni Deri / Imitation Leather




