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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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. 



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 

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. 



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. 



ÇIKARILABİLİR KOL        

DAYAMA 
 

Çıkarılabilir kol, orta ikili koltuk veya koltuk düzenine sahip     

sinema koltukları satın alanlar için mükemmel bir aksesuardır. 

İnce profili, pelüş dolgusu ile kollarınızı destekler, fazla yer  

kaplamaz, oturmak için yeterli alana sahip olursunuz. 

Kol dayama, içeceği tutacak tam boy siyah bir bardaklık ile   
donatılmıştır, iki koltuk minderi arasında kolayca kayarak yerine 
rahatça oturur. 

ÇIKARILABİLİR ÇEPLİ 

KOL DAYAMA 
Cepli çıkarılabilir kol, sofa koltuk düzenine sahip sinema 

koltukları satın alanlar için mükemmel bir aksesuardır.   

Kullanışlı bir üst saklama bölmesi ve tam boy siyah bir   

bardak tutucu ile donatılmıştır, iki koltuk minderi arasında 

kolayca kayarak yerine rahatça oturur. 

İnce profili, pelüş dolgusu ile kollarınızı destekler, fazla yer 
kaplamaz, oturmak için yeterli alana sahip olursunuz. Eşya 
bölmesine kolayca erişilebilir ve uzaktan kumandaları ve 
diğer küçük eşyaları tutar.  



MOTORLU HAREKETLİ KAFALIK 

Tek bir elektrikli motorize mekanizmaya sahip hareketli kafalık baş ve boyun stresi için 

rahatlama sağlar, sırt yatar konumda istediğiniz pozisyona ayarladığında mükemmel  

görüş açısı sağlar. 

Sırt kafalığı iç kol anahtarındaki güç düğmeleri kullanılarak ileri ve geri hareket ettirilebi-
lir. 

 

MOTORLU BEL DESTEK MEKANİZMASI     

Tek bir elektrikli motorize mekanizmaya sahip bel desteği kas rahatlaması sağlar,       

istediğiniz pozisyona ayarladığında mükemmel bel desteği sağlar. 

Bel desteği, iç kol anahtarındaki güç düğmeleri kullanılarak, ileri ve geri hareket          
ettirilebilir. 

 

KONTROL PANELİ 

Kontrol paneli, sırt ve baldır destek ünitelerini kontrol eden anahtarlarla birlikte, bir USB 
bağlantı noktası içerir. 

 

SIFIR DUVAR SİSTEMİ 

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. 

 

 

 

 

KAPSAMLI GARANTİ 

Mobilyalarımızın hayatınıza konfor katması için her ayrıntıya özen gösteren uzman    
ustalarımızla ürünlerimizi üretme şeklimizden büyük gurur duyuyoruz.  

Ürünlerimizi satın alma kararınızda, sizi daha da rahat ettirmek için ürünlerimizin        
kalitesini 2 yıllık garanti ile destekledik. 

SEGASİt © 

www.segasit.com 

The leading Turkish brand of quality Auditorium,Theatre and Cinema Seating 

MOTORLU HAREKETLİ KAFALIK 

MOTORLU BEL DESTEK MEKANİZMASI     

http://www.segasit.com

