TEKNİK ÖZELLİKLER

OFİS-YAŞAM KONTEYNERLERİ TEKNİK ÖZELLİKLER

DIŞ DUVARLAR
Trapez baskı uygulanarak, mukavemet verilmiş, özel olarak imal edilmiş 0.50mm iki yüzü
Boyalı Galvaniz sacdır. Galvaniz İle elde edilen malzemelerin özel bükümlerle uzun ömürlü
ve dirençli olması sağlanır. Şase sistemleri 2mm siyah SAC(St 37) demir malzemeden özel
büküm yapılarak imal edilmektedir.
NOT: Galvaniz boyalı saçın özeliği; uzun ömürlü olmasıdır.
İÇ DUVARLAR:
Sacın iç kısmında 40mm kalınlığında(12dansite)ısı ve ses izolasyonu için EPS (strafor)
kullanılır. Onun üzerine de 12,5 cm’lik pvc lambiri kaplanır. Islak hacim duvarları da pvc
lambiridir.
TAVAN KAPLAMASI
Tavan 20 cm genişliğinde pvc lambridir. . Islak hacim duvarları pvc lambiridir. Tavana 12cm
kalınlığında (14 dansite)cam yünü(İzocam) döşenir. Cam yünü yanmaz ve soğuk sıcak
geçirmez özelliğe sahiptir. Isıyı hapseder.
TABAN KAPLAMASI
İmalatı yapılan çelik karkas üzerine sudan etkilenmeyen 16mm kalınlığında BETOPAN
(çimento esaslı yonga levha),vida ve üzerine tek parça 21m^2 pvc mineflo kaplanır. Islak
hacimli yerler de PVC mineflo kaplanır. Süpürgelik döşenerek şık bir görünüm kazanır.
Zemini 200kg/m² yayılı yüke göre tasarlanmıştır.
ÇATI KAPLAMASI
Trapez kesitli, 0.50mm natürel galvanizli sac ile kaplanır. Yağmur suları konteyner içindeki
gizli yağmur oluklarından dışarı çıkar. Dış görünümden bakıldığı zaman çatı görünmez.
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KAPILAR
Dış kapılar özel şekillendirilmiş (Atermit Marka) izolasyonlu (EPS köpüklü) sandwich
panelden imal edilmektedir. İç kapılar ahşap kapı(Amerikan panel kapı), dış kapı ölçüsü:
90X195mm, iç kapı ölçüsü: 72X192 mm.
PENCERELER
Tüm pencereler PVC çift cam olarak takılır. (Ege Pen Marka çift camlı)Pencere ölçüsü
100X110cm olup tuvalet ve duş penceresi 29X29cm menfezdir.
ELEKTRİK VE SIHHİ TESİSAT
Elektrik tesisatı gizli olarak kaplama altı yapılır. Uygun yerlere 2 ADET elektrik prizi(3x2.5
kablo), aydınlatma tavanda 2 adet(GLOP) ve kapı üstünde 1 adet DIŞ GLOP standart olarak
mevcuttur. Tüm Kablolar Öznur veya HES marka. Gloplar Mutlusan markadır. Elektrik
aksesuarları VİKO, sigortalar Siemens markadır.
BOYA
Karkas haline gelmiş konteyner şasesi üzerine rapid endüstriyel astar sürülür. Daha sonra en
dış kuşağına 2 kat epoksi esaslı rapid endüstriyel Kırmızı parlak boya ile boyanır. Boyama
sistemi Airless boya cihazı ile yapılır.
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