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FLAT

“Flat havaalanı koltuğu rahat olduğu kadar günümüz ihtiyaçlarını da karşılayan 

bir konfor merkezidir. Tüm kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan Flat, bekleme 

anlarının önemli olduğu tüm kamusal mekanlar için tasarlandı. Güçlü 

konstrüksiyonu ve geometrisi ile mimari mekanların dinamiğine uygun bir yapıya 

sahip olan ürün gizli montaj detayları, zarafeti ve sofistike tarzıyla ön plana 

çıkıyor. Farklı koltuk dizilimleri mekânda sayısız konfigürasyon alternatifleri 

sunarken, mevcut ürünlere ilave yapabilme olanağı da sağlıyor. Birbirine 

kusursuz bir şekilde bağlanmış sırt yaslama ve koltuk fontlarındaki yüzey 

boşaltmaları konforu arttıran esnek bir yapı sağlamaktadır. Yerinde servis 

avantajı sağlayan kolay montaj yapısı,  ürünü tamamen sökmeden parça değişimi 

ile kullanım sürekliliği oluşturuyor.”



Havaalanı, terminal, hastane gibi yoğun insan trafiğinin yaşandığı 

mekanlardaki bekleme alanlarının ihtiyaçları göz önüne alarak 

tasarlanan Flat, konforlu bir oturum deneyimi sunar. Kavisli ve açılı 

formda tasarlanan oturum yüzeyi ve sırt destek kısmının yapısı insan 

vücudunun şekline uyum sağlayarak rahat ve sağlıklı bir duruş 

sağlarken ürünü ergonomik olarak üst düzeye taşır, uzun süreli 

oturumlarda dahi sunduğu rahatlığı korur.



Halka açık alanlarda kullanılan mobilyalarda öne 

çıkan sağlamlık ve temizleme kolaylığı özelliklerini 

tasarımdan ödün vermeden karşılayan Flat, kolçak 

ve sehpa eklentileriyle mekana ve ihtiyaca göre 

şekillenebilen, çok yönlü kombinasyonlara ve alan 

planlamasına olanak sağlar.



ürün ailesi
iki kișilik

üç kișilik

dört kișilik

iki kișilik - kolsuz iki kișilik - kollu iki kișilik - kolsuz - iki sehpalı

üç kișilik - kolsuz

dört kișilik - kolsuz dört kișilik - kollu

üç kișilik - kollu üç kișilik - kolsuz - iki sehpalı

dört kișilik - kolsuz - iki sehpalı



ürün ailesi
beș kișilik

beș kișilik - kolsuz - iki sehpalı

beș kișilik - kolsuz beș kișilik - kollu



W 65
H 84,5
L 126,6

W 65
H 84,5
L 126,6

W 65
H 84,5
L 192

ölçü tablosu
ikili / kolsuz

ikili / kolsuz / iki sehpalı

ikili / kollu



W 65
H 84,5
L 186

W 65
H 84,5
L 186

W 65
H 84,5
L 251,5

ölçü tablosu
üçlü / kolsuz

üçlü / kolsuz / iki sehpalı

üçlü / kollu



Web sitemizde, basılı ve dijital teknik ürün dokümanlarımızda yer alan renk ve dokular ekran çözünürlük ayarları ve fotoğraf kalitesine göre
değişiklik gösterebilir. Gerçek renkleri, size en yakın bayimizi ziyaret ederek renk kartelamızdan inceleyebilirsiniz.

renk seçenekleri

metal

beyaz | white kum | sandgri | grey

integral PU

siyah | black

antrasit | anthracite siyah | black

kompakt laminat (sehpa)

beyaz | white antrasit | anthracite fındık | hazelnut



W 65
H 84,5
L 245,6

W 65
H 84,5
L 245,6

W 65
H 84,5
L 311

ölçü tablosu
dörtlü / kolsuz

dörtlü / kolsuz / iki sehpalı

dörtlü / kollu



W 65
H 84,5
L 305

W 65
H 84,5
L 305

W 65
H 84,5
L 370,5

ölçü tablosu
beşli / kolsuz

beşli / kolsuz / iki sehpalı

beşli / kollu


