
ÜRÜN STANDARDI

MADRİGAL  Oturma Grubu S1    

KASA;

Tasarım;
      Hem ev hem ofis ortamlarında kullanılabilecek bir ürün olma özelliğine sahip
kanepe ve puflar , çağdaşlık ve klasikliğin bir arada harmanlandığı ve kuşaktan
kuşağa  geçecebilecek  bir  tasarım  olma  özelliğine  sahiptir.  Yenilik  ve  farklılık
arayanlara.

Malzeme & Bitişler;
a- Sırt  ve  font  birleşik  olarak  üretilen  ve  metal  kasaya  sahip  olan  kanepe

20x20x1.2mm,kutu profilden üretilir. Ayak bağlantısı için 20x20x1.2mm k.profil
kullanılır.  Kılıfları  kasaya  sabitleye  bilmek  için  masiften  üretilen  cıtalar
çakılır.Kasada kol ve sırtta istenilen açıları elde etmek için 15 mm tetra kontra
klapalar  bulunmaktadır.  Kasaya  korozyon  önleyici  antipas  boya  kullanılır.
Döşemede düzgün yüzey sağlayabilmek için kasa 3mm MDF kaplanır.

b- Oturmada  gerekli  esnekliği  sağlamak  için  font  kasaya  450E  elastiki  kolon
çakılır  ve  üzeri  3cm  32d  gri  sünger  bombe+10cm  34D  HR  sünger  ile
kaplanır.sırt iç ve kol içleri ve kol üstlerinde  5cm 34D HR sunger, kasanın dış
kısımlarında  2cm  32D  grı  sunger   kullanılmaktadır.  Beyazlanmış   kasaya
150gr. elyaftan dikilmiş kılıf giydirilerek sabitlenir.     

c- Bu gruptaki  koltukların  ve  pufların  kasaları  kumaş ve  deri  seçeneğinde sabit
sistem  olarak  üretilir.  Kılflara  tek  baskı  dikiş  tarzı  sadece  ek  veya  bölme
bulunan yerlerdeki deri kılıflara çift baskı dikiş tarzı uygulanır.

d- Bu gruptaki  puflar  birleşik  olarak  ahşap  kasaya  sahiptir.180x50x48_İ   olarak
üretilen  puflar  60x40x2mm  metal  kasaya  sahiptir,  diğer  puflar  ise  18  mm
kalınlıkta  tetra  kontra  ve  yonga  levha  gibi  malzemeler  kullanılarak
üretilmektedir.  Kasayı  oluşturan  parçalar  Kletbertt  Pur_501  poliüretan  tutkalı
ile birbirine yapıştırılır. Ayak bağlantısı için kasaya M6 Burç çakılır.  

Bağlantı Elemanları;
a- Elastiki kolon çakılan masif çıtaları 10’luk inşat çivisi ile diğer çıtalar profillere

özel 3,8x25mm matkap uçlu vida ile sabitlenir.

b- 3mm MDF’ ler kasaya özel 3,9x16mm matkap uçlu vida ile sabitlenir.

c- Kasanın  süngerlemesin  de  döşemeye  özel  üniversal  ünü-tek  89  yapıştırıcı
kullanılır.

d- Özel  forma  sahip  ayak  soğuk  çekme  lamadan  üretilir  ve  ayak  siyah  epoxy
boyanır.Ayaklarla  metal  kasa  arasına  siyah  epoksi  boyanmış  distanslar
konulur.
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