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FiyataI KDV Hariç o|arak verilmelidir. Malzemelerin Maıka§ı veya Özelliği mutlaka bclirtilmelidir.
UBB sorgulamasına görc ğn düş]ık 3 tcklifbaz atınacaknr. SCK Odenir/Odcnmez leklifte belirtilecektir.
sUT kodu beıirtiımeyen tcklifıcr değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pak€te düil olup olm8dığ! tekliftg b€lirtilecektir.

sUT fiyahnı aşan tektifler değerlendirme dışı bırakllaca}ıır. Ödemeter muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.

sGK Tardftndan IJBB'den kaynaklanan kesiıütiler durumunda yüklcniciye ödemo yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bu Iunmayacakttr.
Teklifveren isıeklilcr pkandaki tüm maddeleri şartslz kabul etmiş sayılacakıır.

Son Teklif Tarihi; 3o. ol. 20ı8

T.c.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasianesi

Sıra No: 00060
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: TEKNiK SERVIS BAKIM oNARlM
Fiş Kodü :

s.No Mal / Hİzmet Adl Miktarl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve
UBB

1 BAKIM oNARIl'l 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Hastan€si
44 41 65

Adrcs: Arastırma ve Uygulama
lnibat telefon : Tel.: 0 (4l4) 3

osmanbcy Kampos0 şANLIURFA
Faks : 0 (4l4) 344 4ı 69

*Tanlmıayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifite birliktc sck sorgulama sistcminin çıktlsı teklifile birlikte veri|m€ıidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdıre Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir.



ALAFRANGA HELALARlN (c8-003, cB_004, cz-035, 41_088, A3-032)
ALATuRKA HELAYA DÖNÜşTÜRÜLMEsi iŞiNE AiT

MEKANiK TEsisAT TEKNiK ŞARTNAMEsi

. CB-003 C Blok Bodrum Kat Bayan wc
o CB-004 C Blok Bodrum Kat Bay wc
o CZ-036 C BIok Zemin Kaı Bayan wc
o A1-088 A Blok l. Kat K.B.B Kliniği
. 43-032 A Blok lll. Kat Psikiyatri Kliniği

l- Alafranga Hela Taşlın ve Tesisatı Demontajı: Belirtilen mahallerde ki alafranga hela ve
tesisatlannın sağ|am bir şekilde demontajı yapılarak. sökülen malzemeler İdarenin belirlediği
yere bırakılacaktır.

2- Alaıurka Hela Taşı ve Tesisatı: Çevre yıkamalı. l00 mm.lik pik sifonu ve pik çanağı veya
l00 mm.lik PVC'den yekpare yapılmış 80' C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku
fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı yapılacaktır.
(TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacaktır.

3- Küresel Bas Vana: (Pirinç,Teflon Contah 25 O mm.) Su, hava ve buhar tesisaünda
pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, ı,idalı, geçişe bir
küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama diizenli küresel bas vanaların işyerinde
temini ve yerine montajı. Bas vanalar alaturka helalarda bas vana olarak
kullanılacaktır.

4- Uzun Musluk 1/2" (süzgeçIi rozeı dahil); Şartnamede be|irtilen mahal wc'leri içerisinde

kul|anılacak olup, TS EN 200'e uygun kalite belgesine haiz armatürlerin işyerinde temini ve

yerine montaj ı yapılacaktır.

5- PN.20 Polipropilen Temiz Su Borulan |t2" (Bina İçinde); Wc tesisatlarında kullanılacak

olup, boruların işyerinde tenıini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası

ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 oC sıcaklıkıa sıkılarak kaynak edilecektir.

6- Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (Geçme muflu); Belirtilen mahal tesisatlarında

kul|anılmak üzere wc için, dış Çap O mm:l l0 - l00 Et Kalınltğı mm: 3,2 TS-275-| EN l329-
l'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine

montajı yapılacaktır.

7- KullanılıcakMalzemeler:

ALATU RKA wc
s.N Malzeme Adl

I Uzun Musluk ( l/2") 5 Ad.
2 Alaturka hela taşl (50x60) 5 Ad.
J küresel Bas vana 5 Ad.

J 5Mı

5
Sert PVC plastik pis su boruları
(geçme muflu)

jMı

6 Alafranga ve Tesisatı Demınıajı
1 Lavabo ve TeSisaıı nıonıaj l lAd

NOT: Yapılan tüm imalatların sorunsuz çalışıığı İdarenin belirlediği yetkililere gösterileceklir.
Hela taşlarının yerleri uygun kota getirilerek hela taşı yerleştirilecek.
Demontajı yapılacak olan maIzeıneler, İdarenin belirlediği yere taşınıp görevlilere teslim
edilecektir.
Demontajı yapılan malzemeler İdarenin karar verdiği yere ilave ücret talep etmeden monte
edilecektir.
C blok Enfeksiyon servisinde belirlenecek yere lavabo ve tesisatı montajı yapılacaklır.
Kırılıp dökülen yerler eski haline getirilecektir ve bunun için ek bir bedel talep edilmeyecektir.
İş bitiminde tadilat yapılan ınahalIerin genel teınizliği yapılacak ve atık bırakılmayacaktır.

HÜılcy rı ilCtül

o

T

Miktarı i Birimi

PN.20 Polipropilen temiz su
boruları

5 Ad.
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lsı MERKEzi BiNAS|NDA BuLuNAN MED|KAl- GAz BiRiMiNE ALÜMiNYuM DoĞRAMA itE ARA
BötME YAPltlP üzERiNiN KAPAT|tMAsl işLERiNE AiT iNşAAT işı.eni rrxıuix şınrııaıvırsi

lsı yalıtımlı alüminyum (Elektrostatik toz boyah İdarece onanmış proje, detay resimleri ve

beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, ta5arım, ölçü ve

kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara Ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla

biçimlendirilmiş, taşıyıc| alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) her türlü bir veya

çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada

imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, monta.iln yapılacağı yerle doğrama arasında ısı, su,

hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVc pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli Vs.)ile yerine

takllmasl Ve çallşlr halde teslimi, İşyerine nakli, her türlü malzeme zayiatl, işçilik, iş yerinde yatay ve

düşey taşıma giderleri ve genel giderler d6hil.

NoT:

1}Taşıylcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlamasl şartl ile 2 mm ( İ
%10) et kalınllğında olacaktlr. (taşıyıcı özelliği olmayan cam çltalarl, T bini profilleri, adaptör profilleri,

köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranma2).

2) Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı

olması halinde lsl yalltlmll profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktlr.

3) lsı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

4) Alüminyum imalatl Eloksal alüminyum rengi olacaktlr.

5) Alüminyum ima|atı C 60 veya sistem serisi olacaktlr.

5) Alüminyum Ara bölme ekte 8österiien projedeki gibi olacaktlr.

7) Boşluklar sedye boyu ahşap lambri üstleri4+4 mm. çift cam ile kapatılacaktır

8) Alüminyum imalatı odanın üzerine 60 cm arayia 4Ox8Ox1,5 mm profilden tavan yapllacaktlr. Üzeri

18 mm MDF Lam ile kapatllacaktlr.

9) oda yüksekliği toplam 3.00 mt. olacaktlr.

10) odanın içine 4 adet 60*60 led aydlnlatma montajl yapllacaktlr.

11) A Blok 4.kattaki sterilizasyon odaslna 3.OOX1.oox1 mm Ve 2.40x]..00x1 mm ölçülerinde krom sac

temin edilerek duVara montail yapllacaktlr.

12) Krom sac üzerine 2 adet 5'li krom askılık takllacaktır.

Meh
İış T*nlled

ALüMiNYUM DoĞRAMA itE oDA YAPlLMAsl :



2 KAPAKL| DoLAP TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. 2 KAPAKL| oLMALlDlR.

2. BEYAZ RENKLi oLMAL|DlR.

3. DERiNLiĞi 3ocm oLMAL|DlR.

4. YÜKsEKLiĞi u0 cm oLMALlDlR.

5. 7 RAFLl oLMAL|DlR.

6. GENişLiĞı 1 METRE oLMALlDlR.

o
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--A BLOK ZEMiN KATTA BULUNAN RADYOLOJi BÖLÜMÜNDEKi BT KONSOLUNUN BULUNDUĞU ODAYA

RAFL| VE çEKMECELİ MDF DoLABl YAPlLMAsl iŞLERiNE AiT TEKNiK şARTNAMEsi

MDF RAFL| VE ÇEKMEcELi DoLAP:

a)

b)

c)

d)

Mdf dolapIarına, 10 cm yüksekliğinde ayak takılacaktır.

Dolaplarlnln göVde Ve raflarlnda 18 mm MDF Lam ku lla n ılaca ktır,

Dolaplarda Arkalık olarak 5 mm MDF Lam ku lla nılaca ktır,

Raflarvedolabıngörünentümkenarlarıpahlıolup0,8mm.kallnllktaABsVeyaeşdeğeri
plastik bantla kaplanmış olacaktlr.

Dolaplar idarenin belirleyeceği renkte olacaktlr,

Dolapların boyutları ve şekli ekte gösterilen çizimdeki gibi olacaktlr,

Dolaplarln yerleşimi ekte gösterilen projedeki gibi olacaktlr,

AYBAR
İnş Te{ı r",lkerl

f)

c)

\
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soYuıılMA KABiNİ AYNA TEKNiK şARTNAMEsl

l-Ayna 50cmx50cmboyutlarınaaolacal< [ ıl ^""+)\/
2-Ayna 3mm4mm kalınlığında olacak

3-Kırılsa dahi dökülmeme özelliğine sahip olacak

ıı-TsE standartlarına uygun olacak

s-Ayna kenarlan estetik görünüm açısından lazerle çizilecek

6-Numune Radyoloji Bölümü tarafından 8örülecek

DUst(
Tı9 F.İİıtes]

ü;:6!22a17lo8
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C BLoK 3. KATTAKi GöGüs poLiKLiNiĞiNE 2 ADET ALüMiNyuM DoĞRAMA iı-ı aRe
söü-Nür vAıILMASI vE MEvcuT FoTosEL ana söü-NırNiıı ypR nBcişivıi işı-rniııı

ıir iNşıır rpxxix şeRrNıırırsi

ALüMINYUM noĞnava İMALi VE YERNE MONTAJI

(Elektrostatik toz boyalı İdarece onanmış pğe, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre;

sınıflandırm4 kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasanm, ölçü ve kalınlık toleranslan bakımından

mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taŞıYıcı altiminYum

dograma profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) her türlü bir veya çift eksenli, normal aÇılır veya sürme vs

pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (ePdm fitili,

montajın yapılacağı yerle doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili

(bitiimlü folyo bant), monğ dübeli vs.)ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her tilırlü

malzeme zayiatl, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit kAn ve genel giderleri ddhil,

NoT: 1) Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması Şartı ile 2 mm ( +

%l0) et kalınlığında olacaktıı. (taşıyıcl özelliği olmayan cam çıtalan, T bini profilleri, adaptör profilleri,

köşbentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz),

2) Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı

olması halinde ısı yalılımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır,

3) Isı yalıtımlı alüminlum profiller en az üç odacıklı olacaktır,

4) Aliirninyum imalatı Eloskal alüminyum rengi olacaktır,

5) Alilııninyum imalatı C 60 veya sistem serisi olacaktır,

6) Aliirııinyum kapı ekte gösterilen projedeki gibi toplam 2 adet (2.70*3.15) kapılı ara bölme şeklinde

olacaktır.

7) Boşluklar kumlanmış 8 mm temperli cam ile kapatılacaktır

8) Kapının her iki kanadındaki camlara hastane logosu yapılacaktır,

9) Ara bölmelerden biri anahtarlı diğeri ise şifreli olacaktır.(hem içerden hem dışardan olmak iizere çift

taraflı olacaktır.

ALüMiNYUM FOTOSEL KAPININ YER DEĞİŞiMİ 
I

l _Poliklinikteki mevcut alüminyum fotosel kapılı ara bölmenin de montajının yapılması. \f) w"'-' 
_

2_De montajı yapılan fotosel kapılı ara bölmenin koridorun girişine montajının yapılması Z i} * >^ı "a'17"'-

3- Fotosel kapılı ara bölmenin elektrik bağlantıları yapılarak çalışır halde teslim edilecektir,

4- Fotosel kap ılı ara bölmenin iç taraflndaki sensör iptal edilip dış taraftaki gibi şifre konulacaktır

,^,lR
TGınii(€İl
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! ENFEKSİYON sERVİsİ HEMŞiRE ODASINA (cZ-064)
LAvABo vE TEsisATI işixE ıir rpxııix şARTNAME

l- 50x6Ocm Konsollu Lavabo Yarım Ayaklı Tk. Fayans Camlanmış Çini Ekstra
Sınıf: Belirtilen cins ve ölçülerde, sabiı sabunIuklu, kendinden taşmalı beyaz renkte
lavabo, i,izerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmiş sülyen ve iki kat yağ|ıboyalı @
16 mm inşaat demirinden veya l5 mm galvanizli borudan U şeklinde konsollan i|e
birlikte işyerinde temini, yerine montajı yapılacaktır.

2- Ayna 40X6Ocm (kristal cam); 5 mm. kalınlığında, temiz cilalanmış, kenarları pahlı
gümüş astarlı ve arkası tabanca ve sülyen üzerine bir kat sentetik yağlı boya ile boyah
aynası; duvara ve aynaya tam oturacak şekilde paslanmaz cinsten 4 adet ayna
tımakları ve pirinç kromajlı tutturma vidaları ile birlikte işyerinde temini: 4 köşesine
tak. s 40 mm. ve 4 mm. kalınlığında mantar konarak usulüne göre takoz veya dubelle
duvarda yerine montajı yapılacaktır.

3- Etajer Fayans 60XlScm Ekstra Sınıf; Kendinden konsollu aşağıdaki cins ve
ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya dubelle ve pirinç tutturma vidaları ile
birlikte işyerinde temini ve yerine montajı yapılacaktır.

4- Lavıbo Bataryası: Sıcak ve soğuk suyu bir el çark ile ayarlayan bataryalar. ( spiral,
iki adet filtreli ara musluk dahil komple Tk.)

5- PN.20 Polipropilen Temiz Su Boruları l/2" (Bina lçinde); Boruların işyerinde
temini, pğesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı
parçalarının boru uçlanna 260 oC sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilecektir.

6- Sert pvc Plastik Pis Su Borulırı (Geçme muflu); Dış Çap O mm :50 Et Kalınlığı
mm : 3,0 sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak
yerine montajı yapılacaktır.

7- Sıvı Sabun Makinesi;400 gr. sıvı sabun alabilen haznesi, paslanmaz çelik gövdeli
kollu. duvara monte edilebilen sıvı sabun makinesi kullanılacaktır.

NOT: Lavabo temiz su ve gider borulan, hemen yanında bulanan şaft içerisindeki tesisat
üzerlerine gerekli bağlantılar görünmeyecek şekildeyapılacaktır.

İş bitiminde kırılıp dökülen yerler. boya dahil olmak üzere eski haline getirilecektir,

hitıey-tı bj



MEDEFE TAHTA RAF TEKNiK ŞARTNAMESi

l - 78x60 cm ebadında 50 adet olacaktır.
2- 18 mın kahnlığında olacaktır.
3- Sıkştınlmış odun lifinde olacaktır.
4- Alt ve iist laminat olacaktır.
5- Medefe malzemeden olacaktır.

şO.\\"1 l<ızıtcrlK, 3^\L AV,-@AL
-Tçl.n)
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HARRAN üruivensiresi rĞirirvı vE ARAşTıRMA HAsTANEsı

anşxerirvıı-iĞi

GERELÇE:

TÜMYoĞuıüBAK|Mı.ııoıeüırışışıxtARlcAMIARDANHASTALARAZARARvERDlĞiıüDENcAMLARA
FitM çEldtMEsi GERExMElfi EDiR.

GEREĞiNi BitGıtERitüizE ARz EDERiM.

b5 A Ae}
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l- Hastanedeki asansörıerinin ön cephesinde bulunan mermerlerin bazılan duvardan

aynlmıştır. Duvardan ayrılan merrnerler en az l0 cm. uzunluğunda dübel vidayla duvara

sabitlenecektir.

ASANSÖR ÖNÜNDEKİ KABARMIŞ OLAN MERMERLERIN
SABiTLENMESi vE öNrrNoeKi BoŞLUKLARIN DüZLENMEsi

İış Tolınlkert

DUVARA

iBAR

-Toplam 4 adet asansör önündeki mermerler sabitlenecek,

-Asansörlerin tamamının mermer derzleri gözden geçirilecektir,

2_ Hastanedeki asansörlerin girişlerinde zeminde bulunan boşluklardan dolayı asansör

önlerinde meydana gelen çOkmJlerİn üzerlerine en az 3 mm, Krom çapraz veya kare desenli

çelik sac ile kapatılacaktır.

_Toplam 40 adet asansör iinü krom çapraz veya kare desenli çelik sac ile kapatılacaktır.

- Ğ, çup.- veya kare desenli çelik sac 0,20* 1,40 ebatlannda olacaktır,



SİNEKLiK TAKILACAK YERLER

1 -ÇAly1,{ŞPgO*E (60x65cm)
2- KAMERA ODASI (l 10x90 cm)
3_YENiDOĞAN
4_ ÇOCUK YoĞ[jNBAKlM
5_ DAHİLİ ve CERRAHİ YOĞI_JNBAKIM
6_ GENEL YOĞUNBAKIM (Anjio)
7- ENFEKSİYoN

19 Adet
l Adet
5 Adet
4 Adet
5 Adet
3 Adet
16 Adet

PENCERE SİNEKLİK TEKNiK ŞARTNAMESİ (53 AdeO

1- Sineklik çerçevesi aliiminyum olacakt[.
2- Sineklik teflon telden imal edilecekıir.
3- Teflon telin iizerine en az 2 sıra gergi teli atılacaktır.
4- Sinekliğin rahat açılıp kaparımasını sağayan kilit sistemi olacaktır.
5- Sineklik idarenin gösterdiği pencerelere montajı olacaktır.
6- Sinekliğin boyutlan 0.60x0.65 ve 1 10x0.90 ebatlarında olacakiır.
7- Toplam 53 adet yapılacakıır.

lı
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B BLoK 4.KATTAKi KARDiYoLoJi PoLiKLiNiĞiNDE YER ALAN EKG oDAslNlN KoRiDoRDAK| 84-

1o2,1o3,1o4 No tU oDAtARlN EKG oDAslNA DÖNÜŞTÜRÜLMEsiNE AiT iNŞAAT TEKN|K

ŞARTNAMEsi

PATtAYlclsİz çlMENTo HARçtl KARGiR, HoRAsAN lNşAAT YlK|Ml

çimento harçlı k6rgir ve horasan inşaatln patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inşaat

yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşlma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri,

müteahhit genel giderleri ve k6rı d6hil, çimento harçlı k6rgir ve horasan inşaatın yıkılması

NoT:
a) Koridora bakan kısma 1.00x1.00 boyutlarında pencere yeri aç|lacaktlr,

iki oda arasında geçişi sağlamak için 1.1ox2.10 boyutlarlnda kapI yeri açllacaktır,

Ylklml yap|lan yerlerin merkezleri sıva ile düzgünce çıkarllacaktır,
ylklmdan sonra koridordaki yer pvc,leri tek parça olacak şekilde yaplştlrllarak birleştirilecektir

AtüMiNYUM DoĞnııııe iıvlıı.i vt YERiNE MoNTAJl
(Elektrostatiktozboyalıidareceonanmlşproje,detayresimlerivebeğenilmişnumunesine

göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları

bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biÇimlendirilmiŞ, taŞlylcl

alüminyumdoğramaprofilleri(kasa,kay|t,kanatprofilleri)elektrostatriktozboyalıalüminyum
profiııeie; t eriıirlıi bir rey" çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı

ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajln yapllacağl yerle

doğrama araslnda |sl, su, hava sızdırmazhğı yalltlmlnl sağlamak için pvc pestili (bitümlü folyo bant},

mo-ntaj dübelivs.)ile yerine takIlmasl ve çal|şlr halde teslımi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatl,

işçilik, İş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit k6rı ve genel giderleri dihil,

NoT:
1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemetİ sağlaması şartü ile 2 mm (t
ıaio1 ei taıınııgınaa olacaktır. (taşıyıcı özelliği olmayan cam çltaları, T bini profilleri, adaptör profilleri,

köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz),

z) boğramaıann ı<öşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanl (ısı yalıtımlı

oir"r] h.lind" |sı yalıtımlI profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır,

3) ısl yalltımh alüminyum profiller en az üç odacıklı o|acaktır,

4) Alüminyum imalatı Eloskal alüminyum rengi olacaktlr,

5) Alüminyum imalatl c 50 veya sistem serisi olacaktlr,

5} Alüminyum sür8ülü pencere ekte gösteri|en projedeki gibi toplam 1adet olup (1,00 * 1,00) tek

kanat olacaktlr.
7) Boşluklar 4 mm buzlu cam ile kapat|lacaktır

Me

b

b

c

İıtş Tc{tnlken

@


