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Sınırsız renk alternatifi sunan bu seri soyunma dolapları , 

kullanılan seramik ve vitrifiye ürün gruplarıyla müthiş bir uyum 

sağlıyor. fonsksiyonelliğin ve şıklığın yeni adı Z kapaklı Soyunma 

Dolapları oluyor Standart ölçü olarak 193 * 40 * 52 cm 

üretilmektedir. Keskin hatlara sahip -Z- kapaklı soyunma 

dolapları özel formuyla uzun kıyafetleriniz için mükemmel 

kullanım alanı sağlıyor. Ayrıca özel eşyalarınız için bölümlere 

ayrılmış saklama alanları yaratarak, mekanlara mutteşem bir 

düzen getiriyor.

Z KAPILI DOLAP

Sistem Tasarım'ın yeni serisi Z- Kapaklı Dolap ince 

hatları ve şık detayları ile her mekana uyum 

sağlıyor. 



İsterseniz doğal ahşap kaplama isterseniz melamin yonga levha ürünlerden oluşan gövde tasarımı sunan Tek Kapılı 

soyunma Dolapları, ilham veren tasarım anlayışı ile eşsiz bir görünüm sunuyor. Makanlarınız küçük ya da büyük olması 

hiç önemli değil. Geniş ürün yelpazesi ve eşsiz renk seçeneğine sahip soyunma Dolapları her türlü mekan da harikalar 

yaratıyor. Büyüleyici hayaller için en uygun atmosferi sizlere sunuyor.

Doğal ve Estetik çizgileriyle tasarıma farklı boyut kazandıran mekanlar hayal edin.

TEK KAPILI DOLAP



Dolap içi özel bölmeleri sayesinde ise çok küçük eşyalarınız 

düzenli bir şekilde saklanıyor. Özel mekanizmaları sayesinde  

kapaklar sessiz kapanıyor. Özel kiltleme sistemi sayesinde tam 

güvenlik sağlanıyor. İstenmeyen kişilerin ulaşması imkansız hale 

getiriliyor. İstenildiğinde elektronik sistemli kilitler ile entegre 

çalıştırılabiliyor. Paslanmaz Elbise akılığı ve özel elbise askıları 

sayesinde her şey düzen içerisindeki yerini alıyor. Dolap alt 

kısmında kullanılan paslanmaya dayanıklı ayarlanabilir ayaklar 

sayesinde dolaplar mükemmel görünüme kavuşuyor. Küçük 

mekanlarda daha çok hacim kazanmak isteyenlerin tercihi.

İKİ KAPILI DOLAP

Özel olarak ince tasarlanmış compact laminat 

kapaklar , soyunma dolaplarına estetik vurgular 

kazandırıyor.
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Z KAPILI SOYUNMA DOLABI

TEKNİK DETAYLAR

TEKNİK DETAYLAR

TEKNİK DETAYLAR



Esnek tasarımıyla "kendi mekanını yaratabilen" 

Soyunma dolapları, var olan mekanla birlikte 

gelişiyor, bütünleşiyor ve mekana yüksek mimari 

kalite kazandırıyor. Formlar ağırbaşlı ve minimal , 

çizgiler yalın; tam da rafine bir zevkin gerektirdiği 

gibi. Dolaplar ile mekanlar , yaşam alanı olarak 

yeniden keşfediliyor, keyif mekanlarına dönüşüyor. 

Dolaplarla mekanların yuvarlak formlarla iç içe 

geçtiği seri "Sistem Tasarım" üstünlüğünü gösteren 

en önemli serilerden biridir..
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Sistem Tasarım Ltd. Şti.
0312 472 56 62
www.sistemkabin.com
info@sistemkabin.com
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