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Dear Customer,

We des�gn and produce our products for 
people to love and have fun w�th them as 
we do.
The product you bought was subjected to 
all sorts of tests and control before send�ng 
out to you. 

Although all the products are produced 
and packed carefully,somet�mes happen 
that some component �s damaged dur�ng 
the transportat�on. In such a case please 
check the m�ss�ng or damaged part and do 
not hes�tate to contact us. You can send 
e-ma�l to or reach 
us at 

Before start assembl�ng, please clean all the 
components w�th a damp cloth.
Also for usual clean�ng, th�s w�ll be enough.

Sevg�l� Müşter�m�z,

Tüm ürünler�m�z,  tasarım sürec�nden 
üret�m ve tesl�mat sürec�ne kadar her 
adımında, s�zler�n ürünlerden key�f 
almanız ve uzun yıllar sağlam b�r şek�lde 
kullanmanız �ç�n kontrol ve testlerden 
geç�r�lm�şt�r.

Montaja başlamadan önce tüm 
parçaları kutu �çer�s�nden çıkararak 
montaj kılavuzlarına göre kontrol ed�n�z. 
Eğer b�rden fazla ürün aldıysanız, 
parçaların ve aksesuarların karışmaması 
�ç�n ürünler�n kurulumunu sırası �le yapınız.

Before start assembl�ng, please check the 
whole components and accessor�es 
accord�ng to the l�sts. If you bought more 
than one product, to prevent confus�on be 
sure that you completed the f�rst product. 
Then start the other product's assembl�ng.

Montaja başlamadan önce her parçayı 
neml� b�r bez �le tem�zley�n�z.  Ürünün 
genel kullanımında da bu tem�zl�k yeterl� 
olacaktır.

Ürünler özenle kontrol ed�lmes�ne ve 
paketlenmes�ne rağmen kargo 
esnasında b�r problem �le karşılaşmanız 
durumunda gerekl� parçaları kontrol ederek 

b�r sorun olduğunda 

adres�ne e-posta 

atab�l�rs�n�z... 

ya da  numaralı  telefonla b�ze ulaşab�l�r

Mob�lyalar d�rekt olarak soğuk, sıcak ya 
da nem �le temas ett�kler�nde zarar 
göreb�lmekted�r. Bu nedenle mob�lyanızın 
d�rekt olarak bu faktörler �le temasını 
engelley�n�z.

Mob�lyanızı amacı dışında kullanmayınız. 
Farklı kullanım amacı düşünüldüğünde 
lütfen tarafımız �le �let�ş�me geç�n�z.

Do not use your furn�ture for out of purposes. 
If you would l�ke to use �t, please contact us 
for further quest�ons.

Do not d�rectly contact your furn�ture w�th 
excess�ve heat, cold and hum�d�ty because 
the product can be affected..

Bartug@d�nam�kahsap.com

+90 541 765 80 11

Bartug@d�nam�kahsap.com
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Minifix G18A22Minifix M8A23

12x 12x

MİDİ

15x148x34

AKSESUAR LİSTESİ / ACCESSORY LIST

PARÇA TANILAMA / GENERAL VIEW

RENK1

18 mm 
A06

12x

1002.01 1 400 400 18

1002.02 1 362 362 18

1002.03 4 400 96 18
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