
ÜRÜN AÇIKLAMA

*Tüm dolap gövdesi 18 mm mdflam olacaktır.

*Dolap arkalıkları 8 mm mdflam olacaktır

*Dolap kulpları alüminyum kendinden kulplu sistem olacaktır.

*Dolap menteşeleri samet marka frenli olacaktır.

*Dolap kapakları ve görünen yüzeyler 18 mdf üzeri asd marka parlak laminant kaplama olacaktır.

*Gövde pvc kalınlığı 1mm kapak pvc kalınlı 2 mm pvc olacaktır.

*Her dolapta 10 adet çekmece alttan frenli samet marka tandem ray olacaktır.

*Dolap tezgahı 16 mm compact laminant olacaktır. süpürgelik 8 mm kalınlı compact laminant olacaktır

*Her dolapta vitra lavabo olacaktır.Vitra lavabo kodu Efes Tezgah Altı Lavabo 63 cm Oval olacaktır.

*Dolap ayakları metal bazalı sistem olacaktır yükseklik 10 cm

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 

LABORATUVAR ŞARTNAME
KOMPACT EVYELİ TEZGAH DOLAP

ÖLÇÜLER

80*80*85



MERMER TEZGAH

ÖLÇÜLER

150*100*85-600*80*85-300*80*85

ÜRÜN AÇIKLAMA

*40*40 Kutu Profil Ayak 

*Alt Tablası çelik 

*Beyaz mermer 2 cm kalınlık



ÜRÜN AÇIKLAMA

HOCA SANDALYESİ

ÖLÇÜLER

*Koltuk süngeri dökme sünger olacaktır.

*Derisi Günder Textil deri Olacaktır.

*Çift mekanizma kullanılacaktır.

*Ayaklar yıldız ayak alüminyum olacaktır.

*Amortisör krom olacaktır.



TABURE

ÖLÇÜLER

ÜRÜN AÇIKLAMA

*Koltuk süngeri dökme sünger olacaktır.

*Derisi Günder Textil deri Olacaktır.

*Mekanizmalı olacaktır

*Yüksek amortisör olacaktır.

*Ayaklar yıldız ayak olacaktır.

*Amortisör krom olacaktır.



ÜRÜN AÇIKLAMA

METAL AYAKLI MASA

ÖLÇÜLER

*Tüm ahşap kısımlar melamin olacaktır.

*Kenarları 2 mm pvc olacaktır.

*Yan ve ön kısımlar zemine kadar ahşap olacaktır

*Tabla ve yan kenarları 18 mm kalınlığında olacaktır.

*Masa ayakları 40*40 kutu profil olacaktır.

*Boya elekstostatik fırın boyalı olacaktır.



*Tüm gövdeler 18 mm mdflam olacaktır.

*Tüm arkalıklar 8 mm mdflam olacaktır.

*Kapaklar alüminyum profil metal olacaktır.

*Camlar 4 mm şeffaf cam olacaktır.

*Ayaklar 10 cm kalınlığında metal olacaktır.

LABORATUVAR MALZEME DOLABI CAMLI

ÖLÇÜLER

80*50*190

ÜRÜN AÇIKLAMA



TEZGAH ÜSTÜ 18 MM MELAMİN

TEZGAH ÜSTÜ PASLANMAZ 

AYAKLAR 40*40 KUTU PROFİL METAL

*ALT DOLAPLAR SÜRGÜLÜ METAL 

MEKANİK ÇALIŞMA TEZGAH

ÖLÇÜLER

140*70*75

ÜRÜN AÇIKLAMA



*Kaynaklı çelik sac konstrüksiyondan üretilmiştir

*2 anahtarlı merkezi kilit sistemli 

*elektrostatik toz boyalı , dolaplı çekmeceli 2 sabit, 1 hareketli,1 frenli tekerlekli

HAREKETLİ TAKIM ARABASI

ÖLÇÜLER

140*70*75

ÜRÜN AÇIKLAMA



ÜRÜN AÇIKLAMA

*Tamamı Melamin olacaktır.

*Tüm Kenarlar 2mm pvc olacaktır.

*Her masa altında pc kasa koyma yeri olacaktır.

*Pc koyma kısmı kapaklı ve kilitli olacaktır.Kapak ön kısmında alüminyum menfez olacaktır.

*Pc masa altı 4 adet ayarlı pingo ayak olacaktır.                                                                                                                   

*Pc masa aralarında ayaraç olacakatır.

PC MASASI

ÖLÇÜLER

75*60*75



ÜRÜN AÇIKLAMA

*Koltuk süngeri dökme sünger olacaktır.

*Derisi Günder Textil deri Olacaktır.

*Mekanizmalı olacaktır

*Yüksek amortisör olacaktır.

*Ayaklar yıldız ayak olacaktır.

*Amortisör krom olacaktır.

PC MASASI TABURE SIRTLI

ÖLÇÜLER



ÖLÇÜLER

160*70*75

ÜRÜN AÇIKLAMA

*Tüm ahşap kısımlar melamin olacaktır.

*Kenarları 2 mm pvc olacaktır.

*yan ve ön kısımlar zemine kadar ahşap olacaktır

*tabla ve yan kenarları 18 mm kalınlığında olacaktır.

*Her masanın altında 3 çekmeceli merkezi kilitli keson oalcaktır.

*Keson rayları teleskopik frenli oalcaktır.

*masa ayakları 40*40 kutu profil olacaktır.

*Boya elekstostatik fırın boyalı olacaktır.

ÖĞRETMEN MASASI


