FOX

Modüler Sistem

Modular System

"Fox modelimiz rahat ve salaş görünümünün yanında tercih eden müşterilerimize ekstra
konfor sağlayan bir tasarımdır. Fox modelimiz 3’lü, tekli, dinlenme, köşe 3’lü ve puf
modüllerinden oluşan çok amaçlı bir modeldir. Fox modeli mekanizmasız olmasına
rağmen 5 cm’lik sırt ve kolları sayesinde 3’lü modülleri 90x180’lik tek kişilik yatak özelliği
taşır. Köşe tercihlerinde ise 3’lü modüle takılacak tekerlek sistemi tek hareket ile
180x180 çift kişilik yatak imkanı vermektedir. 5 cm’lik ince sünger görüntüsünün aksine
oturum altında ki kasadaki sünger desteği oturum anında daha konforlu bir oturum
sağlar. Sökülebilir kol ve sırtları sayesinde ev içerisinde teknik destek ihtiyacı duymadan
koltuğunuzu hareket ettirebilirsiniz."

"The Fox model is a multi-purpose model consisting of three, single, recreational, corner 3 and
PUF modules, while the Fox model has a 5 cm backrest and its arms, the 3-way module carries
a 90x180 single bed feature, while the 3-way wheel system with a 3-way modality gives you
180x180 double beds with a single motion, as opposed to a 5 cm thin sponge, provides a
more comfortable session at the time of the session.With its removable arm and backs, you
can move your seat without needing technical support in the house. "

Seyyar Oturum Minderi

Moveable Seat Pillow

Fox’un oturum minderi CNC kesim süngerdir. Bu sayede üründeki ölçü ve konfor özellikleri
standartlaştırılmıştır. Oturum kısmında kullandığımız 35 Soft danste ﬂexi sünger yük arttıkça
gösterdiği direnci arttıran, vücudun şeklini alarak oturum konforunu yükselten ve
kullanım ömrü uzun olan birinci sınıf süngerdir.

Fox's session is the CNC cut sponge. The dimensions and comfort features on this page have
been standardized. The 35 soft danish ﬂexi sponge we use in the session is the first class
sponge that increases resistance as the load increases and increases the comfort of the body
by taking shape of the body and has a long service life.

Seyyar Dolgulu Sırt Minderi

Moveable Back Pillow

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

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.

Kırlent

Pillow

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

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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