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4- Tüm dolap kapakları 12mm compact laminat olacaktır.

5- Tüm bölmeler kilitlenir kapaklı olacaktır. Kilitler Master kilit olacaktır.

6- Tüm kapak menteşeleri 1. sınıf içten yaylı olacaktır.

Arkalık 8 mm kalınlığında gövde rengi ile aynı renk ve dokuda iki yüzeyi melamin kaplı MDF olacaktır.Ve gövdeye 1.5 – 2 
cm içeriden sürme sistemi ile (kanallı geçme) monte edilecektir.ÇAMŞAN veya muadili marka

Gövdelerin bağlantısında ve kutulanmasında BLUM veya muadili minifix bağlantı elemanları kullanılacaktır.

SOYUNMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Firmamızın Soyunma dolapları üretim teknolojisi , kullanılan hammadde , ara mamul, 
tamamlayıcı malzemeler ve aksesuarlar ile ilgili bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Gövde cumbalarında ön yüzeyde 2mm diğer yüzeylerde 1mm kalınlığında REHAU veya MUADİLİ marka PVC 
uygulanacaktır. PVC sıkılmamış cumba olmayacaktır. Kullanılacak yapıştırma tutkalı poliüretan HOTMELT marka veya 
muadilli olacaktır.Kenar batlamada kullanılan tutkal, erime sıcaklığı 180-200 derece olup yumuşama sıcaklığı 90 derecedir. 
Yoğunluk 1.03 gr/cm3’tür

Gövde  18 mm çift yüzey melamin kaplı  (minumum  melamin kalınlığı 90 gr/m2 kalınlığında) ISO Belgeli olup E1 sınıfı ve 
1. kalite yonga levhalardan olacaktır. KASTAMONU  ENTEGRE veya muadil marka. (Kansorejen madde içermemektedir.)

7- Dolaplar demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

8- Dolaplar 15 cm yüksekliğinde paslanmaz ayaklarla yerden yükseltilip denge ayarı yapılacaktır.

9- Parçalar naylon ambalajlarında sevk edilerek yerinde montajı yapılacaktır.

10- Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf olacaktır.

11- Dolap kulpları metal kulp olacaktır.
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14- Tüm imalatlar Verilen detaylara uygun olarak fen ve sanat kurallarında  imal edilecektir.

15- GENEL :

1)    Minimum 12 ay üretim+montaj garantisi olacaktır.

2)   Gerekli olabilecek detaylar  için taşeron firma öneride bulunacaktır.

Tel: 0 312 472 56 62

Numaralı tutamak bütün kapaklarda hem tutamak hem de numaralık görevi görmesi için kullanılacak ve her kullanıcıya özel 
numaralı anahtarlık verecektir.

Havalandırma menfezi özel amaçlı olup 60 mm çağında kanallı ve tırnaklı olarak kullanılacaktır.

Kullanılacak MDF 0,2 mm kalınlık toleransına, EN323 normuna göre 740-760 kg/m3 yoğunluğa, 
maksimum %7 rutubete,  EN319 a göre 0,55 N/mm2 çekme direncine, EN310 a göre 20N/mm2 eğilme 
direncine,  EN 320 ye göre vida tutma direncine sahip olmalıdır. 24 saatteki şişme oranı EN 317 ye 
göre %10 olmalıdır. Kullanılan MDF nin bu değerleri sağladığına dair belgeler idare tarafından 
üretici firmadan istenecektir
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