
SIRA 

NO

1

2

3

4

5

Sendika yönetimi belirleyeceği marka ,model ve renk  aşağıda belirtilen özelliklerde: 

Halı:

Polimer ile güçlendirilmiş bitumen taban (taskworx®) üzerine PA (ezilmeye ve kir tutmaya dirençli EcoSolution q® ve ShawSoilProtection®) iplik ile dokunmuş, çok seviyeli tasarım yüzeyli, renk 

haslığı kaybına ve leke tutmaya dirençli Solution Dyed (polimerden renkli-boyanmamış) teknolojisi ile renklendirilmiş, sonsuz defa yerinden çıkartılabilir (Sök –Tak için uygun) niteliğe sahip ticari sınıf 

antistatik (yüksek nem / aşırı kuru hava gibi anormal ortamda oluşması mümkün statik elektrik yükünü ipliğin özelliği ile halı tabanına ileterek statik elektrik yükünün boşalımını sağlamalıdır). 

Antibakteriyel (bakteri üremeye elverişli bir ortam olduğunda bakteri üremesini engelleyen özel katkı olmalıdır). CE belgeli bukle cinsi karo halı. Beher boyutu; plank (şerit) ve karo boyutlarında 

olabilen tekstürlü bukle halı;  Karo halının boyutsal kararlılığı olması (çekme-uzama göstermeyecek), temizlenme sonrası deformasyonunun olmaması, kesilmesi halinde havının kopmaması, 

dağılmaması ve bunlar için kullanım, bakım talimatlarına uyulması esası ile kullanımı 10 garanti altına alınmış olmalıdır. Malzemenin istenmeyen statik elektriği dağıtır nitelikte, alev alma, zehirli gaz 

salınımı ve yangına dayanım derecesinin laboratuvar deney sonuçları ile belirlenmiş olması gereklidir. Ürün menşei Belçika olacaktır.

*** İmalat Yöntemi :  Tufte edilmiş seviyeli bukle

*** Performans  : Ekstra yoğun trafik  EN

*** Yüzey Yapısı  : Çok seviyeli tekstürlü bukle halı

*** Boya Metodu : Solution Dyed

*** Ebatlar : 50 X 50 – 25 X 100

*** Taban Malzemesi :  Polimer ile güçlendirilmiş bitumen taban (taskworx®)

*** İplik Cinsi : %100 Solution Dyed PA (Ezilmeye ve kire dirençli Eco solution)

*** Toplam Kalınlık:  6,00 mm

*** Hav Yüksekliği : 3,00 mm

*** Toplam Hav Ağırlığı : 616 g/m²

*** İğne Aralığı : 1/12 Gauge

*** İplik Yoğunluğu : 0,108 gr / cm3

HİZMET İŞ SENDİKASI SAMSUN ŞUBE TADİLAT ve DEKORASYON PROJESİ (BORKONUT PROJESİ 41-42 NOLU OFİS)

ŞAP DÖKME İŞLERİ 

YIKIM , KIRIM , SÖKÜM ve KABA İNŞAAT İŞLERİ ( 75 m2 Duvar)

a-) Bu bölümde  ; iç mekandaki mevcutta bulunan duvarların duvar kırım projesine (Pafta Sıra: 01 Pafta No: 02) göre yıkılması, mevcutta bulunan vitrifiyelerin, dolapların sökülmesi işi

b-) Yukarıda belirtilen yıkım, kırım, söküm işlerinin sonunda çıkan harfiyat atıklarının uygun çuvallara doldurularak idare tarafından belirlenen bir noktada toplanarak daha sonra nakliye aracına sevki 

için yatay ve dikey taşıma ve çıkan tüm bu inşaat atıklarının idare sınırları dahilinde  alınan hurda sahalarına sevk edilmesi işi.

c- ) Yukarıda belirtilen yıkım, kırım, söküm işlerinin sonunda hurda niteliği taşıyan tüm demir doğramalar , kapılar, pencereler vb. hurda değeri niteliği taşıyan veya ikinci el kullanıma uygun olarak 

değerlendirilebilecek malzemeler idare tarafından onaylanmadan atılmayacak ve idare tarafından gerekli görülmesi durumunda idarenin göstereceği bir yerde muhafaza edilecektir.

ÜRÜNÜN ADI ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

PARKE  (98 m2) (FİRESİZ)

MESCİD ZEMİNİ: HALI  (4.50 m2) VİNİL: (1.30 m2)

ZEMİN VE DUVAR SERAMİĞİ (148 m2) (FİRESİZ)

Projede belirtilen alanlara:

Zemin:

Depo, hol ve mutfak: Kalekim üzeri 1. Kalite 60x120 Rektifiyeli seramik uygulaması : 70,50 m2 (Kale,Bien, Seramiksan, Kütahya veya Qua seramik)

Bay ve bayan WC: Kalekim üzeri 1. Kalite 60x60 Rektifiyeli seramik uygulaması: 10,00 m2 (Kale,Bien, Seramiksan, Kütahya veya Qua seramik)

Duvar:

Mutfak dolabı tezgah arası: Kalekim üzeri 1. Kalite Seramik uygulaması: 4,00 m2 (Kale,Bien, Seramiksan, Kütahya veya Qua seramik)

Bay ve Bayan WC: Kalekim üzeri 30x60, 40x80, 30x90 ebatlarında 1. Kalite seramik uygulaması: 63,00 m2 (Kale,Bien, Seramiksan, Kütahya veya Qua seramik)      

Sendika yönetimini belirleyeceği marka ,model ve renk  Seramik Ürünlerin teknik özellikleri:

*** Ürün Ölçüleri : Sendika Yönetimi belirliyecektir.

*** Su Emme % : ≤ % 0,20

*** Kırılma Kuvveti (N) : min. > 1800 N

*** Eğilme Dayanımı : min. > 45 N/mm2

*** Aşınma Dayanımı (Sırlı Karolar) : Sınıf 2 - 3 - 4 - 5

*** Isıl Genleşme Katsayısı (1000C) : 60 x 10 -7 - 75 x 10 -7 K -1

*** Nem Genleşmesi : % 0,010

*** Yanmaya Direnç : A1FL 96/603/EC doğrultusunda test edilmeksizin.

Görseldeki 60x120 zemin seramiği Kale Silver River Dark Rektifiyelidir.

Derz Aralıkları 1 mm olacaktır. Seramikler kamalı sistem ile uygulanacaktır. 

**** Onaylanmış projede belirtilen alanlara zemin yalıtım işlemi tamamlanmasından sonra Sendika yönetimi belirleyeceği marka ,model ve renk  aşağıda belirtilen özelliklerde Çamsan Rustik Meşe 

10 mm Laminat parke yapılması : 

- Elemanlar arasındaki kalınlık farkı  :  T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm

- Aşınma Dayanımı : Devir>6000

- Yüzey tabakasının uzunluğu : 1<1500mm 1 fark<0,5mm

- Yüzey Tabakasının genişliği : W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm

-Yüzey Sağlamlığı : >1,25 N/mm²

- Çizilme mukavemeti :  >3,5 

- Çarpma kuvveti : 31.sınıf parke

- Yoğunluk :  850-900 kg/m³

- Eğilme dayanımı : 40 N/mm²

- Çekme Dayanımı : ≥1,2 N/mm²

a-) Yeni uygulama için yıkılmış olan duvarların zeminlerinin mevcutta bulunan zemin ile aynı seviyeye getirilmesi.
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Projede belirtilen alana (42 no'lu ofisin çelik kapısı ve Bay ve bayan WC lavabo arkası duvar) 15'lik ytongdan duvar örülmesi. Tuğlanın ölçüsü 15x25x60 olacaktır. 

YTONG DUVAR İŞLERİ - (7 m2) (FİRESİZ)

ALÇIPAN TAVAN İŞLERİ  - (196 m2) (FİRESİZ)

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; ana taşıyıcılar 40*40*2mm kutu profil antipaslı demir karkas olarak yapılacak ve yan duvarlara sabitlenecek tijler vasıtası ile uygulanacaktır. Ana 

taşıyıcılara atılacak olan ara kayıtlar her 60cm de olmak kaydı ile 40*20*2mm antipaslı demir kutu profiller ile yapılacaktır. Ara taşıyıcı kutu profiller işaretlenen hatlar üzerine en fazla 60 cm arayla 

tavana sabitlenen tijlere kaynatılacaktır. 

Yeni dekorasyon iç mimari projesinde belirtilen mahallere göre  hazırlanan antipaslı kutu profil uygulamalar üzerine beyaz ve ıslak zeminlere yeşil alçıpan uygulaması yapılacaktır.

Duvar kağıdı özellikleri aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.

•Üst kaplaması vinil olacak.

•180-240gr/m2 olacak.

•Silinebilir özellikte olacak.

•Kendi tutaklı ile yapıştıralacak uygulama yapıldıktan sonra sünger ile silinecek.

•Ek yerleri yanyana gelecek şekilde uygulama yapılacak , bindirme kesinlikle olmayacak.

•Renk ve desen seçiminde Sendika Yönetimininin seçimi esas alınacaktır

Yeni hazırlanan iç mimari projesine uygun olarak Mutfak, Bay ve Bayan WC ye sıcak su, soğuk su ve pis su giderlerinin çekilmesi. Sıhhi tesisatın genel yerleşim düzeni Tesisat Planında gösterildiği 

gibi olacaktır. Bu bölümde belirtilen teçhizat, malzeme ve donatım, bu şartnamelere uygun olarak temin edilecek, İdare’ye eksiksiz ve çalışır bir sistem sağlayacak şekilde tam ve doğru olarak tesis 

edileceklerdir. Her teçhizat ve armatürün gereken bütün tespit plakaları, ankrajları ve bağlantı elemanları tam olacaktır. Sıva altı tespit plakaları sağlam yapılı ve korozyona dayanıklı olacaktır. 

Yüklenici çizimleri dikkatlice inceleyecek ve esaslı bir değişiklik olmaksızın malzeme ve ekipmanların belirtilen şekilde uygun montajlarından sorumlu tutulacaktır. Ayrıca mevcutta bulunan sıhhi 

tesisat kapsamındaki tüm imalatlar zarar verilmeden sökülecek ve Sendika yönetiminin göstereceği yere tutanak karşılığı teslim edilecektir. (Demontaj sırasında zarar gören boru fittings v.b. 

imalatlar dışında kalan malzemelerin bedellerinin talep edilmesi hakkı Sendika yönetimine saklıdır.) Sıva altından giden tüm borular PPRC olacaktır. Tüm tesisatın kullanımı Sendika yönetiminin 

belirleyeceği kişilere öğretilecektir.  Mutfak, Bay ve Bayan WC sıhhi tesisat yerleşim düzeni çizimlerde gösterilmiştir. Bay WC'de Gömme rezervuarlı hela taşı kullanılacaktır. Bayan WC'de gömme 

rezervuarlı asma klozet kullanılacaktır. Kumanda panelleri parlak krom renkte olacakır.  Ancak, işyeri şartları nedeniyle değişik bir tatbikat gereken yerlerde yüklenici bu değişiklikleri içeren çizimleri 

hazırlayıp Sendika yönetiminin onayına sunacaktır. Yüklenici ıslak hacimler ve bu hacimler içinde uygulaması yapılacak olan aksesuar malzemesi seçimi Sendika yönetiminin belirleyeceği Renk, 

Model ve marka olacaktır. 

Duvar, Tavan ve Alçıpan Yüzeylere Alçı Yapılması

Tüm duvar ve tavanlar ile yapılan alçıpan tavan ve alçıpan duvarlar alçı çekilmeden önce file çekilerek tüm yüzeyler kaplanacak üzerine karışık alçı uygulanacaktır.

Saten Alçı Yapılması

Mastar ve terazi kontrol kriterleri kapsamında kabul edilmiş, perlitli alçılı yüzey üzerine 2mm kalınlığında, 2kg/m2 sarfiyatla uygulanacaktır. İki katman çekilerek yüzey yeterli parlaklığı elde edilecek 

şekilde yoklama zımparası yapılarak boyamaya hazır halde teslim edilecektir. 

Boya İşleri 

Alçı ve saten alçı işleri işe zımparalama işleminden sonra duvar kâğıdı ve ahşap kaplama dışında kalan tüm yüzeylere boya işlemi yapılacaktır.

Projede ve görsellerde yer alan ikili spotların yer aldığı bölümde su bazlı siyah boya kullanılacaktır.(5.50 m2)

*** Tekerlekli Sandalye Testi : 2,4 sürekli kullanım

*** Kullanım Kategorisi :  33 Commercial – Ekstra Yoğun Trafik

*** Elektrostatik Değer : (AATCC 134) kV ≤ 2,0 Kalıcı özellikte iletken iplikten

*** Alev Almazlık : Class 1 (ASTM E mamul -648 ) (Bfl - s1)

*** Duman Yoğunluğu : ≤ 450 ( ASTM E -662)

*** Boyutsal Kararlılık: ISO 2551 (2 tabaka cam elyafı takviyesi ile endüstride en mükemmel boyut sağlamlığı ≤ 0,1 %

*** Darbesel ses emiş :  ( ΔLW ) dB 25

*** Ortam ses emiş değeri : 0,15 av Class E

NOT: Mescid halısı 15 mm kalınlığında olacaktır.

Vinil Kaplama:

Sendika yönetiminin belirleyeceği marka, model ve renkte 5 mm Kalınlığında antibakteriyel EN 685 standardına uygun vinil zemin kaplaması yapılması.

Vinil ile Halı arasına geçiş profili kullanılacaktır. 

ALÇIPAN DUVAR İŞLERİ - (254 m2) (TOPLAMI ÇİFT TARAF OLARAK HESAPLANMIŞTIR.)

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; alçıpan duvarlar  U-C profil karkas üzerine yapılacaktır. Duvar C profilden çerçeve şeklinde olacaktır. Duvarda Aks aralıkları 600 mm olacak şekilde 

hesaplanacaktır.  Alçıpan ara duvar kalınlığı 10 cm olarak yapılacaktır. Ara boşluklar içerisinde ses ve ısı yalıtım malzemesi olan, 0,040 /mK ısı iletim katsayısı ile ısı yalıtımı, ve -50 / +250°C 

özelliklere sahip Cam yünü doldurulacaktır. Yapılacak yerin durumuna göre çift yönlü veya tek yüz alçıpan uygulamaları proje içerisinde belirtilen mahallere göre hazırlanan antipaslı kutu profil 

uygulamalar üzerine beyaz veya yeşil alçıpan yapılacaktır.

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; Sendika yönetimi belirleyeceği ıslak zeminler (WC,BANYO,MUTFAK) gibi projedeki  bölümler aşağıda belirtilen ölçülere ve teknik özelliklere sahip 

malzemelerden yapılacak olup üstüne sıva uygulaması olacaktır.

DUVAR KAĞIDI UYGULAMASI  (185 M2) (FİRESİZ)

SIHHİ TESİSAT  İŞLERİ

ALÇI ve BOYA İŞLERİ  (Duvar Alçısı: 261 M2 - Tavan Alçısı: 196 M2) - (Duvar boyası:58 M2 - Tavan boyası: 196 M2) 
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HAVALANDIRMA İŞLERİ

Mevcut ofislerde bulunan havalandırma sistemi sulu VRFdir. Yazın chiller soğutma, kışın kazan dairesinde doğalgaz ile ısınma gerçekleşir. Isınma ve soğutma merkezi sistemdir.

Mevcut projesine uygun şekilde cihaz spesifikasyonuna uygun (Hava debisi) hava kanallarının imali montajı ve izolasyonunun yapılması. Hava veriş ve emiş menfezlerinin seçilip montelenmesi.

Odalarda ısınmayı ve soğutmayı kontrol edecek bağımsız kumanda panelleri olacaktır.

Yönetici odası: 1 Adet

Başkan Yardımcısı Odası: 1 Adet

Makam Odası: 1 Adet

Toplantı Odası: 1 Adet

Mutfak: 1 Adet

Danışma alanı: 1 Adet (Tüm hol ve koridoru kontrol edecek şekilde)

Not: 

***Seçilecek menfezler aluminyum lineer tip ve elektrostatik toz boyalı olacaktır, kullanılacak ölçüler Sendika yönetimine sunulup onay alındıktan daha sonra satın alımı 

gerçekleştirilecektir.

***İmalata başlamadan önce yapılacak imalatların 1/50 ölçekte teknik çizim tarafımıza teslim edilip onaylanacaktır.

*** Yüklenici teklifi vermeden önce, mevcut ofislerde bulunan havalandırma sistemi ile ilgili keşif yapmalı, ona göre çözümlerini Sendika yönetimine sunmalıdır.

Bay ve Bayan WC asma tavanlarında Blauberg marka banyo aspiratörü kullanılacaktır. Yüklenici firma numuneleri Sendika yönetimine sunacak onaylandıktan sonra montajlanacaktır.

4- AYDINLATMA MALZEMELERİ

Proje için seçilmiş olan aydınlatma malzemeleri aşağıda sıralanmıştır.

Sensörlü Sıva Altı Spot: 360˚ Dijital Tavan Tipi Sıva Altı hareket sensörü 4 ADET - Variolux VR 207 Ø200 MM 3000K Beyaz Kasa 4 ADET

Sıva üstü ikili spot: 16 ADET ( Variolux VR 279 Siyah Gövde, 3000K)

Sıva Altı spot: 51 ADET (Variolux VR 207 Ø120 MM 3000K Beyaz kasa)

Sıva Altı spot: 3 ADET (Variolux VR 207 Ø200 MM 3000K Beyaz kasa)

Lineer Sarkıt: 4 ADET (Variolux VR 400 Siyah Gövde, 1mt 20W 50x80mm, Gün ışığı renk)

Şerit Led: 90 MTÜL (Jupiter LE208 4000K-5000K Gün ışığı renkte) + Jupiter LK250 20.8A 250 W LED trafoları. (Adet hesaplanmamıştır)

Makam ve Danışma Bankosu arka mobilya İçi spot: 8 ADET (Variolux VR 234 Ø79 MM 3000K Siyah kasa

a-) Öncelikli olarak iç mimari projesine göre mevcut yapıda yapılacak olan değişikliklere göre hazırlanmış olan elektrik, tv, hdmi, telefon , hatlarının yeni elektrik tesisat projesi hazırlanarak Sendika 

yönetimine sunulacaktır. Elektrik Mühendisi tarafından çizilecek projenin kurulu güç hesaplanması yapılacak olup Sendika yönetimiye bildirilecek elektrik aboneli mühendis tarafından bildirilen güç 

üzerinden yapılacaktır.İleride projeden veya güç hesaplamalarından kaynaklanan her türlü aksama veya zarar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

b-) Yeni yapılan iç mimari planındaki kullanım alanına göre belirlenen yerlere buat (yer veya duvar) hatlarının çekilmesi ve bu çekilen buatlardan yine yeni iç mimari projesinde belirtilen yerlere priz, 

anahtar kutularının döşenmesi işi . 

İç Mimari projesine göre hazırlanmış olan tüm elektrik tesisat, sigorta, aydınlatma, data, telefon hatlarının açılımı aşağıda tercih edilecek marka ve modeli de belirtilmiştir. 

1 - SİGORTA GRUBU

(Tüm sigorta grubu malzemeler LEGRAND veya SIEMENS markalı ürünlerden olacak, harici muadil ürünler kabul edilmeyecektir).

2 - KABLOLAR ve ALT YAPI MALZEMELERİ  

(Tüm kullanılacak kablolar  - alevi geç alır ve iletmez, yanma sonrası zehirli gaz ve görüşü engelleyen siyah duman oluşturmaz -  malzeme olan HALOGEN FREE olacak ve marka olarak HES veya 

REÇBER markası tercih edilecektir. Ayrıca Data ve Internet kablolarında HES ve RECBER ürünleri tercih edilecek harici muadil ürünler kabul edilmeyecektir).

*** CAT 7 Data Kablosu

*** 3x2,5 Priz ( Antigron )

*** 3x1,5 Antigron

*** TV Kablosu U6 

*** Geçmeli Derin Kasa 

*** Alçıpan Kasası          

3 - PRİZ, ANAHTAR VB. AKSESUAR MALZEMELERİ

(Tüm kullanılacak Anahtar ve Priz Grubu ürünlerde  VIKO Serisi markalar  tercih edilecektir. Harici muadil ürünler kabul edilmeyecektir).

Kullanılacak Ürün Listesi Aşağıda Sıralanmıştır.

Tekli Anahtar: Viko Novella Füme renk - 4 ADET

Komütatör: Viko Novella Füme renk - 7 ADET

Priz: Topraklı priz Ç.K. Viko Novella Füme renk - 13 ADET

İkili Priz: İkili Topraklı Priz Ç.K. Viko Novella Füme Renk: 8 ADET

Anten: Viko Novella Füme renk Uydu prizi F konnektörlü sonlu - 5 ADET

Tekli Data: Viko Novella Füme renk Data Prizi (RJ45 CAT6) - 2 ADET

İKİLİ DATA: Viko Novella Füme renk İkili Data prizi (2xRJ45 CAT6) - 6 ADET

NOT: ELEKTRİK ,DATA VE HERTÜRLÜ KABLOLAMASI  VE MALZEME SAYILARI ,YERLERİ,ELEKTRİK PROJESİNE GÖRE YAPILACAKTIR. 

ELEKTRİK , SİGORTA , DATA , İNTERNET TESİSATI İLE TAVAN ve DUVAR AYDINLATMA  İŞLERİ

NOT: YÜKLENİCİ FİRMA, AYDINLATMA ELEMANLARININ MONTAJINDAN ÖNCE PROJEDE ADETLERİ KONTROL ETMELİDİR VE İŞVERENE SUNMALIDIR.
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DEPO GÖMME DOLAP (PAFTA SIRA:02 NO:03)

Projesine uygun olarak 120*60*250h ölçülerinde ceviz MDFlam gömme dolap yapılması. Menteşeler Blum, kapaklar yavaş kapanır olacaktır.  

Kulplar:

Çebi 1105320 MP 24 - 2 ADET

SEPERATÖR (PAFTA SIRA:02 NO:04)

Projesine ve görseline uygun olarak 172*250h ölçülerinde siyah mat fırın boyalı 20x40 - 40x40 profiller 25x25 cm boşluklarına görseldeki gibi 6mm lik ceviz Suntalam yapıştırılması. Detaylar paftada 

yer almaktadır. Ceviz dokusu Sendikanın yönetimine sunulduktan ve onaylandıktan sonra uygulanacaktır.

DANIŞMA BANKOSU (PAFTA SIRA:02 NO:02) 

Projesine ve görsellerine uygun 20*40*2mm antipaslı profil karkasın üzerine Mermer dokulu Suntalam ve  ceviz MDFlam banko yapılması. Banko altına priz için elektrik hattı çekilmesi. Danışma 

bankosunun ön tarafına görseldeki gibi 'Önce İnsan Önce Emek' yazısı yer alacaktır.  Ceviz ve mermer dokusu Sendika yönetimine sunulduktan ve onaylandıktan sonra uygulanacaktır.

MAKAM ODASI KONSOL (PAFTA SIRA:02 NO:05)

Projesine ve görseline uygun 280x50x90h ölçülerinde, tezgahı ve gövdesi  MDFüzeri antrasit lake boyalı (RAL 7015),  Kapakları MDF üzeri doğal ceviz kaplama olacaktır. Menteşeler Blum kapaklar 

yavaş kapanır olacaktır. Ceviz dokusu Sendika yönetimine sunulduktan ve onaylandıktan sonra uygulanacaktır.

Kulplar:

Çebi 899297 MP24 - 6 ADET

*** 2 Adet Sıvı Sabunluk

*** 2 Adet WC Fırça Seti

*** 10 Adet Çöp Kovası (4 Adet WC çöp kovası, 5 adet ofis çöp kovası, 1 adet mutfak çöp kovası)

DANIŞMA ARKASI MOBİLYA (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:01)

Projesine uygun olarak sol ve sağ tarafa 100*40*250h ölçülerinde (2 ADET) iç gövde ve kapakları MDFüzeri antrasit lake boyalı (RAL 7015), Kapaklar 8 mm temperli füme camlı olacaktır.Dolap 

içerisine 8 mm temperli, rodajlı şeffaf cam raflı dolap yapılması. 2 dolabın ortasına 235*40*89h ölçülerinde iç gövde, kapakları ve rafları MDF üzeri antrasit lake boyalı (RAL 7015) dolap yapılması. 

Dolapların menteşeleri Blum ve yavaş kapanır olacaktır.

Sağ ve sol Boy dolap arasına Kalesinterflex Calacatta 2.0 3mm yapıştırılması.  (3.35 m2)

Kalesinterflex üzerine Görseldeki gibi Hak-iş ve Hizmet-İş logosu yapılması. Logonun malzemesi ebatları sendika yönetimine sunulduktan ve onaylandıktan sonra montajlanacaktır.

Sol ve sağ dolap kulpları:

Çebi 1105320 MP 24 - 4 ADET

Orta dolap kulpları:

Çebi 899297 MP24 - 4 ADET

SABİT ÖZEL TAS. MOB. İŞLERİ İLE MUTFAK MAS, DOLAP İŞLERİ .

Vitrifiyeler:

Mutfak, Bay ve Bayan WC'lerde kullanılmak üzere:

Bay ve Bayan WClerde bulunan dolap bataryaları  1. Kalite Kale / Artema / ECA marka olacaktır.

Bay WCde bulunan Asma klozet ve gömme rezervuar tam takım çalışır şekilde montajlanacaktır. Kumanda paneli Parlak krom olacaktır. Kale / Vitra

Bayan WCde bulunan Hela taşı ve gömme rezervuar tam takım çalışır şekilde montajlanacaktır. Kumanda paneli Parlak krom olacaktır. 

Bay WCde hela taşına yerden 30 cm yüksekliğe musluk bağlanacaktır.

Mutfakta bulunan mutfak bataryası 1. Kalite Kale / Artema / ECA marka olacaktır.

Mutfakta bulunan Evye tek gözlü 45x45-50x50 Çelik olacaktır.Gider ve bağlantı seti ile montajlanacaktır.

Yukarıda belirtilmiş ürün numuneleri Sendika yönetimi tarafından onaylandıktan sonra uygulaması yapılacaktır. 

Adetler:

*** 2 adet WC bataryası

*** 1 adet çalışır vaziyette hela taşı, gömme rezervuarı ve kumanda paneli

*** 1 adet musluk

*** 1 adet çalışır vaziyette Asma klozet, gömme rezervuar, kumanda paneli ve taharet musluğu

*** 1 adet mutfak bataryası

*** 1 adet 45x45, 50x50 tek gözlü çelik evye

*** 1 adet ankastre ocak

Aksesuarlar ( Çöp kovası sıvı sabunluk , tuvalet kağıtlığı , kağıt havluluk , tuvalet fırçası takımı, sabunluk ) için Sendika yönetiminin belirleyeceği Renk, Model ve marka olacaktır.

*** 2 Adet kağıt havluluk

*** 2 Adet Krom Wc Kağıt Aparatı

VİTRİFİYE ve AKSESUARLAR
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16

17

MUTFAK DOLABI (PAFTA SIRA:02 NO:08)

Projesindeki ölçülerine uygun Alt dolaplar gövdesi MDFlam (Düz renk), kapakları MDF üzeri lake vizon boyalı olacaktır. Üst kapakların gövdesi ve kapakları ceviz MDFlam olacaktır. Menteşeler 

Blum marka yavaş kapanır kapak olacaktır. Projesinde de yer alan 3 adet dolapta aventos mekanizması kullanılacaktır. Tezgah Çimstone 930 Ares olacaktır. Bazası 10 cm yüksekliğinde siyah mat 

boyalı aluminyum olacaktır.

Kulplar: Yüklenici tarafından Sendika yönetimine sunulacak ve onay alınacaktır.

MUTFAK BÖLÜMÜ MASA SİYAH TEMPERLİ CAM 

Mutfak Bölümünde kullanılacak olan mutfak masası ölçüleri 120*80*75h ebadında 2 adet olacaktır. Masa tabla malzemesi antrasit renkte 18mm MDF LAM üzeri imal edilecektir. Masa üzerine 6mm 

siyah boyalı temperli cam uygulaması yapılacaktır. Ayaklar 20x40x1.5mm paslanmaz ayak olacaktır, masa tablasının sehim yapmaması için masa tablasının uzun 2 kenarına paralel ve görünür 

olarak paslanmaz traversler yapılacaktır. Masa ayaklarının altında zemine zarar vermemesi için özel silikon esaslı tabanlıklar olacaktır.

MAKAM ODASI MASA ARKASI DOLAP (PAFTA SIRA:02 NO:06)

Projesine ve görseline uygun sol ve sağ tarafa 100x50x235h ölçülerinde (2 ADET) iç gövde ve kapakları MDF üzeri doğal ceviz kaplama dolap yapılması.  Kapaklar 8 mm temperli füme camlı 

olacaktır. Her iki dolapta da teknik çizimindeki gibi 2 şer adet 8 mm temperli ve rodajlı şeffaf cam raf, geri kalanı MDF üzeri doğal ceviz kaplama raf olacaktır. 2 dolabın üst kapamasında sıvaaltı led 

spot olacaktır. Menteşeler Blum kapaklar yavaş kapanır olacaktır.

Kulplar:

Çebi 899297 MP24 - 4 ADET

Çebi 899597 MP 24 - 4 ADET

2 dolap arasına 256x30x89h ölçülerinde iç gövde ve kapakları MDF üzeri antrasit lake boyalı (RAL 7015) dolap yapılması. Menteşeler Blum, kapaklar yavaş kapanır olacaktır.

Kulplar 899297 MP24 - 6 ADET

Ortada bulunan bölüme görseldeki gibi MDF üzeri antrasit lake boyalı (RAL 7015) raflar, sol ve sağdan Şerit Ledli gizli aydınlatma yapılacaktır. Sinterflexin üstünde görseldeki gibi  Hak-iş ve Hizmet 

İş logosu olacaktır. Logonun malzemesi ebatları sendika yönetimine sunulduktan ve onaylandıktan sonra montajlanacaktır.

BAY VE BAYAN WC BANYO DOLABI (PAFTA SIRA:02 NO:07)

Projesine uygun 120x60x50h ölçülerinde 2 adet iç gövdesi MDFlam (Düz renk), Kapakları MDF üzeri antrasit lake boyalı (RAL 7015) dolap yapılması. Tezgahı Çimstone marka renkleri Sendika 

yönetimine sunulduktan ve onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Lavabosu tezgah altı 1. Kalite Kale/Vitra olacaktır. Aynası 120x70h ebatlarında 4mm rodajı düz ayna olacaktır. Ayna arkası 4 cm 

suntadan yükseltme yapılacaktır. Kulbu Mat krom entegre kulp olacaktır.

8 - Mutfak Masası 120*80*75h

7 - Mutfak Dolabı

2- Danışma Bankosu

1- Danışma arkası Sabit Dolap 450*40*250h

MAKAM ODASI BAFFLE TAVAN (12 M2)

Tüm kullanım alanlarında yapılacak olan 10cm yüksekliğinde ve 18 mm MDF üzerine ral 7015 lake boya yapılması ve montajı. 

LAKE SÜPÜRGELİK  (88 MTÜL)

Metal Cinsi: Alüminyum 

Profil Ebadı (mm):30×100

Renk:Siyah (Ral 9005)

Panel arası boşluk:70mm

6 - Banyo Dolabı 120*50*60h

5 - Makam arkası Sabit Dolap 456*50*235h

MUTFAK

MOBİLYA İCMAL LİSTESİ

BAY VE BAYAN WC

MAKAM ODASI

DEPO

DANIŞMA ALANI

4 - Konsol 280*50*90h

3 - Dosya Dolabı 120*60*250h
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PERVAZ VE DIŞ KASA LAKE ANTRASİT BOYALI (RAL 7015) İÇ PANEL MDF ÜZERİ CEVİZ KAPLAMA

1-	Kasa Üretimi

• Kapı kasaları için her iki yüzeyinde 12 mm MDF, 18 mm ortasında kereste lamine edilerek toplam 42 mm olarak hazırlanır. Elde edilen paneller, kasa ölçülerine göre ebatlanıp lamba, fitil ve pervaz 

kanalları açılır. 

Kapının üst kısmından itibaren 18 mm MDF tavana kadar çıkacaktır.

• Kasalar uygun ölçülerde birleşim yerleri 45 derece olacak şekilde kesilerek ebatlanır.  Kesim aşamasında kasaların birbirine montajı için dübel delikleri açılır, Kasa üzerinde Kilit ve Kol yerleri yine 

özel CNC’lerde hazırlanır.

• Kasaların birbirine montajı çivi kullanılmadan “Plastik Gerdirme” ile hassas makinelerde yapılır.

• Yukarıdaki işlemleri takiben, yüzey temizliği yapılıp, kanat ile çalışması test  edildikten  sonra cila aşamasına geçilir.

2. Pervaz Üretimi

• Pervazlar; kapı modeline göre istenilen ölçülerde, kaliteli MDF malzemeden hazırlanır. Pervaz, kasanın ön kısmına açılan kinişe geçecek şekilde geçme “Teleskopik”  “L” şeklinde üretilir. Pervaz 

eni 10 – 11cm ve Et kalınlığı 18mm’dir.

• Pervaz yüzeyi, uygun ölçülerde ebatlanarak yüzey zımparası yapılır. Kasa ile uygunluğu test edildikten sonra cila aşamasına geçer.

• Pervaz tipi,  kapı ölçüsüne göre ( aşağıda verilen kapı ölçülerine göre )  üretimi yapılır.

3. Kanat Üretimi

a. Kanat İç Donatısı 

– İskelet (Konstrüksiyon) 42mm x 32mm köknar ağacından “Finger Joint” boydan eklemeli serenler kullanılarak, kilit ve menteşe yerleri takviyeleri mde yapılarak kapı dış karkası ve iç ızgara sistemi 

hazırlanır.

• Bütün çıta olan kısımlarda yine kereste bulunmaktadır.

b. Dolgu Malzemesi

• Kapı kanadının ağaç karkasının içinde kalan kısımlar okal delikli/deliksiz” dolgu malzemesi kullanılır.

c. Kanat Yüzey Kaplanması ve Kalibre İşlemi

• Karkas halinde hazırlanmış kanadın her iki yüzeyine, presle 8mm MDF yapıştırılır. 

• Böylece kapılar iki defa yüksek tonajda preslenerek tamamen lamine edilmiş olur, buda gelecekteki kapı çarpmaları, çalışması, genleşmesi ve burkulması gibi deformasyonları önlemiş olur.

d. Kanat Kenar Kaplama İşlemi

• Kanat kenarlarının temizlenmesi ve istenilen ölçülere getirilmesi sonrası  doğal ceviz kaplama cumbaları yapıştırılır. Zımpara ile kenarlar yumuşatılarak boaya ve cilaya hazır hale getirilir.

e. Kilit ve Menteşe Yerleri Yüzey işlemleri

• Son olarak Kanadın, kasa ve pervazla çalışması test edildikten sonra cila aşamasına geçer.

4. Cila İşlemi

• Cila aşamasında ilk olarak, kapının rengine uygun koruyucu uygulanır. Bu işlemden sonra kapı en az 24 saat kurumaya bırakılır. Bu işlemin yapılmaması durumunda ileriki zamanlarda kapı 

yüzeyinin kolay çizilmesi ve zamanla cilada çatlamalar olacaktır. 

• İkinci kat olarak kapıya poliüretan dolgu verniği uygulanır ve kuruduktan sonra yüzey ince zımpara ile düzeltilir. Bu işlemden sonra tekrar ikinci kat verniği uygulanır ve yüzey ince su zımpara ile 

zımparalanır. Bu işlemden sonra kapıya son olarak mat, yarı mat veya parlak son kat vernik uygulanır ve kurumaya bırakılır.

• Kapılarda sararmaya ve çizilmeye dayanıklı, çift bileşenli poliüretan malzeme kullanılacak. Zaman içinde sararmaya ve çizilmeye direnci olmayan selülozik malzeme kullanılmayacaktır.

• Cilada “SAYERLACK” ürünleri kullanılmaktadır.

Montaj Aşaması için hazırlanacak olan kapılar, çivi veya vida kullanılmadan, özel gergilerle boşluğuna sıkıştırılır ve polyuretan köpük uygulanarak kurumaya bırakılacaktır. 

Kullanılacak Kapı malzemesi Markaları 

MDF : Kastamonu Entegre 

Kaplama Ceviz Doğal Kaplama  

Boya : Sayerlack  - Polyuretan

Kilit : Kale 

Menteşe : Paslanmaz Çelik “CONDI”

• Kenar bantlama işlemi biten kanatların CNC robotunda kilit, kapı kolu ve menteşe yerleri açılır, Bu işlem Kapı kolu, Kilit ve Menteşe montajı esnasında aksesuarların yerlerine hassas ve hatasız 

yerleşmesine olanak sağlar. Bu işlemin hemen sonrasında kapı hassas temizlik ve zımpara yapılması için tekrar kalibre makinesinden geçer.

• Kapılarda kullanılacak olan kilitler “Kale” marka kaliteli ve sessiz kilitler olacaktır.

• Kapılarda en az 3 adet menteşe kullanılacaktır. Tam boy yapılacak olan kapılarda menteşe adedi en az 4 adet olacaktır.

• Son olarak Kanadın, kasa ve pervazla çalışması test edildikten sonra cila aşamasına geçer.

İÇ KAPILAR:

Kapı Kasaları MDF üzeri lake antrasit boyalı (RAL 7015), iç kanat  görseldeki gibi kapı kolunun olduğu taraftan 15 cm dikey

 kaplama geri kalanı yatay şekilde olacaktır.

Adetler:

90x210h cm - 9 ADET

80X210H cm - 2 ADET

Kapı Kolları:

Çebi Croma Zera-S MP24 - 9 Adet Oda

Çebi Croma Zera-S MP24 - 2 Adet WC
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20

21

AÇIKLAMALAR

2‐ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖLÇÜLERDE TOLARANS DEĞERLERİ ± 2cm OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

3‐ İŞİN TESLİM SÜRESİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI SONRASI  ( YIKIM - SÖKÜM İŞLERİ DAHİL  ) 60 TAKVİM GÜNÜDÜR. BU SÜREYE YÜKLENİCİNİN TAAHÜDÜNÜN ve 

SORUMLULUĞUNUN  YERİNE GETİRİLMESİNE ENGEL TEŞKİL EDECEK MÜCBİR SEBEPLERDEN OLUŞACAK ÖZEL DURUMLAR ve İLAVE ÇIKABİLECEK İŞLER DAHİL DEĞİLDİR. 

4‐ TAAHHÜT EDİLEN ZAMANDA TESLİM EDİLEMEMESİ DURUMUNDA , GECİKME YAŞANAN HER GÜN İÇİN GÜNLÜK 500,00TL ( BEŞYÜZTÜRKLİRASI ) CEZA KESİLECEKTİR.

BU GECİKME İÇİN İDAREDEN YAZILI SÜRE UZATIMI İSTENECEKTİR. SÜRE UZATIMI 20(YİRMİ) GÜNÜ GEÇMEYECEKTİR. SÜRE UZATIMI İÇERİSİNDE GEÇEN GÜNLER 

CEZAİ MÜEYİDE İÇERİSİNDE OLACAKTIR. SÜRE UZATIMINIDA GEÇEN GECİKME GÜNLERİ İDARE TARAFINDAN HESAPLANARAK YAPILACAK OLAN YÜKLENİCİNİN

EN SON ALACAĞI HAKEDİŞİNDEN KESİLECEKTİR.

5‐ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖLÇÜLER EKSİK veya YANLIŞ OLMASI DURUMUNDA PROJE ESAS ALINACAKTIR. PROJE İÇERİSİNDE BELİRLENEREK DEĞİŞİKLİK  ve  YAPILMIŞ

 FAKAT PROJEYE İLAVE EDİLMEMİŞ KISIMLAR OLABİLECEĞİ İHTİMALİ DE GÖZ ÖNÜNE ALINARAK ÖLÇÜ , DETAY EKSİKLİĞİ vb. KONULAR İÇİN İDAREDEN İZİN  ALINARAK

 YERİNDE  ÖLÇÜ ve DETAYLAR TESPİT EDİLECEKTİR. BU GİBİ KONULARDAN İDARE SORUMLU OLMAYACAKTIR. HER TÜRLÜ MEKAN , ÖLÇÜ, DETAY vb. 

KONULARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN  YÜKLENİCİ  YERİNDE TESPİTLERİNİ YAPACAKTIR.

6- PROJEDEKİ ÖLÇÜLER NET ÖLÇÜLER DEĞİLDİR. YÜKLENİCİ YERİNDE ÖLÇÜ ALMALIDIR.

• İkinci kat olarak kapıya poliüretan dolgu verniği uygulanır ve kuruduktan sonra yüzey ince zımpara ile düzeltilir. Bu işlemden sonra tekrar ikinci kat verniği uygulanır ve yüzey ince su zımpara ile 

zımparalanır. Bu işlemden sonra kapıya son olarak mat, yarı mat veya parlak son kat vernik uygulanır ve kurumaya bırakılır.  Kapılarda sararmaya ve çizilmeye dayanıklı, çift bileşenli poliüretan 

malzeme kullanılacak. Zaman içinde sararmaya ve çizilmeye direnci olmayan selülozik malzeme kullanılmayacaktır.

• Cilada “SAYERLACK” ürünleri kullanılmaktadır.

Montaj Aşaması için hazırlanacak olan kapılar, çivi veya vida kullanılmadan, özel gergilerle boşluğuna sıkıştırılır ve polyuretan köpük uygulanarak kurumaya bırakılacaktır. 

Kullanılacak Kapı malzemesi Markaları 

MDF : Kastamonu Entegre 

Kaplama Ceviz Doğal Kaplama  

Boya : Sayerlack  - Polyuretan

Kilit : Kale 

Menteşe : Paslanmaz Çelik “CONDI”

1‐ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRESİ İMALAT HATALARINA KARŞI 2 YILDIR.

Kumaş blackout olacak ,Ürün bileşimi %100 polyester olacak , Kumaşın tek kat ağırlığı m2/220 gr olacak , Kumaşın kalınlığı m2/0,50 mm olacak , Kumaşın geçirgenliği %40 - %50 aralığında olacak 

,Yansıtma %40 - %50 aralığında olacak, Kumaşın ışık haslığı DIN EN ISO 105-802 /5-6 Standartında olacak,  Çekme mukavemeti ISO testlerine uygun olacak,  Kumaşta alev geciktiricilik TS EN 

1101:2003+A1:2006 standartına göre olacak,Kumaşta alev geciktiricilik TS EN 1101:2003+A1:2006 olduğunu gösteren belge hale dosyasına konulacak, Alimünyum kaset kasa 500-550 

gr(mt)olacak, Boru alimunyum olacak 32-38 çapında olacak,Alt çıta toplam 430 gr (mt) olacak,Zincir ve elçek metal olacak,Montaj aparatı metal olacak, Zincir boyu ölçü ortamına göre ayarlanacak, 

Tavan aparatı metal olacak ve alçıpan olan yerlerde metal dübel, uygun olmayan yerlerde "L" ayak kullanılacaktır,

Projede uygulanacak perde renklerine ve desenine Sendika yönetimi karar verecek olup sunulacak ürünler onay alınarak takılacaktır.

Ölçüler Proje ölçüleri esas alınarak yapılmıştır. Yerinde ölçü ve detaylar Yüklenici tarafından teslim edilecektir.

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; Sendika yönetiminin belirleyeceği tasarım ve renklerde Sendika yönetiminin istediği yerlere 12*30cm Ebatında ,Mat Gümüş Eloksallı Alüminyum ,Folyo 

Kaplamalı ,Oval Yönlendirme İç mekan İsimlik tabelası ve bina girişine idarenin belirlediği ölçüde ve özellikte giriş tabelası yapılacaktır.

STOR ZEBRA PERDE (16.32 m2) / 145*240h cm Ebatında 3 Adet - 115*240h cm Ebatında 1 Adet - 130*240h cm Ebatında 1 Adet  

9 ADET OVAL İÇ MEKAN YÖNLENDİRME İSİMLİK VE 1 ADET DIŞ KAPI TABELA

ALÜMİNYUM CAMLI BÖLME SİSTEMLERİ (25.7 m2)

MODÜL TİPLERİ ve TANIMLAMALARI

1-Projelerde verilen onaylı detay ve resimlere göre Sendika yönetiminin belirleyeceği renkte Alüminyum camlı bölme sistemleri TÜV ve ISO/TS 16949 normlarına uygun alüminyum ekstruzyon 

zemin, tavan ve duvar profilleri ile yine fabrikasında toz girmeden prefabrik olarak üretilmiş, RAL 9005 Mat Siyah rengine boyanacaktır. 8 mm temperli camlı bölme yapılması işidir. Her cam 

birleşimine dikey H kullanılacaktır. Alüminyum iç dikme profilleri ile sallanmanın kesilmesi ve en son akslardaki derzlerin üzerine alüminyum kapak profilleri yerleştirilerek duvarlar oluşturulacaktır. 

Kullanılacak Alüminyum Camlı ofis bölme sistemleri teknik şartnamesi

a-Ofis bölme sistem profil kalınlık detayları

Ofis bölme sistem duvar kalınlığı : 60 mm.

Sistem yüksekliği :Proje ebatında 

Profil kalınlıkları :Min. mak 1,5 mm. 2,0 mm

Boya Kalınlığı :Min 75 mm ral toz boya veya natural eloksal

Profil kaplama :Elektrostatik toz boya ya da naturel eloksal

Cam: 8mm Temperli cam

Kumlama : Camlı bütün üniteler h: 90cm ye kadar kumlama folyo , daha sonra 4cm boş 8 cm dolu olacak şekilde yerden 180 cm yüksekliğe kadar devam edecektir. Geri kalan folyosuz olacaktır.

• Kenar bantlama işlemi biten kanatların CNC robotunda kilit, kapı kolu ve menteşe yerleri açılır, Bu işlem Kapı kolu, Kilit ve Menteşe montajı esnasında aksesuarların yerlerine hassas ve hatasız 

yerleşmesine olanak sağlar. Bu işlemin hemen sonrasında kapı hassas temizlik ve zımpara yapılması için tekrar kalibre makinesinden geçer.

• Kapılarda kullanılacak olan kilitler “Kale” marka kaliteli ve sessiz kilitler olacaktır.

• Kapılarda en az 3 adet menteşe kullanılacaktır. Tam boy yapılacak olan kapılarda menteşe adedi en az 4 adet olacaktır.

• Son olarak Kanadın, kasa ve pervazla çalışması test edildikten sonra cila aşamasına geçer.

4. Cila İşlemi

• Cila aşamasında ilk olarak, kapının rengine uygun koruyucu uygulanır. Bu işlemden sonra kapı en az 24 saat kurumaya bırakılır. Bu işlemin yapılmaması durumunda ileriki zamanlarda kapı 

yüzeyinin kolay çizilmesi ve zamanla cilada çatlamalar olacaktır. 
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