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Paneller ve kapı kanadı her iki yüzü velour veya Quarry textürlü 12 mm kalınlığında Gövdesi fenol formaldehit reçine emprenyeli ve 

siyah renkli EN438 DIN16926ve BS 3794 normlarında belirtilen tanımlamalara uygun, kontrollüğün uygun göreceği, renk ve desendeki 

yüksek basınçta elde edilmiş (HPL teknolojisi ile) masif laminant paneller ile yapılacaktır.

Kullanılan tüm vidalar 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. Mekanik ve sabit parçalar (Kilit, ayak, askı, tutamak, menteşe ,Başlık, U 

profili, Köşe profili,Bini profili)) paslanmaz özellikli metaryallerden oluşacaktır.

Kilit çevirmeli ya da sürgülü sistem olacaktır. Kilidin dolu/boş göstergesi olacak ve acil durumlarda dışarıdan açılabilecektir. 

İstenildiğinde kapıları dışarıdan tutabilmek için tokmak takılacaktır.

İçe açılan kapılarda kapı-sabit pano birleşim detaylarında “Bini Profili” kullanılacaktır. Kullanılacak profilin et kalınlığı en az 1mm 

olacaktır. Kapı kapandığında birleşmeden doğan sesi absorbe etmek için özel silikonlu kapı fitili kullanılacaktır. Kapı bu fitillerin 

üzerine basacaktır.

Wc kapılarının arkasına bir adet paslanmaz görünümlü askı takılacaktır. İstenildiğinde çift kancalı stop görevide görebilen askılar 

takılacaktır. 

Menteşeler ağırlık sistemine göre ayarlanacak ve kapının kendiliğinden kapanması sağlanacaktır. Bunun için deve boynu diye tabir 

edilen menteşeler yada yaylı ayarlanabilir menteşeler kullanılacaktır. Menteşeler en az 6 adet paslanmaz çelik vida ile monte 

edilecektir. Kapı ölçüsüne göre 70 cm e kadar genişliklerde kapı başına 2 adet menteşe, 70cm geçen genişliklerde ise 3 adet menteşe 

monte edilecektir.

Özürlü kapısı var ise mutlaka dışarı açılması sağlanacak ve kapı kendi kendine kapanacaktır. Kapı genişliği minimum 90 cm olacaktır. 

Kapının içeriden ve dışarıdan tutamağı bulunacaktır. Compact laminatların kenarları, açıkta kalan yerleri ve dik kenarları radius 

bıçağından geçirilerek özel form verilecektir. Bu işlem yüksek devirli makinalarda yapılacaktır. Compact laminatı duvara ve diğer 

panolara bağlamak için sistem bütünlüğünü sağlayan özel olarak üretilmiş compac laminat “U profili” kullanılacaktır. U profilleri 

duvara bağlantısında paslanmaz çelik vidalar kullanılacaktır. Duvar la birleştiği noktalarda antibakteriyel slikon kullanılacaktır.

Sistemin en üstüne ön ve yan kenarlarına “Üst Başlık” monte edilecektir. Üst başlık tüm sistemi baştan sona çevreleyecektir.

Orta pano genişliği 30 cm’nin altındaki genişliklerde *Bölme panosuna 1 ayak, 30 cm.’nin üstündeki genişliklerde ise orta panoya 2 ad. 

ayak konacaktır. Duvar panolarında 15 cm’nin üstünde 1 ad. ayak monte edilecektir. Ayaklar yere paslanmaz vidalar ile 

sabitlenecektir. Zeminde özel bir yalıtım malzemesi var ise delinen deliklere özel kimyasal dübel uygulaması yapılacaktır. Ayakların 

yüksekliği 10 ile 13 cm arasında ayarlanabilir olacaktır.

.Sistemin tüm köşe dönüşlerinde “Köşe profili” kullanılacaktır.

Mümkün olduğu durumlarda kapıların açılma yönleri duvar panolarına doğru olacaktır.Kapılara stop askı takılması durumunda 

Askılıklar stop görevi görevilecek şekilde monte edilecektir.

Compact laminat yüksekliği 183 cm olacaktır. Ayak dahil bitmiş yükseklik 193-198 aralıgında olmalıdır.

Yüklenici tarafından yapılan bütün işler en az ………… garantili olacaktır. Yapılan imalata, Belirlenen sürede “ Garantisi 

Taahhütnamesi” verilecektir.

Menteşe Ayak Kilit
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