MONTESSORI BY CILEK
Hedef Kitlesi / Target Group: Unisex

Segmenti / Segmentation: Bebek ve Çocuk / Baby & Kids

Yaş Aralığı / Age Range: 0-12 Yaş / Years

Sertifikaları / Sertificates: TSE

Çocuk Kids

MONTESSORI BY CILEK

Tente çırt detayı ile karyolaya kolay
monte-demonte edilebilir olacak şekilde
tasarlanmıştır.
The awning is designed to be easy to
assemble-disassemble in the bedstead with its
hook-and-loop detail.

Geometrik desenlere
sahip olan başucu çıt
detayı sayesinde istenildiği
zaman çıkarılıp, yıkanabilir
özelliktedir.
The bedside, which has
geometric patterns, is
removable and washable at
any time thanks to its snap
fastener detail.

Karyola; 80 x 180 cm ölçülerinde çocukların rahatlıkla erişim sağlayabileceği boy ergonomisinde tasarlanmıştır.
Bedstead is designed to be 80 x 180 cm and in the proper height ergonomics in terms of easy access by children.

Ayakucunda çocukların
isimlerini yazabilecekleri ya
da kişiselleştirebilecekleri
alan yer almaktadır.
At the legrest, there is
an area where children
can write their names or
customize it.

Çocuk Kids

MONTESSORI BY CILEK

İki taraflı kullanım özelliği ile
çocuklara esneklik sağlar. Masa
ayağında yeşil yazı alanı mevcuttur.
it provides flexibility for children with
its bilateral use feature. There is a
green writing area on the table leg.

Çocukların ister kalem, silgi
benzeri eşyalarını, ister rulo kağıdını
koyup çizim yapabilecekleri alan
tasarlanmıştır.
The area where children can put their
pencils, erasers and roll paper and
make drawings is designed.
Masa; çocukların bağımsız olarak istedikleri kitaplarına ulaşabilmeleri için onlara özel ölçülerde kitaplarını konumlandırabilecekleri alanlara sahiptir.
Table; it has areas where children can position their books in special dimensions so that they can independently reach the books they want.

Çocuk Kids

MONTESSORI BY CILEK

Tekerlekleri ve ip kulp detayı sayesinde çocuklara
oyun aracı ve oda içerisinde rahat hareket
edebilme olanağı sunar.
Thanks to its wheels and rope handle detail, it
provides children the opportunity to play easily on
the game vehicle and in the room.

Oyuncaklıklı puf; oturma birimi ve oyuncaklarını depolayabilecekleri işlevsellikte tasarlanmıştır. İki yüzeyinde yeşil tahta ile çocuğa çizim alanı yaratılmıştır.
The toy beanbag is designed as a sitting unit and with the functionality to store toys. On both sides, a drawing area was created for the child with a green board.

Çocuk Kids

MONTESSORI BY CILEK

Korkuluk; iki tarafındaki yeşil tahta sayesinde, çocukların özgürce yazıp çizebileceğin alan sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Karyolada çocukların güvenliğini sağlar.
Guardrail is designed to provide space for children to write and draw freely, thanks to the green board on both sides. It ensures the safety of children in the bedstead.

Bebek Baby

MONTESSORI BY CILEK

Bebek karyolası; bebeklerin görsel ve zihinsel gelişimine destek olacak renkli ahşap boncuk detaylarına sahiptir.
Baby bedstead, has colorful wooden bead details to support the visual and mental development of babies.

Bebek Baby

MONTESSORI BY CILEK

Renkli korkuluklarda plastik, metal, ahşap gibi farklı uyarıcı yüzeyler kullanarak çocuğun dokunma ve algılama duyusunun gelişmesi amaçlanmıştır.
It is aimed to improve the child's sense of touch and perception by using different stimulating surfaces such as plastic, metal and wood on colored guardrails.

Bebek Baby

MONTESSORI BY CILEK

Çocukların, ebeveyn uygun gördüğü zaman kendilerin inip çıkabilmesi için korkuluklar çıkabilir fonksiyonellikte tasarlanmıştır.
Guardrails are designed with removable functionality so that children can climb and descend by themselves at the times the parent deems appropriate.

Bebek Baby

MONTESSORI BY CILEK

İki kademeli boy ayarı özelliği ile
annelere kullanım alternatifi sunar.
It offers mothers an alternative for use
with its two-stage height adjustment
feature.

İlk bebeklik dönemlerinde üst kademe kullanılırken, son bebeklik ile ilk çocukluk döneminde yatağı alt kademede kullanılabilme özelliği sunar.
While the upper stage is used in the first infancy, the bed can be used in the lower stage during the last infancy and first childhood.

Bebek Baby
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Alt Açma Ünitesi; çamaşırlık üzerinde konumlanabilir
ve istenildiğinde duvara asılıp raf olarak kullanılıp
üzerine notlar takılabilmektedir.
Diaper changing table can be positioned on the laundry
hanger and can be used as shelf by being hanged on the
wall and notes can be put on it.

Alt açma tekstili üzerinde yer alan ped çıkarılıp, yıkanabilir özelliktedir.
The pad on diaper changing table textile is removable and washable.

Bebek Baby

MONTESSORI BY CILEK

Duvar rafı bebek bakım malzemelerinin konulabileceği ya da oda içinde farklı amaçlar için de kullanılabilir özelikte tasarlanmıştır.
Wall shelf is specially designed to accommodate Baby care items or can be used for different purposes in the room.

Bebek & Çocuk / Baby & Kids

MONTESSORI BY CILEK

Çekmece içleri bölmeli ve işlevseldir.

The interior of the drawer is partitioned and functional.

Modülün köşeleri için renkli
koruyucu parçalar tasarlanmış
güvenlik artırılmıştır.
Colorful protective parts are
designed for the corners of the
module and thus, safety is increased.

Çamaşırlık; ilk bebeklikten son çocukluk dönemine kadar kullanılabilir geniş ölçülerde tasarlanmıştır.
Laundry hanger; is designed in a wide dimension that can be used from the first infancy to the last childhood.

Bebek & Çocuk / Baby & Kids
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Dolap; doku duyularını geliştirmeye yardımcı özel yüzeylere sahip, anne ve çocuk için ergonomik ölçülerde 4 farklı kademede ayarlanabilir kulplar tasarlanmıştır.
Cabinet; 4 different levels of adjustable handles in ergonomic dimensions are designed for the mother and child, with special surfaces to help improve tissue senses.

Bebek & Çocuk / Baby & Kids
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Kulplar, 96 mm'lik aralıklarla kademeli olarak
yaşa göre ayarlanabilmektedir.
The handles can be adjusted gradually
according to age at 96 mm intervals.

İki farklı desen ve renkte tasarlanan kulpların yüzeyi yumuşak doku hissi uyandıran özel soft kaplama ile üretilmiştir.
Designed in two different designs and colors, the surface of the handles is produced with a special soft coating that gives a soft texture feel.

Bebek & Çocuk / Baby & Kids

MONTESSORI
BY CILEK
MONTESSORI

Çocukların pantolon , şort ve tişört gibi
eşyalarını kendileri organize edebilmeleri için
renkli ikonlarla ayrıştırılan gözlere sahiptir.
It has sections differentiated by colorful
icons so that children can organize their own
trousers, shorts and T-shirts.

Kendi boy hizalarında olan bu bölmeler ile küçük yaşlardaki çocukların, kendi eşyalarını organize etmesi ve ayrıştırması amaçlanmıştır.
With these sections at their height, It is aimed for young children to organize and separate their toys

MONTESSORI / MODÜLLER

3 KAPILI DOLAP / 3 DOORS WARDROBE
Ölçüler / Dimensions: G/W:140 Y/H:199 D/D:56 cm
Ağırlık / Weight: 131,0 kg
Hacim / Volume: 0,280 m3
Paket / Packet: 5
20.68.1002.00

MASA / TABLE
Ölçüler / Dimensions: G/W:88 Y/H:56 D/D:57cm
Ağırlık / Weight: 14,0 kg
Hacim / Volume: 0,030 m3
Paket / Packet: 1
20.68.1101.00

BEBEK KARYOLASI / BABY BEDSTEAD (60X120CM)
Ölçüler / Dimensions: G/W:74 Y/H:73 D/D:123 cm
Ağırlık / Weight: 29 kg
Hacim / Volume: 0,130 m3
Paket / Packet: 2
20.68.1009.00
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KARYOLA / BEDSTEAD (80X120CM)
Ölçüler / Dimensions: G/W:94 Y/H:158 D/D:185 cm
Ağırlık / Weight: 49,0 kg
Hacim / Volume: 0,130 m3
Paket / Packet: 2
20.68.1301.00

KORKULUK / SAFETY BAR
Ölçüler / Dimensions: G/W:50 Y/H:30 D/D:3 cm
Ağırlık / Weight: 2 kg
Hacim / Volume: 0,010 m3
Paket / Packet: 1
20.68.1702.00

RAF / SHELF
Ölçüler / Dimensions: G/W:86 Y/H:17 D/D:19 cm
Ağırlık / Weight: 3 kg
Hacim / Volume: 0,010 m3
Paket / Packet: 6
20.68.1004.00

ÇAMAŞIRLIK / LAUNDARY DRESSER
Ölçüler / Dimensions: G/W:106 Y/H:81 D/D:52 cm
Ağırlık / Weight: 56,0 kg
Hacim / Volume: 0,130 m3
Paket / Packet: 2
20.68.1201.00

OYUNCAKLIKLI / TOY BEANBAG
Ölçüler / Dimensions: G/W:30 Y/H:34 D/D:40 cm
Ağırlık / Weight: 6 kg
Hacim / Volume: 0,010 m3
Paket / Packet: 1
20.68.1901.00

ALT AÇMA ÜNİTESİ / DIAPER CHANGING UNIT
Ölçüler / Dimensions: G/W:95 Y/H:13 D/D:78 cm
Ağırlık / Weight: 6 kg
Hacim / Volume: 0,040 m3
Paket / Packet: 1
20.68.1202.00

TEKNİK DETAYLAR

SERİ ÖZELLİKLERİ

SERIAL FEATURES

•

• The modules in the series are designed to contribute to the physical and mental development
of babies and children.
• Safety, health, ergonomic conditions are of the technical design in accordance with TUV GS
(European) standards.
• The fasteners of the suppliers such as Hafele, Hettiih, Samet, Blum, which comply with the
GS and TSE standards, were used.
• Headpiece is covered with fabric.
• Wall junction apparatus is used in the cabinet and laundry hanger in order not to be toppled.

•
•
•
•

Serideki modüllerin tasarımlarında, bebek ve çocukların bedensel, zihinsel gelişimlerine katkı
sağlamak amaçlanmıştır.
Güvenlik, sağlık, ergonomik koşulllar içerikli TÜV GS (Avrupa) standartlarına uygun teknik
tasarımlıdır.
GS ve TSE standartlarına uygun, Hafele, Hettıch, Samet, Blum gibi tedarikçilerin bağlantı
elemanları kullanılmıştır.
Karyola başlığı kumaş kaplıdır.
Dolap ve çamaşırlıkda devrilmemesi için duvar bağlantı aparatı kullanılmıştır.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

MATERIAL FEATURES

•

•

•
•
•
•
•

E1 standartlarına sahip 25, 16, ve 8mm kalınlıklarında melaminli yonga levhadan
üretilmiştir.
Levha kenarı düz ve kavisli kenarlarda, poliüretan esaslı tutkal ile 0,40 ve 2mm kalınlıklı pvc folyo kaplıdır.
Kapaklarda kendinden yavaşlatıcılı menteşeler ile yaylı menteşeler ve yavaşlatıcısı
kullanılmaktadır.
Çekmecelerde, 30 kg taşıma kapasiteli çelik bilyeli ray kullanılmaktadır.
Metallerin yüzeyi elektrostatik boya ile kaplanmıştır, 10 yıl paslanmaz garantilidir.
Seride kullanılan plastik parçalar enjeksiyonlu ABS hammadesinden olup, insan
sağlığına tehdit oluşturmamaktadır.

•
•
•
•
•

Manufactured from melamine flakeboard with E1 standards, of 25, 16 and 8 mm thickness.
The edge of the board, on straight and curved edges, is covered with polyurethane based
glue and pvc foil with 0,40 and 2 mm thickness.
Self-retarding hinges and spring hinges and its retarders are used in the doors.
Steel ball rail with 30 kg bearing capacity is used in drawers.
The surface of the metals is coated with electrostatic paint and guaranteed for 10 years
against corrosion.
The plastic parts used in the series are made of injection ABS raw material and do not
pose a threat to human health.
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TEKNİK DETAYLAR

TEKNİK BİLGİLER
•

•

Dolap; doku duyularını geliştirmeye yardımcı özel yüzeylere sahip, anne ve çocuk için
antropometrik ölçülerde 4 farklı kademede ayarlanabilir kulplar tasarlanmıştır. Dolap üzerinde
yer alan kulplar, 96 mm aralıklarla kademeli olarak yaşa göre ayarlanabilmektedir. İki farklı
desen ve renklerde tasarlanan kulpların yüzeyi yumuşak doku hissi uyandıran özel soft kaplama
ile üretilmiştir. Çocukların pantolon , şort ve tişört gibi eşyalarını kendileri organize edebilmeleri
için renkli ikonlarla ayrıştırılan gözlere sahiptir. Bu gözler ile çocukların küçük yaşlarda kendi boy
hizasında organize etmek ve ayrıştırmayı ayırt etmesi amaçlanmıştır. Dolap içinde yer alan raf
ve askılar çocukların yaş ve boy oranlarından yola çıkarak, 3 kademeli hareketli rastır sistemi ile
çocuk boyuna göre ayarlanabilir olarak tasarlanmıştır. Dolap yüzeyinde yeşil tahta ile kendisini
ifade edebileceği, çocuğa özgür çizim alanı yaratılmıştır.
Masa; çocukların ister kalem, silgi benzeri eşyalarını, ister rulo kağıdını koyup çizim
yapabilecekleri alan tasarlanmıştır. Çocukların bağımsız olarak istedikleri kitaplarına
ulaşabilmeleri için onlara özel ölçülerde kitaplarını konumlandırabilecekleri alanlara sahiptir.
Aynı zamanda iki taraflı kullanım özelliği ile çocuklara esneklik sağlar. Masa ayağında yeşil yazı
alanı mevcuttur.

•

Oyuncaklıklı puf; oturma birimi ve oyuncaklarını depolayabilecekleri işlevsellikte tasarlanmıştır.
Tekerlekleri ve ip kulp detayı sayesinde çocuklara oyun aracı ve oda içerisinde rahat hareket
edebilme olanağı sunar. İki yüzeyinde yeşil tahta ile çocuğa çizim alanı yaratılmıştır.

•

Çamaşırlık; ilk bebeklikten son çocukluk dönemine kadar kullanılabilir geniş ölçülerde
tasarlanmıştır. Modülün köşeleri için renkli koruyucu parçalar tasarlanmış güvenlik artırılmıştır.
Çekmece içleri bölmeli ve işlevseldir.

•

Alt Açma Ünitesi; çamaşırlık üzerinde konumlanabilir ve istenildiğinde duvara asılıp raf olarak

kullanılıp üzerine notlar takılabilmektedir. Alt açma tekstili üzerinde yer alan ped çıkarılıp,
yıkanabilir özelliktedir.
•

Karyola; 80 x 180 cm ölçülerinde çocukların rahatlıkla erişim sağlayabileceği boy ergonomisinde
tasarlanmıştır. Geometrik desenlere sahip olan başucu çıt detayı sayesinde istenildiği zaman
çıkarılıp, yıkanabilir özelliktedir. Ayakucunda çocukların isimlerini yazabilecekleri ya da
kişiselleştirebilecekleri alan yer almaktadır. Çocukların kendilerine ait özel bir alanda kendilerini
güvende hissettirmek için seriye özgü tente tasarlanmıştır. Tente çırt detayı ile karyolaya kolay
monte-demonte edilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Tentenin iç kısmında oyuncağını-uyku
arkadaşını asabileceği askı detayı bulunmaktadır. Karyola içerisinde yer alan yatak, 80 x 180
x 13 cm ölçülerinde olup; kapitoneli, bambu örgü kumaş kullanılmış olup, 25 dansite kuştüyü
süngerden üretilmiştir.

•

Korkuluk; iki tarafındaki yeşil tahta sayesinde, çocukların özgürce yazıp çizebileceğin alan
sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Karyolada çocukların güvenliğini sağlar.

•

Bebek karyolası; bebeklerin görsel ve zihinsel gelişimine destek olacak renkli ahşap boncuk
detaylarına sahiptir. Renkli korkuluklarda plastik, metal, ahşap gibi farklı uyarıcı yüzeyler
kullanarak çocuğun dokunma ve algılama duyusunun gelişmesi amaçlanmıştır. Çocukların,
ebeveyn uygun gördüğü zaman kendilerin inip çıkabilmesi için korkuluklar çıkabilir
fonksiyonellikte tasarlanmıştır. İki kademeli boy ayarı özelliği ile annelere kullanım alternatifi
sunar. İlk bebeklik dönemlerinde üst kademe kullanılırken, son bebeklik ile ilk çocukluk
döneminde yatağı alt kademede kullanılabilme özelliği sunar.

•

Duvar rafı bebek bakım malzemelerinin konulabileceği ya da oda içinde farklı amaçlar için de
kullanılabilir özelikte tasarlanmıştır.
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Technical Information
•

Cabinet; 4 different levels of adjustable handles in anthropometric dimensions are designed for
the mother and child, with special surfaces to help improve tissue senses. The handles on the
cabinet can be adjusted gradually according to age at 96 mm intervals. Designed in two different
designs and colors, the surface of the handles is produced with a special soft coating that gives a
soft texture feel. It has sections differentiated by colorful icons so that children can organize their
own trousers, shorts and T-shirts. With these sections, it is aimed that children can organize and
distinguish the separation at their own heights. The shelves and hangers in the cabinet are designed to be adjustable to the height of the child with the 3-stage movable raster system, based on
the age and height of the children. On the cabinet surface, a free drawing area, where the child
can express him/herself with the green board, were created for the child.

•

Table; The area where children can put their pencils, erasers and roll paper and make drawings is
designed. It has areas where children can position their books in special dimensions so that they
can independently reach the books they want. At the same time, it provides flexibility for children with its bilateral use feature. There is a green writing area on the table leg.

•

The toy Beanbag is designed as a sitting unit and with the functionality to store toys.Thanks to its
wheels and rope handle detail, it provides children the opportunity to play easily on the game vehicle and in the room. On both sides, a drawing area was created for the child with a green board.

•

Laundry Dresser; is designed in a wide dimension that can be used from the first infancy to the
last childhood. Colorful protective parts are designed for the corners of the module and thus,
safety is increased. The interior of the drawer is partitioned and functional.

•

Diaper Changing Unit can be positioned on the laundry hanger and can be used as shelf by

being hanged on the wall and notes can be put on it. The pad on the bottom opening textile is
removable and washable.
•

Bedstead is designed to be 80 x 180 cm and in the proper height ergonomics in terms of easy
access by children. The bedside, which has geometric patterns, is removable and washable at any
time thanks to its snap fastener detail. At the legrest, there is an area where children can write
their names or customize it. A awning unique to the series are designed to make children feel
safe in their own private space. The awning is designed to be easy to assemble-disassemble in the
bedstead with its hook-and-loop detail. Inside the awning, there is a hanger detail where he/she
can hang his/her toy/sleeping friend. The bed in the bedstead measures 80x180x13 cm and is
made of quilted, bamboo knitted fabric and of 25 density feather sponge.

•

Safetybar is designed to provide space for children to write and draw freely, thanks to the green
board on both sides. It ensures the safety of children in the bedstead.

•

Baby Bedstead, has colorful wooden bead details to support the visual and mental development
of babies. It is aimed to improve the child's sense of touch and perception by using different stimulating surfaces such as plastic, metal and wood on colored guardrails. Guardrails are designed
with removable functionality so that children can climb and descend by themselves at the times
the parent deems appropriate. It offers mothers an alternative for use with its two-stage height
adjustment feature, While the upper stage is used in the first infancy, the bed can be used in the
lower stage during the last infancy and first childhood.

•

Wall shelf is specially designed to accommodate Baby care items or can be used for different
purposes in the room.

Temmuz 2019

