
Tasarım

Seyyar Oturum Minderi

Seyyar Dolgulu Sırt minderi

Kırlent

Capetown modelimiz  3'lü, 2'li modüllere  sahip  özel  bir  kombinasyondur. Estetik tasarımı, 
konfor  ölçüsündeki  sırt  yüksekliği  sayesinde ekstra rahatlık sağlayan modern bir koltuktur. 
Tüm yüzeyler 3cm’lik sünger ve 90 gr elyaf ile kaplanarak deformasyon en az seviyeye 
indirilmiştir. Oturum konforu ve ergonomisi ile eşsiz  bir  üründür.

Capetown modelimizde oturum minderi CNC kesim süngerdir. Bu sayede üründeki ölçü ve 
konfor özellikleri standartlaştırılmıştır. Oturum kısmında kullandığı-mız  35 HR  danste  
sünger  yük  arttıkça  gösterdiği  direnci  arttıran, vücudun şeklini alarak oturum konforunu 
yükselten ve kullanım ömrü uzun olan birinci sınıf süngerdir. Ayrıca oturum ve sırt minderle-
rinde kullanılan fermuar sistemi sayesinde  sökülüp  yıkanabilir  bir  üründür.

Sırt minderlerimizin dolgu malzemesi kaz tüyü, kırpıntı sünger ve boncuk silikon karışımın-
dan 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.

Desing

Moveable Seat Pillow

Moveable Back Pillow

Pillow

Our Capetown model is a special combination with 3 modules and 2 modules. The aesthetic 
design is a modern seat that provides extra comfort due to the ridge height in comfort. All 
surfaces were covered with 3 cm of sponge and 90 gr of fiber and the deformation was 
minimized. The session is unique with comfort and ergonomics.

The capetown model is the CNC cutting sponge that we have in mind. The dimensions and 
comfort features on this page have been standardized. The 35 HR DanSTa sponge we use in 
the session is a first-class sponge that increases resistance as the load increases, increases the 
comfort of the body by taking the shape of the body and has a long service life. It is also 
removable and washable thanks to the zipper system used in the session and back cushions.

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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