
Marla
Ceket Askısı

Kullanım ve Montaj Kılavuzu





German Design Award, Design Türkiye, IF, Good Design, 
Red Dot Design Award ve daha birçok ödüllü tasarımı 
bulunan Nurus Design Lab ekibinin yeni ürününü keșfedin. 
Nurus Design Lab imzasını tașıyan Marla ceket askısı ve 
Marla Maxi aksesuar tablalı dilsiz ușak sizin için tasarlandı.

Çalıșma ve yașam alanlarınızı daha düzenli bir hale getirmenize 
yardımcı olan Marla ve Marla Maxi modellerinin, alıșılmıșın 
dıșında tasarımı ve farklı renk seçenekleri ile yașam 
alanlarınızda tercihinize uygun bir kompozisyon 
olușturabilirsiniz.

Marla

Marla Ailesi 

Marla Maxi

Alıșılmıșın 
dıșında 
tasarım
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Taban montaj vidası (a)
Marla: 1 adet - Marla Maxi: 2 adet

Aksesuar montaj vidası (b)
Marla Maxi: 1 adet

Askı montaj vidası (c)
Marla Maxi: 2 adet

Büyük montaj anahtarı (1)
Marla: 1 adet - Marla Maxi: 1 adet

Küçük montaj anahtarı (2)
Marla Maxi: 1 adet

Montaj șeması – Vida ve anahtarlar
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Askının ayağını askı gövdesine taban montaj vidası (a) ve 
büyük montaj anahtarı (1) ile resimde gösterildiği șekilde bağlayınız. 
Montajı tamamlanmıș askıyı taban kısmını yere oturacak 
șekilde çeviriniz.

Montaj șeması (Marla)

Marla’yı tercih ettiğiniz için
teșekkür ederiz.

İyi günlerde kullanın.



Askının ayağını askı gövdesine iki adet taban montaj vidası (a) ve 
büyük montaj anahtarı (1) ile resimde gösterildiği șekilde bağlayınız. 
Parçayı taban kısmını yere oturacak șekilde çeviriniz.

Aksesuar tablasını dik konumdaki askı gövdesinin uzun borusuna 
aksesuar montaj vidası (b) ve büyük montaj anahtarını (1) kullanarak 
resimde gösterildiği șekilde monte ediniz.

Montaj șeması – 1 (Marla Maxi)

Montaj șeması – 2 (Marla Maxi)
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Düz pantolon askısını gövdenin kısa borusuna askı montaj vidası (c) 
ve küçük montaj anahtarını (2) kullanarak resimde gösterildiği 
șekilde monte ediniz.

Montaj șeması – 3 (Marla Maxi)

Montaj șeması – 4 (Marla Maxi)

Açılı ceket askısını gövdenin uzun borusuna askı montaj vidası (c) ve 
küçük montaj anahtarını (2) kullanarak resimde gösterildiği șekilde 
monte ediniz.
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Marla Maxi’yi tercih ettiğiniz 
için teșekkür ederiz. 
İyi günlerde kullanın.



nurus.com.tr

store.nurus.com.tr 


