
Modüler Sistem

Seyyar Dolgulu Oturum Minderi

Seyyar Dolgulu Sırt Minderi

Kırlent

Pera modelimiz köşe modülleriyle köşe  koltuk  takımı  olarak  tercih  edilebilecek  bir  
üründür.  Seyyar oturum  ve  sırt  minderleri   temizlik  açısından  sizlere  rahatlık  
sağlamaktadır. Ürün ince iskelet yapısı sayesinde görsellik ve rahatlık açısından bambaşka 
br deneyim sunuyor. Modelimizin 250 mm MDF  plakanın üzerine  kollar  ve  sırtları  monte  
edilerek  üretilmiştir  ayak  kısmında  ise  metal çerçeveye montalanmış CNC kesim sac ayak 
takılmıştır. Modelimiz dinlenme, köşe, puf modülleri olan özel bir kombinasyondur. Bu 
modüller sayesinde odanızın ölçüsü ne olursa olsun, rahatlıkla istediğiniz ölçülere  
ayarlayabilirsiniz. Ürün  kombinasyonundaki  puf  modülünü kullanarak tek kişilik bir yatak 
yada dinlenme+puf modüllerini kullanarak iki kişilik yatak elde edebilirsiniz.

Pera’nın oturum minderi CNC kesim süngerdir. Oturum kısmında kullandığımız ektra 
dolgulu 35 Soft sünger üzeri 8’lik kuş tüyü sünger üzerine ekstra kaz tüyünden yapılmış 
dolgu kullanılmıştır.

Sırt minderlerimizin dolgu malzemesi kaz tüyü, kırpıntı sünger ve boncuk silikon 
karışımından olup, yıkama talimatlarına uyularak yıkanabilecek şekilde çıkarılabilir kılıflıdır.

Kırlentlerimizin dolgu malzemesi kaz tüyü, kırpıntı sünger ve boncuk silikon karışımından 
olup, yıkama talimatlarına uyularak yıkanabilecek şekilde çıkarılabilir kılıflıdır.

Modular System

Mobile Filled Session Minder

Moveable Back Pillow

Pillow

Pera model is a product that can be preferred as a corner sofa set with corner modules. The 
mobile session and back cushions provide you with comfort in terms of cleanliness. Thanks to 
its fine skeleton structure, the product offers a totally different experience in terms of visuality 
and comfort. Our model is manufactured by mounting arms and backs on a 250 mm MDF 
plate and a CNC cut sheet metal foot mounted on a metal frame mounted on the foot. Our 
model is a special combination of rest, corner, PUF modules. With these modules, you can 
easily adjust to whatever you want, whatever the size of your room. You can get a double bed 
by using the PUF module in the product combination, using the single bed rest + puff 
modules.

Pera's session is the CNC cut sponge. Extra goose down filler was used on the eco-filled 35 soft 
sponge we used in the session section on the 8th feather sponge.

The filling material of our  back cushions is a mixture of goose feather, clothe sponge and 
bead silicone, removable covers which can be washed by following the washing instructions.

The filling material of our cushions is a mixture of goose feather, clothe sponge and bead 
silicone, removable covers which can be washed by following the washing instructions.
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