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UPHOLSTERY TECHNICAL INFO & CARE
The colors are only indicative. The color tones may vary between dyebaths. This is not a fault and is not covered by any
guarantee.
It is not recommended to place any products in direct sunlight
or spotlights as it may cause color changes. Heavy and sharp
objects cause permanent damages on products.
Fabric
The fabrics are composed of more than one material and
show a great variety. They have different cleaning label depending on the fabric composition.

Vinyl
The artificial leather should be cleaned periodically in order
to maintain its appearance and prevent build-up of any dirt.
Stains must be cleaned with an absorbent fabric. Wipe with
water-soluble products (ph-neutral, alcohol-free, mild soap).
Strong cleaners, detergents xylene-based solutions or acetone
can cause immediate damage and deteriorate the material.
Using these materials are customer’s own risk.
Certain clothing and accessory irrevisibly dyes (ex. denim
jeans) may migrate to lighter colors. It is more likely to happen
with humidity and high temperature.
Leather

Fabric Legend
CO

Cotton

CV / VI

Viscose

LI / LIN / FL

Linen

NY

Nylon

OF

Other Fibres

PA

Polyamide

PAC / AC / PA

Acrylic

PC

Polycarbonate

PO / PE / PES / PL

Polyester

PP

Polypropylene

PVC

Thermoplastic polymer

RAY

Rayon

SILK

Silk

WOL / WO

Wool

Organic fabrics (ex. cotton, linen, rayon, silk, wool) should
be treated with solvent based cleaners. Run hand towel or
stiff brush over the surface to loosen dried-on stains. Sprinkle
with baking soda and let sit for 20 minutes. Vacuum using an
upholstery attachment. Use the cleaner and white cloth to treat
stains.
Synthetic fabrics (ex. polyester, nylon, microfibre blends) can
be cleaned with water based cleaners. The surface should be
vacuumed with an upholstery attachment and sprayed with
the cleaner. Gently scrub the fabric in circular motion with a
clean and white cloth until dry.

Genuine leathers may have scratches, bites or other types of
marks with irregularrities which are completely normal and
expected. This indicates the natural habitats of the animals.
It should be considered as marks of quality and authenticity.
Genuine leather is not an elastic material and it pulls on the
products. This effect is more recognizable on soft surfaced
products. Some leathers are very easily marked and some can
be brushed in different directions.
Do not use bristles to clean the leather, remove the dust with a
“soft and dry cloth. Do not place in direct sunlight or spotlights
as it may cause color changes. Apply leather creams every six
months to keep the leather elasticity and prevent dehydration.
Applying a neutral soap on the stains may give good results.
Strong cleaners, detergents xylene-based solutions or acetone
can cause immediate damage and deteriorate the material.
Using these materials are customer’s own risk.

DÖŞEME TEKNİK BİLGİ & BAKIM
Renkler gösterge niteliğindedir. Renk tonları, kazan farkından
dolayı değişkenlik gösterebilir. Bu bir hata değildir ve garanti
kapsamına girmez.
Hiç bir ürünün direk güneş ışınlarının veya spot ışıklarının
altında bırakılmaması tavsiye edilir. Bu durum renk farkına
sebep olabilir. Ağır ve keskin eşyalar ürünler üzerinde kalıcı
hasar bırakır.
Kumaş
Kumaşlar birden fazla malzeme kullanılarak üretilmiştir ve
çok çeşitlilik gösterir. Kumaş bileşimine göre farklı temizleme
yöntemleri bulunmaktadır.
Kumaş Tablosu
CO

Pamuk

CV / VI

Viskoz

LI / LIN / FL

Keten

NY

Naylon

OF

Diğer elyaflar

PA

Poliamid

PAC / AC / PA

Akrilik

PC

Polikarnobat

PO / PE / PES / PL

Polyester

PP

Polipropilen

PVC

Isılyoğruk çoğuz

RAY

Yapay ipek

SILK

İpek

WOL / WO

Yün

Organik kumaşlar (örn. pamuk, keten, yapay ipek, ipek, yün)
solvent bazlı temizleyiciler ile temizlenmelidir. Kurumuş lekeleri
çözmek için el havlusu veya sert bir fırça ile yüzeyi ovalayın.
Sodyum bikarbot serpin ve 20 dakika bekletin. Döşeme
aparatı kullnarak süpürün. Lekeleri temizlemek için temiz ve
beyaz bir bez kullanın.
Sentetik kumaşlar (örn. polyester, naylon, microlif karışımları)
su bazlı temizleyiciler ile temizlenebilir. Yüzey bir döşeme
paratı ile süpürülmeli ve temizleyici püskürtülmelidir. Kumaşı
kuruyana kadar temiz ve beyaz bir bezle hafifçe dairesel
hareketlerle ovun.

Suni Deri
Suni derinin görünümünü korumak ve kir oluşmasını önlemek
için periyodik olarak silinmesi gerekir. Lekeler emici bir bez
ile silinmelidir. Suda çözünür ürünlerle silin (ph-nötr, alkolsüz,
yumuşak sabun). Güçlü temizleyiciler, deterjanlar ksilen bazlı
çözeltiler veya aseton anında hasara neden olabilir ve malzemeyi bozabilir. Bu durum müşterinin kendi riskidir.
Bazı giysi ve aksesuar boyaları (örn. kot pantolon) temizlenemeyecek şekilde daha açık renklere geçebilir. Bu durum nem
ve yüksek sıcaklıkta daha çok görülür.
Hakiki Deri
Hakiki derilerde çizikler, ısırıklar veya farklı türde izler
bulunabilir. Bu tamamen normal ve beklenen bir durumdur.
İzler, hayvanların doğal yaşam alanlarını gösterir. Kalite ve
özgünlük işaretleri olarak düşünülmelidir. Hakiki deri, esneyen
bir ürün değildir ve ürünler üzerinde gerilir. Bu etki, yumuşak
yüzeyli ürünler üzerinde daha belirgin haldedir. Bazı deri üzerinde kolayca iz kalır. Bazı deriler belirli bir yönde taranabilir.
Deriyi temizlemek için fırça kullanmayın. Tozu yumuşak ve
kuru bir bez ile silin. Derinin direk güneş ışınlarının veya spot
ışıklarının altında bırakılmaması tavsiye edilir. Bu durum renk
farkına sebep olabilir. Deri elastikiyetini korumak ve dehidrasyonu önlemek için her altı ayda bir deri kremleri uygulayın.
Lekelere nötr sabun uygulanması iyi sonuçlar verebilir. Güçlü
temizleyiciler, deterjanlar ksilen bazlı çözeltiler veya aseton
anında hasara neden olabilir ve malzemeyi bozabilir. Bu
durum müşterinin kendi riskidir.

Textiles By Grade
Dereceye Göre Kumaşlar
GRADE: 5

GRADE: 1

AQUA CLEAN

GUNDER

FiestaÖ

CUERO

Donna (vinyl)

DallasÖ

FLOKSER

Sin SoleÖ (vinyl)

MysticÖ

Sin VisageÖ (vinyl)

NordicÖ
SAULEDA

GRADE: 2

Panama
Fantasy

CUERO

Alpino (vinyl)

FLOKSER

Sin Spring (vinyl)

SFC

CarabuÖ

SERGE FERRARI

Batyline-Iso

Ö

St. Glory (vinyl)

GRADE: 6

Dallas

ALYA

NeowoolÖ

Asos

CAMIRA

Vita

Petra
SummerÖ

GRADE: 7
CAMIRA

Main Line Flax

GRADE: 3
ALYA

Canyon (vinyl)

GRADE: 8

Etna (vinyl)

CAMIRA

Blazer
Synergy

New KingÖ (vinyl)
Nino
CAMIRA

CUERO

Era

GRADE: L1

Rivet

UYGUNER

BellaÖ
Miura

BugattiÖ (vinyl)
Whisper (vinyl)
Ö

DINO ZOLI

BlendÖ

GRADE: L2

FLOKSER

Leatherser

MASTROTTO

GUNDER

Bio Life (vinyl)

Nappa
Pita
Pullup

GRADE: 4

Pita

ALYA

Tornado

CAMIRA

Xtreme

IWCÖ

X2

RondoÖ

RennaÖ

WaxÖ

DINO ZOLI

UYGUNER

AlpiÖ

BrusselsÖ
FLOKSER

Eagle+ZÖ (vinyl)
Olympus+ZÖ (vinyl)
Platinium+ZÖ (vinyl)
Wonder+ZÖ (vinyl)

SAULEDA

LisosÖ
Rayure

Ö

These fabrics are included in 5A fabrics sample catalogue.

UPHOLSTERY APPROVAL

DÖŞEME ONAYI

CUSTOMER’S OWN MATERIAL

MÜŞTERİ KUMAŞI

5A must confirm and approve the customer’s fabric. 5A
may refuse to use specified upholstery materials if the final
result is not expected to meet 5A quality standards. Fabric
requirements applies to the fabrics with solid colors. Please
contact 5A support for the fabrics with pattern.

5A müşteri kumaşını görüp onaylamalıdır. 5A, müşteri
kumaşı ile çıkacak sonucun 5A kalite standartlarına uymayacağını öngörürse, belirtilen müşteri kumaşını kullanmayı
reddedebilir. Sadece düz kumaşlar kabul edilebilir. Desenli
kumaşlar için 5A desteğe sorabilirsiniz.

FABRICS & VINYLS

KUMAŞLAR & SUNİ DERİLER

All upholstery materials are divided into price groups from
1 to 8. 5A takes responsibility to purchase suitable fabrics
and other upholstery materials. For repetitive orders from
the same materials, the color may vary from the previous
order due to dyebaths in different times. Also, materials
may vary in shade.

Tüm döşeme malzemeleri 1’den 8’e kadar fiyat gruplarına
ayrılmıştır. 5A, uygun kumaş ve diğer döşeme malzemelerini satın alma sorumluluğunu üstlenir. Aynı malzemelerden
sipariş tekrar olursa, farklı zamanlarda yapılan boya banyoları sebebiyle renklerde ton farkı görülebilir. Malzemeler
ışıkta farklı renkte gözükebilir.

LEATHER
Genuine leathers are divided into two price groups. Genuine leathers may have scratches, bites or other types of
marks with irregularrities which are completely normal and
expected. This indicates the natural habitats of the animals.
It should be considered as marks of quality and authenticity.

HAKİKİ DERİ
Hakiki deriler iki fiyat grubuna ayrılır. Hakiki derilerde
çizikler, ısırıklar gibi düzensizlikler tamamen normaldir.
Başka türlü izler de görülebilir. Bu, hayvanların doğal
yaşam alanlarını gösterir. Kalite ve özgünlük işaretleri
olarak düşünülmelidir.

FOAMING

SÜNGERLEME

Upholstered products that include polyurethane foaming
have flammibility pass (FMVSS 302 : 1972).

Poliüretan süngerden oluşan döşemeli ürünler yanmazlık
testine sahiptir (FMVSS 302 : 1972).

OUR FABRIC SUPPLIERS / KUMAŞ TEDARİKÇİLERİMİZ
ALYA

www.alya.com.tr

AQUA CLEAN

www.aquaclean.com

CAMIRA

www.camirafabrics.com

CUERO

www.cuerovinyl.com

DINO ZOLI

www.dinozoli.it

FLOKSER

www.flokser.com.tr

GÜNDER

www.gundertekstil.com.tr

KVADRAT

www.kvadrat.dk

MASTROTTO

www.mastrotto.com

SAULEDA

www.sauleda.com

SFC

www.sfctekstil.com.tr

UYGUNER

www.uyguner.com.tr

ALPINO
Vinyl by CUERO

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

Chlorine
resistance

Water
repellency

GRADE: 2

Phthalate
free

Eco-friendly

Anti
Microbial

Year
guarantee

ALPINO
GRADE: 2

Alpino 23511

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

ALPINO
GRADE: 2

Alpino 23509

Alpino 23511

Alpino 23514

Alpino 23515

Alpino 23634

Alpino 23636

Alpino 23805

Alpino 24401

Alpino 24402

Alpino 24848

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

ALPINO
GRADE: 2

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

76% PVC, 22% PES, 2%PU

Weight / Ağırlık

600 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 200.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

4-5

ISO 105x12

Flammability / Yanıcılık

Pass

Water repellency / Su iticilik

Pass

EN 1021-1, BS 5852
CAL 117, NFPA 260A/UFAC Class 1

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Washable to 30°C. Wipe clean with a damp cloth, a mild soap or

30°C’ye kadar yıkanabilir. Nemli bez, hafif sabun veya uygun döşeme

proprietary upholstery shampoo. Do not bleach.

şampuanı ile temizlenebilir. Çamaşır suyu kullanmayın.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.

Alpino 23511

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

ANTIK
Leather by UYGUNER

PHTHALATE

Seating

Cushions

Water
repellency

Phthalate
free

GRADE: L2

Eco-friendly

Year
guarantee

ANTIK
GRADE: 3

IWC green

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

ANTIK
GRADE: 3

IWC yellow

IWC stone

IWC brown

IWC chestnut

IWC tan

IWC blue

IWC green

Alpi dark brown

Alpi malto

Alpi medium brown

Alpi off black

Rondo claret red

Rondo coconut

Rondo dark brown

Rondo moss

Wax bordeaux

Wax cognac

Wax tmoro

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

IWC black

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

ANTIK
GRADE: L2

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

70% PES, 30% VI

Weight / Ağırlık

550 gr ± 5%

Roll width / Top eni

14 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 30.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

3

ISO 105x12

Flammability / Yanıcılık

Optional

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Clean weekly and monthly with damp cotton cloth. When stained,
wipe with a soft and damp cotton cloth first and leave to dry. If the
stain doesn’t come out, gently rub again with a soapy wet cloth with
soft oval movements; clean the soap residue with a damp cotton cloth
and leave to dry. Cleaning should be done as soon as the staining
occurs because successful removal chance of the stain will be reduced
over time. Special leather care kits that are approved according to
the EU Standards can also be used. Using cleaning solvents, alcohol,
cologne and etc. other substances may cause permanent damage to
the leather.

Haftalık ve aylık olarak nemli pamuklu bezle temizleyin. Boyandığında,
önce yumuşak ve nemli bir pamuklu bezle silin ve kurumaya bırakın.
Leke çıkmazsa, yumuşak oval hareketlerle sabunlu ıslak bir bezle
hafifçe ovalayın; sabun kalıntısını nemli bir pamuklu bezle temizleyin
ve kurumaya bırakın. Lekenin başarılı bir şekilde çıkarılma şansı zaman
içinde azalacağından, lekelenme meydana gelir gelmez temizlik yapılmalıdır. AB standartlarına göre onaylanmış özel deri bakım kitleri de
kullanılabilir. Temizleme solventleri, alkol, kolonya vb. diğer maddelerin
kullanılması deride kalıcı hasara neden olabilir.
Not:

Note:

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

kumaş ile (COM) döşenebilir.

or specified by the customer (COM).

IWC green

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

BATYLINE-ISO
Textile by SERGE FERRARI

PHTHALATE

No Seating

Cushions

Chlorine
resistance

Flame
retardant

UV resistant

Water
repellency

GRADE: 5

Phthalate
free

Eco-friendly

Anti
Microbial

Year
guarantee

BATYLINE-ISO
GRADE: 5

7407-5005

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

BATYLINE-ISO
GRADE: 5

7407-5001

7407-5003

7407-5011

7407-5018

7407-5014

7407-5005

7407-5347

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

7407-5007

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

BATYLINE-ISO
GRADE: 5

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Weight / Ağırlık

500 gr ± 5%

Roll width / Top eni

180 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 120.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

4-5

1000 hours

Flammability / Yanıcılık

Pass

Water repellency / Su iticilik

Pass

NFP 92-507 M2, DIN4102-1 B1
B-s2,d0/EN 13501-1 Euroclass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

It is recommended to use Spray Cleaner 500 by Serge Ferrari, let
cleaning solution sit 2 to 3 minutes after spray, brush the surface
repeatedly in circular motion with a soft brush. One minute later, flush
with plenty of water, as it’s very important to avoid residue drying on
surface.

Serge Ferrari, Spray Cleaner 500 kullanılması tavsiye edilir. Temizleme
solüsyonunu yüzeye spreyledikten sonra 2-3 dakika beklemesine izin
verin. Yüzeyi yumuşak bir fırça ile dairesel hareketlerle tekrar tekrar
fırçalayın. Bir dakika sonra, yüzeyi bol suyla yıkayın. Yüzeyde kalıntı
kurumasını önlemek çok önemli olduğundan gecikmeyin.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.

Batyline-ISO 7407-5005

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

BLAZER
Fabric by CAMIRA

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

Phthalate
free

Eco-friendly

GRADE: 8

Anti
Microbial

Year
guarantee

BLAZER
GRADE: 8

Blazer CUZ1K

Blazer CUZ1E

Blazer CUZ1F

Blazer CUZ1J

Blazer CUZ1K

Blazer CUZ1L

Blazer CUZ1M

Blazer CUZ1N

Blazer CUZ1R

Blazer CUZ1T

Blazer CUZ1V

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

BLAZER
GRADE: 8

Blazer CUZ1W

Blazer CUZ2Q

Blazer CUZ2R

Blazer CUZ2S

Blazer CUZ2T

Blazer CUZ2U

Blazer CUZ2W

Blazer CUZ2X

Blazer CUZ3B

Blazer CUZ3C

Blazer CUZ3D

Blazer CUZ13

Blazer CUZ18

Blazer CUZ21

Blazer CUZ28

Blazer CUZ30

Blazer CUZ31

Blazer CUZ33

Blazer CUZ35

Blazer CUZ58

Blazer CUZ63

Blazer CUZ67

Blazer CUZ82

Blazer CUZ86

Blazer CUZ90

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

BLAZER
GRADE: 8

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

100% WO

Weight / Ağırlık

460 gr ± 5%

Roll width / Top eni

137 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Wyzenbeek)

≥ 75.000

ASTM D4157

Light fastness / Işık haslığı

4

AATCC-16 (40 hours)

Flammability / Yanıcılık

Pass

Water repellency / Su iticilik

Fail

BS EN 1021 - 1:2014, 2:2014
BS 7176:2007 low hazard

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Clean with a water-based cleaning agent or solvent. Depending on the
stain, you can use a dry-cleaning solvent, the foam of a mild detergent,

Su bazlı bir temizlik maddesi veya çözücü ile temizleyin. Lekeye bağlı
olarak, kuru temizleme çözücüsü, hafif bir deterjan köpüğü veya

or upholstery shampoo.

döşeme şampuanı kullanabilirsiniz.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

BLEND
Fabric by DINO ZOLI

PHTHALATE

Seating

Cushions

Water
repellency

Phthalate
free

GRADE: 3

Eco-friendly

Year
guarantee

BLEND
GRADE: 3

Blend 062

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

BLEND
GRADE: 3

Blend 002

Blend 007

Blend 015

Blend 020

Blend 023

Blend 025

Blend 032

Blend 035

Blend 045

Blend 062

Blend 068

Blend 074

Blend 075

Blend 084

Blend 101

Blend 121

Blend 145

Blend 429

Blend 757

Blend 1670

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

BLEND
GRADE: 3

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

70% PL, 30% VI

Weight / Ağırlık

550 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35-45 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 30.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

3

ISO 105x12

Flammability / Yanıcılık

Optional

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Clean with water-based cleanser or mild, water-free dry cleaning

Su bazlı temizleyici veya yumuşak, susuz kuru temizleme çözücüsü

solvent. Vacuum frequently using the proper attachment to avoid pilling

ile temizleyin. Kumaşın boncuklanmasını önlemek için uygun aparatı

fabric. When spill occurs treat stains promptly. The longer a stain is

kullanarak sık sık vakumlayın. Dökülme meydana geldiğinde lekelere

on the textile, the more difficult it will be to remove. A professional

derhal müdahale edin. Kumaş üzerinde leke ne kadar uzun kalırsa,

furniture cleaning service is recommended.

temizlenmesi o kadar zor olacaktır. Profesyonel bir mobilya temizleme
hizmeti önerilir.

Note:
The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Not:

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

or specified by the customer (COM).

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen
kumaş ile (COM) döşenebilir.

Blend 145

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

BRUSSELS
Velvet by EUROTEX

PHTHALATE

Seating

Cushions

Water
repellency

Phthalate
free

GRADE: 4

Eco-friendly

Year
guarantee

BRUSSELS
GRADE: 4

Brussels 015

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

BRUSSELS
GRADE: 4

Brussels 045

Brussels 001

Brussels 008

Brussels 015

Brussels 017

Brussels 019

Brussels 032

Brussels 036

Brussels 170

Brussels 210

Brussels 429

Brussels 550

Brussels 604

Brussels 670

Brussels 705

Brussels 707

Brussels 710

Brussels 751

Brussels 880

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

BRUSSELS
GRADE: 4

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

100% PES

Weight / Ağırlık

560 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 100.000

EN ISO 12945-2

Light fastness / Işık haslığı

5

EN ISO 105-B2

Flammability / Yanıcılık

Optional

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Brussels has Easy Clean technology. For stain removal you need a

Brussels, Easy Clean teknolojisine sahiptir. Lekeleri çıkarmak için

white, clean and soft cotton cloth and distilled water. First you wet the

beyaz, temiz ve yumuşak bir pamuklu bez ile su gerekir. Önce, lekeyi

stain directly on the upholstery fabric with distilled water. Proceed in

doğrudan döşemelik kumaş üzerine su ile ıslatın. Pamuklu bez ile

the same way with the cotton cloth. Then remove the stain in circular

ıslatmaya devam edin. Sonra, lekeyi dairesel hareketlerle çıkarın ve

movements and let it dry. Please do not use the cleaned area until

kurumasını bekleyin. Temizlenmiş alanı tamamen kuruyana kadar

completely dry.

kullanmayın.

Note:
The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Not:

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

or specified by the customer (COM).

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen
kumaş ile (COM) döşenebilir.

Brussels 710

Brussels 705

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

BUGATTI
Vinyl by CUERO

PHTHALATE

Seating

Cushions

Chlorine
resistance

Flame
retardant

UV resistant

Water
repellency

GRADE: 3

Phthalate
free

Eco-friendly

Anti
Microbial

Year
guarantee

BUGATTI
GRADE: 3

Bugatti 60450

Bugatti 60225

Bugatti 60445

Bugatti 60446

Bugatti 60447

Bugatti 60448

Bugatti 60449

Bugatti 60450

Bugatti 60460

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

BUGATTI
GRADE: 3

Bugatti 60481

Bugatti 60482

Bugatti 60486

Bugatti 60487

Bugatti 60489

Bugatti 60490

Bugatti 60495

Bugatti 60496

Bugatti 60497

Bugatti 60498

Bugatti 60499

Bugatti 60501

Bugatti 60502

Bugatti 60504

Bugatti 60505

Bugatti 60506

Bugatti 60508

Bugatti 61382

Bugatti 61383

Bugatti 61385

Bugatti 61386

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

BUGATTI
GRADE: 3

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

81% PVC, 16% PES, 3% AC

Weight / Ağırlık

650 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 200.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

6-7

ISO 105-B04

Flammability / Yanıcılık

Pass

Water repellency / Su iticilik

Pass

CAL 117, DIN 4102 B1, UNI9175 Class 1
BS 5852, NFPA 260A/UFAC Class 1

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Washable to 30°C. Wipe clean with a damp cloth, a mild soap or

30°C’ye kadar yıkanabilir. Nemli bez, hafif sabun veya uygun döşe-

proprietary upholstery shampoo. Do not bleach.

mem şampuanı ile temizlenebilir. Çamaşır suyu kullanmayın.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

CANYON
Vinyl by ALYA

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

Water
repellency

GRADE: 3

Phthalate
free

Eco-friendly

Year
guarantee

CANYON
GRADE: 3

Canyon 21755

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

CANYON
GRADE: 3

Canyon 21728

Canyon 21745

Canyon 21749

Canyon 21750

Canyon 21751

Canyon 21753

Canyon 21754

Canyon 21755

Canyon 21757

Canyon 21758

Canyon 22668

Canyon 22661

Canyon 22662

Canyon 22663

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

CANYON
GRADE: 3

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

70% PES, 30% VI

Weight / Ağırlık

550 gr ± 5%

Roll width / Top eni

14 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 30.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

3

ISO 105x12

Flammability / Yanıcılık

Optional

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Washable to 30°C. Wipe clean with a damp cloth, a mild soap or

30°C’ye kadar yıkanabilir. Nemli bez, hafif sabun veya uygun döşe-

proprietary upholstery shampoo. Do not bleach.

mem şampuanı ile temizlenebilir. Çamaşır suyu kullanmayın.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.

5A Design
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CARABU
Fabric by AQUA CLEAN

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

Water
repellency

Phthalate
free

GRADE: 5

Eco-friendly

Anti
Microbial

Year
guarantee

CARABU
GRADE: 5

Carabu 081

Carabu 033

Carabu 049

Carabu 057

Carabu 060

Carabu 066

Carabu 069

Carabu 070

Carabu 072

Carabu 075

Carabu 076

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

CARABU
GRADE:5

Carabu 077

Carabu 078

Carabu 080

Carabu 081

Carabu 082

Carabu 084

Carabu 086

Carabu 087

Carabu 091

Carabu 092

Carabu 094

Carabu 098

Carabu 102

Carabu 106

Carabu 107

Carabu 108

Carabu 109

Carabu 110

Carabu 131

Carabu 132

Carabu 134

Carabu 135

Carabu 136

Carabu 137

Carabu 138

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

CARABU
GRADE: 5

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

50% PES, 35% AC, 15% PA

Weight / Ağırlık

410 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

40 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 250.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

6

ISO 105-B02

Flammability / Yanıcılık

Pass

BS5852-01, EN ISO 1021 1-2

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Aqua Clean Technology eliminates small wine stains, coffee, food and
even some markers without resorting to washing with soap. For routine
maintance of your product, we recommend periodic aspirate the entire
surface. You can use a domestic vacuum cleaner with a brush adapter.

Aqua Clean Teknolojisi, sabunla yıkamaya gerek kalmadan küçük
şarap lekelerini, kahveyi, yiyecekleri ve hatta bazı keçeli kalemleri
ortadan kaldırır. Ürününüzün rutin bakımı için tüm yüzeyin periyodik olarak süpürülmesini öneririz. Fırça adaptörü ile ev tipi elektrikli
süpürge kullanabilirsiniz. Ütülemeyin. Güneşte kurutmayın. Çamaşır

Do not iron. Don’t dry in the sun. Don’t use bleach. Wash max 30°C.

suyu kullanmayın. Maksimum 30 °C’de yıkayın.
Note:
The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Not:

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

or specified by the customer (COM).

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen
kumaş ile (COM) döşenebilir.

Carabu 075

5A Design
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DALLAS
Fabric by AQUA CLEAN

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

Water
repellency

Phthalate
free

GRADE: 5

Eco-friendly

Anti
Microbial

Year
guarantee

DALLAS
GRADE: 5

Dallas 114

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

DALLAS
GRADE: 5

Dallas 101

Dallas 102

Dallas 104

Dallas 107

Dallas 108

Dallas 110

Dallas 111

Dallas 113

Dallas 114

Dallas 115

Dallas 116

Dallas 117

Dallas 120

Dallas 121

Dallas 122

Dallas 123

Dallas 125

Dallas 126

Dallas 127

Dallas 128

Dallas 129

Dallas 133

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

DALLAS
GRADE: 5

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

50% PES, 35% AC, 15% PA

Weight / Ağırlık

400 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

40 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 100.000

EN ISO 12947

Light fastness / Işık haslığı

6

ISO 105-B02

Flammability / Yanıcılık

Pass

BS5852-01, EN ISO 1021 1-2

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Aqua Clean Technology eliminates small wine stains, coffee, food and
even some markers without resorting to washing with soap. For routine
maintance of your product, we recommend periodic aspirate the entire
surface. You can use a domestic vacuum cleaner with a brush adapter.

Aqua Clean Teknolojisi, sabunla yıkamaya gerek kalmadan küçük
şarap lekelerini, kahveyi, yiyecekleri ve hatta bazı keçeli kalemleri
ortadan kaldırır. Ürününüzün rutin bakımı için tüm yüzeyin periyodik olarak süpürülmesini öneririz. Fırça adaptörü ile ev tipi elektrikli
süpürge kullanabilirsiniz. Ütülemeyin. Güneşte kurutmayın. Çamaşır

Do not iron. Don’t dry in the sun. Don’t use bleach. Wash max 30°C.

suyu kullanmayın. Maksimum 30 °C’de yıkayın.
Note:
The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Not:

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

or specified by the customer (COM).

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen
kumaş ile (COM) döşenebilir.

Dallas 121

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

ERA

Fabric by CAMIRA

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

Phthalate
free

GRADE: 3

Anti
Microbial

Year
guarantee

ERA
GRADE: 3

Era CSE20

Era CSE01

Era CSE02

Era CSE03

Era CSE05

Era CSE06

Era CSE07

Era CSE08

Era CSE09

Era CSE10

Era CSE11

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

ERA
GRADE: 3

Era CSE12

Era CSE13

Era CSE14

Era CSE15

Era CSE16

Era CSE17

Era CSE18

Era CSE19

Era CSE20

Era CSE21

Era CSE23

Era CSE24

Era CSE25

Era CSE26

Era CSE27

Era CSE28

Era CSE29

Era CSE30

Era CSE31

Era CSE32

Era CSE33

Era CSE34

Era CSE35

Era CSE36

Era CSE38

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

ERA
GRADE: 3

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

100% PES

Weight / Ağırlık

320 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Wyzenbeek)

≥ 100.000

ASTM D4157-13

Light fastness / Işık haslığı

5

ISO 105-B02

Flammability / Yanıcılık

Pass

Water repellency / Su iticilik

Fail

EN1021-1 & EN1021-2
BS 7176 Low Hazard

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Clean with a water-based cleaning agent or solvent. Depending on the
stain, you can use a dry-cleaning solvent, the foam of a mild detergent,

Su bazlı bir temizlik maddesi veya çözücü ile temizleyin. Lekeye bağlı
olarak, kuru temizleme çözücüsü, hafif bir deterjan köpüğü veya

or upholstery shampoo.

döşeme şampuanı kullanabilirsiniz.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

FIESTA
Fabric by GUNDER

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

GRADE: 1

Phthalate
free

Year
guarantee

FIESTA
GRADE: 1

Fiesta 10

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

FIESTA
GRADE: 1

Fiesta 01

Fiesta 02

Fiesta 03

Fiesta 04

Fiesta 05

Fiesta 06

Fiesta 07

Fiesta 08

Fiesta 09

Fiesta 10

Fiesta 11

Fiesta 12

Fiesta 13

Fiesta 14

Fiesta 15

Fiesta 16

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

FIESTA
GRADE: 1

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

100% PES

Weight / Ağırlık

250 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 78.000

ISO 12947-2:1998

Light fastness / Işık haslığı

4

ISO 105-B02:1994

Flammability / Yanıcılık

Pass

BS 5852 Part 1, BS EN 1021-1

Water repellency / Su iticilik

Fail

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

For product cleaning, use dry cleaning methods only. Do not use liquid
dissolvents (alcohol, water, etc). Avoid expose directly sunlight. Stains
such as oil, chocolate, gum should never be cleaned with liquids. Dust
can be taken with soft-brush vacuum cleaner daily or weekly.

Ürün temizliği için sadece kuru temizleme yöntemlerini kullanın. Sıvı
çözücüler (alkol, su, vb.) kullanmayın. Doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın. Yağ, çikolata, sakız gibi lekeler asla sıvılarla temizlenmemelidir. Toz, yumuşak fırça elektrikli süpürge ile günlük veya haftalık
olarak alınabilir.

Note:
The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Not:

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

or specified by the customer (COM).

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen
kumaş ile (COM) döşenebilir.

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

LISOS
Fabric by SAULEDA

PHTHALATE

No Seating

Cushions

Chlorine
resistance

Flame
retardant

UV resistant

Water
repellency

GRADE: 5

Phthalate
free

Eco-friendly

Anti
Microbial

Year
guarantee

LISOS
GRADE: 5

Lisos 3714

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

LISOS
GRADE: 5

Lisos 3701

Lisos 3703

Lisos 3704

Lisos 3705

Lisos 3709

Lisos 3711

Lisos 3713

Lisos 3714

Lisos 3717

Lisos 3718

Lisos 3720

Lisos 3721

Lisos 3722

Lisos 3723

Lisos 3725

Lisos 3726

Lisos 3729

Lisos 3730

Lisos 3732

Lisos 3733

Lisos 3735

Lisos 3736

Lisos 3823

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

LISOS
GRADE: 5

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

100% AC (solution dyed)

Weight / Ağırlık

260 gr ± 5%

Roll width / Top eni

160 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

50 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

Pass

Light fastness / Işık haslığı

7-8

Flammability / Yanıcılık

Pass

Water repellency / Su iticilik

Pass

AS2001.2

UNE 1021, IMO PEF 2010 ANEX 1
BS 5852

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Wipe with a damp or soapy cloth. It is recommended to brush with
soapy water and a soft brush. Do not use bleach, detergent, gas,
gasoline, diesel oil, thinner, acetone. Remove dirt regularly by gentle
brushing or vacuuming the fabric. Do not use hot water (above 30ºC)

Nemli veya sabunlu bir bezle silin. Sabunlu su ve yumuşak bir fırça ile
fırçalanması tavsiye edilir. Çamaşır suyu, deterjan, gaz, benzin, mazot,
tiner, aseton kullanmayın. Kumaşı hafifçe fırçalayarak veya vakumlayarak kiri düzenli olarak temizleyin. Sıcak su (30ºC’nin üzerinde)
veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın. Kumaşı açık havada
kurumaya bırakın.

or high-pressure cleaners. Let the fabric dry completely outdoors.
Note:
The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Not:

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

or specified by the customer (COM).

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen
kumaş ile (COM) döşenebilir.

Lisos 3722

Lisos 3711

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

MIURA
Leather by UYGUNER

PHTHALATE

Seating

Cushions

Water
repellency

Phthalate
free

GRADE: L1

Eco-friendly

Year
guarantee

MIURA
GRADE: L1

Miura 281

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

MIURA
GRADE: L1

Miura 113

Miura 128

Miura 144

Miura 159

Miura 221

Miura 281

Miura 299

Miura 234

Miura 358

Miura 373

Miura 374

Miura 388

Miura 392

Miura 518

Miura 641

Miura 921

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

MIURA
GRADE: L1

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

70% PES, 30% VI

Weight / Ağırlık

550 gr ± 5%

Roll width / Top eni

14 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 30.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

3

ISO 105x12

Flammability / Yanıcılık

Optional

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Clean weekly and monthly with damp cotton cloth. When stained,
wipe with a soft and damp cotton cloth first and leave to dry. If the
stain doesn’t come out, gently rub again with a soapy wet cloth with
soft oval movements; clean the soap residue with a damp cotton cloth
and leave to dry. Cleaning should be done as soon as the staining
occurs because successful removal chance of the stain will be reduced
over time. Special leather care kits that are approved according to
the EU Standards can also be used. Using cleaning solvents, alcohol,
cologne and etc. other substances may cause permanent damage to
the leather.

Haftalık ve aylık olarak nemli pamuklu bezle temizleyin. Boyandığında,
önce yumuşak ve nemli bir pamuklu bezle silin ve kurumaya bırakın.
Leke çıkmazsa, yumuşak oval hareketlerle sabunlu ıslak bir bezle
hafifçe ovalayın; sabun kalıntısını nemli bir pamuklu bezle temizleyin
ve kurumaya bırakın. Lekenin başarılı bir şekilde çıkarılma şansı zaman
içinde azalacağından, lekelenme meydana gelir gelmez temizlik yapılmalıdır. AB standartlarına göre onaylanmış özel deri bakım kitleri de
kullanılabilir. Temizleme solventleri, alkol, kolonya vb. diğer maddelerin
kullanılması deride kalıcı hasara neden olabilir.
Not:

Note:

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

kumaş ile (COM) döşenebilir.

or specified by the customer (COM).

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

MYSTIC
Fabric by AQUA CLEAN

PHTHALATE

Seating

Cushions

Water
repellency

Phthalate
free

Eco-friendly

GRADE: 5

Anti
Microbial

Year
guarantee

MYSTIC
GRADE: 5

Mystic 105

Mystic 008

Mystic 001

Mystic 003

Mystic 005

Mystic 007

Mystic 018

Mystic 038

Mystic 050

Mystic 052

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

MYSTIC
GRADE: 5

Mystic 061

Mystic 062

Mystic 064

Mystic 065

Mystic 066

Mystic 068

Mystic 069

Mystic 073

Mystic 105

Mystic 112

Mystic 114

Mystic 131

Mystic 136

Mystic 213

Mystic 214

Mystic 250

Mystic 311

Mystic 324

Mystic 373

Mystic 387

Mystic 395

Mystic 503

Mystic 510

Mystic 514

Mystic 602

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

MYSTIC
GRADE: 5

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

100% PES

Weight / Ağırlık

450 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

40 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 200.000

EN ISO 12947

Light fastness / Işık haslığı

4-5

ISO 105x12

Flammability / Yanıcılık

Fail

Water repellency / Su iticilik

Fail

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Aqua Clean Technology eliminates small wine stains, coffee, food and
even some markers without resorting to washing with soap. For routine
maintance of your product, we recommend periodic aspirate the entire
surface. You can use a domestic vacuum cleaner with a brush adapter.

Aqua Clean Teknolojisi, sabunla yıkamaya gerek kalmadan küçük
şarap lekelerini, kahveyi, yiyecekleri ve hatta bazı keçeli kalemleri
ortadan kaldırır. Ürününüzün rutin bakımı için tüm yüzeyin periyodik olarak süpürülmesini öneririz. Fırça adaptörü ile ev tipi elektrikli
süpürge kullanabilirsiniz. Ütülemeyin. Güneşte kurutmayın. Çamaşır

Do not iron. Don’t dry in the sun. Don’t use bleach. Wash max 30°C.

suyu kullanmayın. Maksimum 30 °C’de yıkayın.
Note:
The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Not:

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

or specified by the customer (COM).

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen
kumaş ile (COM) döşenebilir.

Mystic 068

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

NEOWOOL
Fabric by ALYA

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

Phthalate
free

Eco-friendly

GRADE: 6

Anti
Microbial

Year
guarantee

NEOWOOL
GRADE: 6

Pink

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

NEOWOOL
GRADE: 6

Anthracite

Aqua

Black

Bordeaux

Curry

Green

Grey

Kiwi

Mandarin

Maroc

Pink

Red

Ruby

Silver

Stone

Taupe

Yellow

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

NEOWOOL
GRADE: 6

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

75% WO, 25% PA

Weight / Ağırlık

620 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

40-50 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 83.000

EN ISO 12947-2:1999&4

Light fastness / Işık haslığı

3-4

ISO 105-B02:2002

Flammability / Yanıcılık

Pass

BS 5852-1:1979 - 0&1

Water repellency / Su iticilik

Fail

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

For product cleaning, use dry cleaning methods only. Do not use liquid
dissolvents (alcohol, water, etc). Avoid expose directly sunlight. Stains
such as oil, chocolate, gum should never be cleaned with liquids. Dust
can be taken with soft-brush vacuum cleaner daily or weekly.

Ürün temizliği için sadece kuru temizleme yöntemlerini kullanın. Sıvı
çözücüler (alkol, su, vb.) kullanmayın. Doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın. Yağ, çikolata, sakız gibi lekeler asla sıvılarla temizlenmemelidir. Toz, yumuşak fırça elektrikli süpürge ile günlük veya haftalık
olarak alınabilir.

Note:
The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Not:

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

or specified by the customer (COM).

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen
kumaş ile (COM) döşenebilir.

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

NEW KING
Vinyl by ALYA

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

Water
repellency

Phthalate
free

GRADE: 3

Eco-friendly

Anti
Microbial

Year
guarantee

NEW KING
GRADE: 3

New King 13722

13717

New King 6

New King 13591

New King 13592

New King 13719

New King 13721

New King 13722

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

NEW KING
GRADE: 3

New King 13723A

New King 13724B

New King 13725A

New King 13727

New King 13742

New King 13743

New King 13822

New King 13823

New King 13824

New King 17560

New King 17561

New King 17563

New King 17565

New King 17566

New King 17567

New King 17568

New King 17662

New King 24327

New King 24328

New King 24329

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

NEW KING
GRADE: 3

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

76% PVC, 22% PES, 2% PU

Weight / Ağırlık

600 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

30 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 230.000

EN ISO 12947-2:1999

Light fastness / Işık haslığı

5

DIN EN ISO 105-B02

Flammability / Yanıcılık

Pass

BS 5852-1:1979

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

While cleaning the stains, it should be started around the stain and it
is correct to clean the stain without scattering. Marker stains can be
cleaned with %20 ethanol. Coffee, milk, tea, cosmetics, syrups and
juices can be cleaned with 40°C warm water. In oil stains, the top of
the stain should be wiped with a brush and perchloroethylene after
being covered with chalk. Do not use detergent, colored soaps and

Lekeleri temizlerken, lekenin etrafından başlayıp ve lekenin dağılmadan
temizlenmesine dikkat edilmelidir. Keçeli kalem lekeleri, %20 etanol
ile temizlenebilir. Kahve, süt, çay, kozmetik, şuruplar ve meyve suları
40°C ılık su ile temizlenebilir. Yağ lekelerinde, lekenin üstü tebeşirle kaplandıktan sonra bir fırça ve perkloretilen ile silinmelidir. Deterjan, renkli sabun kullanmayın ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

avoid expose directly sunlight.

Not:
Note:

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

kumaş ile (COM) döşenebilir.

or specified by the customer (COM).

New King 13822
New King 24329

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

NORDIC
Fabric by AQUA CLEAN

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

Water
repellency

Phthalate
free

GRADE: 5

Eco-friendly

Anti
Microbial

Year
guarantee

NORDIC
GRADE: 5

Nordic 115

Nordic 111

Nordic 101

Nordic 104

Nordic 108

Nordic 113

Nordic 114

Nordic 115

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

NORDIC
GRADE: 5

Nordic 127

Nordic 116

Nordic 117

Nordic 118

Nordic 119

Nordic 120

Nordic 121

Nordic 125

Nordic 128

Nordic 129

Nordic 130

Nordic 131

Nordic 132

Nordic 901

Nordic 904

Nordic 905

Nordic 906

Nordic 907

Nordic 909

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

NORDIC
GRADE: 5

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

50% PES, 35% AC, 15% PA

Weight / Ağırlık

410 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

40 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 100.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

6

ISO 105-B02

Flammability / Yanıcılık

Pass

BS5852-01, EN ISO 1021 1-2

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Aqua Clean Technology eliminates small wine stains, coffee, food and
even some markers without resorting to washing with soap. For routine
maintance of your product, we recommend periodic aspirate the entire
surface. You can use a domestic vacuum cleaner with a brush adapter.

Aqua Clean Teknolojisi, sabunla yıkamaya gerek kalmadan küçük
şarap lekelerini, kahveyi, yiyecekleri ve hatta bazı keçeli kalemleri
ortadan kaldırır. Ürününüzün rutin bakımı için tüm yüzeyin periyodik olarak süpürülmesini öneririz. Fırça adaptörü ile ev tipi elektrikli
süpürge kullanabilirsiniz. Ütülemeyin. Güneşte kurutmayın. Çamaşır

Do not iron. Don’t dry in the sun. Don’t use bleach. Wash max 30°C.

suyu kullanmayın. Maksimum 30 °C’de yıkayın.
Note:
The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Not:

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

or specified by the customer (COM).

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen
kumaş ile (COM) döşenebilir.
Nordic 115

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

OLYMPUS+Z
Vinyl by FLOKSER

PHTHALATE

Seating

Cushions

Chlorine
resistance

Flame
retardant

UV resistant

Water
repellency

GRADE: 4

Phthalate
free

Eco-friendly

Anti
Microbial

Year
guarantee

OLYMPUS+Z
GRADE: 4

Olympus 040

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

OLYMPUS+Z
GRADE: 4

Olympus+Z 015

Olympus+Z 020

Olympus+Z 025

Olympus+Z 035

Olympus+Z 040

Olympus+Z 045

Olympus+Z 060

Olympus+Z 125

Olympus+Z 140

Olympus+Z 235

Olympus+Z 315

Olympus+Z 330

Olympus+Z 340

Olympus+Z 360

Olympus+Z 605

Olympus+Z 902

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

OLYMPUS+Z
GRADE: 4

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
84% PVC, 7% PES, 7% COT,

Composition / Bileşim

2% AC

Weight / Ağırlık

650 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

30 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 200.000

ISO 12947

Light fastness / Işık haslığı

6-7

ISO 105-B02
Cal TB 116 & 117
EN 1021 Part1&2

Flammability / Yanıcılık

Pass

IMO FTP Code Annex 1 Part 8
DIN 4102 B2 BS
BS 5852 Part1 Ignition Source 5

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

CTRL+Z Technology: Remove any excess residue on the vinyl surface.
Apply water over the stain, either directly or using a damp cloth. Wait
a few seconds. Press down over the stain with a damp cloth and rub
gently over the vinyl surface in circular movements. If the stain doesn’t
come off completely, repeat the process as required.

CTRL + Z Teknolojisi: Vinil yüzeyindeki fazla kiri silin. Leke üzerine
doğrudan veya nemli bir bezle su koyun. Birkaç saniye bekleyin. Lekeyi
nemli bir bezle bastırın ve dairesel hareketlerle vinil yüzeyin üzerine
hafifçe sürün. Leke tamamen çıkmazsa, işlemi leke çıkana kadartekrarlayın.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

RENNA
Fabric by DINO ZOLI

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

Water
repellency

GRADE: 4

Phthalate
free

Year
guarantee

RENNA
GRADE: 4

Renna 027

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

RENNA
GRADE: 4

Renna 053

Renna 020

Renna 025

Renna 027

Renna 030

Renna 032

Renna 050

Renna 061

Renna 062

Renna 064

Renna 074

Renna 076

Renna 081

Renna 084

Renna 104

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

RENNA
GRADE: 4

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

100% PL

Weight / Ağırlık

490 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 20.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

3

ISO 105x12

Flammability / Yanıcılık

Pass

CAL 117-2013

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Clean with water-based cleanser or mild, water-free dry cleaning

Su bazlı temizleyici veya yumuşak, susuz kuru temizleme çözücüsü ile

solvent. Vacuum frequently using the proper attachment. When spill oc-

temizleyin. Uygun aparatı kullanarak sık sık vakumlayın. Dökülme mey-

curs treat stains promptly. The longer a stain is on the textile, the more

dana geldiğinde lekelere derhal müdahale edin. Kumaş üzerinde leke

difficult it will be to remove. A professional furniture cleaning service is

ne kadar uzun kalırsa, temizlenmesi o kadar zor olacaktır. Profesyonel

recommended.

bir mobilya temizleme hizmeti önerilir.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.

Renna 027

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

SIN SOLE
Vinyl by FLOKSER

PHTHALATE

Seating

Cushions

Water
repellency

GRADE: 1

Phthalate
free

Year
guarantee

SIN SOLE
GRADE: 1

Sin Sole 516

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

SIN SOLE
GRADE: 1

Sin Sole 003

Sin Sole 016

Sin Sole 020

Sin Sole 036

Sin Sole 055

Sin Sole 065

Sin Sole 110

Sin Sole 120

Sin Sole 221

Sin Sole 242

Sin Sole 270

Sin Sole 300

Sin Sole 322

Sin Sole 345

Sin Sole 410

Sin Sole 417

Sin Sole 427

Sin Sole 515

Sin Sole 516

Sin Sole 527

Sin Sole 600

Sin Sole 602

Sin Sole 605

Sin Sole 620

Sin Sole 901

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

SIN SOLE
GRADE: 1

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

74% PVC, 2% PU, 24% PES

Weight / Ağırlık

550 gr ± 5%

Roll width / Top eni

142 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 30.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

3

ISO 105x12

Flammability / Yanıcılık

Optional

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Wipe with water-soluble products (ph-neutral, alcohol-free,
mild soap). Strong cleaners, detergents xylene-based solutions
or acetone can cause immediate damage and deteriorate the
material.

Suda çözünür ürünlerle silin (ph-nötr, alkolsüz, yumuşak sabun).
Güçlü temizleyiciler, deterjanlar ksilen bazlı çözeltiler veya
aseton anında hasara neden olabilir ve malzemeyi bozabilir.
Not:

Note:

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

kumaş ile (COM) döşenebilir.

or specified by the customer (COM).

Sin Sole 620

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
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SIN SPRING
Vinyl by FLOKSER

PHTHALATE

Seating

Cushions

Chlorine
resistance

Flame
retardant

UV resistant

GRADE: 2

Water
repellency

Phthalate
free

Anti
Microbial

Year
guarantee

SIN SPRING
GRADE: 2

Sin Spring 330

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

SIN SPRING
GRADE: 2

Sin Spring 270

Sin Spring 001

Sin Spring 005

Sin Spring 015

Sin Spring 020

Sin Spring 060

Sin Spring 220

Sin Spring 320

Sin Spring 323

Sin Spring 330

Sin Spring 340

Sin Spring 430

Sin Spring 500

Sin Spring 515

Sin Spring 525

Sin Spring 600

Sin Spring 615

Sin Spring 901

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

SIN SPRING
GRADE: 2

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

76% PVC, 2% AC, 22% PES

Weight / Ağırlık

600 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

30 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 100.000

DIN 53863

Light fastness / Işık haslığı

5-6

ISO 105-B02

Flammability / Yanıcılık

Pass

Cal TB 116 & 117/ NFPA 260
BS 5852 Part I Ignition Source 1
EN 1021 Part 1 & 2
Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Wipe with water-soluble products (ph-neutral, alcohol-free,
mild soap). Strong cleaners, detergents xylene-based solutions
or acetone can cause immediate damage and deteriorate the
material.

Suda çözünür ürünlerle silin (ph-nötr, alkolsüz, yumuşak sabun).
Güçlü temizleyiciler, deterjanlar ksilen bazlı çözeltiler veya
aseton anında hasara neden olabilir ve malzemeyi bozabilir.
Not:

Note:
The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics
of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied
or specified by the customer (COM).

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri
(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen
kumaş ile (COM) döşenebilir.

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
+90 212 675 02 64 - info@5adesign.com.tr - www.5adesign.com.tr

SIN VISAGE
Vinyl by FLOKSER

PHTHALATE

Seating

Cushions

Water
repellency

GRADE: 1

Phthalate
free

Year
guarantee

SIN VISAGE
GRADE: 1

Sin Visage 035

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

SIN VISAGE
GRADE: 1

Sin Visage 001

Sin Visage 002

Sin Visage 010

Sin Visage 031

Sin Visage 035

Sin Visage 060

Sin Visage 220

Sin Visage 226

Sin Visage 305

Sin Visage 320

Sin Visage 366

Sin Visage 425

Sin Visage 440

Sin Visage 520

Sin Visage 525

Sin Visage 590

Sin Visage 595

Sin Visage 605

Sin Visage 620

Sin Visage 901

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

SIN VISAGE
GRADE: 1

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

77% PVC, 21% PES, 2% PU

Weight / Ağırlık

590 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

30 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 20.000

ISO 5470-2

Light fastness / Işık haslığı

4-5

ISO 105-B02

Flammability / Yanıcılık

Optional

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Wipe with water-soluble products (ph-neutral, alcohol-free,
mild soap). Strong cleaners, detergents xylene-based solutions
or acetone can cause immediate damage and deteriorate the
material.

Suda çözünür ürünlerle silin (ph-nötr, alkolsüz, yumuşak sabun).
Güçlü temizleyiciler, deterjanlar ksilen bazlı çözeltiler veya
aseton anında hasara neden olabilir ve malzemeyi bozabilir.
Not:

Note:

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

kumaş ile (COM) döşenebilir.

or specified by the customer (COM).

Sin Visage 901
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ST. GLORY
Vinyl by FLOKSER

PHTHALATE

Seating

Cushions

Water
repellency

GRADE: 2

Phthalate
free

Year
guarantee

ST. GLORY
GRADE: 2

St. Glory 303

St. Glory 007

St. Glory 001

St. Glory 005

St. Glory 006

St. Glory 027

St. Glory 028

St. Glory 042

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

ST. GLORY
GRADE: 2

St. Glory 068

St. Glory 120

St. Glory 257

St. Glory 260

St. Glory 275

St. Glory 303

St. Glory 306

St. Glory 308

St. Glory 310

St. Glory 317

St. Glory 360

St. Glory 370

St. Glory 405

St. Glory 430

St. Glory 460

St. Glory 480

St. Glory 525

St. Glory 580

St. Glory 602

St. Glory 606

St. Glory 625

St. Glory 901

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

ST. GLORY
GRADE: 2

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

76% PVC, 22% PES, 2% PU

Weight / Ağırlık

540 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 20.000

ISO 5470-2

Light fastness / Işık haslığı

4-5

ISO 105-B02

Flammability / Yanıcılık

Optional

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

In case of spills such as coffee and tea, use a cloth or paper
with high absorbency. Do not wipe it immediately. Let the stain
be absorbed by the cloth or paper. Wipe off any remaining
stain with a soft absorbent cloth or paper in a gentle circular
motion. For oil stains, wipe the surface with a clean damp
cloth after wiping it gently with soapy cotton cloth. Do not use
cleaners containing bleach.

Kahve ve çay gibi dökülmeler durumunda, yüksek emiciliği
olan bir bez veya kağıt kullanın. Hemen silmeyin. Lekenin bez
veya kağıt tarafından emilmesini sağlayın. Kalan lekeleri yumuşak, emici bir bezle veya kağıtla hafif dairesel hareketlerle
silin. Yağ lekeleri için, sabunlu pamuklu bezle hafifçe sildikten
sonra yüzeyi temiz ve nemli bir bezle silin. Çamaşır suyu içeren
temizleyiciler kullanmayın.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.

St. Glory 275

5A Design
İkitelli Masko 5A Blok no:27/29 Istanbul, Turkey
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SUMMER
Fabric by SFC

PHTHALATE

No Seating

Cushions

Chlorine
resistance

UV resistant

Water
repellency

GRADE: 2

Phthalate
free

Eco-friendly

Anti
Microbial

Year
guarantee

SUMMER
GRADE: 2

Blend 1000

Summer 042 Line

Summer 001

Summer 005

Summer 022

Summer 025

Summer 042

Summer 050

Summer 120

Summer 220

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

SUMMER
GRADE: 2

Summer 250

Summer 260 Line

Summer 260

Summer 270

Summer 400 Line

Summer 400

Summer 410

Summer 420

Summer 430

Summer 440

Summer 510

Summer 520

Summer 535

Summer 540

Summer 550

Summer 550 Line

Summer 545

Summer 570

Summer 580

Summer 580 Line

Summer 610

Summer 650 Line

Summer 650

Summer 670

Summer 901

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

SUMMER
GRADE: 2

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

100% PP

Weight / Ağırlık

325 gr ± 5%

Roll width / Top eni

145 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

Pass

Light fastness / Işık haslığı

7-8

Flammability / Yanıcılık

Fail

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Remove solid particles with ultimate care without diffusing, with the
help of a soft spatula. Blot the liquid stain gently with a high-absorbent
material. Pat dry the area gently with a dry material to remove the
remaining humidity. If the stain from the spill remains, remove the stain
with a soapy cloth without diffusing the stain. After each rubbing motion refresh the clean soapy cloth in order to prevent soiling. To remove
dust, use a vacuum cleaner or a soft brush. Petrolium and alkali based
solvents should not be used for cleaning.

Yumuşak bir spatula yardımı ile katı partikülleri, dağıtmadan, dikkatlice
çıkarın. Sıvı lekeye, yüksek emici bir bez ile hafifçe dokunun. Kalan
nemi gidermek için alanı kuru bir bez ile hafifçe kurutun. Dökülmeden
kaynaklanan leke kalırsa, lekeyi dağıtmadan sabunlu bir bezle çıkarın.
Her sürtünme hareketinden sonra kirlenmeyi önlemek için temiz sabunlu
bezi yenileyin. Tozu temizlemek için elektrikli süpürge veya yumuşak
bir fırça kullanın. Temizlik için petrol ve alkali bazlı çözücüler kullanılmamalıdır.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.

Summer 260

Summer 025
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SYNERGY
Fabric by CAMIRA

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

Phthalate
free

Anti
Microbial

GRADE: 8

Eco-friendly

Year
guarantee

SYNERGY
GRADE: 8

Synergy LDS62

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

SYNERGY
GRADE: 8

Synergy LDS20

Synergy LDS22

Synergy LDS25

Synergy LDS28

Synergy LDS31

Synergy LDS35

Synergy LDS36

Synergy LDS37

Synergy LDS44

Synergy LDS46

Synergy LDS50

Synergy LDS52

Synergy LDS53

Synergy LDS55

Synergy LDS56

Synergy LDS58

Synergy LDS59

Synergy LDS60

Synergy LDS62

Synergy LDS65

Synergy LDS68

Synergy LDS71

Synergy LDS76

Synergy LDS80

Synergy LDS81

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

SYNERGY
GRADE: 8

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

95% WO, 5% NY

Weight / Ağırlık

400 gr ± 5%

Roll width / Top eni

137 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 100.000

D4966

Light fastness / Işık haslığı

4

AATCC-16 (40 hours)

Flammability / Yanıcılık

Pass

Water repellency / Su iticilik

Fail

BS EN 1021 - 1:2014, 2:2014
BS 7176:2007 low hazard

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Clean with a water-based cleaning agent or solvent. Depending on the
stain, you can use a dry-cleaning solvent, the foam of a mild detergent,

Su bazlı bir temizlik maddesi veya çözücü ile temizleyin. Lekeye bağlı
olarak, kuru temizleme çözücüsü, hafif bir deterjan köpüğü veya

or upholstery shampoo.

döşeme şampuanı kullanabilirsiniz.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.
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WHISPER
Vinyl by CUERO

PHTHALATE

Seating

Cushions

Chlorine
resistance

Flame
retardant

UV resistant

Water
repellency

GRADE: 3

Phthalate
free

Eco-friendly

Year
guarantee

WHISPER
GRADE: 3

Whisper 40605

Whisper 40413

Whisper 39130

Whisper 39132

Whisper 40411

Whisper 40415

Whisper 40430

Whisper 40434

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

WHISPER
GRADE: 3

Whisper 40435

Whisper 40471

Whisper 40491

Whisper 40492

Whisper 40949

Whisper 40604

Whisper 40605

Whisper 40606

Whisper 40612

Whisper 40619

Whisper 40949

Whisper 41941

Whisper 41942

Whisper 42948

Whisper 42949

Whisper 42950

Whisper 42951

Whisper 42953

Whisper 43174

Whisper 44505

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

WHISPER
GRADE: 3

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

81% AC, 16% PES, 3% AC

Weight / Ağırlık

650 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 300.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

7+

ISO 105 E03

Flammability / Yanıcılık

Pass

Water repellency / Su iticilik

Pass

UNI 9175 Class 1, EN 1201 1&2
BS 5852 S 0.1, NFPA 260A/UFAC Class 1

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Washable to 30°C. Wipe clean with a damp cloth, a mild soap or

30°C’ye kadar yıkanabilir. Nemli bez, hafif sabun veya uygun döşe-

proprietary upholstery shampoo. Do not bleach.

mem şampuanı ile temizlenebilir. Çamaşır suyu kullanmayın.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.
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WONDER+Z
Vinyl by FLOKSER

PHTHALATE

Seating

Cushions

Chlorine
resistance

Flame
retardant

UV resistant

Water
repellency

GRADE: 4

Phthalate
free

Eco-friendly

Anti
Microbial

Year
guarantee

WONDER+Z
GRADE: 4

Wonder+Z 510

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

WONDER+Z
GRADE: 4

Wonder+Z 002

Wonder+Z 060

Wonder+Z 010

Wonder+Z 020

Wonder+Z 025

Wonder+Z 220

Wonder+Z 330

Wonder+Z 407

Wonder+Z 410

Wonder+Z 510

Wonder+Z 605

Wonder+Z 620

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

WONDER+Z
GRADE: 4

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
84% PVC, 7% PES, 7% COT,

Composition / Bileşim

2% AC

Weight / Ağırlık

680 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

30 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 200.000

ISO 12947

Light fastness / Işık haslığı

6-7

ISO 105-B02
Cal TB 116 & 117
EN 1021 Part1&2

Flammability / Yanıcılık

Pass

IMO FTP Code Annex 1 Part 8
DIN 4102 B2 BS
BS 5852 Part1 Ignition Source 5

Water repellency / Su iticilik

Pass

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

CTRL+Z Technology: Remove any excess residue on the vinyl surface.
Apply water over the stain, either directly or using a damp cloth. Wait
a few seconds. Press down over the stain with a damp cloth and rub
gently over the vinyl surface in circular movements. If the stain doesn’t
come off completely, repeat the process as required.

CTRL + Z Teknolojisi: Vinil yüzeyindeki fazla kiri silin. Leke üzerine
doğrudan veya nemli bir bezle su koyun. Birkaç saniye bekleyin. Lekeyi
nemli bir bezle bastırın ve dairesel hareketlerle vinil yüzeyin üzerine
hafifçe sürün. Leke tamamen çıkmazsa, işlemi leke çıkana kadartekrarlayın.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.
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X2

Fabric by CAMIRA

PHTHALATE

Seating

Cushions

Flame
retardant

Phthalate
free

GRADE: 3

Anti
Microbial

Year
guarantee

X2
GRADE: 3

X2 AK016

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

X2
GRADE: 3

X2 AK001

X2 AK002

X2 AK003

X2 AK004

X2 AK005

X2 AK006

X2 AK007

X2 AK008

X2 AK009

X2 AK010

X2 AK011

X2 AK012

X2 AK013

X2 AK014

X2 AK015

X2 AK016

X2 AK017

X2 AK018

X2 AK019

X2 AK020

5A reserves the right to change, without previous notice, materials,
covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

X2
GRADE: 3

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER
Composition / Bileşim

100% PES FR

Weight / Ağırlık

310 gr ± 5%

Roll width / Top eni

140 cm ± 3

Roll length / Rulo uzunluğu

35 mt

Abrasion resistance / Aşınma dayanımı (Martindale)

≥ 100.000

EN ISO 12947-2

Light fastness / Işık haslığı

6

ISO 105-B02:2014

Flammability / Yanıcılık

Pass

EN1021-1 & EN1021-2
BS 7176:2007 Low Hazard
DIN 4102 B1
Water repellency / Su iticilik

Fail

CARE & CLEANING

BAKIM & TEMİZLİK

Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth

60 ° C’ye kadar yıkanabilir. Düzenli olarak süpürün. Uygun döşeme

or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

şampuanı kullanarak nemli bir bez ile silin.

Note:

Not:

The chairs can be upholstered in any of the flexible leathers or fabrics

Sandalyeler, 5A kartelalarından herhangi bir esneyen kumaş veya deri

of the 5A fabric cards (G1-G8-GL1-GL2) and also with fabrics supplied

(G1-G8-GL1-GL2) veya müşteri tarafından tedarik edilen veya belirtilen

or specified by the customer (COM).

kumaş ile (COM) döşenebilir.

X2 AK015
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