
built to last for decades 

Konferans Tiyatro                      
Koltukları 



Pera Serisi 



GRAND PERA EMEK Tiyatro Salonu, İstanbul 
Model: PERA;  Koltuk Sayısı: 640 adet;  Montaj Yılı: 2015 



PERA | AW 

• (AW). Yanal ayaklar komple alüminyum hafif dökme, üzeri ahşap kol dayama.  

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 53 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 47 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal dökme alüminyum taşıyıcı    
ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı ayaklar 2 noktadan zemine uygun cıvata        
yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



GRAND PERA EMEK Tiyatro Salonu, İstanbul 
Model: PERA;  Koltuk Sayısı: 640 adet;  Montaj Yılı: 2015 



Royal Serisi 



ROYAL | F-BSF 

• (F). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme. 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen  
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



ROYAL | F-BW 

• (F). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme. 

• (BW). Sırt arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen  
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



ROYAL-WT | F-BSF 

• (WT). Vernikli kayın ahşap papel Anti-Panik Yazı Tablalı    

• (F). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme. 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen  
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



ROYAL-WT | F-BW 

• (WT). Vernikli kayın ahşap papel Anti-Panik Yazı Tablalı    

• (F). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme. 

• (BW). Sırt arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen  
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



Desto Serisi 



MOI Gösteri ve Sanat Merkezi, MALL Of İstanbul 
Model: DESTO;  Koltuk Sayısı: 707 adet;  Montaj Yılı: 2014 



TORIUM Gösteri ve Sanat Merkezi, Torium AVM Avcılar Istanbul 
Model: DESTO;  Koltuk Sayısı: 287 adet;  Montaj Yılı: 2015 



DESTO | FW-BSW 

• (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama.  

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 53 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 47 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen  
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



Retro  Serisi 



LEYLA GENCER Gösteri ve Sanat Merkezi, Bakırköy İstanbul 
Model: RETRO | WF-BSW;  Koltuk Saysı: 900 adet;  Montaj Yılı: 2013  



LEYLA GENCER Gösteri ve Sanat Merkezi, Bakırköy İstanbul 
Model: RETRO | WF-BSW;  Koltuk Saysı: 900 adet;  Montaj Yılı: 2013  



RETRO | W-BSW 

• (W). Yanal ayaklar komple vernikli kayın kaplama MDF kutu.  

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında vernikli kayın ahşap      
kaplama MDF kutudan imal edilirler. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal 
taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



RETRO-WT | W-BSW 

• (WT). Vernikli kayın ahşap papel Anti-Panik Yazı Tablalı    

• (W). Yanal ayaklar komple vernikli kayın kaplama MDF kutu.  

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 57 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında vernikli kayın ahşap      
kaplama MDF kutudan imal edilirler. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal 
taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



RETRO | F-BSF 

• (F). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme. 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen  
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



ISKI Genel Müdürlük Binası Konferans Salonu,  İstanbul 
Model: RETRO CUBE;  Koltuk Sayısı: 394 adet;  Montaj Yılı: 2016  



RETRO | FW-BSF 

• (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen  
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



RETRO | FW-BSW 

• (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama 

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen  
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



Acıbadem Koleji Konferans Salonu,  İstanbul 
Model: RETRO;  Koltuk Sayısı: 370 adet;  Montaj Yılı: 2017 



RETRO-WT | F-BSF 

• (WT). Vernikli kayın ahşap papel Anti-Panik Yazı Tablalı    

• (F). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme. 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 57 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen  
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



RETRO-WT | FW-BSF 

• (WT). Vernikli kayın ahşap papel Anti-Panik Yazı Tablalı    

• (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 57 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen  
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



RETRO-WT | FW-BSW 

• (WT). Vernikli kayın ahşap papel Anti-Panik Yazı Tablalı    

• (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama 

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen  
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



Celo Serisi 



CELO | W-BW 

• (W). Yanal ayaklar komple vernikli kayın kaplama MDF kutu.  

• (BW). Sırt arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında vernikli kayın ahşap      
kaplama MDF kutudan imal edilirler. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal 
taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



CELO | W-BSW 

• (W). Yanal ayaklar komple vernikli kayın kaplama MDF kutu.  

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında vernikli kayın ahşap      
kaplama MDF kutudan imal edilirler. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal 
taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



Celo-WT | W Series Retro-WT | W Series CELO-WT | W-BSW 

• (WT). Vernikli kayın ahşap papel Anti-Panik Yazı Tablalı    

• (W). Yanal ayaklar komple vernikli kayın kaplama MDF kutu.  

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 57 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında vernikli kayın ahşap      
kaplama MDF kutudan imal edilirler. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal 
taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



Filistin Başbakanlık Binası Konferans Salonu,  Ramallah Filistin 
Model: CELO-WT | W-BSW;  Koltuk Sayısı: 370 adet;  Montaj Yılı: 2019 



Aqua-LW Serisi 



AQUA-LW | FW-BSF 

• (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve  komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen 
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



AQUA-LW | FW-BSW 

• (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama 

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve  komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen 
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



AQUA-LW-WT | FW-BSF 

• (WT). Vernikli kayın ahşap papel Anti-Panik Yazı Tablalı    

• (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 57 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal 
edilirler ve  komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen 
metal taban saçı üzerine  geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir. 



Nero Serisi 



NERO Round | W-BW NERO Round | W-BSF 

• (W). Yanal kolçaklar vernikli kayın papel, üzeri ahşap kol dayama 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak ünitelerinin taşıtıldığı U şeklinde form verilmiş 
metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı     
merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata    
yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



NERO Round | W-BW NERO Round | W-BSW 

• (W). Yanal kolçaklar vernikli kayın papel, üzeri ahşap kol dayama 

• (BW). Sırt arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak ünitelerinin taşıtıldığı U şeklinde form verilmiş 
metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı     
merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata    
yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



NERO Round | W-BSW 

• (W). Yanal kolçaklar vernikli kayın papel, üzeri ahşap kol dayama 

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak ünitelerinin taşıtıldığı U şeklinde form verilmiş 
metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı     
merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata    
yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



 NERO Line | W-BSW 

• (W). Yanal kolçaklar vernikli kayın papel, üzeri ahşap kol dayama 

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak ünitelerinin taşıtıldığı U şeklinde form verilmiş 
metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı     
merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata    
yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



Vento Serisi 



Necmettin Erbakan Üniversitesi  Konferans Salonu,  Konya 
Model: VENTO;  Koltuk Sayısı: 279 adet;  Montaj Yılı: 2017  



VENTO | W-BSW 

• (W). Yanal kolçaklar vernikli kayın papel, üzeri ahşap kol dayama 

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 53 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 47 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester    kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak ünitelerinin taşıtıldığı U şeklinde form verilmiş 
metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı     
merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata    
yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



Astra Serisi 



SADABAT Gösteri ve Sanat Merkezi, Eyüp İstanbul 
Model: ASTRA | F-BSF;  Koltuk Sayısı: 600 adet;  Montaj Yılı: 2016 



ASTRA | F-BSF 

• (F). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama. 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 50 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak ünitelerinin taşıtıldığı form verilmiş metal     
gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak 
taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile    
zemine monte edilir.  



ASTRA | FW-BSF 

• (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 50 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak ünitelerinin taşıtıldığı form verilmiş metal     
gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak 
taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile    
zemine monte edilir.  



ÖZEL MÜREVVET EVYAP OKULLARI Konferans Salonu, Sarıyer İstanbul                                                                  
Model: ASTRA | FW-BSF;  Koltuk Sayısı: 512 adet;  Montaj Yılı: 2019 



 

ASTRA | FW-BSW 

• (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama 

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 50 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak ünitelerinin taşıtıldığı form verilmiş metal     
gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak 
taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile    
zemine monte edilir.  



HALIC Nikah Salonu, İstanbul, TURKEY 
Model: ASTRA | FW-BW;  Koltuk Sayısı: 285 adet;  Montaj Yılı: 2012 



ASTRA-WT | FW-BSF 

• (WT). Vernikli kayın ahşap papel kolçak içi Yazı Tablalı  

• (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 50 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak ünitelerinin taşıtıldığı form verilmiş metal     
gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak 
taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile    
zemine monte edilir.  



Hera Serisi 



HERA | W-BSW 

• (W). Yanal kolçaklar vernikli kayın papel, üzeri ahşap kol dayama 

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 
polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar      
üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2    
noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



Aqua Serisi 



KADİR HAS Gösteri ve Sanat Merkezi, Kayseri 
Model: AQUA | FW-BW;  Koltuk Sayısı: 1.250 adet;  Montaj Yılı: 2013 



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Konferans Salonu,  Beyazıt İstanbul    
Model: AQUA | FW-BW;  Koltuk Sayısı: 429 adet;  Montaj Yılı: 2012 



AQUA | FW-BSF 

• (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama. 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip        
%100 polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar      
üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı           
2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



AQUA | FW-BW 

• (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama. 

• (BW). Sırt arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip        
%100 polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar      
üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı           
2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



MUSTAFA ÖNCEL KÜLTÜR MERKEZİ Konferans Salonu,  Sancaktepe İstanbul 
Model: AQUA-WT | FW;  Koltuk Sayısı:  400 adet;  Montaj Yılı: 2014 

AQUA-WT |FW-BSF 



Metro Serisi 



METRO | FW-BSF 

• (FW). Yanal kolçaklar kumaş kaplama kapak, üzeri ahşap kol dayama. 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip        
%100 polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar      
üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı           
2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



METRO-LW | FW-BSF 

• (FW). Yanal ayaklar komple kumaş döşeme, üzeri ahşap kol dayama. 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip        
%100 polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar      
üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı           
2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



Mira Serisi 



AFAD Genel Müdürlük Binası Konferans Salonu, Ankara                                                                  
Model: MIRA | FW-BSF;  KOltuk Sayısı: 498 adet;  Montaj Yılı: 2015 



Gaziantep Belediyesi ONAT KUTLAR Tiyatro Salonu, Gaziantep 
Model: MIRA | FW-BSF;  Koltuk Sayısı: 580 adet;  Montaj Yılı: 2016 



MIRA | FW-BSF 

• (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama. 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip        
%100 polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar      
üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı           
2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



MIRA-WT | FW-BSF 

• (WT). Vernikli kayın ahşap papel kolçak içi Yazı Tablalı  

• (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama. 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip        
%100 polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar      
üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı           
2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



Flat Serisi 



“Kimyachi” Kültür Sarayı Konferans Salonu,  Bakü, Azerbaycan 
Model: FLAT | FW-BSW;  Koltuk Sayısı: 820 adet;  Montaj Yılı: 2017 



FLAT | FW-BSW 

• (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama. 

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip        
%100 polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar      
üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı           
2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



Flex Serisi 





“AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Konferans Salonu, Aksaray Kayseri 
Model: FLEX | FP-BSP;  Koltuk Sayısı: 1.175 adet;  Montaj Yılı: 2013 



FLEX | FP-BSP 

• (FP). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri PP plastik kol dayama. 

• (BSP). Sırt ve Oturak üniteleri arkası PP plastik kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip        
%100 polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar      
üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı           
2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



FLEX | FW-BSF 

• (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama. 

• (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme. 

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip        
%100 polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar      
üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı           
2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



FLEX | FW-BSW 

• (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama. 

• (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip        
%100 polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar      
üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı           
2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.  



FLEX–WT | FW-BSP 

• (WT). Vernikli kayın ahşap papel kolçak içi Yazı Tablalı  

• (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama. 

• (BSP). Sırt ve Oturak üniteleri arkası PP plastik kapaklı.  

• Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm. 

• Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm. 

• Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.  
 

Sırt ve Oturak Süngerleri  50-55 Kg/m3 yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı 
deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.  

Kumaş  Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip        
%100 polyester kumaşlar kullanılır                                                                                                                                                                                                                      

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde  Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar      
üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı           
2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.  


