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Cubicle
System
Esnek tasarımıyla "kendi mekanını yaratabilen" 

Aurora, var olan mekanla birlikte gelişiyor, 

bütünleşiyor ve mekana yüksek mimari kalite 

kazandırıyor. 



Formlar ağırbaşlı ve minimal , çizgiler yalın; tam da rafine bir zevkin 

gerektirdiği gibi. Aurora ile mekanlar , yaşam alanı olarak yeniden 

keşfediliyor, keyif mekanlarına dönüşüyor. Aurora; Cubicle hacimlerin 

yuvarlak formlarla iç içe geçtiği Aurora serisi "Sistem Tasarım" 

üstünlüğünü gösteren en önemli serilerden biridir.

Aurora
Esnek tasarımıyla "kendi mekanını yaratabilen" Aurora, var olan mekanla birlikte gelişiyor, bütünleşiyor 

ve mekana yüksek mimari kalite kazandırıyor. 





12 mm compact laminat,

Alüminyum metal aksesuar üzeri eloksal kaplamalıdır,

Paslanmaz çelik bağlantı vidaları kullanılmaktadır,

Belirtilen stok renkleri kullanılmaktadır,

2 yıl mekanik ve servis garantisi vardır,

Genel Bakış
Esnek tasarımıyla "kendi mekanını yaratabilen" Aurora, var olan mekanla birlikte gelişiyor, bütünleşiyor 

ve mekana yüksek mimari kalite kazandırıyor. 



Menteşe Askı

Ayak Kilit

Profil Bitiş Detayı



1. Tüm imalatlar; şartnameye, İmalatçı' nın yazılı açıklamalarına ve imalat çizimleri detaylarına 
uygun olarak yapılmalıdır.

2. Malzemeler, şantiyeye açılmamış orijinal ambalajları içinde cins, renk, kapı kodu, lokasyonu 
ve kalite standardı etiketlenmiş olarak getirilmelidir.

3. Malzeme başlığı altında belirtilen malzemeler proje ve detaylarında nitelik, özellik ve 
detaylara göre atölye veya fabrika şartlarında hazırlanılacaktır.

4. Kompakt laminatların kenarları açıkta kalan yere dik kenarları radius bıçağından geçirilerek 
oval form verildikten sonra el zımparası ile kenarların pürüssüzlük ve tam siyah rengi

5. Kapı binilerinde “bini profili” kullanılacaktır.

6. Kompakt laminatın yere paralel kenarlarında yapılması gereken zımparalama işlemleri de 
farbrika ortamında yapılmalıdır.

7. Kompakt laminatı duvara ve diğer panolara bağlamak için paslanmaz görünümlü alüminyum 
“U profili”kullanılacaktır.

8. Sistemin en üstünde ön ve yan kenarlara paslanmaz görünümlü “Başlık Profili” monte 
edilecektir.

9. Orta panelde 20 cm kadar olan ölçülerde bölme panosuna 1 ad ayak konulacaktır , 20 cm den 
büyük ölçülerde orta panele 2 adet ayak  kullanılacaktır.

10. Sistem dönüşlerinde “Köşe profili” kullanılacaktır.

11. Sistemin yerden yüksekliği minimum 5 cm olmak üzere istenilen değere sabitlenebilir 
olmalıdır.

12. Kompakt laminat bölücü yerden yüksekliği 198 cm olacaktır.

13. Menteşeler ağırlık merkezine göre ayarlanacak ve kapının kendiliğinden kapanması 
sağlanacaktır.

14. Kullanılan tüm vidalar 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.

15. Kapı binilerine fitil yerleştirilecek ve kapı bunların üzerine kapanacaktır.

16. Ara bölme duvar, kapı, pisuar bölmesi gibi tüm seperatörlerin şakülünde, terazisinde olması 
ve Geçici Kabul aşamasına kadar korunması yükleniciye aittir.

17. Renk için İşveren/Proje Yöneticisi Temsilcisi'nin onayı alınacaktır. Aksi çizimlerde 
belirtilmedikçe; düz renkler arasından seçim yapılacaktır.

18. Pisuar ara bölmesi için 40x90 cm. ebatında kompakt laminat kullanılacaktır.U. Kompakt 
laminat kenarları radius bıçaktan geçirilip fabrika ortamında zımparalanacaktır.

12 mm Kompakt Laminat WC Kabin Teknik Şartnamesi



Taç Profil Kesit Kilit Detayı Menteşe Detayı

Ara Duvar Önü Hem Yüz Kompakt Kabin Detayı





kalite belgeleri
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