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SUNİ DERİ

751

747

744

746

750

742

745

743

BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şampuan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
AĞIRLIK (± %5) :        550 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
WEIGHT (± %5): 550 gr / m²

Santa Glory

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.



SUNİ DERİ

754

749 753

748

740

741

BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şampuan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
AĞIRLIK (± %5) :        550 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
WEIGHT (± %5): 550 gr / m²

752

Santa Glory

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.



TİP 1
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şampuan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %100 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        L/F : 260 gr / m²    XTR : 310 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 100% Polyester

WEIGHT (± %5): L/F : 260 gr / m²    XTR : 310 gr / m²

Lucia-Fiji-Xtreme

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.
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TİP 1

449

452 432
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şampuan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %100 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        L/F : 260 gr / m²    XTR : 310 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION
COMPOSITION         100%  Polyester 

WEIGHT (± %5):        L/F : 260 gr / m²    XTR : 310 gr / m² 

Lucia-Fiji-Xtreme

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.



TİP 2

055

050
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %100 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        150 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 100%Polyester

WEIGHT (± %5): 150 gr / m²

051

Wooly

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.



TİP 3

377

379
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376 378

BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %100 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        320 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 100%Polyester

WEIGHT (± %5): 320 gr / m²

380

Era

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.



TİP 3
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %100 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        320 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 100%Polyester

WEIGHT (± %5): 320 gr / m²

374

Era

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.



TİP 4
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM          %95 Yün %5 Naylon

AĞIRLIK (± %5) :        460 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 95% Wool 5% Nylon

WEIGHT (± %5): 460 gr / m²

347

Synergy

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.



TİP 4
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM           %95 Yün %5 Naylon

AĞIRLIK (± %5) :        460 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 95% Wool 5% Nylon

WEIGHT (± %5): 460 gr / m²

346

Synergy

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.



NATURAL LEATHERDOĞAL DERİ
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BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şa puan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
AĞIRLIK (± %5) :        700 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
WEIGHT (± %5): 700 gr / m²

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.



FİLE

  

Antrasit

Siyah

BAKIM / RENK UYUMU  
Düzenli vakum temizliği yapınız. Özel döşeme şampuanı

kullanarak nemli bir bez ya da şampuan ile siliniz.

Ticari toleranslar içerisinde rulolar arasında renk
farklılıkları oluşabilir.    

MAINTENANCE / COLOR MATCHING
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or 

shampoo using proprietery upholstery shampoo.  

Color matching is within commercial tolarances, some 

batch to batch variation in shade may occur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
BİLEŞİM                     %100 Polyester

AĞIRLIK (± %5) :        350 gr / m²

TECHNICAL INFORMATION 
COMPOSITION 100% Polyester

WEIGHT (± %5): 350 gr / m²

* Ürünlerin gerçek renk ve dokuları; ışık yoğunluğu ve ekran renk ayarları gibi nedenlerle, dijital görsellerinden farklılık gösterebilir.


