
Ev Sinema, VIP Sinema    

Koltukları 

built to last for decades 



VIP Sinema Koltukları 



Ev Sinema Koltukları 



Aksesuarlar 

Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 
Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için koltuğun kol dayanağına,            

USB bağlantı, LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla  

gibi çeşitli aksesuarlar dahil edilebilir. 



Ölçüler (mm) 



Ev Sinema VIP Sinema 

Bold 

Motorlu Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 

Hem arkalık hem de ayaklığın birlikte kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan   

otomatik tekli elektrik motorlu mekanizma. Her iki hareket, koltuğun kol dayanağında    

bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir düğme ile kontrol edilir. 

Sıfır Duvar Sistemi: Kapasite ve konforun eşit derecede önemli olduğu ev sineması ve VIP 

sinema salonları için özel olarak tasarlanmış elektrikli yatar koltuk arkalığı, "Sıfır Duvar"    

sistemiyle koltuğun içinde ileri doğru hareket ederek, yer işgalini minimum mesafeye         

düşürür. 

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına,            

USB bağlantı, LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli 

aksesuarlar dahil edilir. 



Ev Sinema VIP Sinema 

Boss 

Motorlu Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 

Hem arkalık hem de ayaklığın birlikte kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan   

otomatik tekli elektrik motorlu mekanizma. Her iki hareket, koltuğun kol dayanağında    

bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir düğme ile kontrol edilir. 

Sıfır Duvar Sistemi: Kapasite ve konforun eşit derecede önemli olduğu ev sineması ve VIP 

sinema salonları için özel olarak tasarlanmış elektrikli yatar koltuk arkalığı, "Sıfır Duvar"    

sistemiyle koltuğun içinde ileri doğru hareket ederek, yer işgalini minimum mesafeye         

düşürür. 

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına,            

USB bağlantı, LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli 

aksesuarlar dahil edilir. 



Ev Sinema VIP Sinema 

Turbo Hem arkalık hem de ayaklığın birlikte kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan   

otomatik tekli elektrik motorlu mekanizma. Her iki hareket, koltuğun kol dayanağında    

bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir düğme ile kontrol edilir. 

Sıfır Duvar Sistemi: Kapasite ve konforun eşit derecede önemli olduğu ev sineması ve VIP 

sinema salonları için özel olarak tasarlanmış elektrikli yatar koltuk arkalığı, "Sıfır Duvar"    

sistemiyle koltuğun içinde ileri doğru hareket ederek, yer işgalini minimum mesafeye         

düşürür. 

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına,            

USB bağlantı, LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli 

aksesuarlar dahil edilir. 

Motorlu Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 



Ev Sinema VIP Sinema 

Cloud 

Motorlu Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 

Hem arkalık hem de ayaklığın birlikte kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan   

otomatik tekli elektrik motorlu mekanizma. Her iki hareket, koltuğun kol dayanağında    

bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir düğme ile kontrol edilir. 

Sıfır Duvar Sistemi: Kapasite ve konforun eşit derecede önemli olduğu ev sineması ve VIP 

sinema salonları için özel olarak tasarlanmış elektrikli yatar koltuk arkalığı, "Sıfır Duvar"    

sistemiyle koltuğun içinde ileri doğru hareket ederek, yer işgalini minimum mesafeye         

düşürür. 

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına,            

USB bağlantı, LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli 

aksesuarlar dahil edilir. 



Ev Sinema VIP Sinema 

Contour 

Motorlu Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 

Hem arkalık hem de ayaklığın birlikte kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan   

otomatik tekli elektrik motorlu mekanizma. Her iki hareket, koltuğun kol dayanağında    

bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir düğme ile kontrol edilir. 

Sıfır Duvar Sistemi: Kapasite ve konforun eşit derecede önemli olduğu ev sineması ve VIP 

sinema salonları için özel olarak tasarlanmış elektrikli yatar koltuk arkalığı, "Sıfır Duvar"    

sistemiyle koltuğun içinde ileri doğru hareket ederek, yer işgalini minimum mesafeye         

düşürür. 

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına,            

USB bağlantı, LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli 

aksesuarlar dahil edilir. 



Ev Sinema VIP Sinema 

Dream 

Motorlu Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 

Hem arkalık hem de ayaklığın birlikte kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan   

otomatik tekli elektrik motorlu mekanizma. Her iki hareket, koltuğun kol dayanağında    

bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir düğme ile kontrol edilir. 

Sıfır Duvar Sistemi: Kapasite ve konforun eşit derecede önemli olduğu ev sineması ve VIP 

sinema salonları için özel olarak tasarlanmış elektrikli yatar koltuk arkalığı, "Sıfır Duvar"    

sistemiyle koltuğun içinde ileri doğru hareket ederek, yer işgalini minimum mesafeye         

düşürür. 

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına,            

USB bağlantı, LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli 

aksesuarlar dahil edilir. 



Ev Sinema VIP Sinema 

Dynamo 

Motorlu Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 

Hem arkalık hem de ayaklığın birlikte kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan   

otomatik tekli elektrik motorlu mekanizma. Her iki hareket, koltuğun kol dayanağında    

bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir düğme ile kontrol edilir. 

Sıfır Duvar Sistemi: Kapasite ve konforun eşit derecede önemli olduğu ev sineması ve VIP 

sinema salonları için özel olarak tasarlanmış elektrikli yatar koltuk arkalığı, "Sıfır Duvar"    

sistemiyle koltuğun içinde ileri doğru hareket ederek, yer işgalini minimum mesafeye         

düşürür. 

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına,            

USB bağlantı, LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli 

aksesuarlar dahil edilir. 



Ev Sinema VIP Sinema 

Flash 

Motorlu Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 

Hem arkalık hem de ayaklığın birlikte kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan   

otomatik tekli elektrik motorlu mekanizma. Her iki hareket, koltuğun kol dayanağında    

bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir düğme ile kontrol edilir. 

Sıfır Duvar Sistemi: Kapasite ve konforun eşit derecede önemli olduğu ev sineması ve VIP 

sinema salonları için özel olarak tasarlanmış elektrikli yatar koltuk arkalığı, "Sıfır Duvar"    

sistemiyle koltuğun içinde ileri doğru hareket ederek, yer işgalini minimum mesafeye         

düşürür. 

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına,            

USB bağlantı, LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli 

aksesuarlar dahil edilir. 



Ev Sinema VIP Sinema 

Flex 

Motorlu Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 

Hem arkalık hem de ayaklığın birlikte kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan   

otomatik tekli elektrik motorlu mekanizma. Her iki hareket, koltuğun kol dayanağında    

bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir düğme ile kontrol edilir. 

Sıfır Duvar Sistemi: Kapasite ve konforun eşit derecede önemli olduğu ev sineması ve VIP 

sinema salonları için özel olarak tasarlanmış elektrikli yatar koltuk arkalığı, "Sıfır Duvar"    

sistemiyle koltuğun içinde ileri doğru hareket ederek, yer işgalini minimum mesafeye         

düşürür. 

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına,            

USB bağlantı, LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli 

aksesuarlar dahil edilir. 



Ev Sinema VIP Sinema 

Grand 

Motorlu Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 

Hem arkalık hem de ayaklığın birlikte kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan   

otomatik tekli elektrik motorlu mekanizma. Her iki hareket, koltuğun kol dayanağında    

bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir düğme ile kontrol edilir. 

Sıfır Duvar Sistemi: Kapasite ve konforun eşit derecede önemli olduğu ev sineması ve VIP 

sinema salonları için özel olarak tasarlanmış elektrikli yatar koltuk arkalığı, "Sıfır Duvar"    

sistemiyle koltuğun içinde ileri doğru hareket ederek, yer işgalini minimum mesafeye         

düşürür. 

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına,            

USB bağlantı, LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli 

aksesuarlar dahil edilir. 



Ev Sinema VIP Sinema 

Ace-BR Sırt ünitesinin kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan hidrolik pistonlu mekanizma. 

Sırt ünitesi koltuğun kol dayanağında bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir  düğme ile 

kontrol edilir..  

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına, USB bağlantı, 

LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli aksesuarlar dahil 

edilir. 

Sırt Yatarlı Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 



Ev Sinema VIP Sinema 

Boss-BR 

Sırt Yatarlı Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 

Sırt ünitesinin kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan hidrolik pistonlu mekanizma. 

Sırt ünitesi koltuğun kol dayanağında bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir  düğme ile 

kontrol edilir..  

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına, USB bağlantı, 

LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli aksesuarlar dahil 

edilir. 



Ev Sinema VIP Sinema 

Dream-BR 

Sırt Yatarlı Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 

Sırt ünitesinin kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan hidrolik pistonlu mekanizma. 

Sırt ünitesi koltuğun kol dayanağında bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir  düğme ile 

kontrol edilir..  

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına, USB bağlantı, 

LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli aksesuarlar dahil 

edilir. 



Ev Sinema VIP Sinema 

Turbo-BR 

Sırt Yatarlı Ev Sinema | VIP Sinema Koltuğu 

Sırt ünitesinin kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlayan hidrolik pistonlu mekanizma. 

Sırt ünitesi koltuğun kol dayanağında bulunan son derece basit, kolay erişilebilir bir  düğme ile 

kontrol edilir..  

Seyircinin izleme konforunu maksimuma çıkarmak için, koltuğun kol dayanağına, USB bağlantı, 

LED numaralandırma, LED aydınlatma, Bardak tutucu, Döner tabla gibi çeşitli aksesuarlar dahil 

edilir. 


