
ÜRÜN STANDARDI

Oscar S0 Oturma Grubu 

Oscar  S0 Oturma Grubu 

Tasarım;

Malzeme & Bitişler;

a- Sırt , ve font demonte olarak üretilmektedir.

b- Sırt  metal  kasa;  birleşik  olarak  20x20x1.2mm  k.profil  kullanılarak  üretilir.  Kasaya
korozyon  önleyici  antipas  boya  kullanılır.   Kılıfları  kasaya  sabitleye  bilmek  için
masiften  üretilen  cıtalar  çakılır.  Kasaya Döşemede düzgün yüzey  sağlayabilmek  için
kasa 3mm MDF kaplanır.

c- Font  metal  kasa;  birleşik  olarak  20x20x1.2mm  k.profil  ve  30x20x1.5mm  k.profil
kullanılarak üretilir.  kasaya korozyon önleyici  antipas boya kullanılır.   Kılıfları  kasaya
sabitleye bilmek için masiften üretilen cıtalar çakılır. Kasaya Döşemede düzgün yüzey
sağlayabilmek için kasa 3mm MDF kaplanır.

d- Sırt  kasanın  beyazlamasında;  iç  arka  sırası  ile  3cm+3cm 36D soft  sünger  üzeri  3cm
hyper  sünger  bombe ve  tekrar  3cm hyper  sünger  kullanılırken  yanlarda 2cm 32D gri
sünger sırt üstünde 2cm32D gri sünger ve dış arkada 1cm 22D gri sünger kullanılarak
sırtların  beyazlaması  tamamlanmış  olur.  Beyazlanmış  kasaya  150gr  elyaf  kılıf
giydirilerek sabitlenir.

e- Font  kasanın beyazlamasında;  Oturmada gerekli  esnekliği  sağlamak için  font  kasaya
450E elastiki kolon çakılır ve üzeri  sırası ile 8cm 35D hr sünger, üzerine 36d soft cnc
sünger  kullanılırken  font  yan  ve  ön  kısmında  2cm  32D  gri  sünger  ,kol  üst,  iç  ve
dışlarda 2cm 32D gri  sünger kullanılarak fontun beyazlama işlemi  tamamlanmış olur.
Beyazlanmış kasaya 150gr elyaf kılıf giydirilerek sabitlenir

f- Oscar oturma grubu kumaş seçeneklerinde sabit sistem olarak üretilmektedir.

g- Oscar  koltuk  ve  kanepelerin  altında  kullanılan  ahşap  bazaya  smoke  meşe
renklendirme yapılmaktadır.

h- Oscar koltuk ve kanepelerin ayakları ve alt metal aksamları epoksidir. 

Malzeme & Bitişler;

a- Osiyonel olarak sunulan sırt minderleri 30x60 ve 50x50 Ölçülerine sahiptir.

b- Boncuk  elyaf  astarı  kılıfın  içerisine  koleksiyon  karışım  doldurularak  sabitlenir.
Kılıflar de monte olarak üretilmektedir.

c- Minder kılıflarının demonte olabilmesi için ince diş fermuar kullanılır.  

Montaj Elemanları;

a- Font  ve  sırtın  birbiri  ile  bağlantısında  M6x65  cıvata,  M6  somun  ve  M6  pul
kullanılır.

b- Ahşap baza ve kasa bağlantısında M6x35mm cıvata kullanılır.

c- Alt  metal  aksamın  birbirine  bağlantısında  M6x50mm  cıvata  ve  M6x15mm  cıvata
kullanılır.

d- Alt metal kasanın baza ile bağlatısında ahşap kasada çakılı durumda olan raptiye
ve M6x50mm cıvata yardımı ile yapılmaktadır.
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ÜRÜN STANDARDI

Oscar S0 Oturma Grubu 

                           
OSCAR S0 105 PUF w:1050 d:963 h:415 mm                                                         OSCAR S0 105 ARA KOLTUK w:1050 d:963 h:415mm

                                                                                                                

OSCAR S0 105 SOL KOLTUK w:1050 d:977 h:807 mm                                            OSCAR S0 105 SAĞ KOLTUK w:1050 d:977 h:807mm

                                       

OSCAR S0 99 KÖŞE KOLTUK w:994 d:994 h:807 mm                           OSCAR S0 210 ARA KANEPE  w:2100 d:977 h:807mm
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Oscar S0 Oturma Grubu 

                                   

            

OSCAR S0 105 SOL UZAN KLTK w:1050 d:1446 h:807mm                       OSCAR S0 105 SAĞ UZAN KLTK w:1050 d:1446 h:807mm       

 

OSCAR S0 210 SOL KNP w:2100 d:977 h:807 mm                                            OSCAR S0 210 SAĞ KNP w:2100 d:977 h:807mm
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ÜRÜN STANDARDI

Oscar S0 Oturma Grubu 
OSCAR S0 210 SOL KNP w:2100 d:977 h:807 mm                                            OSCAR S0 210 SAĞ KNP w:2100 d:977 h:807mm
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