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In order to protect leadership in the industry and our justified value in
the eyes of our consumers, we continuously invest in our brand. We improve
based on the purpose of carrying the feeling of trust shown in all
project, which we realise, to higher levels. We have TSE, CE, TUV-CERT,
ISO 9001; 2008 quality systems and document. Our products reaches
the consumer throught the distributors and big stores in Turkey, Europe,
Asia, Middle East and Africa.

Devecioglu, which has brought to the position t hat its products and
brands are sought in Turkey Market using the most advanced technology
and resources e.ectively without compromising the quality of the product
or production, keeps always its vision widely important to provide
better service to its customers.

ABOUT US
Devecioglu Metal Plastik Ev Gereçleri Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. company
was founded in 1990 which has an experience more than 23 years.
Our company is going on the production in new factory. It has a closed
area of 17,000 sqm and an open area of 20,000 sqm. Meeting the growing
domestic demand , In addition to adopting the strategy of growth
in exports Devecioglu in 2014 so DEVECIOGLU company has expanded
factory and began production of step ladder. New factory ıs added. Now
It has a closed area of 26.000 sqm and open area of 21.000 sqm

Ürün ya da üretim kalitesinden ödün vermeden, en gelişmiş teknoloji ve
kaynaklarını etkin kullanarak ürünlerini ve markasını Türkiye pazarında
önemli bir konuma getiren DEVECİOĞLU, müşterilerine daha iyi hizmet
vermek amacıyla vizyonunu daima geniş tutmaktadır.

Ülke ekonomisindeki giderek artan rekabet ortamı, şirketler için güçlü
markalar yaratma gerekliliğini her zamankinden daha önemli kılıyor.
Devecioğlu ütü masası ve çamaşır kurutma askısı ürünleriyle yalnız iç
tüketim olarak değil; dünyanın belli başlı ülkelerine ihraç edilen bir ürün
grubu olarak tüketicinin tercih ettiği marka olma yolunda hızla ilerliyor.
Devecioğlu’na duyulan güven sadece Türkiye sınırları içerisinde kalmamış
Ortadoğu, Asya, Avrupa vb. gibi pek çok ülkeye taşmıştır.

Sektördeki liderliği korumak ve tüketicilerimizin nezdindeki haklı değerimizi
sürdürmek adına markamıza sürekli yatırım yapıyor ve gerçekleştirdiğimiz
tüm projelerde bize duyulan güven duygusunu daha yükseklere
taşımak amacıyla hareket ediyoruz.

Devecioğlu Metal Plastik Ev Gereçleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1990
yılında Organize Sanayi Bölgesinde ütü masası ve çamaşır kurutma askısı
imalatına başlamış olup, 2012 yılında da 20.000 m2 açık, 17.000 m2
kapalı alan üzerine kurulmuş olan yeni fabrikasında faaliyetine devam
etmektedir. 2014 yılında ise artan yurtiçi talebini karşılamanın yanı sıra
ihracata yönelik büyüme stratejisini benimseyen DEVECİOĞLU 6.000 m2
açık alan 4.000 m2 kapalı alan fabrikasınıda devreye alarak merdiven
üretimine başlamıştır.

HAKKIMIZDA



PATENTED

2018-03769

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (80-105cm)

Adjustable Table 
Height ( 80-105cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Bestlfe MM124
Ütü Masası - Ironng Board

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 130cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve kazanlı ütüleriniz

için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (80-105 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin çizilmesini

önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren perforeli ütüleme yüzeyi

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• 220 volt topraklı prize uygun, uzatmalı kablo

Functional Details

• 46 * 130 cm press area.

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat

and non-slip

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (80-105 cm)

• Robust protective non-slip caps

• The perforated sheet allows steam to pass under.

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• 220 volt grounded socket suitable extension cable

80-105

PATENTED

2017-03402

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (80-105cm)

Adjustable Table 
Height ( 80-105cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Lfeboard MM122
Ütü Masası - Ironng Board

80-105

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
974

Pcs / 40” HQ
±%5
821

Pcs / 40”
±%5
729

Pcs / 20”
±%5
359

46*1301 11.84010.6400.088105x1722x489

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
963

Pcs / 40” HQ
±%5
812

Pcs / 40”
±%5
721

Pcs / 20”
±%5
355

46*1301 11.70010.5000.089105x1715x494

0504

Box
KG

Box
KG

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 130 cm ütüleme alanı

• 290°C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (80-105 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin çizilmesini

önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren perforeli ütüleme yüzeyi

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• 220 volt topraklı prize uygun, uzatmalı kablo

Functional Details

• 46 * 130 cm press area.

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat

and non-slip

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (80-105 cm)

• Robust protective non-slip caps

• The perforated sheet allows steam to pass under.

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• 220 volt grounded socket suitable extension cable



PATENTED

2017-03402

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (80-105cm)

Adjustable Table 
Height ( 80-105cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Blackboard MM123
Ütü Masası - Ironng Board

80-105

PATENTED

2017-04517

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (80-105cm)

Adjustable Table 
Height ( 80-105cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Belnda MM126
Ütü Masası - Ironng Board

80-105

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
963

Pcs / 40” HQ
±%5
812

Pcs / 40”
±%5
721

Pcs / 20”
±%5
355

46*1271 11.65010.5500.089105x1715x494

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
974

Pcs / 40” HQ
±%5
821

Pcs / 40”
±%5
729

Pcs / 20”
±%5
359

46*1301 11.40010.2000.088105x1711x489

0706

Box
KG

Box
KG

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 127 cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Açılır kapanır mekanizmalı, askı asma aparatı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve kazanlı ütüleriniz için

ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (80-105 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin çizilmesini

önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren perforeli ütüleme yüzeyi

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• 220 volt topraklı prize uygun, uzatmalı kablo

Functional Details

• 46 * 127 cm press area

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat and non-slip

• Folding mechanism hangers hanging apparatus

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (80-105 cm)

• Robust protective non-slip caps

• The perforated sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• 220 volt grounded socket suitable extension cable

Krom Ütü Park Yeri
The Chrome Iron Park

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 127 cm ütüleme alanı

• Askılık takılabilen krom ütü park yeri

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (80-105 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin

çizilmesini önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren perforeli ütüleme yüzeyi

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• 220 volt topraklı prize uygun, uzatmalı kablo

Functional Details

• 46*127 cm press area.

• Hanger can be attached chrome iron park

• Thanks to ergonomic design of the iron park

is suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (80-105 cm)

• Robust protective non-slip caps

• The perforated sheet allows steam to pass under.

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• 220 volt grounded socket suitable extension cable



PATENTED

2017-03402

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (80-105cm)

Adjustable Table 
Height ( 80-105cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Ütü Masası - Ironng Board

80-105

PATENTED

2017-03402

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (80-105cm)

Adjustable Table 
Height ( 80-105cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Ütü Masası - Ironng Board

80-105

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
974

Pcs / 40” HQ
±%5
821

Pcs / 40”
±%5
729

Pcs / 20”
±%5
359

46*1271 11.52010.3200.088105x1722x490

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
974

Pcs / 40” HQ
±%5
821

Pcs / 40”
±%5
729

Pcs / 20”
±%5
359

46*1301 10.8009.7000.088105x1722x489

0908

Box
KG

Box
KG

Mllenyum MM128 Gold Star MM129
®

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 127 cm ütüleme alanı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (80-105 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin

çizilmesini önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren perforeli ütüleme yüzeyi

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya.

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• 220 volt topraklı prize uygun, uzatmalı kablo.

Functional Details

• 46 * 127 cm press area

• Thanks to ergonomic design of the iron park is suitable

for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (80-105 cm)

• Robust protective non-slip caps

• The perforated sheet allows steam to pass under.

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• 220 volt grounded socket suitable extension cable

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 130 cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (80-105 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin çizilmesini

önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren perforeli ütüleme yüzeyi

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• 220 volt topraklı prize uygun, uzatmalı kablo

Functional Details

• 46 * 130 cm press area.

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat

and non-slip

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (80-105 cm)

• Robust protective non-slip caps

• The perforated sheet allows steam to pass under.

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• 220 volt grounded socket suitable extension cable

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone



PATENTED

2009-02682

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (80-105cm)

Adjustable Table 
Height ( 80-105cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Ütü Masası - Ironng Board

80-105

PATENTED

2017-03402

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (80-105cm)

Adjustable Table 
Height ( 80-105cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Ütü Masası - Ironng Board

80-105

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
974

Pcs / 40” HQ
±%5
821

Pcs / 40”
±%5
729

Pcs / 20”
±%5
359

46*1301 10.8509.7500.088105x1711x489

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
974

Pcs / 40” HQ
±%5
821

Pcs / 40”
±%5
729

Pcs / 20”
±%5
359

46*1301 10.9009.8000.088105x1711x490

1110

Box
KG

Box
KG

Show Deluxe MM130 Show Lfe MM132
®®

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 130cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (80-105 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin çizilmesini

önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren perforeli ütüleme yüzeyi

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• 220 volt topraklı prize uygun, uzatmalı kablo

Functional Details

• 46 * 130 cm press area.

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat

and non-slip

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (80-105 cm)

• Robust protective non-slip caps

• The perforated sheet allows steam to pass under.

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• 220 volt grounded socket suitable extension cable

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 130 cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (80-105 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin çizilmesini

önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren perforeli ütüleme yüzeyi

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• 220 volt topraklı prize uygun, uzatmalı kablo

Functional Details

• 46 * 130 cm press area.

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat

and non-slip

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (80-105 cm)

• Robust protective non-slip caps

• The perforated sheet allows steam to pass under.

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• 220 volt grounded socket suitable extension cable

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone



12 13

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (80-105cm)

Adjustable Table 
Height ( 80-105cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Ütü Masası - Ironng Board

80-105

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1174

Pcs / 40” HQ
±%5
990

Pcs / 40”
±%5
879

Pcs / 20”
±%5
432

46*1261 9.5008.5000.07390x1660x490

Box
KG

Harbnger Clas MM141

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 126 cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin çizilmesini

önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlaya uzatma kablosu

• Özel tasarlanmış askı asma aparatı

Functional Details

• 46 * 126 cm press area

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat and non-slip

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55-90 cm)

• It prevents the table legs from slipping and also prevents the floor

from being scratched. specially designed foot plastic that prevents

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• There is an electric socket on cable

• Specially designed hanging apparatus

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (80-105cm)

Adjustable Table 
Height ( 80-105cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Ütü Masası - Ironng Board

80-105

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1174

Pcs / 40” HQ
±%5
990

Pcs / 40”
±%5
879

Pcs / 20”
±%5
432

46*1261 9.5008.5000.07390x1660x490

Box
KG

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 126  cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Açılır kapanır mekanizmalı, askı asma aparatı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin çizilmesini

önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlaya uzatma kablosu

Functional Details

• 46 * 126 cm press area

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat and non-slip

• Folding mechanism hangers hanging apparatus

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55-90 cm)

• Robust protective non-slip caps

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• There is an electric socket on cable

Harbnger Star MM140
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PATENTED

2014-03324

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (80-105cm)

Adjustable Table 
Height ( 80-105cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Ütü Masası - Ironng Board

80-105

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1276

Pcs / 40” HQ
±%5
1078

Pcs / 40”
±%5
958

Pcs / 20”
±%5
471

46*1262 18.6138.6800.134170x1615x487

Box
KG

Gold Plus MM400

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 126  cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Açılır kapanır mekanizmalı, askı asma aparatı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin çizilmesini

önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlaya uzatma kablosu

Functional Details

• 46 * 126 cm press area

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat and non-slip

• Folding mechanism hangers hanging apparatus

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55-90 cm)

• Robust protective non-slip caps

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• There is an electric socket on cable

PATENTED

2015-03818

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90cm)

Adjustable Table 
Height ( 55-90cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1350

Pcs / 40” HQ
±%5
1138

Pcs / 40”
±%5
1011

Pcs / 20”
±%5
497

46*1262 19.1748.9600.127155x1635x503

Box
KG

Harbnger Lfe MM720

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 126 cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin çizilmesini

önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlaya uzatma kablosu

• Özel tasarlanmış askı asma aparatı

Functional Details

• 46 * 126 cm press area.

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat and non-slip

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55-90 cm)

• Robust protective non-slip caps

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under.

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• There is an electric socket on cable

• Specially designed hanging apparatus 



PATENTED

2009-02682

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90cm)

Adjustable Table 
Height ( 55-90cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1299

Pcs / 40” HQ
±%5
1095

Pcs / 40”
±%5
973

Pcs / 20”
±%5
478

46*1262 18.5838.6800.132170x1645x470

17

Box
KG

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Bestlfe Delux MM222

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 126 cm ütüleme alanı

• Buharlı ütülerin yanı sıra buhar kazanı da

konulabilen dikey konumlu ütü park yeri

(sağ ve sol el kullanımın uygun)

• Çamaşır konulabilen plastik aparat

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 46 * 126 cm press area

• Vertical positioned iron park is also suitable

for steam boiler (suitable for right and left handed)

• The special plastic apparatus for laundry

• Adjustable table height (55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam-resistant felt

• There is an electric socket on cable 

16

PATENTED

2014-03324

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90cm)

Adjustable Table 
Height ( 55-90cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1289

Pcs / 40” HQ
±%5
1086

Pcs / 40”
±%5
965

Pcs / 20”
±%5
475

46*1262 18.5438.700.133170x1615x487

Box
KG

Argento MM410

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 126  cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikonütü altlığı

• Açılır kapanır mekanizmalı, askı asma aparatı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Masa ayaklarının kaymasını engelleyici ayrıca zeminin çizilmesini

önleyen özel tasarlanmış ayak plastiği

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlaya uzatma kablosu

Functional Details

• 46 * 126 cm press area

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat and non-slip

• Folding mechanism hangers hanging apparatus

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55-90 cm)

• Robust protective non-slip caps

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam- resistant felt

• There is an electric socket on cable



PATENTED

2014-03324

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Hareket Kolaylıgı
Saglayan Anten

Antenna That Allows
Ease of Movement

Ütünün Devrilmesini
Önleyen Özel Tel Aparat

The Special Wire
Appartaus to Preventn

Iron From Falling

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1207

Pcs / 40” HQ
±%5
1018

Pcs / 40”
±%5
904

Pcs / 20”
±%5
444

46*1261 9.2948.3400.07190x1615x485

18

Box
KG

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 126 cm ütüleme alanı

• Dikey konumlu, askılık takılabilen krom ütü park

yeri (sag ve sol el kullanımına uygun)

• Ütünün devrilmesini önleyen özel tel aparat

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 46 * 126 cm press area

• Vertical positioned and hanger can be attached

chrome iron park (suitable for right and left handed)

• The special wire apparatus to prevent iron from falling

• Adjustable table height(55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam-resistant felt

• There is an electric socket on cable

Ütü Masası - Ironng Board

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1360

Pcs / 40” HQ
±%5
1147

Pcs / 40”
±%5
1019

Pcs / 20”
±%5
501

46*1261 9.1298.2000.06380x1680x470

19

Box
KG

Mllenyum Delux MM700

Krom Ütü Park Yeri
The Chrome Iron Park

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ütü Masası - Ironng Board

Show Plus MM530

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 126 cm ütüleme alanı

• Buharlı ütülerin yanı sıra buhar kazanı da konulabilen

dikey konumlu ütü park yeri (sağ ve sol el kullanımına uygun)

• Ütünün devrilmesini önleyen özel tel aparat

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (60-95 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 46 * 126 cm press area

• Vertical positioned iron park is also suitable for steam

boiler (suitable for right and left handed)

• The special wire apparatus to prevent iron from falling

• Adjustable table height(60-95 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam-resistant felt

• There is an electric socket on cable

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (60-95cm)

Adjustable Table 
Height ( 60-95cm)

60-95

Ütünün Devrilmesini
Önleyen Özel Tel Aparat

The Special Wire
Appartaus to Preventn

Iron From Falling

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Uzatma Kablosu
Extension Cable



PATENTED

2008-05088

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90 cm)

Adjustable Table 
Height (55-90 cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Gold Delux MM770
Ütü Masası - Ironng Board

55-90

PATENTED

2014-03324

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90cm)

Adjustable Table 
Height ( 55-90cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Alenda Lux MM465
Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1405

Pcs / 40” HQ
±%5
1184

Pcs / 40”
±%5
1052

Pcs / 20”
±%5
517

46*1261 8.7307.8200.06177x1610x494

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1279

Pcs / 40” HQ
±%5
1078

Pcs / 40”
±%5
958

Pcs / 20”
±%5
471

46*1262 18.7338.7400.134170x1615x487

2120

Box
KG

Box
KG

Krom Ütü Park Yeri
The Chrome Iron Park

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 126 cm ütüleme alanı

• Dikey konumlu krom ütü park yeri

(sağ ve sol el kullanımına uygun)

• Ütünün devrilmesini önleyen özel tel aparat

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

•  Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 46 * 126 cm press area

• Vertical positioned chrome iron park (suitable for right

and left handed)

• The special wire apparatus to prevent iron from falling

• Adjustable table height (55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before, dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam-resistant felt

• There is an electric socket on cable

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 126 cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Açılır kapanır mekanizmalı, askı asma aparatı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve kazanlı

ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu, ütü masası kılıfı ve süngeri

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 46 * 126 cm press area

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat and non-slip

• Folding mechanism hangers hanging apparatus

• Thanks to ergonomic design of the iron park is suitable for

steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55- 90 cm )

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cover and sponge

• Steam-resistant felt

• There is an electric socket on cable



2322

Alenda Delux MM495
Ütü Masası - Ironng Board

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1279

Pcs / 40” HQ
±%5
1079

Pcs / 40”
±%5
958

Pcs / 20”
±%5
471

46*1262 17.5178.2600.134170x1615x490

Box
KG

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90 cm)

Adjustable Table 
Height (55-90 cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

55-90

Ütünün Devrilmesini
Önleyen Özel Tel Aparat

The Special Wire
Appartaus to Preventn

Iron From Falling

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 126 cm ütüleme alanı

• Buharlı ütülerin yanı sıra buhar kazanı da konulabilen

dikey konumlu ütü park yeri (sağ ve sol el kullanımın uygun)

• Ütü devrilmeyi önleyen özel tel aparat

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 46 * 126 cm press area

• Vertical positioned iron park is also suitable

for steam boiler (suitable for right and left handed)

• The special wire apparatus to prevent iron from falling

• Adjustable table height (55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• Steam-resistant felt

• There is an electric socket on cable 

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90 cm)

Adjustable Table 
Height (55-90 cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Powerboard MM127
Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1319

Pcs / 40” HQ
±%5
1111

Pcs / 40”
±%5
988

Pcs / 20”
±%5
486

42*1231 9.0608.1000.06585x1622x470

Box
KG

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 123  cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Buhara dayanıklı özel keçe

• 220 volt topraklı prize uygun, uzatmalı kablo

Functional Details

• 42 * 123 cm press area

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat and non-slip

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• Steam- resistant felt

• 220 volt grounded socket suitable extension cable

Uzatma Kablosu
Extension Cable



24

PATENTED

2009-02682

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90 cm)

Adjustable Table 
Height (55-90 cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Albero MM245
Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1360

Pcs / 40” HQ
±%5
1146

Pcs / 40”
±%5
1018

Pcs / 20”
±%5
500

46*1262 18.2028.5000.126160x1635x485

Box
KG

Fonksiyonel Detaylar

• 46 * 126 cm ütüleme alanı

• Buharlı ütülerin yanı sıra buhar kazanı da konulabilen

dikey konumlu ütü park yeri (sağ ve sol el kullanımın uygun)

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 46 * 126 cm press area

• Vertical positioned iron park is also suitable

for steam boiler (suitable for right and left handed)

• Adjustable table height (55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• Steam-resistant felt

• There is an electric socket on cable 

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90 cm)

Adjustable Table 
Height (55-90 cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Belnda Delux MM544
Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1517

Pcs / 40” HQ
±%5
1279

Pcs / 40”
±%5
1136

Pcs / 20”
±%5
559

42*1232 17.5908.1200.113150x1635x462

Box
KG

Çamaşır Sepeti
Laundry Basket

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 123 cm ütüleme alanı

• Buharlı ütülerin yanı sıra buhar kazanı da konulabilen

dikey konumlu ütü park yeri (sağ ve sol el kullanımın uygun)

• Ütü devrilmeyi önleyen özel tel aparat

• Çamaşır konulabilen plastik aparat

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 42 * 123 cm press area

• Vertical positioned iron park is also suitable

for steam boiler (suitable for right and left handed)

• The special wire apparatus to prevent iron from falling

• The special plastic apparatus for laundry

• Adjustable table height (55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• There is an electric socket on cable 

25



PATENTED

2009-02682

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90cm)

Adjustable Table 
Height ( 55-90cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Modern MM240
Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1453

Pcs / 40” HQ
±%5
1225

Pcs / 40”
±%5
1088

Pcs / 20”
±%5
535

46*1232 17.4288.1000.118155x1650x463

2726

Box
KG

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 123 cm ütüleme alanı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger• 

• Kullanım kolaylığı sağlaya uzatma kablosu

• Özel tasarlanmış askı asma aparatı

Functional Details

• 42 * 123 cm press area.

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under.

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• There is an electric socket on cable

• Specially designed hanging apparatus 

PATENTED

2015-03818

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90cm)

Adjustable Table 
Height ( 55-90cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Orkde Delux MM740
Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1104

Pcs / 40” HQ
±%5
932

Pcs / 40”
±%5
828

Pcs / 20”
±%5
406

42*1232 17.3637.6800.155205x1650x460

Box
KG

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 123 cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon ütü altlığı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

• Özel tasarlanmış askı asma aparatı

Functional Details

• 42 * 123 cm press area

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat and non-slip

• Thanks to ergonomic design of the iron park is suitable for

steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55- 90 cm )

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• There is an electric socket on cable

• Spercially designed hanging apparatus



Belezza Delux MM660
Ütü Masası - Ironng Board

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90cm)

Adjustable Table 
Height ( 55-90cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

 Belezza Plus MM630
Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1360

Pcs / 40” HQ
±%5
1146

Pcs / 40”
±%5
1018

Pcs / 20”
±%5
500

42*1232 17.4007.9000.126160x1635x485

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1696

Pcs / 40” HQ
±%5
1430

Pcs / 40”
±%5
1270

Pcs / 20”
±%5
624

42*1232 16.5007.7000.101135x1630x461

2928

Box
KG

Box
KG

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90 cm)

Adjustable Table 
Height (55-90 cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

55-90

Krom Ütü Park Yeri
The Chrome Iron Park

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 123 cm ütüleme alanı

• Askılık takılabilen krom ütü park yeri

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 42*123 cm press area.

• Hanger can be attached chrome iron park

• Thanks to ergonomic design of the iron park

is suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under.

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• Steam- resistant felt

• There is an electric socket on cable 

Krom Ütü Park Yeri
The Chrome Iron Park

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 123 cm ütüleme alanı

• Askılık takılabilen krom ütü park yeri

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• • Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Buhara dayanıklı özel keçe

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 42*123 cm press area.

• Hanger can be attached chrome iron park

• Thanks to ergonomic design of the iron park

is suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam

to pass under.

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• Steam- resistant felt

• There is an electric socket on cable 

PATENTED

2017-04517

PATENTED

2017-04517



3130

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90cm)

Adjustable Table 
Height ( 55-90cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Sembol MM442
Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1602

Pcs / 40” HQ
±%5
1350

Pcs / 40”
±%5
1200

Pcs / 20”
±%5
590

42*1232 15.4837.2200.107135x1610x490

Box
KG

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 123 cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikon

ütü altlığı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 42 * 123 cm press area

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat and non-slip

• Thanks to ergonomic design of the iron park is suitable for

steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55- 90 cm )

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• There is an electric socket on cable

PATENTED

2014-03324

Belnda Lfe MM610
Ütü Masası - Ironng Board

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1697

Pcs / 40” HQ
±%5
1431

Pcs / 40”
±%5
1271

Pcs / 20”
±%5
625

42*1232 17.8418.2200.101135x1630x461

Box
KG

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90 cm)

Adjustable Table 
Height (55-90 cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

Uzatma Kablosu
Extension Cable

55-90

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Çamaşır Sepeti
Laundry Basket

Ütünün Devrilmesini
Önleyen Özel Tel Aparat

The Special Wire
Appartaus to Preventn

Iron From Falling

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 123 cm ütüleme alanı

• Buharlı ütülerin yanı sıra buhar kazanı da

konulabilen dikey konumlu ütü park yeri

(sağ ve sol el kullanımın uygun)

• Ütünün devrilmesini önleyen özel tel aparat

• Çamaşır konulabilen plastik aparat

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 42 * 123 cm press area

• Vertical positioned iron park is also suitable

for steam boiler (suitable for right and left handed)

• The special wire apparatus to prevent iron from falling

• The special plastic apparatus for laundry

• Adjustable table height (55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam

to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• There is an electric socket on cable 



3332

Alenda MM460
Ütü Masası - Ironng Board

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1602

Pcs / 40” HQ
±%5
1350

Pcs / 40”
±%5
1200

Pcs / 20”
±%5
590

44*1202 15.1007.0000.107135x1610x490

Box
KG

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90 cm)

Adjustable Table 
Height (55-90 cm)

Uzatma Kablosu
Extension Cable

55-90

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Ütünün Devrilmesini
Önleyen Özel Tel Aparat

The Special Wire
Appartaus to Preventn

Iron From Falling

Fonksiyonel Detaylar

• 44 * 120 cm ütüleme alanı

• Dikey konumlu ütü park yeri

(sağ ve sol el kullanımına uygun)

• Ütünün devrilmesini önleyen özel tel aparat

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 44 * 120 cm press area

• Vertical positioned iron park (suitable for right and left handed)

• The special wire apparatus to prevent iron from falling

• Adjustable table height(55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• There is an electric socket on cable 

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90cm)

Adjustable Table 
Height ( 55-90cm)

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Belezza MM600
Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1680

Pcs / 40” HQ
±%5
1416

Pcs / 40”
±%5
1258

Pcs / 20”
±%5
618

42*1232 15.6817.2800.102135x1630x461

Box
KG

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 123 cm ütüleme alanı

• Dikey konumlu ütü park yeri

(sağ ve sol el kullanımına uygun)

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 42 * 123 cm press area

• Vertical positioned iron park

(suitable for right and left handed)

• Adjustable table height(55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• There is an electric socket on cable 



3534

Lva Delux MM690
Ütü Masası - Ironng Board

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
2212

Pcs / 40” HQ
±%5
1864

Pcs / 40”
±%5
1656

Pcs / 20”
±%5
812

42*1234 25.7506.1000.155220x1620x435

Box
KG

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90 cm)

Adjustable Table 
Height (55-90 cm)

Buhar Kazanlı Ütüler 
İçin Ütü Park Yeri
Parking for Steam

Iron Boiler

55-90

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 123  cm ütüleme alanı

• 290° C ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen

silikon ütü altlığı

• Ergonomik tasarımı sayesinde normal ütü ve

kazanlı ütüleriniz için ütü park yeri

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

Functional Details

• 46 * 123 cm press area

• The silicon iron pads resist of 290 degree heat and non-slip

• Thanks to ergonomic design of the iron park is

suitable for steam boiler and normal iron

• Adjustable table height (55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

Lva Lux MM680
Ütü Masası - Ironng Board

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
2212

Pcs / 40” HQ
±%5
1864

Pcs / 40”
±%5
1656

Pcs / 20”
±%5
812

42*1234 25.5806.0600.155220x1620x435

Box
KG

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90 cm)

Adjustable Table 
Height (55-90 cm)

55-90

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 123 cm ütüleme alanı

• Dikey konumlu ütü park yeri

(sağ ve sol el kullanımına uygun)

• Ayarlanabilir masa yüksekligi (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmıs toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

Functional Details

• 42 * 123 cm press area

• Vertical positioned iron park

(suitable for right and left handed)

• Adjustable table height(55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge



3736

Gold Lux MM760
Ütü Masası - Ironng Board

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
2448

Pcs / 40” HQ
±%5
2064

Pcs / 40”
±%5
1834

Pcs / 20”
±%5
900

42*1182 11.3005.2000.070105x1535x435

Box
KG

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90 cm)

Adjustable Table 
Height (55-90 cm)

Uzatma Kablosu
Extension Cable

55-90

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 118 cm ütüleme alanı

• Dikey konumlu ütü park yeri

(sağ ve sol el kullanımına uygun)

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 42 * 118 cm press area

• Vertical positioned iron park (suitable for right and left handed)

• Adjustable table height(55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• There is an electric socket on cable 

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90cm)

Adjustable Table 
Height ( 55-90cm)

 Valente MM450
Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
2484

Pcs / 40” HQ
±%5
2092

Pcs / 40”
±%5
1860

Pcs / 20”
±%5
916

38*1184 21.8965.1600.138220x1577x400

Box
KG

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Fonksiyonel Detaylar

• 38 * 118 cm ütüleme alanı

• Dikey konumlu, askılık takılabilen krom ütü park

yeri (sağ ve sol el kullanımına uygun)

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

Functional Details

• 38 * 118 cm press area

• Vertical positioned and hanger can be attached

chrome iron park (suitable for right and left handed)

• Adjustable table height(55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge



Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (50-85cm)

Adjustable Table 
Height ( 50-85cm)

Jest MM436
Ütü Masası - Ironng Board

50-85

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
2636

Pcs / 40” HQ
±%5
2222

Pcs / 40”
±%5
1974

Pcs / 20”
±%5
970

36*1142 10.2004.7000.065110x1505x395

39

Box
KG

38

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Fonksiyonel Detaylar

• 36 * 114 cm ütüleme alanı

• Dikey konumlu ütü park yeri

(sağ ve sol el kullanımına uygun)

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (50-85 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 36 * 114 cm press area

• Vertical positioned iron park

(suitable for right and left handed)

• Adjustable table height(50-85 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• There is an electric socket on cable 

Uzatma Kablosu
Extension Cable

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (55-90cm)

Adjustable Table 
Height ( 55-90cm)

Banco MM640
Ütü Masası - Ironng Board

55-90

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
1904

Pcs / 40” HQ
±%5
1604

Pcs / 40”
±%5
1426

Pcs / 20”
±%5
700

42*1232 13.4006.1000.090122x1620x455

Box
KG

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Fonksiyonel Detaylar

• 42 * 123 cm ütüleme alanı

• Dikey konumlu ütü park yeri

(sağ ve sol el kullanımına uygun)

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (55-90 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

Functional Details

• 42 * 123 cm press area

• Vertical positioned iron park

(suitable for right and left handed)

• Adjustable table height(55-90 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge 



Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (65-85cm)

Adjustable Table 
Height (65-85cm)

Gold New MM433
Ütü Masası - Ironng Board

65-85

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
3116

Pcs / 40” HQ
±%5
2624

Pcs / 40”
±%5
2332

Pcs / 20”
±%5
1144

36*1144 18.4414.3400.110210x1445x365

41

Box
KG

Pera Lux MM430
Ütü Masası - Ironng Board

Piece
KG

b c
a

a

b

90m3
±%5
2744

Pcs / 40” HQ
±%5
2312

Pcs / 40”
±%5
2052

Pcs / 20”
±%5
1008

36*1144 19.9674.7000.125215x1495x390

40

Box
KG

Pamuklu Kumaş
Cotton Cover

Ayarlanabilir Masa
Yüksekliği (50-85 cm)

Adjustable Table 
Height (50-85 cm)

50-85

Yanmaz Silikon
Fireproof Silicone

Fonksiyonel Detaylar

• 36 * 114 cm ütüleme alanı

• Dikey konumlu ütü park yeri

(sağ ve sol el kullanımına uygun)

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (50-85 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

Functional Details

• 36 * 114 cm press area

• Vertical positioned and hanger can be attached

chrome iron park (suitable for right and left handed)

• Adjustable table height(50-85 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

Fonksiyonel Detaylar

• 36 * 114 cm ütüleme alanı

• Dikey konumlu ütü park yeri

(sağ ve sol el kullanımına uygun)

• Ayarlanabilir masa yüksekliği (65-85 cm)

• Buharı geçiren delikli monoblok gövde

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme

• Tamamı elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Isıya dayanıklı, %100 pamuklu bez ve sünger

• Kullanım kolaylığı sağlayan uzatma kablosu

Functional Details

• 36 * 114 cm press area

• Vertical positioned iron park

(suitable for right and left handed)

• Adjustable table height(65-85 cm)

• The perforated monoblock sheet allows steam to pass under

• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye

• Heat- resistant and 100 % cotton cloth and sponge

• There is an electric socket on cable  

Uzatma Kablosu
Extension Cable



Fonksiyonel Detaylar

• 54 * 135 cm ebatlarıyla her ütü masasına uygundur.

• %100 özel pamuk dokuma kumaştan üretilmiş.
laminasyonlu (esnek ve kaliteli keçe katmanı) kılıftır.

• Kumaş 230° C ısıya dayanıklıdır.

• Maksimum buhar geçirgenliğine sahiptir.

• Kolay yıpranmayan, uzun ömürlü kumaştır

• Kilitli ip sistemi sayesinde bezi istenilen gerginlikte
tutar, bezin kaymasını ve kırışmasını önler

• Ütü yapmayı kolaylaştırır, zaman ve elektrik kaybını
önler

Functional Details

• The cover is suitable for all ironing boards with size of
54*135.

• 100 % cotton and laminated ( resilient and high quality
felt layer) cover.

• The cover resists of 230 degrees.

• The cover allows steam to pass under.

• The cover is resistant to wear out and long-lasting.

• The loked string stretches the cover.

• Easier ironing, less time and less electric.

Fonksiyonel Detaylar

• 54 * 135 cm ebatlarıyla her ütü masasına uygundur.

• %100 özel pamuk dokuma kumaştan üretilmiş
laminasyonlu (esnek ve kaliteli sünger katmanı) kılıftır.

• Kumaş 230 ° C ısıya dayanıklıdır.

• Maksimum buhar geçirgenliğine sahiptir

• Kolay yıpranmayan, uzun ömürlü kumaştır.

• Kilitli ip sistemi sayesinde bezi istenilen gerginlikte
tutar, bezin kaymasını ve kırışmasını önler.

• Ütü yapmayı kolaylaştırır, zaman ve elektrik kaybını
önler.

Functional Details

• The cover is suitable for all ironing boards with size
of 54 * 135.

• 100 % cotton and laminated ( resilient and high
quality foam layer) cover.

• The cover resists of 230 degrees.

• The cover allows steam to pass under.

• The cover is resistant to wear out and long-lasting.

• The loked string stretches the cover.

• Easier ironing, less time and less electric.

Fonksiyonel Detaylar

• Kumaşlarda parlamayı önler.

• Ütü bezi kullanımına gerek kalmaz.

• Her ütüye kolayca takılır.

• Ütülemeyi kolaylaştırır.

• Zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

• Kumaşları kirletmez ve iz bırakmaz.

• Ütü tabanını korur.

• Unutkanlıktan kaynaklanan yanmaları önler.

Functional Details

• Prevent glare on fabrics.

• No need to use the ironing cloth.

• Easily fitted to every iron.

• Facilitates ironing.

• It allows you to save time.

• It does not pollute and does not stain on fabrics.

• Protects the soleplate

• Prevent burns caused by forgetfulness

MM001

MM002

MM005

ÇAMAŞIR
KURUTMA

ASKISI

LAUNDRY DRYING RACK

KOLLUK

K
IL

IF
L

A
R
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4544

Çorap Kurutma
Aparatı

Socks Drying
Apparatus

Kilit Sistemi
Lock System

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

Ayakkabı Kurutma
Aparatı

Shoes Drying
Apparatus

Tamamı Alüminyum
Boru

All Aluminum Pipes

26 m

Piece
KG

b c
a

90m3
±%5
952

Pcs / 40” HQ
±%5
803

Pcs / 40”
±%5
713

Pcs / 20”
±%5
351

1 6.0424.8600.09080x1623x697

Box
KG

ALÜMİNYUM

Harbnger Class MM014
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

15
8 

cm

14
6 

cm

84
 c

m

16
6 

cm

226 cm65 cm

Fonksiyonel Detaylar
• 26 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Tamamı alüminyum özelliği ile ısıya, dış koşullara dayanıklıdır ve
nemli havada bozulmaz
• Ayakkabı ve çorap asmak için özel tasarlanmış plastik aparat
• Plastik aksamları ısıya dayanıklıdır aynı zamanda ürüne modern bir
görünüm katmaktadır

Functional Details
• 26 m long hanging capacity
• This laundry drying rack is all aluminum that resistant to heat,
external conditions and not deteriorate in wet weather
• The plastic clothespins for socks and shoes drying apparatus.
• The plastic parts resistant to heat at the same time provide a
modern look

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

22 m

Luna MM020
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Fonksiyonel Detaylar
• 22 metre çamaşır asma kapasitesi

• 20 kg taşıma kapasitesi
• Dikey tasarım sayesinde yer kaplamaz,

istenilen yere taşınabilir
• Yardımcı alet gerektirmeden kolayca kurulur

Functional Details
• 22 meter clotheszhanging capacity

• 20 kg clothes weight capacity
• Space saving as it is vertical

• Easy to assamble, disassamble and carry

18
3 

cm

60 cm
78 cm

Piece
KG

b c
a

1 4.5004.0000.020125x720x220

Box
KG

90m3
±%5
4285

Pcs / 40” HQ
±%5
3612

Pcs / 40”
±%5
3209

Pcs / 20”
±%5
1577



4746

90m3
±%5
1020

Pcs / 40” HQ
±%5
860

Pcs / 40”
±%5
764

Pcs / 20”
±%5
375

Piece
KG

b c
a

1 4.2963.3400.084106x1278x618

Box
KG

Show Lux MM080
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekanda çok çamaşır kurutabilme özelliği

• 22 m kurutma kapasitesi
• Tamamı alüminyum özelliği ile ısıya, dış koşullara

dayanıklıdır ve nemli havada bozulmaz
• Çorap asmak için özel tasarlanmış plastik aparat

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily

• 22 m long hanging capacity
• This laundry drying rack is all aluminum that

resistant to heat, external conditions and not deteriorate
in wet weather

• The plastic clothespins for socks

Çorap Kurutma
Aparatı

Socks Drying
Apparatus

Kilit Sistemi
Lock System

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

Tamamı Alüminyum
Boru

All Aluminum Pipes

22 m

PATENTED

2014-03324

12
6 

cm

 
12

5c
m

191 cm59 cm

ALÜMİNYUM

90m3
±%5
1085

Pcs / 40” HQ
±%5
915

Pcs / 40”
±%5
813

Pcs / 20”
±%5
399

Harbnger Tecno MM085
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Fonksiyonel Detaylar
• Yepyeni, teknolojik, modern
• 22 metre çamaşır asma kapasitesi
• Tamamı alüminyum özelliği ile ısıya,
dış koşullara dayanıklıdır ve nemli havada bozulmaz.
• Çok fonksiyonlu çamaşır askısı ve uzatılabilen
borusu ile daha çok kurutma alanı sağlarken
kapandığında daha az yer kaplar.
• Yüksek kalite malzeme, kolay yıkanır ve temizlenir.

Functional Details
• Brand new, technological and  modern.
• 22 meter clotheszhanging capacity.
• This  laundry drying rack is all aluminum
that resistant to heat, external conditions and
not deteriorate in wet weather.
• With its multi-functional clothes hanger and
its extendable pole provides more drying area and
takes up less space when closed. 
• High quality material, easy washing and cleaning.

Piece
KG

b c
a

1 4.5004.0000.07990x1350x650

Box
KG

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

22 m



4948

90m3
±%5
1450

Pcs / 40” HQ
±%5
1225

Pcs / 40”
±%5
1085

Pcs / 20”
±%5
535

Piece
KG

b c
a

5 16.5532.9400.295356x1275x650

Box
KG

Harbnger Delux MM018
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Fulya MM070
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Piece
KG

b c
a

2 10.3094.5400.155210x1252x590

Box
KG

90m3
±%5
1104

Pcs / 40” HQ
±%5
932

Pcs / 40”
±%5
828

Pcs / 20”
±%5
406

12
6 

cm  
11

9 
cm

197 cm59 cm

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekanda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı
• 22 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel
spreyle temizleme
• Elektrostatik fırınlanmış toz boya
• Çorap asmak için özel tasarlanmış plastik aparat

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily
• 22 m long hanging capacity
• Cleaning before dyeing through nano technology
• Electrostatically baked powder dye
• The plastic clothespins for socks

Kilit Sistemi
Lock System

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

22 m

Çorap Kurutma
Aparatı

Socks Drying
Apparatus

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekânda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı

• 20 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Tamamı alüminyum özelliği ile ısıya, dış koşullara

dayanıklıdır ve nemli havada bozulmaz
• Ayakkabı ve çorap asmak için özel tasarlanmış

plastik aparat
• Plastik aksamları ısıya dayanıklıdır aynı zamanda ürüne

modern bir görünüm katmaktadır

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily

• 20 m long hanging capacity
• This laundry drying rack is all aluminum that resistant to

heat, external conditions and not deteriorate in wet weather
• The plastic clothespins for socks and shoes drying apparatus.

• The plastic parts resistant to heat at the same time provide
a modern look

ALÜMİNYUM

Çorap Kurutma
Aparatı

Socks Drying
Apparatus

Kilit Sistemi
Lock System

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

Ayakkabı Kurutma
Aparatı

Shoes Drying
Apparatus

Tamamı Alüminyum
Boru

All Aluminum Pipes

20 m

12
8 

cm

12
4 

cm 15
0

 c
m

172 cm65 cm



5150

90m3
±%5
1140

Pcs / 40” HQ
±%5
960

Pcs / 40”
±%5
852

Pcs / 20”
±%5
420

Piece
KG

b c
a

4 30.7557.2000.301325x1570x590

Box
KG

Mllenyum MM990
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Harbnger Gold MM037
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Piece
KG

b c
a

5 15.9002.9000.266380x1100x636

Box
KG

90m3
±%5
1610

Pcs / 40” HQ
±%5
1360

Pcs / 40”
±%5
1205

Pcs / 20”
±%5
595

Çorap Kurutma
Aparatı

Socks Drying
Apparatus

Ayakkabı Kurutma
Aparatı

Shoes Drying
Apparatus

ALÜMİNYUM

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekânda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı
• 20 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Tamamı alüminyum özelliği ile ısıya, dış koşullara
dayanıklıdır ve nemli havada bozulmaz
• Çorap asmak için özel tasarlanmış plastik aparat
• Plastik aksamları ısıya dayanıklıdır aynı zamanda
ürüne modern bir görünüm katmaktadır

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily
• 20 m long hanging capacity
• This laundry drying rack is all
aluminum that resistant to heat ,
external conditions and not deteriorate
in wet weather
• The plastic clothespins for socks
• The plastic parts resistant to heat at the same
time provide a modern look

Çorap Kurutma
Aparatı

Socks Drying
Apparatus

Kilit Sistemi
Lock System

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

Tamamı Alüminyum
Boru

All Aluminum Pipes

20 m

11
0 

cm

 
10

8 
cm

 1
45

 c
m

190 cm63 cm

Fonksiyonel Detaylar
• 26 metre çamaşır kurutma kapasitesi

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle
temizleme

• Elektrostatik fırınlanmış toz boya
• Ayakkabı ve çorap asmak için özel tasarlanmış

plastik aparatlar
• Mandal koyma çantası

Functional Details
• 26 m long hanging capacity

• Cleaning before dyeing through nano technology
• Electrostatically baked powder dye

• The plastic clothespins for socks and shoes drying apparatus
• The bag for clothespins

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

26 m

Mandal Koyma
Çantası

The Bag for
Clothespins

 15
7 

cm

 
14

6 
cm

 
89

 c
m  

17
2 

cm

223 cm59 cm



5352

90m3
±%5
1382

Pcs / 40” HQ
±%5
1165

Pcs / 40”
±%5
1035

Pcs / 20”
±%5
509

Piece
KG

b c
a

1 2.9902.9000.06283x1100x683

Box
KG

Harbnger Lux MM017
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Belnda MM850
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Piece
KG

b c
a

4 25.9486.1000.214250x1465x585

Box
KG

90m3
±%5
1600

Pcs / 40” HQ
±%5
1352

Pcs / 40”
±%5
1200

Pcs / 20”
±%5
590

Fonksiyonel Detaylar
• 24 metre çamaşır kurutma kapasitesi
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi
özel spreyle temizleme
• Elektrostatik fırınlanmış toz boya
• Ayakkabı ve çorap asmak için özel tasarlanmış plastik aparatlar
• Mandal koyma çantası

Functional Details
• 24 m long hanging capacity.
• Cleaning before dyeing through nano technology
• Electrostatically baked powder dye
• The plastic clothespins for socks and shoes drying apparatus
• The bag for clothespins.

Çorap Kurutma
Aparatı

Socks Drying
Apparatus

Ayakkabı Kurutma
Aparatı

Shoes Drying
Apparatus

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

24 m

Mandal Koyma
Çantası

The Bag for
Clothespins
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7c
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ALÜMİNYUM

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekânda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı

• 20 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Tamamı alüminyum özelliği ile ısıya, dış koşullara

dayanıklıdır ve nemli havada bozulmaz
• Çorap asmak için özel tasarlanmış plastik aparat
• Plastik aksamları ısıya dayanıklıdır aynı zamanda

ürüne modern bir görünüm katmaktadır

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily

• 20 m long hanging capacity
• This laundry drying rack is all aluminum that

resistant to heat external conditions and not
deteriorate in wet weather

• The plastic clothespins for socks
• The plastic parts resistant to heat at the same

time provide a modern look

Çorap Kurutma
Aparatı

Socks Drying
Apparatus

Kilit Sistemi
Lock System

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

Tamamı Alüminyum
Boru

All Aluminum Pipes

20 m

10
7 

cm

10
5 

cm

12
9 

cm

172 cm65 cm



5554

Harbnger Double MM036
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Piece
KG

b c
a

4 21.3504.9000.241260x1560x595

Box
KG

90m3
±%5
1423

Pcs / 40” HQ
±%5
1199

Pcs / 40”
±%5
1065

Pcs / 20”
±%5
524

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekanda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı
• 22 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi
özel spreyle temizleme
• Elektrostatik fırınlanmış toz boya
• Çorap asmak için özel tasarlanmış plastik aparat

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily
• 22 m long hanging capacity
• Cleaning before dyeing through nano technology
• Electrostatically baked powder dye
• The plastic clothespins for socks

Orkde Lux MM800
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Piece
KG

b c
a

5 24.3634.5200.264325x1395x582

Box
KG

90m3
±%5
1625

Pcs / 40” HQ
±%5
1370

Pcs / 40”
±%5
1215

Pcs / 20”
±%5
595

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekanda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı

• 22 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi

özel spreyle temizleme
• Elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Çorap asmak için özel tasarlanmış plastik aparat

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily

• 22 m long hanging capacity
• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye
• The plastic clothespins for socks

Kilit Sistemi
Lock System

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

22 m

Çorap Kurutma
Aparatı

Socks Drying
Apparatus

57 cm 114 cm

20
0 

cm

14
2 

cm

15
6 

cm

15
2 

cm

77
cm

18
1 

cm

205 cm58 cm

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

24 m

Mandal Koyma
Sepeti

The Basket for
Clothespins

Ayakkabı Kurutma
Aparatı

Shoes Drying
Apparatus



5756

Harbnger Star MM038
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Piece
KG

b c
a

4 17.2003.9600.186260x1205x595

Box
KG

90m3
±%5
1844

Pcs / 40” HQ
±%5
1552

Pcs / 40”
±%5
1380

Pcs / 20”
±%5
680

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekanda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı

• 22 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi

özel spreyle temizleme
• Elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Mandal koyma sepeti

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily

• 22 m long hanging capacity
• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye
• The basket for clothespins

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

20 m

Mandal Koyma
Sepeti

The Basket for
Clothespins

12
1 

cm

12
0 

cm

15
7 

cm

189 cm58 cm

90m3
±%5
1600

Pcs / 40” HQ
±%5
1352

Pcs / 40”
±%5
1200

Pcs / 20”
±%5
590

Piece
KG

b c
a

4 23.1485.4000.214250x1465x585

Box
KG

Gold MM820
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Fonksiyonel Detaylar
• 24 metre çamaşır kurutma kapasitesi
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi
özel spreyle temizleme
• Elektrostatik fırınlanmış toz boya
• Ayakkabı ve çorap asmak için özel tasarlanmış plastik aparatlar
• Mandal koyma sepeti

Functional Details
• 24 m long hanging capacity.
• Cleaning before dyeing through nano technology
• Electrostatically baked powder dye
• The plastic clothespins for socks and shoes drying apparatus
• The basket for clothespins
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Rosa MM955
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Piece
KG

b c
a

5 18.2283.4200.164260x1070x590

Box
KG

90m3
±%5
2615

Pcs / 40” HQ
±%5
2200

Pcs / 40”
±%5
1955

Pcs / 20”
±%5
960

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekanda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı

• 20 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Alüminyum askı boruları ısıya, dış koşullara

dayanıklıdır ve nemli havada bozulmaz
• Çorap asmak için özel tasarlanmış plastik aparat

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily

• 22 m long hanging capacity
• This laundry drying rack is aluminum tubing

hanger that resistant to heat, external conditions
and to deteriorate in wet weather

• The plastic clothespins for socks
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ALÜMİNYUM GÖVDE

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

Alüminyum Gövde
Aluminum Trunk

20 m

Çorap Kurutma
Aparatı

Socks Drying
Apparatus

90m3
±%5
2915

Pcs / 40” HQ
±%5
2455

Pcs / 40”
±%5
2185

Pcs / 20”
±%5
1075

Piece
KG

b c
a

5 19.5783.6400.147260x960x590

Box
KG

Manolya MM912
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekanda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı
• 20 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi
özel spreyle temizleme
• Elektrostatik fırınlanmış toz boya
• Mandal koyma çantası

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily
• 20 m long hanging capacity
• Cleaning before dyeing through nano technology
• Electrostatically baked powder dye
• The bag for clothespins
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Jest MM920
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Piece
KG

b c
a

5 18.1283.3800.164260x1070x590

Box
KG

90m3
±%5
2610

Pcs / 40” HQ
±%5
2200

Pcs / 40”
±%5
1955

Pcs / 20”
±%5
960
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Capacity

20 m

Çorap Kurutma
Aparatı

Socks Drying
Apparatus

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekanda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı

• 20 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme
• Elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Çorap asmak için plastik şerit mandallık

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily

• 20 m long hanging capacity
• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye
• The plastic clothespins for socks

90m3
±%5
2435

Pcs / 40” HQ
±%5
2050

Pcs / 40”
±%5
1820

Pcs / 20”
±%5
895

Piece
KG

b c
a

5 20.2983.8000.176280x1070x590

Box
KG

Gold Lfe MM930
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekanda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı
• 20 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi
özel spreyle temizleme
• Elektrostatik fırınlanmış toz boya
• Mandal koyma sepeti

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily
• 20 m long hanging capacity
• Cleaning before dyeing through nano technology
• Electrostatically baked powder dye
• The basket for clothespins

Çamaşır Kurutma
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20 m
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Pera Lux MM880
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Piece
KG

b c
a

5 15.7002.9000.158252x1072x587

Box
KG

90m3
±%5
2712

Pcs / 40” HQ
±%5
2286

Pcs / 40”
±%5
2031

Pcs / 20”
±%5
999

Çamaşır Kurutma
Kapasitesi

Long Hanging
Capacity

18 m

Çorap Kurutma
Aparatı

Socks Drying
Apparatus

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekanda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı

• 18 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel

spreyle temizleme
• Elektrostatik fırınlanmış toz boya

• Çorap asmak için plastik şerit mandallık

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily

• 18 m long hanging capacity
• Cleaning before dyeing through nano technology

• Electrostatically baked powder dye
• The plastic clothespins for socks
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90m3
±%5
2889

Pcs / 40” HQ
±%5
2435

Pcs / 40”
±%5
2164

Pcs / 20”
±%5
1064

Piece
KG

b c
a

6 17.7902.7600.178280x1070x590

Box
KG

Show Delux MM035
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekanda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı
• 18 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi
özel spreyle temizleme
• Elektrostatik fırınlanmış toz boya
• Mandal sepeti

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily
• 18 m long hanging capacity
• Cleaning before dyeing through nano technology
• Electrostatically baked powder dye
•  Latch basket
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MERDİVEN

STEP LADDER
64

90m3
±%5
3174

Pcs / 40” HQ
±%5
2676

Pcs / 40”
±%5
2376

Pcs / 20”
±%5
1170

Piece
KG

b c
a

6 16.8142.6000.162260x1055x590

Box
KG

Show Max MM034
Çamaşır Kurutma Askısı - Laundry Dryng Rack

Fonksiyonel Detaylar
• Dar mekanda çok çamaşır kurutabilme kolaylığı
• 18 m çamaşır kurutma kapasitesi
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi
özel spreyle temizleme
• Elektrostatik fırınlanmış toz boya

Functional Details
• Plenty of clothes can be dried easily
• 18 m long hanging capacity
• Cleaning before dyeing through nano technology
• Electrostatically baked powder dye
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CODE

MM 093

MM 094

MM 095

MM 096

Pcs / 40"
Pcs / 40"

HQ
Pcs / 20"A (m.) B (m.) C (m.) D (m.) Kg. m3 90 m3 BARKOD

PATENTED

2017-07901

Fonksiyonel Detaylar
• Tamamı alüminyum özelliği ile ısıya, dış koşullara dayanıklıdır ve

nemli havada bozulmaz
• Ev ve ofis kullanımları için ideal olan merdivenler güvenli,

pratik ve taşıması kolaydır
• Katlanabilir özelliği sayesinde yerden tasarruf etmenizi sağlar

Functional Details
• This ladder is all aluminum that resistant to heat, external

conditions and not deteriorate in wet weather
• They are ideal for o ce and home use and they are safe practical,

as well as portable
• Thanks to the folding design takes up less area

66

ALÜMİNYUM

Show
Merdven - Step Ladder

E (m.)

3+1

4+1

5+1

6+1

0.64

0.85

1.06

1.27

2.30

2.50

2.70

2.90

1.38

1.59

1.80

2.01

1.60

1.82

2.04

2.26

4.700

5.320

6.020

6.620

0.106

0.123

0.138

0.156

312

270

240

212

636

548

488

432

715

616

550

486

849

731

652

576

8694703100413

8694703100420

8694703100437

8694703100444

0.47

0.48

0.49

0.50

CODE

MM 083

MM 084

MM 085

MM 086

Pcs / 40"
Pcs / 40"

HQ
Pcs / 20"A (m.) B (m.) C (m.) D (m.) Kg. m3 90 m3 BARKOD

Fonksiyonel Detaylar
• Basamakları alüminyum özelliği ile ısıya, dış koşullara da yanıklıdır ve
nemli havada bozulmaz
• Ev ve ofis kullanımları için ideal olan merdivenler güvenli,
pratik ve taşıması kolaydır
• Katlanabilir özelliği sayesinde yerden tasarruf etmenizi sağlar

Functional Details
• This ladder is all aluminum that resistant to heat, external
conditions and not deteriorate in wet weather
• They are ideal for o ce and home use and they are
safe practical, as well as portable
• Thanks to the folding design takes up less area

ALÜMİNYUM BASAMAKLI
MERDİVEN

PATENTED

2017-07901

Harbnger Alümnyum Basamaklı
Merdven - Step Ladder

E (m.)

3+1

4+1

5+1

6+1

0.64

0.85

1.06

1.27

2.30

2.50

2.70

2.90

1.39

1.61

1.83

2.05

1.55

1.77

1.99

2.21

6.020

7.035

8.260

9.160

0.106

0.123

0.138

0.156

312

270

240

212

636

548

488

432

715

616

550

486

849

731

652

576

8694703100703

8694703100710

8694703100727

8694703100734

0.47

0.48

0.49

0.50
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Fonksiyonel Detaylar
• Tamamı elektrostatik fırınlanmış polyester toz boyadır

• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme uygulanmıştır
• Ev ve ofis kullanımları için ideal olan merdivenler güvenli,

pratik ve taşıması kolaydır
• Katlanabilir özelliği sayesinde yerden tasarruf etmenizi sağlar

• Plastik basamakları sayesinde kaymanızı önler

Functional Details
• Electrostatically baked powder dye

• Cleaning before dyeing through nano technology
• Suitable for use in home o ce and garden

• They are ideal for o ce and home use and they are safe practical,
as well as portable

• Thanks to the plastic step prevents slippage

PATENTED

2015-02109

CODE

MM 053

MM 054

MM 055

MM 056

MM 057

MM 058

MM 059

Harbnger
Merdven - Step Ladder

3+1

4+1

5+1

6+1

0.64

0.85

1.06

1.27

2.30

2.50

2.70

2.90

1.38

1.59

1.80

2.01

1.54

1.75

1.96

2.17

Pcs / 40"
Pcs / 40"

HQ
Pcs / 20"A (m.) B (m.) C (m.) D (m.) Kg. m3 90 m3 BARKOD

6.960

7.960

9.460

10.440

0.093

0.105

0.121

0.137

355

315

274

242

725

642

557

492

715

616

550

486

968

857

744

657

8694703100536

8694703306013

8694703306020

8694703306037

7+1

8+1

1.48

1.69

3.10

3.30

2.22

2.43

2.38

2.59

11.800

13.080

0.157

0.172

211

192

429

392

550

486

573

523

8694703306044

8694703306051

9+1 1.90 3.50 2.64 2.80 14.460 0.190 175 355 550 472 8694703306068

0.50

0.52

0.53

0.55

E (m.)

0.56

0.58

0.59

CODE

MM 030

MM 040

MM 050

PATENTED

2014-03308

Fonksiyonel Detaylar
• Tamamı elektrostatik fırınlanmış polyester toz boyadır
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel
spreyle temizleme uygulanmıştır
• Ev ve ofis kullanımları için ideal olan merdivenler güvenli,
pratik ve taşıması kolaydır
• Katlanabilir özelliği sayesinde yerden tasarruf etmenizi sağlar
• Plastik basamakları sayesinde kaymanızı önler

Functional Details
• Electrostatically baked powder dye
• Cleaning before dyeing through nano technology
• Suitable for use in home o ce and garden
• They are ideal for o ce and home use and they are
safe practical, as well as portable
• Thanks to the plastic step prevents slippage

Gold Lfe
Merdven - Step Ladder

BARKOD

8694703303050

8694703303067

8694703303074

3

4

5

0.75

1.00

1.25

2.35

2.55

2.75

1.17

1.47

1.67

1.28

1.53

1.78

Pcs / 40"
Pcs / 40"

HQ
Pcs / 20"A (m.) B (m.) C (m.) D (m.) Box Kg. m3 90 m3

6.320

8.340

10.060

0.036

0.045

0.055

920

736

602

1.872

1.498

1.225

2.107

1.686

1.379

2.500

2.000

1.636

5.820

7.800

9.600

Piece
Kg.

0.48

0.52

0.54

E (m.)



Show Lux
Merdven - Step Ladder

CODE

MM 063

MM 064

MM 065

MM 066

MM 067

MM 068

MM 069

Fonksiyonel Detaylar
• Tamamı elektrostatik fırınlanmış polyester toz boyadır
• Nano teknolojisi uygulamasıyla boya öncesi özel spreyle temizleme uygulanmıştır
• Basamaklarda kullanılan çelik perçinler merdivene dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım imkanı sağlamaktadır
• Ev ve ofis kullanımları için ideal olan merdivenler güvenli, pratik ve taşıması kolaydır
• Katlanabilir özelliği sayesinde yerden tasarruf etmenizi sağlar
Functional Details
• Electrostatically baked powder dye
• Cleaning before dyeing through nano technology
• Steel rivets are use in step ladder and provides long-lastic use
• They are ideal for o ce and home use and they are safe practical, as well as portable
• Thanks to the folding design takes up less area

Harbnger Portmanto
Portmanto - Coat Rack

CODE

MM006

MM007

MM008

MM009

Pcs / 40"
Pcs / 40"

HQ
Pcs / 20"m3 90 m3 BARKOD

8694703400124

8694703400124

8694703400124

8694703400124

MM006 MM007 MM008 MM009 

Dış Koli
8'li Kg

14.200

14.200

14.200

14.200

İç Koli
Tekli Kg.

1.650

1.650

1.650

1.650

İç Koli
Tekli Ölçü

185x1000x75

185x1000x75

185x1000x75

185x1000x75

Beyaz/Beyaz

Gri/Siyah

Beyaz/Siyah

Siyah/Siyah

Dış Koli
8'li Ölçü

330x1015x385

330x1015x385

330x1015x385

330x1015x385

Renk
Boru / Plask

0.129

0.129

0.129

0.129

1.957

1.957

1.957

1.957

3.981

3.981

3.981

3.981

4.480

4.480

4.480

4.480

5.316

5.316

5.316

5.316

70 71

Pcs / 40"
Pcs / 40"

HQ
Pcs / 20"Kg. m3 90 m3 BARKOD

5.80

6.80

7.80

8.80

0.057

0.067

0.077

0.088

581

495

430

377

1.182

1.006

875

766

1.331

1.132

985

862

8694703306167

8694703306174

8694703306181

8694703306198

10.10

11.03

0.100

0.110

331

301

674

613

759

690

8694703306204

8694703306211

12.50 0.122 272 552 622 8694703306228

E (m.)

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

1.579

1.343

1.169

1.023

900

818

738

3+1

4+1

5+1

6+1

1.14

1.37

1.60

1.83

2.66

2.89

3.12

3.35

1.46

1.69

1.92

2.15

A (m.) B (m.) C (m.)

7+1

8+1

2.06

2.29

3.58

3.81

2.38

2.61

9+1 2.52 4.04 2.84



Geniş ütüleme yüzeyi
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