
Kaymaz Keçe Taban • Yumuşak Tuşeli • Kolay Temizlenir • Yıkanabilir 
Tüy Dökmez • Alev Almaz • Antibakteriyel • Antialerjik • Antistatik

Non-Slip Feltback • Soft Touch • Easy Cleaning • Washable  
No Shedding • Fire Retardant • Antibacterial • Antiallergic • Antistatic

Kaymaz Keçeli • Yumuşak Tuşeli Yolluklar
Non-Slip Feltback •  Soft Touch Runners
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Size: 0.80 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

The colors in picture may vary compared to real product.
Samur Carpet Inc. keeps the right of changing the technical specifications and the colours without giving any prior notice.

Non-Slip Feltback •  Soft Touch Runners
velvet

KADIFE 001 KADIFE 002



Ölçüler: 0.80 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

Fotoğraf renkleriyle, gerçek ürün renkleri arasında farklılık olması kaçınılmazdır. 
Samur Halıları A.Ş. ürünlerine ait teknik özelliklerde ve renklerde, önceden ilan etmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Size: 0.80 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

The colors in picture may vary compared to real product.
Samur Carpet Inc. keeps the right of changing the technical specifications and the colours without giving any prior notice.
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Ölçüler: 0.80 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

Fotoğraf renkleriyle, gerçek ürün renkleri arasında farklılık olması kaçınılmazdır. 
Samur Halıları A.Ş. ürünlerine ait teknik özelliklerde ve renklerde, önceden ilan etmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Kaymaz Keçeli • Yumuşak Tuşeli Yolluklar
velvetvelvet

KADIFE 015KADIFE 014



Size: 0.80 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

The colors in picture may vary compared to real product.
Samur Carpet Inc. keeps the right of changing the technical specifications and the colours without giving any prior notice.
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Ölçüler: 0.80 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

Fotoğraf renkleriyle, gerçek ürün renkleri arasında farklılık olması kaçınılmazdır. 
Samur Halıları A.Ş. ürünlerine ait teknik özelliklerde ve renklerde, önceden ilan etmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Size: 0.80 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

The colors in picture may vary compared to real product.
Samur Carpet Inc. keeps the right of changing the technical specifications and the colours without giving any prior notice.
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Ölçüler: 0.80 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

Fotoğraf renkleriyle, gerçek ürün renkleri arasında farklılık olması kaçınılmazdır. 
Samur Halıları A.Ş. ürünlerine ait teknik özelliklerde ve renklerde, önceden ilan etmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Size: 0.80 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

The colors in picture may vary compared to real product.
Samur Carpet Inc. keeps the right of changing the technical specifications and the colours without giving any prior notice.
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Ölçüler: 0.80 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

Fotoğraf renkleriyle, gerçek ürün renkleri arasında farklılık olması kaçınılmazdır. 
Samur Halıları A.Ş. ürünlerine ait teknik özelliklerde ve renklerde, önceden ilan etmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Size: 0.80 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

The colors in picture may vary compared to real product.
Samur Carpet Inc. keeps the right of changing the technical specifications and the colours without giving any prior notice.
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Ölçüler: 0.80 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

Fotoğraf renkleriyle, gerçek ürün renkleri arasında farklılık olması kaçınılmazdır. 
Samur Halıları A.Ş. ürünlerine ait teknik özelliklerde ve renklerde, önceden ilan etmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Samur Halıları San. ve Tic. A.Ş.
(Samur Carpets Inc;)
06750 Akyurt - Ankara / Türkiye
Tel : +90 312 847 52 90
Fax : +90 312 847 52 99
samur@samur.com.tr
www.samur.com.tr TS 11988.2002 0493 - CPR - 0102
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