
Çelik Eşya Tel Çekme San. Tic. A.Ş.
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Tel : (0.352) 336 85 85 (3 Hat) 
Fax : (0.352) 336 13 14

Fabrika I: 
Organize Sanayi Bölgesi 16.Cad 
No:42 Kayseri / TÜRKİYE
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 1.000 adet basılmıştır. 
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Tel: 0 352 321 24 11 



24.400 39.000
63.400

24.400 39.000
63.400



24.400 39.000
63.400

24.400 39.000
63.400







08-09
golden tulip

Kod/Code:  141

10-11
daisy

Kod/Code:  110

12-13
petunia

Kod/Code:  111

14-15
gardenya

Kod/Code:  142

16-17
manolia

Kod/Code:  134

18-19
lilac

Kod/Code:  108

20-21
new jasmine

Kod/Code:  107

22-23
new rose

Kod/Code:  104

24-25
new lily

Kod/Code:  103

26-27
lily

Kod/Code:  102

28-29
ultra lüks

Kod/Code:  101

32-33
magic leaf

Kod/Code:  112

34-35
bella

Kod/Code:113-132

36-37
everest

Kod/Code:  120

38-39
new ağrı

Kod/Code:  137

40-41
erciyes

Kod/Code:123-124-125

42-43
new toros

Kod/Code:128-129

44-45
toros

Kod/Code:126-127

46-47
rocky

Kod/Code:  116

48-49
çek-sil

Kod/Code:  117

50-51
katlanır somya
Kod/Code:  130
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*141

“Golden Tulip” Buhar Kontrollü Ütü  Masas›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr

guarant

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.trwww.evincelik.com.trwww.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

45x145 cm

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

11,2 kg

kg

Ayarlanabilir
Yükseklik

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

Ağ›rl›k: 11,2 kg

Buhar Toplama 
Haznesi

Daire profil
ütü masas› ayaklar›

11
8c

m

38cm

52
cm

12cm

Pratik ve kullan›şl›
tasar›m

15
7 

cm

42.5 cm 12.5 cm

1
Adet

14
5c

m

45 cm

•     Ütü koyma yeri buhar kazanı koymaya uygun şekilde tasarlanmıştır.
•     200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma  mekanızması mevcuttur.         
      (topraklı priz kullanılmalıdır.)
•     Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
•     Ütü masasının çelik kısımları nikela  kaplıdır.
•     Ütü masasının altı zel yapılmış plastik malzeme ile kapalı olduğu için daha az ener i ile  
      kolay ütü yapma imkanı sağlar.
•     Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa 40-90 cm arasında kademeli olarak 
      yüksekliği ayarlanabilmektedir.

   
•     Ironing compartment is designed for suitable steam generators
•     TSE approved 200 cm cable and plug with cable winding mechanism (use earth socket)
•     Ironing board safety locks when collapsed
•     Steel parts of the ironing board are Nickhel plated
•     It obtains easy ironing with less energy because of special plastic part mounted bottom           
      of the ironing board
•     Board can be adjusted to any desired height between 40 – 90 cm through the 
      authomatic steel arm
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*141

“Golden Tulip” Buhar Kontrollü Ütü  Masas›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr

45x145 cm

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

11,2 kg

kg

Ayarlanabilir
Yükseklik

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

Ağ›rl›k: 11,2 kg

Buhar Toplama 
Haznesi

Daire profil
ütü masas› ayaklar›

11
8c

m

38cm

52
cm

12cm

Pratik ve kullan›şl›
tasar›m

15
7 

cm

42.5 cm 12.5 cm

1
Adet

14
5c

m

45 cm

•     Ütü koyma yeri buhar kazanı koymaya uygun şekilde tasarlanmıştır.
•     200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma  mekanızması mevcuttur.         
      (topraklı priz kullanılmalıdır.)
•     Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
•     Ütü masasının çelik kısımları nikela  kaplıdır.
•     Ütü masasının altı zel yapılmış plastik malzeme ile kapalı olduğu için daha az ener i ile  
      kolay ütü yapma imkanı sağlar.
•     Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa 40-90 cm arasında kademeli olarak 
      yüksekliği ayarlanabilmektedir.

   
•     Ironing compartment is designed for suitable steam generators
•     TSE approved 200 cm cable and plug with cable winding mechanism (use earth socket)
•     Ironing board safety locks when collapsed
•     Steel parts of the ironing board are Nickhel plated
•     It obtains easy ironing with less energy because of special plastic part mounted bottom           
      of the ironing board
•     Board can be adjusted to any desired height between 40 – 90 cm through the 
      authomatic steel arm
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148x46cm

*110

“Daisy” Ütü Masas›

Anahtarl›, antenli priz, 
istenilen yere monte edilebilir.

Kapat›labilen kol ütüleme aparat›,
‹stenilen yere mote edilebilen 

priz ve ütülük

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

Hareket ettirebilen 
ütülük ve priz

9.5kg

kg

220~240V AC

Ayarlanabilen
ayak yüksekliği

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

52
 c

m

12cm

46 cm

14
8 

cm

Ağ›rl›k: 9.5kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

15
3 

cm

58 cm 16 cm

2
Adet

• Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştşr.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli  
 şekilde taşınabilir.
• Ütü koyma yeri ve priz, tabla üzerinde istenilen yere monte edilebilir.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
• Kol ütüleme aparatı mevcuttur.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz  
 kullanılmalı.)
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli  
 olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Ayak yüksekliği ayarlanabilir.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking   
 mechanism. Single-hand power socket, on/off switch and control light, flexible cable holder.
• Iron resting compartment and the socket can be put together to the requested place on the  
 board.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Apparatus for ironing sleeve (removable sleeve board). 
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Ironing board height can be adjusted.
• Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint.

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr

guarant

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.trwww.evincelik.com.trwww.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr
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148x46cm

*110

“Daisy” Ütü Masas›

Anahtarl›, antenli priz, 
istenilen yere monte edilebilir.

Kapat›labilen kol ütüleme aparat›,
‹stenilen yere mote edilebilen 

priz ve ütülük

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

Hareket ettirebilen 
ütülük ve priz

9.5kg

kg

220~240V AC

Ayarlanabilen
ayak yüksekliği

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

52
 c

m

12cm

46 cm

14
8 

cm

Ağ›rl›k: 9.5kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

15
3 

cm

58 cm 16 cm

2
Adet

• Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştşr.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli  
 şekilde taşınabilir.
• Ütü koyma yeri ve priz, tabla üzerinde istenilen yere monte edilebilir.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
• Kol ütüleme aparatı mevcuttur.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz  
 kullanılmalı.)
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli  
 olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Ayak yüksekliği ayarlanabilir.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking   
 mechanism. Single-hand power socket, on/off switch and control light, flexible cable holder.
• Iron resting compartment and the socket can be put together to the requested place on the  
 board.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Apparatus for ironing sleeve (removable sleeve board). 
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Ironing board height can be adjusted.
• Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint.

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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135x45cm

*111

“Petunia” Ütü Masas›

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

42cm

29
cm

45cm

13
5c

m

12cm

52
cm

Buhar kazanl› ütüler 
için geniş sepet

Kapat›labilen ütü sepeti 
ve kol ütüleme aparatlar›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

Ayarlanabilen
ayak yüksekliği

11kg

kg

220~240V AC

Buhar geçiren 
gövde

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

Ağ›rl›k: 11kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

16
2 

cm

60 cm 19 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa   
 emniyetli şekilde hareket ettirilebilir.
• Çelik konstrüksiyon ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde yerleştirmenize imkan verir
• Ütü koyma b lümü buhar kazanı yerleştirmeye uygun şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için slikon papuçlar kullanılmıştır.
• Kol ütüleme aparatı mevcuttur.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur.   
 (Topraklı priz kullanılmalı.)
• Ütülenmiş g mleklerin asılabileceği aparat askılık mevcuttur.
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında   
 kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking   
 mechanism (Single power socket, flexible cable holder).
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any  
 desired direction.
• Iron resting compartment is designed to be placed steam tank.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Apparatus for ironing sleeve (removable sleeve board). 
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug.( se grounded sockets.)
• Ironing board includes hanger holder for the ironed clothes and shirts.
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
 • Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated  with electrostatic epoxy powder paint.

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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135x45cm

*111

“Petunia” Ütü Masas›

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

42cm

29
cm

45cm

13
5c

m

12cm

52
cm

Buhar kazanl› ütüler 
için geniş sepet

Kapat›labilen ütü sepeti 
ve kol ütüleme aparatlar›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

Ayarlanabilen
ayak yüksekliği

11kg

kg

220~240V AC

Buhar geçiren 
gövde

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

Ağ›rl›k: 11kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

16
2 

cm

60 cm 19 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa   
 emniyetli şekilde hareket ettirilebilir.
• Çelik konstrüksiyon ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde yerleştirmenize imkan verir
• Ütü koyma b lümü buhar kazanı yerleştirmeye uygun şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için slikon papuçlar kullanılmıştır.
• Kol ütüleme aparatı mevcuttur.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur.   
 (Topraklı priz kullanılmalı.)
• Ütülenmiş g mleklerin asılabileceği aparat askılık mevcuttur.
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında   
 kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking   
 mechanism (Single power socket, flexible cable holder).
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any  
 desired direction.
• Iron resting compartment is designed to be placed steam tank.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Apparatus for ironing sleeve (removable sleeve board). 
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug.( se grounded sockets.)
• Ironing board includes hanger holder for the ironed clothes and shirts.
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
 • Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated  with electrostatic epoxy powder paint.

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Yeni “Gardenya” Ütü Masas›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.trwww.evincelik.com.trwww.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

guara

•     Buhar geçirici geniş tabla ( 2   4  cm) ve estetik dizayn
•     Kaliteli pamuklu kumaştan rtü
•     areketli yanmaz ütü sepeti
•     ikel kaplı ayaklar
•     Ütü masası 44-99 cm arasında istenilen yüksekliğe ayarlanabilir
•     Katlandığı zaman güvenlik kilidi
•     areketli iş kutusu ütü masası etra ında istenilen yere takılabilir
•     zel ayak dizaynı sayesinde oturarak ütü yapmaya imkan verir
•     Yüzeyleri çizmesini engellemek üzere plastik ayak takozu

•     Steam permeable wide steel tray ( 2  x 4  cm) with esthetic design
•     uality cotton fabric cover
•         
•     ickhel plating legs
•     Board can be adjusted to any desired height between 44 - 99 cm
•     Ironing board safety locks when collapsed
•     Movable socket can be mounted desired place around the board
•     It is possible ironing by sitting through the special legs design
•     lastic leg foot parts to prevent damages on the surfaces
•     TSE approved 200 cm quality cable and plug ( se earth sockets)

*142
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www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Yeni “Gardenya” Ütü Masas›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr

•     Buhar geçirici geniş tabla ( 2   4  cm) ve estetik dizayn
•     Kaliteli pamuklu kumaştan rtü
•     areketli yanmaz ütü sepeti
•     ikel kaplı ayaklar
•     Ütü masası 44-99 cm arasında istenilen yüksekliğe ayarlanabilir
•     Katlandığı zaman güvenlik kilidi
•     areketli iş kutusu ütü masası etra ında istenilen yere takılabilir
•     zel ayak dizaynı sayesinde oturarak ütü yapmaya imkan verir
•     Yüzeyleri çizmesini engellemek üzere plastik ayak takozu

•     Steam permeable wide steel tray ( 2  x 4  cm) with esthetic design
•     uality cotton fabric cover
•         
•     ickhel plating legs
•     Board can be adjusted to any desired height between 44 - 99 cm
•     Ironing board safety locks when collapsed
•     Movable socket can be mounted desired place around the board
•     It is possible ironing by sitting through the special legs design
•     lastic leg foot parts to prevent damages on the surfaces
•     TSE approved 200 cm quality cable and plug ( se earth sockets)

*142
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www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Yeni “Manolia” Ütü Masas›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.trwww.evincelik.com.trwww.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

guara

•     Buhar geçirici geniş tabla ( 2   4  cm) ve estetik dizayn
•     Kaliteli pamuklu kumaştan rtü
•     aslanmaz inoks ütü sepeti
•     ikel kaplı ayaklar
•     Ütü masası 44-99 cm arasında istenilen yüksekliğe ayarlanabilir
•     Katlandığı zaman güvenlik kilidi
•     areketli iş kutusu ütü masası etra ında istenilen yere takılabilir
•     zel ayak dizaynı sayesinde oturarak ütü yapmaya imkan verir
•     Yüzeyleri çizmesini engellemek üzere plastik ayak takozu

•     Steam permeable wide steel tray ( 2  x 4  cm) with esthetic design
•     uality cotton fabric cover
•     Stainless inox iron resting compartment
•     ickhel plating legs
•     Board can be adjusted to any desired height between 44 - 99 cm
•     Ironing board safety locks when collapsed
•     Movable socket can be mounted desired place around the board
•     It is possible ironing by sitting through the special legs design
•     lastic leg foot parts to prevent damages on the surfaces
•     TSE approved 200 cm quality cable and plug ( se earth sockets)

*134
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www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Yeni “Manolia” Ütü Masas›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr

•     Buhar geçirici geniş tabla ( 2   4  cm) ve estetik dizayn
•     Kaliteli pamuklu kumaştan rtü
•     aslanmaz inoks ütü sepeti
•     ikel kaplı ayaklar
•     Ütü masası 44-99 cm arasında istenilen yüksekliğe ayarlanabilir
•     Katlandığı zaman güvenlik kilidi
•     areketli iş kutusu ütü masası etra ında istenilen yere takılabilir
•     zel ayak dizaynı sayesinde oturarak ütü yapmaya imkan verir
•     Yüzeyleri çizmesini engellemek üzere plastik ayak takozu

•     Steam permeable wide steel tray ( 2  x 4  cm) with esthetic design
•     uality cotton fabric cover
•     Stainless inox iron resting compartment
•     ickhel plating legs
•     Board can be adjusted to any desired height between 44 - 99 cm
•     Ironing board safety locks when collapsed
•     Movable socket can be mounted desired place around the board
•     It is possible ironing by sitting through the special legs design
•     lastic leg foot parts to prevent damages on the surfaces
•     TSE approved 200 cm quality cable and plug ( se earth sockets)

*134
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“Lilac” Ütü Masas›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

11kg

kg

220~240V AC

Havlu
sepeti

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Ağ›rl›k: 11kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

Ütü 
Sepeti

Daire profil
ütü masas› ayaklar›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

18 cm

30
.5

 cm

36 cm

35 cm

Kapat›labilen ask›l›k,havlu 
sepeti ve kol ütüleme aparatlar›

11
8c

m

38cm

52
cm

12cm

15
3 

cm

48 cm 17 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli  
 şekilde hareket ettirilebilir.
• Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde  
 yerlertirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
• Ütülenmiş kumaşların (havlu, tiş rt v.s.) konulabileceği sabit sepet ve g mleklerin asılabileceği  
 aparat askılık mevcuttur.
• Kol ütüleme aparatı mevcuttur.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz  
 kullanılmalı.)
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında 
 kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları mor renkte elektrostatik  epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking mechanism  
 (single power socket, flexible cable holder ).
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any desired  
 direction.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Ironing board includes collapsible basket and hanger holder for the ironed clothes 
 and shirts.
• Apparatus for ironing sleeve (removable sleeve board). 
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug.( se grounded sockets.)
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated  with electrostatic epoxy powder paint in purple.

118x38cm

*108

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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“Lilac” Ütü Masas›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

11kg

kg

220~240V AC

Havlu
sepeti

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Ağ›rl›k: 11kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

Ütü 
Sepeti

Daire profil
ütü masas› ayaklar›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

18 cm

30
.5

 cm

36 cm

35 cm

Kapat›labilen ask›l›k,havlu 
sepeti ve kol ütüleme aparatlar›

11
8c

m

38cm

52
cm

12cm

15
3 

cm

48 cm 17 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli  
 şekilde hareket ettirilebilir.
• Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde  
 yerlertirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
• Ütülenmiş kumaşların (havlu, tiş rt v.s.) konulabileceği sabit sepet ve g mleklerin asılabileceği  
 aparat askılık mevcuttur.
• Kol ütüleme aparatı mevcuttur.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz  
 kullanılmalı.)
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında 
 kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları mor renkte elektrostatik  epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking mechanism  
 (single power socket, flexible cable holder ).
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any desired  
 direction.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Ironing board includes collapsible basket and hanger holder for the ironed clothes 
 and shirts.
• Apparatus for ironing sleeve (removable sleeve board). 
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug.( se grounded sockets.)
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated  with electrostatic epoxy powder paint in purple.

118x38cm

*108

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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“New Jasmine” Ütü Masas›

Kapat›labilen 
kol ütüleme aparat›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

11kg

kg

220~240V AC

Havlu
sepeti

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Ağ›rl›k: 11kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

29 cm

43
 c

m

39.5 cm

36
 c
m

Buhar kazanl› ütüler 
için geniş sepet

Kare profil
ütü masas› ayaklar›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

40.5 cm

12cm

52
cm

12
0c

m
16

9 
cm

40 cm 16 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli  
 şekilde hareket ettirilebilir.
• Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde  
 yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü koyma b lümü buhar kazanı yerleştirmeye uygun şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
• Kol ütüleme aparatı mevcuttur.
• Ütülenmiş kumaşların (havlu, tiş rt v.s.) konulabileceği sabit sepet ve g mleklerin   
 asılabileceği aparat askılık mevcuttur.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı  
 priz kullanılmalı.)
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli  
 olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik  epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking   
 mechanism (single power socket, flexible cable holder).
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any  
 desired direction.
• Iron resting compartment is designed to be placed steam tank.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Apparatus for ironing sleeve (removable sleeve board). 
• Ironing board includes collapsible basket and hanger holder for the ironed clothes and shirts.
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated  with electrostatic epoxy powder paint.

120x40.5cm

*107

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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“New Jasmine” Ütü Masas›

Kapat›labilen 
kol ütüleme aparat›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

11kg

kg

220~240V AC

Havlu
sepeti

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Ağ›rl›k: 11kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

29 cm

43
 c

m

39.5 cm

36
 c
m

Buhar kazanl› ütüler 
için geniş sepet

Kare profil
ütü masas› ayaklar›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

40.5 cm

12cm

52
cm

12
0c

m
16

9 
cm

40 cm 16 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli  
 şekilde hareket ettirilebilir.
• Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde  
 yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü koyma b lümü buhar kazanı yerleştirmeye uygun şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
• Kol ütüleme aparatı mevcuttur.
• Ütülenmiş kumaşların (havlu, tiş rt v.s.) konulabileceği sabit sepet ve g mleklerin   
 asılabileceği aparat askılık mevcuttur.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı  
 priz kullanılmalı.)
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli  
 olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik  epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking   
 mechanism (single power socket, flexible cable holder).
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any  
 desired direction.
• Iron resting compartment is designed to be placed steam tank.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Apparatus for ironing sleeve (removable sleeve board). 
• Ironing board includes collapsible basket and hanger holder for the ironed clothes and shirts.
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated  with electrostatic epoxy powder paint.

120x40.5cm

*107

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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“New Rose” Ütü Masas›

Hareket kolayl›ğ› 
sağlayan yayl› anten

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

10kg

kg

220~240V AC

Havlu
sepeti

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Ağ›rl›k: 10kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

29 cm

43
 c

m

39.5 cm

36
 c
m

Buhar kazanl› ütüler 
için geniş alan

Kare profil
ütü masas› ayaklar›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

12
0c

m

40.5 cm

16
9 

cm

40 cm 16 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli  
 şekilde hareket ettirilebilir.
• Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde  
 yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü koyma b lümü buhar kazanı yerleştirmeye uygun şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
• Ütülenmiş kumaşların (havlu, tiş rt v.s.) konulabileceği sabit sepet ve g mleklerin asılabileceği  
 aparat askılık mevcuttur.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz  
 kullanılmalı.)
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli olarak  
 yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking mechanism  
 (single power socket, flexible cable holder).
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any desired  
 direction.
• Iron resting compartment is designed to be placed steam tank.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Ironing board includes collapsible basket and hanger holder for the ironed clothes and shirts.
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint.

120x40.5cm

*104

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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“New Rose” Ütü Masas›

Hareket kolayl›ğ› 
sağlayan yayl› anten

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

10kg

kg

220~240V AC

Havlu
sepeti

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Ağ›rl›k: 10kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

29 cm

43
 c

m

39.5 cm

36
 c
m

Buhar kazanl› ütüler 
için geniş alan

Kare profil
ütü masas› ayaklar›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

12
0c

m

40.5 cm

16
9 

cm

40 cm 16 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli  
 şekilde hareket ettirilebilir.
• Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde  
 yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü koyma b lümü buhar kazanı yerleştirmeye uygun şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
• Ütülenmiş kumaşların (havlu, tiş rt v.s.) konulabileceği sabit sepet ve g mleklerin asılabileceği  
 aparat askılık mevcuttur.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz  
 kullanılmalı.)
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli olarak  
 yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking mechanism  
 (single power socket, flexible cable holder).
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any desired  
 direction.
• Iron resting compartment is designed to be placed steam tank.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Ironing board includes collapsible basket and hanger holder for the ironed clothes and shirts.
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint.

120x40.5cm

*104

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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“New Lily” Ütü Masas›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

9kg

kg

220~240V AC

Buhar geçiren 
çelik gövde

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Ağ›rl›k: 9kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

Ütü 
Sepeti

Kare profil
ütü masas› ayaklar›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

11
8c

m

38cm

52
cm

12cm

Hareket kolayl›ğ› sağlayan
prize başl› yayl› anten, 

38 cm

11
8 

cm

18 cm

30
.5

 cm

15
7 

cm

43 cm 14 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli  
 şekilde hareket ettirilebilir.
• Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde  
 yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı  
 priz kullanılmalı.)
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli  
 olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır ( zel metalik gümüş boya).

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking   
 mechanism (single power socket, flexible cable holder).
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any  
 desired direction.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated  with electrostatic epoxy powder paint (special silver metalic paint).

118x38cm

*103

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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“New Lily” Ütü Masas›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

9kg

kg

220~240V AC

Buhar geçiren 
çelik gövde

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Ağ›rl›k: 9kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

Ütü 
Sepeti

Kare profil
ütü masas› ayaklar›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

11
8c

m

38cm

52
cm

12cm

Hareket kolayl›ğ› sağlayan
prize başl› yayl› anten, 

38 cm

11
8 

cm

18 cm

30
.5

 cm

15
7 

cm

43 cm 14 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli  
 şekilde hareket ettirilebilir.
• Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde  
 yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı  
 priz kullanılmalı.)
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli  
 olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır ( zel metalik gümüş boya).

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking   
 mechanism (single power socket, flexible cable holder).
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any  
 desired direction.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated  with electrostatic epoxy powder paint (special silver metalic paint).

118x38cm

*103

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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118x38cm

*102

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

“Lily” Ütü Masas›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

9kg

kg

220~240V AC

Buhar geçiren 
gövde

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Ağ›rl›k: 9kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

Ütü 
Sepeti

Daire profil
ütü masas› ayaklar›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

11
8c

m

38cm

52
cm

12cm

Hareket kolayl›ğ› sağlayan
prize başl› yayl› anten, 

18 cm

30
.5

 cm

38 cm

11
8 

cm

15
7 

cm

43 cm 14 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli  
şekilde hareket ettirilebilir.
• Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde  
yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı  
 priz kullanılmalı.)
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli 
olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking   
mechanism (single power socket, flexible cable holder).
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any  
 desired direction.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated  with electrostatic epoxy powder paint.

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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118x38cm

*102

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

“Lily” Ütü Masas›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

9kg

kg

220~240V AC

Buhar geçiren 
gövde

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Ağ›rl›k: 9kg
Güç: 220~240V AC

Kablo uzunluğu: 200 cm 

Ütü 
Sepeti

Daire profil
ütü masas› ayaklar›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

11
8c

m

38cm

52
cm

12cm

Hareket kolayl›ğ› sağlayan
prize başl› yayl› anten, 

18 cm

30
.5

 cm

38 cm

11
8 

cm

15
7 

cm

43 cm 14 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli  
şekilde hareket ettirilebilir.
• Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde  
yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
• 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı  
 priz kullanılmalı.)
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli 
olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking   
mechanism (single power socket, flexible cable holder).
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any  
 desired direction.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated  with electrostatic epoxy powder paint.

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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118x35cm

*101

“Ultra Lüks” Ütü Masas›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

8.5kg

kg

Buhar geçiren 
çelik gövde

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Ağ›rl›k: 8.5kg

Ütü 
Sepeti

Daire profil
ütü masas› ayaklar›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee11
8c

m

38cm

52
cm

12cm

Pratik ve kullan›şl›
tasar›m

35 cm

11
8 

cm

15
7 

cm

42.5 cm 12.5 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde  
 yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için slikon papuçlar kullanılmıştır.
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli  
 olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any  
 desired direction.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint.

18 cm

30
.5

 cm

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr

guara
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118x35cm

*101

“Ultra Lüks” Ütü Masas›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

8.5kg

kg

Buhar geçiren 
çelik gövde

Pamuklu
kumaş

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Ağ›rl›k: 8.5kg

Ütü 
Sepeti

Daire profil
ütü masas› ayaklar›

y›l
 g

ara
nti

years guarantee11
8c

m

38cm

52
cm

12cm

Pratik ve kullan›şl›
tasar›m

35 cm

11
8 

cm

15
7 

cm

42.5 cm 12.5 cm

2
Adet

•  Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
• Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma b lümü, ütünüzü istenilen y nde  
 yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için slikon papuçlar kullanılmıştır.
• Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli  
 olarak yüksekliği ayarlanabilir.
• Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
• Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.

• Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
• Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any  
 desired direction.
• Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
• Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device
• Ironing board are designed to lock safely when it closed.
• Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint.

18 cm

30
.5

 cm

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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*112

1 2 3 4

“Magic Leaf” Kurutma Ask›s›

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Kapat›labilen kurutmal›k
kanatlar›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

5.80kg

kg

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

Ağ›rl›k: 5.80kg
Kurutma Kapasitesi:22m

Max:22m

99.5cm

184.5cm

87
cm

99.5cm

9.5cm 22m

10
3 

cm

33 cm76 cm

4
Adet

• ç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
• Kullanımı pratik, taşıması kolaydır.
• Katlanabildiğinden gereksiz yer kaplamaz.
• ar mekanlarda çok sayıda çamaşır kurutulabilir. Evlerin yanısıra otel, motel,   
 hastane ve kua r salonları için idealdir.
• 22 metrelik kurutma kapasitesine sahiptir.
• Kaymayı nleyen ayak yapısı.
• Yüzeyi pütürsüz ve tek parça g rünümündedir.
• Tümüyle paslanmaz çelik borulardan üretilmiştir.
• Yüzeyi elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
• akumlu şe a  ambala  içerisindedir.
• rt adeti birlikte paketlenmiştir.

• ortable, easy to carry, suitable for indoors and outdoors usage.
• ractical in usage, portable and light.
• ollapsible, room saving design.
• Ideal for hotels, motels, hospital, barber shops as well as houses thanks to its   
 efficient design.
• Allows drying of the wool and silk items in straight position.
• 22 m. of drying length.
 Anti - skid protection.

• Sturdy steel tube frame, corrosion - proof powder coating.
• Smooth surfaces plated with electostatic powder paint.
• Each item is vacuum-shrinked.
• our items are packed in one. 

Portatiftir, kapat›ld›ğ›nda
az yer yaplar

99.5cm

184.5cm

66
cm

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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*112

1 2 3 4

“Magic Leaf” Kurutma Ask›s›

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Kapat›labilen kurutmal›k
kanatlar›

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

5.80kg

kg

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

Ağ›rl›k: 5.80kg
Kurutma Kapasitesi:22m

Max:22m

99.5cm

184.5cm

87
cm

99.5cm

9.5cm 22m

10
3 

cm

33 cm76 cm

4
Adet

• ç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
• Kullanımı pratik, taşıması kolaydır.
• Katlanabildiğinden gereksiz yer kaplamaz.
• ar mekanlarda çok sayıda çamaşır kurutulabilir. Evlerin yanısıra otel, motel,   
 hastane ve kua r salonları için idealdir.
• 22 metrelik kurutma kapasitesine sahiptir.
• Kaymayı nleyen ayak yapısı.
• Yüzeyi pütürsüz ve tek parça g rünümündedir.
• Tümüyle paslanmaz çelik borulardan üretilmiştir.
• Yüzeyi elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
• akumlu şe a  ambala  içerisindedir.
• rt adeti birlikte paketlenmiştir.

• ortable, easy to carry, suitable for indoors and outdoors usage.
• ractical in usage, portable and light.
• ollapsible, room saving design.
• Ideal for hotels, motels, hospital, barber shops as well as houses thanks to its   
 efficient design.
• Allows drying of the wool and silk items in straight position.
• 22 m. of drying length.
 Anti - skid protection.

• Sturdy steel tube frame, corrosion - proof powder coating.
• Smooth surfaces plated with electostatic powder paint.
• Each item is vacuum-shrinked.
• our items are packed in one. 

Portatiftir, kapat›ld›ğ›nda
az yer yaplar

99.5cm

184.5cm

66
cm

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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1 2 3 4

*113 *Gri 132

“Bella” Kurutma Ask›s›

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Kapat›labilen 
kollar

Geni� ve kullan›�l› 
yüzey

5.76kg

kg

Vakumlu �effaf 
ambalajlarda muhafaza

A€›rl›k: 5.76kg
Kurutma Kapasitesi:20m

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

Max:20m

20m

6 cm

218 cm

60 cm

30
.5

 c
m

60 cm98 cm
7.5 
cm

125 cm

11
8 

cm

87
 c

m

7.5 cm

• ç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
• Kullanımı pratik, taşıması kolaydır.
• Katlanabildiğinden gereksiz yer kaplamaz.
• ar mekanlarda çok sayıda çamaşır kurutulabilir. Evlerin yanısıra otel, motel, hastane ve  
 kua r salonları için idealdir.
• 20 metrelik kurutma kapasitesine sahiptir.
• Çelik askı kısımları boru içerisine yerleştirilmiştir. Yüzeyi pütürsüz ve tek parça   
 g rünümündedir.
• Tümüyle paslanmaz çelik borulardan üretilmiştir.
• Yüzeyi elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
• akumlu e a  ambala  içerisindedir.
• ki adeti birlikte paketlenmiştir.

• ortable, easy to carry, suitable for indoors and outdoors usage.
• ractical in usage, portable and light.
• ollapsible, room saving design.
• Ideal for hotels, motels, hospital, barber shops as well as houses thanks to its efficient   
 design.
• Allows drying of the wool and silk items in straight position.
• 20 m. of drying length.
• Sturdy steel tube frame, corrosion - proof powder coating.
• Smooth surfaces plated with electostatic powder paint.
• Each item is vacuum-shrinked.
• Two items are packed in one 

Portatiftir, kapat›ld›€›nda
az yer yaplar

12
9 

cm

53 cm 13 cm

2
Adet

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr

rsguarante
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1 2 3 4

*113 *Gri 132

“Bella” Kurutma Ask›s›

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

Kapat›labilen 
kollar

Geni� ve kullan›�l› 
yüzey

5.76kg

kg

Vakumlu �effaf 
ambalajlarda muhafaza

A€›rl›k: 5.76kg
Kurutma Kapasitesi:20m

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

Max:20m

20m

6 cm

218 cm

60 cm

30
.5

 c
m

60 cm98 cm
7.5 
cm

125 cm

11
8 

cm

87
 c

m

7.5 cm

• ç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
• Kullanımı pratik, taşıması kolaydır.
• Katlanabildiğinden gereksiz yer kaplamaz.
• ar mekanlarda çok sayıda çamaşır kurutulabilir. Evlerin yanısıra otel, motel, hastane ve  
 kua r salonları için idealdir.
• 20 metrelik kurutma kapasitesine sahiptir.
• Çelik askı kısımları boru içerisine yerleştirilmiştir. Yüzeyi pütürsüz ve tek parça   
 g rünümündedir.
• Tümüyle paslanmaz çelik borulardan üretilmiştir.
• Yüzeyi elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
• akumlu e a  ambala  içerisindedir.
• ki adeti birlikte paketlenmiştir.

• ortable, easy to carry, suitable for indoors and outdoors usage.
• ractical in usage, portable and light.
• ollapsible, room saving design.
• Ideal for hotels, motels, hospital, barber shops as well as houses thanks to its efficient   
 design.
• Allows drying of the wool and silk items in straight position.
• 20 m. of drying length.
• Sturdy steel tube frame, corrosion - proof powder coating.
• Smooth surfaces plated with electostatic powder paint.
• Each item is vacuum-shrinked.
• Two items are packed in one 

Portatiftir, kapat›ld›€›nda
az yer yaplar

12
9 

cm

53 cm 13 cm

2
Adet

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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*120

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

“Everest” Merdiven

Üçlü, Dörtlü, Beşli, Alt›l›, Yedili
Merdiven Basamak Ölçüleri

Üçlü, Dörtlü, Beşli, Alt›l›,
Yedili Merdiven Ağ›rl›klar›

Üç Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

Everest Beş 
 Basamakl› Merdiven

Dört Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

Beş Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

5

33
3 

cm
13

3 
cm

18 cm

4

11
0 

cm
31

0 
cm

18 cm

3

86
 c

m

28
6 

cm

18 cm

7

17
6 

cm

37
6 

cm

18 cm

6

15
5 

cm

35
5 

cm

18 cm

A

B

Üçlü 7.5 40 cm
Dörtlü 7.5 43 cm
Beşli 7.5 46 cm
Alt›l› 7.5 49 cm
Yedili 7.5 52 cm

A B

Üçlü 144 43 11.5 cm 
Dörtlü 168.5 46.5 11.5 cm
Beşli 190.5 49.5 11.5 cm
Alt›l› 212 52 11.5 cm
Yedili 234 55.5 11.5 cm

A B C

Üçlü : 5.9kg
Dörtlü : 6.76kg
Beşli : 7.62kg
Alt›l› : 9.01kg
Yedili : 10.4kg

kg

A

B C

1
Adet

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

Alt› Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

Yedi Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

• Çinko kaplama.
• Sağlam.
• Estetik.
• ayanıklı.
• Ergonomik.
• a i .
• Katlanabilir.
• ratik, kullanışlı.

• inc plated.
• Strong.
• Aesthetic.
• esistant.
• omfortable design.
• ight.
• ollapsible.
• ractical.

*118 *119 *120

*121 *122

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr

sguarant
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*120

www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

“Everest” Merdiven

Üçlü, Dörtlü, Beşli, Alt›l›, Yedili
Merdiven Basamak Ölçüleri

Üçlü, Dörtlü, Beşli, Alt›l›,
Yedili Merdiven Ağ›rl›klar›

Üç Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

Everest Beş 
 Basamakl› Merdiven

Dört Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

Beş Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

5

33
3 

cm
13

3 
cm

18 cm

4

11
0 

cm
31

0 
cm

18 cm

3

86
 c

m

28
6 

cm

18 cm

7

17
6 

cm

37
6 

cm

18 cm

6

15
5 

cm

35
5 

cm

18 cm

A

B

Üçlü 7.5 40 cm
Dörtlü 7.5 43 cm
Beşli 7.5 46 cm
Alt›l› 7.5 49 cm
Yedili 7.5 52 cm

A B

Üçlü 144 43 11.5 cm 
Dörtlü 168.5 46.5 11.5 cm
Beşli 190.5 49.5 11.5 cm
Alt›l› 212 52 11.5 cm
Yedili 234 55.5 11.5 cm

A B C

Üçlü : 5.9kg
Dörtlü : 6.76kg
Beşli : 7.62kg
Alt›l› : 9.01kg
Yedili : 10.4kg

kg

A

B C

1
Adet

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

Alt› Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

Yedi Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

• Çinko kaplama.
• Sağlam.
• Estetik.
• ayanıklı.
• Ergonomik.
• a i .
• Katlanabilir.
• ratik, kullanışlı.

• inc plated.
• Strong.
• Aesthetic.
• esistant.
• omfortable design.
• ight.
• ollapsible.
• ractical.

*118 *119 *120

*121 *122

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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y›l
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ara
nti

years guarantee

*137

rsguarante
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36



www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

y›l
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years guarantee

*137

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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www.evincelik.com.trwww.evincelik.com.tr

‹ki Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

Erciyes ‹ki, Üç ve Dört
 Basamakl› Merdivenler

Üçlü Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

Dört Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

‹kili, Üçlü, Dörtlü
Merdiven Basamaklar› Ölçüleri

“Erciyes” Merdiven

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

47
 c

m

20
7 

cm

21 cm 21 cm

72
.5

 c
m

22
2.

5 
cm

21 cm

92
.5

 c
m

25
2.

5 
cm

‹kili : 4.08kg
Üçlü : 5.62kg
Dörtlü : 6.9kg

kg

30 cm

20 cm

A

B C

2
Adet

‹kili 89 47 14 cm 
Üçlü 119 49 14 cm
Dörtlü 137 49 14 cm

A B C

Vakumlu �effaf 
ambalajlarda muhafaza

‹kili, Üçlü, Dörtlü
Merdiven A€›rl›klar›

• a i  ve Estetiktir.
• Ergonomiktir.
• Kaymayan geniş basamaklar.
• ki, üç, d rt kademeli basamaklar. 
• Kullanımı pratik, taşıması kolaydır.
• Katlanabilir.
• Elektrostatik toz boya.
• akumlu e a  ambala  içerisindedir.
• ki adeti birlikte paketlenmiştir.

• ight and aesthetics.
• omfortable design.
• ide steps anti-skid protection.
• Two, three and four step.
• ractical in usage, portable and light.
• ollapsible.
• Electrostatic powder paint.
• Each item is vacuum-shrinked.
• Two items are packed in one.

4

3

2

*123

*123,*124,*125 

*124

*125
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‹ki Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

Erciyes ‹ki, Üç ve Dört
 Basamakl› Merdivenler

Üçlü Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

Dört Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

‹kili, Üçlü, Dörtlü
Merdiven Basamaklar› Ölçüleri

“Erciyes” Merdiven

y›l
 g

ara
nti

years guarantee
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cm

‹kili : 4.08kg
Üçlü : 5.62kg
Dörtlü : 6.9kg

kg

30 cm

20 cm

A

B C

2
Adet

‹kili 89 47 14 cm 
Üçlü 119 49 14 cm
Dörtlü 137 49 14 cm

A B C

Vakumlu �effaf 
ambalajlarda muhafaza

‹kili, Üçlü, Dörtlü
Merdiven A€›rl›klar›

• a i  ve Estetiktir.
• Ergonomiktir.
• Kaymayan geniş basamaklar.
• ki, üç, d rt kademeli basamaklar. 
• Kullanımı pratik, taşıması kolaydır.
• Katlanabilir.
• Elektrostatik toz boya.
• akumlu e a  ambala  içerisindedir.
• ki adeti birlikte paketlenmiştir.

• ight and aesthetics.
• omfortable design.
• ide steps anti-skid protection.
• Two, three and four step.
• ractical in usage, portable and light.
• ollapsible.
• Electrostatic powder paint.
• Each item is vacuum-shrinked.
• Two items are packed in one.

4

3

2

*123

*123,*124,*125 

*124

*125
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• a i  ve Estetiktir.
• Ergonomiktir.
• Kaymayan geniş basamaklar.
• rt ve beş basamaklı merdivenler. 
• Kullanımı pratik, taşıması kolaydır.
• Katlanabilir.
• Elektrostatik toz boya ( zel metalik gümüş boya)
• akumlu e a  ambala  içerisindedir.
• ki adedi birlikte paketlenmiştir.

• ight and aesthetics.
• omfortable design.
• ide steps ani-skid protection.
• our and five step.
• ractical in usage, portable and light.
• ollapsible
• Electrostatic powder paint (special silver metalic paint).
• Each item is vacuum-shrinked.
• Two items are packed in one.

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

*128,*129

*129
*128

06

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr

arsguarantteee
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• a i  ve Estetiktir.
• Ergonomiktir.
• Kaymayan geniş basamaklar.
• rt ve beş basamaklı merdivenler. 
• Kullanımı pratik, taşıması kolaydır.
• Katlanabilir.
• Elektrostatik toz boya ( zel metalik gümüş boya)
• akumlu e a  ambala  içerisindedir.
• ki adedi birlikte paketlenmiştir.

• ight and aesthetics.
• omfortable design.
• ide steps ani-skid protection.
• our and five step.
• ractical in usage, portable and light.
• ollapsible
• Electrostatic powder paint (special silver metalic paint).
• Each item is vacuum-shrinked.
• Two items are packed in one.

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

*128,*129

*129
*128

06

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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Toros Üç Basamakl›
Merdiven

Toros ‹kili Basamakl›
Merdiven

‹ki Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

Üç Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar›

‹ki ve Üç Basamakl› 
Merdiven Ölçüleri

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

46
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22 cm 22 cm
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m
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5 

cm

38 cm

26 cm

“Toros” Merdiven

‹kili,Üçlü
Merdiven Ağ›rl›klar›

‹kili : 4.2kg
Üçlü : 7.2kg

kg

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

A

B C

2
Adet

‹kili 97 45 20 cm 
Üçlü 130.5 47 20.5 cm

A B C

• a i  ve Estetiktir.
• Ergonomiktir.
• Kaymayan geniş basamaklar.
• ki ve üç basamaklı merdivenler. 
• Kullanımı pratik, taşıması kolaydır.
• Katlanabilir.
• Elektrostatik toz boya.
• akumlu Şe a  ambala  içerisindedir.
• ki adedi birlikte paketlenmiştir.

• ight and aesthetics.
• omfortable design.
• ide steps ani-skid protection.
• Two and three step.
• ractical in usage, portable and light.
• ollapsible
• Electrostatic powder paint.
• Each item is vacuum-shrinked.
• Two items are packed in one.

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr

guara
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Toros Üç Basamakl›
Merdiven

Toros ‹kili Basamakl›
Merdiven

‹ki Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar› 

Üç Basamakl› Merdiven
Kullan›m Boyutlar›

‹ki ve Üç Basamakl› 
Merdiven Ölçüleri

y›l
 g

ara
nti

years guarantee
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38 cm

26 cm

“Toros” Merdiven

‹kili,Üçlü
Merdiven Ağ›rl›klar›

‹kili : 4.2kg
Üçlü : 7.2kg

kg

Vakumlu Şeffaf 
ambalajlarda muhafaza

A

B C

2
Adet

‹kili 97 45 20 cm 
Üçlü 130.5 47 20.5 cm

A B C

• a i  ve Estetiktir.
• Ergonomiktir.
• Kaymayan geniş basamaklar.
• ki ve üç basamaklı merdivenler. 
• Kullanımı pratik, taşıması kolaydır.
• Katlanabilir.
• Elektrostatik toz boya.
• akumlu Şe a  ambala  içerisindedir.
• ki adedi birlikte paketlenmiştir.

• ight and aesthetics.
• omfortable design.
• ide steps ani-skid protection.
• Two and three step.
• ractical in usage, portable and light.
• ollapsible
• Electrostatic powder paint.
• Each item is vacuum-shrinked.
• Two items are packed in one.

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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Üst Ask›l›k
Parças›

Birbirine Vidalanan
Demonte Gövde

Alt Gövde ve Taban
Parças›

Dört Farkl› Renk Alternatifli
Portmanto

“Rocky” Portmanto

7.65kg

kg

Orta Gövde
Parças›

Kutuda Muhafaza ve
Teslim

Beyaz

Metalik

Bordo

Siyah

y›l
 g

ara
nti

years guarantee74
 c

m

9.5cm

1
Adet

38cm

1

2

3

4

• Estetik ha i  ve dayanıklıdır.
• Çelik tabla ve g vde, u  askı kolları tümüyle demonte olup kolaylıkla taşınabilir.
• Taşıma kapasitesine karşın dizayn şekli geniş hacim oluşturmadığından dar mekan 
ve bürolar için kullanışlıdır.
• Malzeme tümüyle elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
• Siyah, bordo, beyaz renkler ve nikel kaplama opsiyonları mevcuttur.
• Yükseklik  8  cm, Taban  8 cm.
• Ağırlık  .  kg.  

• Aesthetics and light but resistant.
• Steel plate, u  body and arms are all demountable, thus can easily be 
transported.
• Ideal for small room usage due to its design and width.
• ompletely plated with electrostatic epoxy powder paint.
• Black, claret red, white, color options and nickel plated variables are available.
• eight  8  cm, late  8 cm.
• eight  .  kg. 

1 2

3

4

Ağ›rl›k: 7.65kg

*116

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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Üst Ask›l›k
Parças›

Birbirine Vidalanan
Demonte Gövde

Alt Gövde ve Taban
Parças›

Dört Farkl› Renk Alternatifli
Portmanto

“Rocky” Portmanto

7.65kg

kg

Orta Gövde
Parças›

Kutuda Muhafaza ve
Teslim

Beyaz

Metalik

Bordo

Siyah

y›l
 g

ara
nti

years guarantee74
 c

m

9.5cm

1
Adet

38cm

1

2

3

4

• Estetik ha i  ve dayanıklıdır.
• Çelik tabla ve g vde, u  askı kolları tümüyle demonte olup kolaylıkla taşınabilir.
• Taşıma kapasitesine karşın dizayn şekli geniş hacim oluşturmadığından dar mekan 
ve bürolar için kullanışlıdır.
• Malzeme tümüyle elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
• Siyah, bordo, beyaz renkler ve nikel kaplama opsiyonları mevcuttur.
• Yükseklik  8  cm, Taban  8 cm.
• Ağırlık  .  kg.  

• Aesthetics and light but resistant.
• Steel plate, u  body and arms are all demountable, thus can easily be 
transported.
• Ideal for small room usage due to its design and width.
• ompletely plated with electrostatic epoxy powder paint.
• Black, claret red, white, color options and nickel plated variables are available.
• eight  8  cm, late  8 cm.
• eight  .  kg. 

1 2

3

4

Ağ›rl›k: 7.65kg

*116

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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En Küçük 
Kare Ölçü

Taş›y›c› 
Platform

En Büyük
Kare Ölçü

Maximum Taş›ma 
Kapasitesi 300kg

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

“Çek-Sil” Altl›k

‹stenilen Ölçülerde
Ebatland›rma

En Büyük
Dikdörtgen Ölçü

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

MAX

300kg 50

50 25cm

5
Adet

• Buzdolabı, soba, kasa, ırın, dikiş makinası v.s. taşınmasında kullanılır.
• ner tekerlekl olup iren sistemi mevcuttur.
• Sağa ve sola istenilen lçüde açılabilen zelliğe sahiptir.
• Sağa ve sola min 4 . 4 .  cm.
• Sağa ve sola ma  2. 2.  cm.
• Taşıyabileceği ma  yük  00 kg.
• Yükseklik   cm.

• sed for carrying heavy goods in the houses such as refrigerators, stoves, 
 safe deposit-box, owens and sewing machines etc.
• 0  self rotating wheels supported with a brake system.
• ull n clean base has telescopic extension ability.
• immensions   4 . x4 . cm (right and left min.).
• immensions after exstensions  2. x 2. cm (right and left max.).
• Max. oad capacity 00 kg.
• eight  cm.

47.5cm

47.5cm

47.5cm

72.5cm

72.5cm

72.5cm

Ağ›rl›k: 3.6 kg

3.6kg

kg

*117

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr
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En Küçük 
Kare Ölçü

Taş›y›c› 
Platform

En Büyük
Kare Ölçü

Maximum Taş›ma 
Kapasitesi 300kg

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

“Çek-Sil” Altl›k

‹stenilen Ölçülerde
Ebatland›rma

En Büyük
Dikdörtgen Ölçü

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

MAX

300kg 50

50 25cm

5
Adet

• Buzdolabı, soba, kasa, ırın, dikiş makinası v.s. taşınmasında kullanılır.
• ner tekerlekl olup iren sistemi mevcuttur.
• Sağa ve sola istenilen lçüde açılabilen zelliğe sahiptir.
• Sağa ve sola min 4 . 4 .  cm.
• Sağa ve sola ma  2. 2.  cm.
• Taşıyabileceği ma  yük  00 kg.
• Yükseklik   cm.

• sed for carrying heavy goods in the houses such as refrigerators, stoves, 
 safe deposit-box, owens and sewing machines etc.
• 0  self rotating wheels supported with a brake system.
• ull n clean base has telescopic extension ability.
• immensions   4 . x4 . cm (right and left min.).
• immensions after exstensions  2. x 2. cm (right and left max.).
• Max. oad capacity 00 kg.
• eight  cm.

47.5cm

47.5cm

47.5cm

72.5cm

72.5cm

72.5cm

Ağ›rl›k: 3.6 kg

3.6kg

kg

*117
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20 kg

kg

Ağ›rl›k: 20 kg
Ambalajında Muhafaza

ve Teslim

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr

rsguarante

•     Somya ölçüsü 90*190 cm
•     Gerekli durumlarda ek yatak olarak çözüm üretir.
•     Katlanabilme özelliği sayesinde çok yer kaplamaz.
•     İçinde özel imal edilmiş yatak bulunmaktadır.
•     Çelik aksamları elektro statik epoksi toz boyalıdır.

•     Bunk dimensions 90*190 cm
•     As a spare bed it is a solution at necessary situations
•     It contains special designed mattress inside
•     Steel parts are plated with electro static powder paint

190 cm

90
 c

m

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

Katlanabilir
Özellik

Kapatıldığında az yer
kaplar

*130
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20 kg

kg

Ağ›rl›k: 20 kg
Ambalajında Muhafaza

ve Teslim

y›l
 g

ara
nti

years guarantee

evin@evincelik.com.trevin@evincelik.com.tr

•     Somya ölçüsü 90*190 cm
•     Gerekli durumlarda ek yatak olarak çözüm üretir.
•     Katlanabilme özelliği sayesinde çok yer kaplamaz.
•     İçinde özel imal edilmiş yatak bulunmaktadır.
•     Çelik aksamları elektro statik epoksi toz boyalıdır.

•     Bunk dimensions 90*190 cm
•     As a spare bed it is a solution at necessary situations
•     It contains special designed mattress inside
•     Steel parts are plated with electro static powder paint

190 cm

90
 c

m

Geniş ve kullan›şl› 
yüzey

Katlanabilir
Özellik

Kapatıldığında az yer
kaplar

*130
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• Laminated cloth which is wide and suitable for all kinds of ironing table

•  Size: 146* 55 cm

• Available in felt and foam up cloth

• Produced with 100 % cotton cloth

• Does not contain any canser causing substance

• Max steam passing thanks to weaving

• Geniş yüzeyi ile her türlü ütü masasına uygun laminasyonlu bez

• 146*55 cm ebatında

• Keçeli  ve süngerli olarak çeşitleri bulunmaktadır.

• %100 Pamuklu kumaştan üretilmiştir.

• Herhangi bir kansorojen madde içermez

• Dokuma özelliği nedeniyle maksimum sevide de buhar geçirgenliği bulunmaktadır

www.evincelik.com.tr

PACKAGING

WITH FELT CLOTH :12 PIECES

FOAM UP CLOTH :24 PIECES

FELT :12 PIECES

PAKET ADETLERİ

KEÇELİ BEZ İÇİN :12 ADET

SÜNGERLİ BEZ İÇİN :24 ADET

KEÇE İÇİN :12 ADET

51







24.400 39.000 63.400

24.400 39.000

24.400 39.000 63.400

24.400 39.000



24.400 39.000 63.400

24.400 39.000

24.400 39.000 63.400

24.400 39.000



Çelik Eşya Tel Çekme San. Tic. A.Ş.

Merkez: 
Eski Sanayi Bölgesi 1. Cad. 
No:104 Kayseri / TÜRKİYE
Tel : (0.352) 336 85 85 (3 Hat) 
Fax : (0.352) 336 13 14

Fabrika I: 
Organize Sanayi Bölgesi 16.Cad 
No:42 Kayseri / TÜRKİYE
Tel : (0.352) 321 14 16 (3 Hat)
Fax : (0.352) 321 20 80 

Fabrika II: 
Sivas yolu 7.km Cırgalan Mah 
338.Sk. Kayseri / TÜRKİYE
Tel : (0.352) 240 17 15-16
Fax : (0.352) 240 17 44

www.evincelik.com.tr / evin@evincelik.com.tr

Ütü Masaları

Kurutmalıklar

Merdivenler

Portmanto

Çek-Sil

www.kosgeb.gov.tr
07.11. 2014 Tarihinde

 4.000 adet basılmıştır. 

M Grup Matbaacılık A.Ş.
www.mgrup.com

Tel: 0 352 321 24 11 




