BABY GREY
Hedef Kitlesi / Target Group: Unisex
Segmenti / Segmentation: Bebek / Baby
Yaş Aralığı / Age Range: 0-6 Yaş / Years
Sertifikaları / Sertificates: TSE, TÜV
Tema / Theme: Modern tarz, fonksiyonel özellikler ve annelerin zevkine hitap eden bebek odası. A baby room with modern design and functional features that appeal to mothers tastes.

BABY GREY

Büyüyen Bebek Karyolası: Annelerin, bebeklerini karyolaya rahat bir şekilde yatırıp kaldırmaları için asansörlü olarak tasarlanmıştır.
Growing Baby Bedstead: It is designed with a lift for mothers to comfortably lay their babies in the bedstead.

BABY GREY

Ürüne dahil satılan ve 80x177 cm iç ölçülere sahip alt çekmece, eşya depolama özelliğinin yanında ebeveyn karyola olarak da kullanım sağlamaktadır.
Altında bulunan tekerlekler sayesinde kolayca açılıp kapanabilir. The included bottom drawer with internal dimensions of 80x177 cm functions as a parents' bedstead as well as
its items storage ability. It may be opened and closed easily thanks to the wheels underneath.

BABY GREY

Büyüyen Bebek Karyolası
İç ölçüsü 80x130 cm,
büyütüldükten sonraki ölçüsü
80x180 cm'dir. Growing Baby
Bedstead ts internal dimension
is 80x130 cm and its size after
extension is 80x180 cm.

Üründe, içleri bölmeli 3 çekmeceli komodin ve 2 bölmeden oluşan raflı blok bulunmaktadır. Karyolanın büyütülmüş halinden sonra çekmeceli blok ve raflı blok karyola
baş ucunda ya da oda içinde bebek eşyası depolama alanı olarak kullanılabilir. The product includes 3 drawer nightstands and 2 rack shelves. After the bedstead has been
extended, the drawer block and the rack block bedstead may be used at the bedside or in the room as a baby items storage area.

BABY GREY

3 Kapılı Dolap: İç aydınlatma için ışıklı askılık kullanılmıştır. Devrilmeyi önlemek amacıyla duvara sabitleme aparatı ürün paketine dahil edilmiştir. Bebek eşyalarının düzenli
olarak muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla dolap içi bölmeler ergonomik olarak tasarlanmıştır. 3-Door Wardrobe: Illuminated coat hanger is used for interior lighting. The
wall fixing apparatus is included in the product package to prevent tilting. The interior of the wardrobes is ergonomically designed to ensure that baby items are stored neatly.

BABY GREY

Çamşırlık, masalı ürün olma özelliğine sahiptir. Masalı
bölme, bebeklikten çocukluk çağına geçiş sürecinde
ve çocukların tek başına güvenli şekilde oturmaya
başladıkları zaman çamaşırlıktan ayrılarak aktivite masası
olarak kullanılabilir. The dresser has the feature of being a
table. The table partition can be used as an activity table
after being separated from the laundry hanger during the
transition process from infancy to childhood and when the
children start to sit safely alone.

Masalı Çamaşırlık: İçleri bölmeli 3 çekmeceden oluşmaktadır. Çekmecelerde, kendinden yavaşlatıcı ray sistemi kullanılmıştır. Bu sayede çekmeceler dengeli şekilde açılıp kapanırken, bebekler
uyku esnasında iken çekmecelerin yavaş kapanmaları sayesinde gürültüye maruz kalmazlar. Laundry Hanger with Table: Consists of 3 drawers with partitioned interiors. Self-retarding rail system is used
in drawers. By this means, babies are not exposed to noise during sleep due to the slow closing of the drawers during sleep, as the drawers are opened and closed in a balanced manner.

BABY GREY
Ürün paketi içindeki bağlantı aparatları sayesinde
pratik şekilde duvara monte edilebilir.
It can be mounted on the wall practically thanks to the
connection apparatus included in the product package.

Askılıklı Raf: Raflı ve askılıklı özelliği gereği, annelerin bebekler için gerekli olan temel bakım malzemelerine kısa sürede ulaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Bunun dışında oda içinde farklı amaçlarla da kullanılabilir. Rack with Coat Hanger: Due to its rack and hanger feature, it is designed to ensure that mothers reach the essential
care products for babies in a short time. Apart from that, it can also be used for different purposes within the room.

MODÜLLER / MODULS

3 KAPILI DOLAP / 3 DOORS WARDROBE
Ölçüler / Dimensions: G/W:136,1 Y/H:195,3 D/D:56,1 cm
Ağırlık / Weight: 113,3 kg
Hacim / Volume: 0,236 m3
Paket / Packet: 4
20.71.1002.00

ASKILIKLI RAF / HANGER SHELF
Ölçüler / Dimensions: G/W:82 Y/H:25,4 D/D:15,6 cm
Ağırlık / Weight: 4 kg
Hacim / Volume: 0,012 m3
Paket / Packet: 1
20.71.1004.00
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BÜYÜYEN BEBEK KARYOLASI / CONVERTIBLE BABY BED (80x180 cm)
Ölçüler / Dimensions: G/W:184,5 Y/H:103 D/D:87,2 cm
Ağırlık / Weight: 119,7 kg
Hacim / Volume: 0,309 m3
Paket / Packet: 6
20.71.1015.00

MASALI ÇAMAŞIRLIK / DRESSER WITH DESK
Ölçüler / Dimensions: G/W:84,3 Y/H:94,8 D/D:51,7 cm
Ağırlık / Weight: 57,7 kg
Hacim / Volume: 0,287 m3
Paket / Packet: 2
20.71.1201.00

TEKNİK DETAYLAR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

PRODUCT FEATURES

•

Tüm ürünler güvenlik, sağlık, ergonomik açısından TÜV standartlarına göre tasarlanmış ve
üretilmiştir.

•

All products are designed and manufactured according to the TÜV standards in terms of safety,
health and ergonomics.

•

3 Kapılı Dolap: İç aydınlatma için ışıklı askılık kullanılmıştır. Devrilmeyi önlemek amacıyla duvara
sabitleme aparatı ürün paketine dahil edilmiştir. Bebek eşyalarının düzenli olarak muhafaza
edilmesini sağlamak amacıyla dolap içi bölmeler ergonomik olarak tasarlanmıştır. Kapakların sertçe
kapanmasını önlemek amacıyla menteşe yavaşlatıcısı kullanılmıştır.

•

3-Door Wardrobe: Illuminated coat hanger is used for interior lighting. The wall fixing apparatus is
included in the product package to prevent tilting. The interior of the wardrobes is ergonomically
designed to ensure that baby items are stored regularly. A hinge retarder is used to prevent the
doors from closing firmly.

•

Büyüyen Bebek Karyolası : İç ölçüsü 80x130 cm, büyütüldükten sonraki ölçüsü 80x180 cm'dir.
Üründe, içleri bölmeli 3 çekmeceli komodin ve 2 bölmeden oluşan raflı blok bulunmaktadır.
Karyolanın büyütülmüş halinden sonra çekmeceli blok ve raflı blok karyola baş ucunda ya da oda
içinde bebek eşyası depolama alanı olarak kullanılabilir. Çekmeceli blokta kendinden yavaşlatıcışı
ray sistemi kullanılmıştır. Bu sayede çekmeceler dengeli şekilde açılıp kapanırken, bebekler uyku
esnasında iken çekmecelerin yavaş kapanmaları sayesinde gürültüye maruz kalmazlar. Annelerin,
bebeklerini karyolaya rahat bir şekilde yatırıp kaldırmaları için asansörlü olarak tasarlanmıştır. Ürüne
dahil satılan ve 80x177 cm iç ölçülere sahip alt çekmece, eşya depolama özelliğinin yanında ebeveyn
karyola olarak da kullanım sağlamaktadır. Altında bulunan tekerlekler sayesinde kolayca açılıp
kapanabilir.

•

Growing Baby Bedstead: Its internal dimension is 80x130 cm and its size after enlargement is
80x180 cm. The product includes 3 drawer nightstands and 2 rack shelves. After the bedstead
has been enlarged, the drawer block and the rack block bedstead may be used at the bedside or
in the room as a baby items storage area. Self-retarding rail system is used in the drawer block.
By this means, babies are not exposed to noise during sleep due to the slow closing of the drawers
during sleep, as the drawers are opened and closed in a balanced manner. It is designed with a lift
for mothers to comfortably lay their babies in the bedstead. The included bottom drawer with
internal dimensions of 80x177 cm functions as a parents' bedstead as well as its items storage
ability. It may be opened and closed easily thanks to the wheels underneath.

•

Masalı Çamaşırlık: İçleri bölmeli 3 çekmeceden oluşmaktadır. Çekmecelerde, kendinden yavaşlatıcışı
ray sistemi kullanılmıştır. Bu sayede çekmeceler dengeli şekilde açılıp kapanırken, bebekler uyku
esnasında iken çekmecelerin yavaş kapanmaları sayesinde gürültüye maruz kalmazlar. Çamaşırlık,
masalı ürün olma özelliğine sahiptir. Masalı bölme, Bebeklikten çocukluk çağına geçiş sürecinde ve
çocukların tek başına güvenli şekilde oturmaya başladıkları zaman çamaşırlıktan ayrıldıktan sonra
aktivite masası olarak kullanılabilir.

•

Laundry Hanger with Table: Consists of 3 drawers with partitioned interiors. Self-retarding rail
system is used in drawers. By this means, babies are not exposed to noise during sleep due to
the slow closing of the drawers during sleep, as the drawers are opened and closed in a balanced
manner. The laundry hanger has the feature of being a product with table. The table partition can
be used as an activity table after being separated from the laundry hanger during the transition
process from infancy to childhood and when the children start to sit safely alone.

•

Askılıklı Raf: Raflı ve askılıklı özelliği gereği, annelerin bebekler için gerekli olan temel bakım
malzemelerine kısa sürede ulaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Buun dışında oda içinde
farklı amaçlarla da kullanılabilir. Ürün paketi içindeki bağlantı aparatları sayesinde pratik şekilde
duvara monte edilebilir.

•

Rack with Coat Hanger: Due to its rack and hanger feature, it is designed to ensure that mothers
reach the essential care products for babies in a short time. Apart from that, it can also be used
for different purposes within the room. It can be mounted on the wall practically thanks to the
connection apparatus included in the product package.
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TEKNİK DETAYLAR

MALZEME ÖZELLİKLERİ

MATERIAL FEATURES

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Ürünlerde kullanılan 8 ve 16 mm melaminli yonga levhalar, E1 standartlarında sahip
olup, tüketici sağlığını tehdit etmemektedir.
Melaminli yonga levhaların kenarları, poliüretan esaslı tutkal ile yapıltırılmış 0,40 ve
2mm kalınlıklı PVC folyo ile kaplanmıştır.
Dolap kapaklarında yaylı menteşe ve menteşe yavaşlatıcısı kullanılmaktadır.
Dolap içi askılık, eloxal kaplı ekstürüzyon alüminyum profillerden elde edilmiştir. DC
(doğru akım) beslemeli SMD ledli aydınlatma özeliğine sahiptir.
Çekmecelerde yavaşlatıcılı tandem raylar kullanılmaktadır ve her bir çekmece 15 kg.
yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Metal malzemelerin yüzeyleri elektrostatik toz boya ile kaplanmış olup 10 yıl
paslanmazlık garantisine sahiptir.
Ürünlerde kullanılan kulplar ahşap malzemeden üretilmiş, yüzeyleri insan sağlığına
zarar vermeyen vernik ile kaplanmıştır.

•
•
•
•
•
•
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The 8 and 16 mm melamine particle boards used in the products have the E1 standards
and do not threaten the consumers' health.
The edges of the melamine particle boards are covered with 0,40 and 2 mm thick PVC
foil applied with polyurethane based glue.
Spring hinges and hinge retarders are used in wardrobe doors.
The hanger in wardrobes is made of anodized coated extruded aluminum profiles. It has
DC (direct current) supply SMD led lighting feature.
Tandem rails with retarders are used in the drawers and each drawer has a load carrying
capacity of 15 kg.
The surfaces of the metal materials are covered with electrostatic powder paint and have
a 10-year stainless steel warranty.
The handles used in the products are made of wooden material and their surfaces are
covered with varnish which does not harm human health.

TEKNİK DETAYLAR

KULLANIM TALİMATLARI

INSTRUCTIONS FOR USE

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Ürünler, paket içinde bulunan kullanım klavuzunda belirtilen kurallara göre kullanılmalıdır.
Ürünlerin kullanılacağı oda zeminin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
Oda içinde ürünlerin yerleri değiştirilirken kesinlikle zeminde kaydırarak hareket ettirilmemelidir.
Kapaklarda yavaşlatıcılı menteşe kullanıldığı için, kapakların kapanması için aşırı güç
uygulanmamalıdır.
Çekmecelerde, taşıma kapasitesinin üzerine çıkacak şekilde fazla eşya bulundurulmamaldır. Çekmece rayları yavaşlatıcılı olduğu için, kapanması için aşırı güç kullanılmamalıdır.
Çilek Mobilya'nın belirlediği standart tasarımların dışına çıkılmamalı, ürünlerde her hangi
bir parçanın yeri asla değiştirilmemelidir.
Bebeklerin ayağa kalkma, tırmanma zamanı geldiğinde, bebek karyolası büyütülmüş
konuma getirilerek orkulukları çıkartılmalı, yerien Çilek Mobilya'nın önerdiği karyola
korkulukları kullanılmalıdır.
Büyüyen bebek karyolasında Çilek Mobilya'nın belirlediği ölçülerde yatak ve uyku seti
kullanılmalıdır.

•
•
•
•
•
•
•
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The products must be used according to the rules specified in the instruction manual
included in the package.
Care must be taken to ensure that the surface of the room where the product will be used
is proper.
When moving the products inside the room, they should never be moved by sliding them
on the floor.
Since hinges with retarder hinges are used in the covers, excessive force should not be
applied to close the covers.
There should not be any excess items in the drawers that exceed the carrying capacity.
Since drawer rails are using retarder, excessive force should not be used to close them.
The standard designs determined by Çilek Mobilya should not be exceeded and any part
of the products should never be moved.
When the time for the babies to stand up and climb comes, the baby bedstead should be
brought to the enlarged position and the railings should be removed, and the bedstead
railings recommended by Çilek Mobilya should be used instead.
The bed and sleeping set according to the dimensions determined by Çilek Mobilya should
be used in the Growing Baby bedstead.

