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MIHRIMAH S2 Koltuk

Tasarım;
Ev ortamında kullanılmak üzere  tasarlanmış  koltuk,  çağdaşlık,  yalınlık  ve klasikliğin  bir
arada harmanlandığı ve kuşaktan kuşağa geçebilecek bir tasarım olma özelliğine sahiptir.
Yenilik ve farklılık arayanlara…

Malzeme & Bitişler;

a- Sırt,  font  ve  kolçaklar  birleşik  olarak  20x20x1.2,30x20x1.5mm  kutu  profil  ve
20x20x2mm  kutu  profil  kullanılarak  üretilir.  Kılıfları  kasaya  sabitleye  bilmek
için  masiften  üretilen  çıtalar  çakılır.  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  sırası  ile  2cm  gri  sünger,  12cm  35D  HR  sunger,3cm  soft
bombe ve üzerine 3 cm 36d soft sünger ile kaplanır.  Kol üstüne CNC sünger,
iç  kollarda  4cm açılı  kesim gri  sünger,  iç  arka  sırası  ile  8cm  HR sünger  ve
3cm  soft  sünger  kullanılır.  Dış  kol,  font  ön,  dış  arka  ve  kasa  dış  yan
kısımlarına 1cm 22d gri sünger kullanılır. Beyazlanmış kasanın font ve sırtına
500gr  elyaf  ilavesi  yapılırken  kasa  diğer  kısımlarına  150 gr  elyaf  giydirilerek
sabitlenir.

c- Koltuğun kumaşı çaka sistemdir. Kılıf üzerine fitil uygulaması yapılır.

Montaj Elemanları;

a- Elastik 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- Elastiki kolonların çakımında 10’luk zımba teli,  kılıfları kasaya sabitleştirmede
8’lik  Elastiki  kolonların  çakımında  10’luk  zımba  teli,  kılıfları  kasaya
sabitleştirmede 8’lik zımba teli kullanılır.

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

e- Ayaklar 3mm sacdan özel formda bükümlü olarak üretilir ve epoksi boyanır.

f- Ayakların ucuna plastik enjeksiyon pabuçlar takılır.

g- Ayaklar koltuğun kasasına M6 cıvatalar yardımıyla montajlanır.

10.F.01/10 REV:03                                 Designed by: Faruk MALHAN                            10.01.2019          Sayfa:  1 /2



ÜRÜN STANDARDI

MIHRIMAH S2 Koltuk 

                  

                 

MIHRIMAH S2 75 KOLTUK L:757  D:863 H:887 mm
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