Compact

Lavabo
Üstün Teknoloji, Üstün Hijyen;Teknoloji, sadece
estetik yönden göz dolduran lavabo tezgahları
değil, daha ergonomik ve hijyenik lavabo
tezgahlarıda yaratabilmemizi sağlıyor.

www.sistemkabin.com
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Seramik LAvabo
** Kdv ayrıca ilave edilecektir.
** Fiyatlara montaj, nakliye, dahildir.

Toplam 3,6

Compact

şartname
1. Paneller ve kapı kanadı her iki yüzü velour veya Quarry textürlü 12 mm kal. Gövdesi fenol formaldehit reçine emprenyeli ve siyah
renkli EN438 DIN16926ve BS 3794 normlarında belirtilen tanımlamalara uygun, Kontrolluğun uygun göreceği, renk ve desendeki
yüksek basınçta elde edilmiş (HPL teknolojisi ile) masif laminant paneller ile yapılacaktır
2. Kullanılan tüm vidalar 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.
3. Compact laminatların kenarları, açıkta kalan yerleri ve dik kenarları radius bıçağından geçirilerek özel form verilecektir.Bu işlem
yüksek devirli makinalarda yapılacaktır.
4. Compact laminatı duvara ve diğer panolara bağlamak için sistem bütünlüğünü sağlayan özel olarak üretilmiş compac laminat
“L" bağlantı kullanılacaktır."L" bağlantının duvara bağlantısında paslanmaz çelik vidalar kullanılacaktır. Duvar la birleştiği noktalarda
antibakteriyel slikon kullanılacaktır.
5. Sistemin üst tezgah ve alın birleşimlerinde köşe dönüşlerinde “Köşe profili” kullanılacaktır.
6. Lavobonun yerden yüksekliği ayak dahil 82,5 cm olacaktır.
7. Tezgahın duvar la bağlantısı olmayan kısımları için, 12mm compact laminattan oval formda ayak yapılacaktır.
8. Tezgah uzunluğu 2mt geçen tezgahlarda ortada ek ayak kullanılacaktır.
9. Lavabolar alttan oturmalı olacaktır. Lavabo yerleri özel cnc tegahlarda açılacaktır. İç kısımları özel form verilerek yuvarlatılmış
olacaktır. Tezgah üzerinde bütün delik işlemleri açılmış olacaktır
10. Teknik çizimler ve görünüşler bu şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır.
11. Teagahlar %2 öne doğru eğimli olarak monte edilecektir. Montaj sonrasında süpürgelik kısmında su birikmesi olmayacaktır.

örnek proje

taahhütname
....../......./.........tarih ve ................................................................................... sayılı sözleşme
ile.......................................................................................................................................teslim edeceğim
,..................................................................banyo ve tuvalet kapılarının kompakt laminant kapı yapılması ve bölme duvar
alınlarının kompakt laminant ile kaplanması yapım işi. için geçici kabul tarihinden itibaren ..................... ay süre ile
her türlü imalat, işçilik, arıza, bozulma, çatlama, paslanma hata, ayıp, eksiklikler vb. gibi hususlara karşı garanti
edilmiştir.
1.4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Saklı Kalmak Kaydıyla,
2.BU TAAHHÜTNAMEDE BELİRTİLMEYİP TİP İDARİ ŞARTNAMEDE, SÖZLEŞME VE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN GARANTİ
İLE İLGİLİ HUSUSLARIN FİRMAMIZ TARAFINDAN KABUL EDİLDİĞİNİ,
3. Her türlü imalat, işçilik, arıza, bozulma, çatlama, paslanma, sızdırma vb. gibi hususlara karşı muhafazası esnasında
evsafını kaybetmesine karşı malın kati kabul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere en az …................................ aylık süre ile
garanti edilmiştir.
4. Garanti süresi içerisinde , aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması, farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması
durumunda malzeme yenisi ile garanti kapsamında değiştirecektir.
5. Garanti süresi içerisinde evsafını kaybetmiş mallar için müşteri tarafından yüklenicisine tebligatın yapılmasına müteakip
en geç 7 (yedi)gün içerisinde müdahale edilecek ve 15 (onbeş) işgünü içerisinde yüklenici, bozuk donanım ve parçaların
yerine yenisini getirecektir. Arızanın bildirilmesinden arızanın giderilmesine kadar geçen süre garanti süresine ilave
edilecektir.
6. Tahsis edilen süre içerisinde yeni mal getirilmemiş veya yüklenicinin getirdiği mal, müşteri tarafından red olmuş ise
yeniden mal getirilebilir.
7. Bozuk olan malın tespiti ve değiştirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraflar (kontrol muayenesi, değişecek malın
ilgili birliklerden alınması, yeni malın ilgili birliklere nakli v.b. gibi) müşteriye aittir.
8. Garanti belgesi, sözleşme safhasında yüklenici tarafından şartname ekindeki örneğine uygun olarak doldurularak
sözleşme ile birlikte verilecektir. Müşteri isterse garanti taahütnamesini notere onaylattırabilir. Bu konuda yapılacak
masraflar müşteriye aittir.
9. Yukarıda belirtilen garanti ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halindemüşteri garantinin sağlanması için
yapacağı tüm giderleri firmamızın alacaklarından kesmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahip olduğunu.
Aksi halde dava açılması halinde fazlaya dair haklarda saklı olmak şartıyla müşterinin uğradığı her türlü zarar ve ziyanın
(gerek sözleşmenin fesih tarihinden önce geriye dönük, gerekse sözleşmenin fesih tarihinden sonra ileriye yönelik) tahsili
yoluna gidilmesini ve müşterinin tarafıma yükleyeceği her türlü bozukluğu kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

TAAHHÜT EDEN
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