
KALKAR KAPAK SİSTEMLERİ







Dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcılar Defne Koz ve Marco 
Susani, minimal bakış açılarını SAMET'in üstün teknolojisi  
ile birleştirerek mobilyada mükemmel fonksiyon ve sofistike 
tasarımı yarattı. SAMET MonoLift ve DuoLift Kalkar Kapak 
Sistemleri, dolap içerisinde en az yer kaplayacak ve en şık 
görünümü yaratacak şekilde tasarlandı.

Defne Koz & Marco Susani
imzalı tasarımlar...
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Defne Koz ve Marco Susani SAMET için, kullanıcılara hitap 
eden ve mobilyalarda estetik etkiler yaratan MonoLift ve 
DuoLift Kalkar Kapak Sistemleri'ni, beyaz ve gri olmak üzere 
iki farklı renkte tasarladı.
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Sessiz, Yavaş ve Mükemmel

SAMET MonoLift ve DuoLift Kalkar Kapak Sistemleri, 
kademeli açılma mekanizması sayesinde tüm mobilyalarda 
istenilen yerde durdurma imkanı sağlar. Ayrıca çarpmayı 
önleyen, yavaş ve sessiz kapanan mekanizmasıyla kullanım 
konforunu arttırır.

Güvenlik ve Konfor Bir Arada
Açma-kapama anında hızlı ve keskin hareketleri 
önleyen SAMET MonoLift ve DuoLift Kalkar 
Kapak Sistemleri, daima kullanıcı güvenliğini 
ön planda tutar. Parmak sıkışmasına karşı 
geliştirilen ara menteşeyle yüksek güvenlik sağlar. 

Güvenli Kapama
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MonoLift Kalkar Kapak Sistemleri
Zarif ve sofistike bir tasarım anlayışını benimseyen Defne Koz ve Marco Susani, mobilyalara 
şıklık ve kullanım konforu katan MonoLift Kalkar Kapak Sistemleri’ni tarz sahibi kullanıcılar 
için geliştirmiştir. MonoLift mekanizması, zarafetinin yanı sıra kullanım alanlarında 
fonksiyon mükemmelliği de sağlar.

Kolay Montaj 
SAMET MonoLift Kalkar Kapak Sistemleri, montaj sırasında 
ağırlık ve ölçü için ayar yapabilme imkânı sağlayarak 
mobilyanın ihtiyaç duyduğu dengeye ulaşır ve sorunsuz bir 
kullanım sunar.
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DuoLift Kalkar Kapak Sistemleri 
Defne Koz ve Marco Susani’nin tasarım tecrübelerinin, SAMET teknolojisiyle birleşmesiyle 
ortaya çıkan DuoLift Kalkar Kapak Sistemleri, çift kapak mekanizmalarına özel olarak 
tasarlandı. 

DuoLift Kalkar Kapak Sistemleri, mobilyaların çok daha konforlu kullanılmasına olanak 
sağlarken, SAMET’in üstün teknolojisi sayesinde parmak sıkışmaları gibi küçük kazaların 
önüne geçen inovatif çözümler ile geliştirildi. 
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