


Aura, yönetici ofislerinden bekleme salonlarına kadar çok 
farklı kullanım alanlarına sahiptir. Kumaș ve dikiș ile 
olușturulan zengin desen seçenekleri ile bulunduğu 
mekanlara değer katar. 

Aura, yapısal detaylarındaki entegre çözümler ile kusursuz 
bir görünüm sağlarken farklı açılarda sabitlenebilen esnek 
sırtı ve yenilikçi malzeme ve teknolojilerle üretilen süngeriyle 
rahat bir oturma imkanı sunar.

Aura Ailesi

Aura Yüksek Sırtlı Aura Alçak Sırtlı Aura Lounge

Șıklığın ve 
konforun 
Aura’sı
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Koltuk mekanizmasının sağ tarafındaki kol üzerinde yer alan düz 
kısmı yukarıya doğru kaldırarak koltuk yüksekliğini boyunuza göre 
ayarlayabilirsiniz. Koltuğu yükseltmek için bu hareketi yaparken 
ağırlığınızı koltuk üzerinden almanız gerekmektedir.

Oturma yükseklik ayarı 

Sırt sertlik ayarı

Oturma yükseklik ayarının altına yerleștirilmiș olan sırt sertliği 
ayar kolunu dıșarıya çekerek ve dairesel olarak çevirerek koltuk 
sırtının sertlik derecesini ayarlayabilirsiniz.
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Koltuk mekanizmasının sol tarafındaki kol ile koltuğunuzun sırt 
eğimini kontrol edebilirsiniz. Kolun uç kısmını öne doğru çevirerek 
sırt hareketini serbest bırakabilir, koltuk eğik durumda iken geriye 
doğru çevirerek koltuk sırtını dik konuma ek olarak 4 farklı 
kademede kilitleyebilirsiniz.

Șekilde gösterildiği gibi mekanizma ve sırt üzerinde bulunan 
delikleri birbirine hizalayıp vidaları yerleștirerek koltuğun sırt ve 
mekanizmasını birbirine monte ediniz.

Sırt eğim ayarı

Montaj șeması - 1 (Aura Yüksek Sırt – Alçak Sırt)
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Amortisörü șekilde gösterildiği gibi mekanizma üzerinde bulunan 
yuvaya yerleștiriniz.

Montaj șeması - 2 (Aura Yüksek Sırt – Alçak Sırt)

Tekerlekleri 5 kollu yıldız ayak üzerindeki yuvalara yerleștirerek 
bastırınız, yuvalara tam olarak oturduklarından emin olunuz.

Montaj șeması - 3 (Aura Yüksek Sırt – Alçak Sırt)

5X
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Tekerlek takılmıș yıldız ayağı mekanizmaya takılmıș amortisöre 
sıkıca yerleștiriniz. Koltuğunuz artık oturmaya hazır.

Montaj șeması - 4 (Aura Yüksek Sırt – Alçak Sırt)

Amortisörü șekilde gösterildiği gibi mekanizma üzerinde bulunan 
yuvaya yerleștiriniz.

Montaj șeması - 1 (Aura Lounge)



Plastik pabuçları, 4 kollu yıldız ayak üzerindeki yuvalara yerleștirerek 
bastırınız, yuvalara tam olarak oturduklarından emin olunuz.

Montaj șeması - 2 (Aura Lounge)

Plastik pabuç takılmıș yıldız ayağı mekanizmaya takılmıș amortisöre 
sıkıca yerleștiriniz. Koltuğunuz artık oturmaya hazır.

Montaj șeması - 2 (Aura Lounge)

Aura Lounge’ı tercih etmenizden 
dolayı teșekkür ederiz.

İyi günlerde kullanın.
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