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ZEBRA PERDE TEKNiK $ARTNAMESi

1- Zebra perde 280 cm ebadrnda orup % 100 poryester iprikten uretirmig olmarrdrr.
2- Agrrlrgr en az (grlm2) 136,40 gram olmalrdrr.

3- Kahnllgr en az 0,45 (mm) olmaltdtr.

4- Zincir ve kafa takrmr sert plastik malzemeden Uretilmig olmaltdtr.

5- ust kasa ve alt lama krsmr % 1oo alimunyum malzemeden uretitmig olmah, frrrn boya
teknigi ile boyanmrg olmalrdrr.

6- Uretici firmanrn perde Uzerinde amblemi olmaltdtr.

7- UrUnUn markasr belirtilmig olma| ve belgelendirilmelidir.

8- ilgili firma istenilen yerlerden 6l9u almaldrr. Hatah 6lgulerden firma kendisi

sorumludur.

9- Renk ve model idare taraftndan belirlenecektir.

10- Perde numune usulu rle idarenin belirleyeceOi bir pencereye takrlarak denenerek

de$erlendirilecektir.

11- Kumagrn analiz raporu teklif ile birlikte dokuman olarak verilecek. Kumagrn analiz ve
uygunluk raporunu kurum kendisi de alacakttr.

'12- Urunler insan saohorna zararh olmayacak. TSE vb. belgeli uri.inler kullanrlacak olup
kullanrlacak kumaga ait kalite belgeleri teklifle birlikte ibraz edilecektir.

13- ElEekler kullanrlacak perde renk uyumuna uygun plastik malzemeden yaprlacak.

Elcek tizerinde firmanrn logosu olmahdrr.

14-Aluminyum etek borusu kullanrlacaktrr. Etekte kullanrlan etek grtasr ve etek borusu
eloksal kaplama 6zellikli olacak.

15- Kullanllan metal ve plastik malzemeler sa$ltla uygun ve belgeli UrUnler

kullantlacaktrr.

16-Artrk plastikten (2. Kalite) uretilen malzemeler kullan rlmayacak. Kullanrlacak plastik

malzemeler igin mengei ve kalite belgesi ibraz edilecek.

17- Montajda kullanrlan Butun sabit ve harekefli pargalar de monte olarak de ayrrca

Numune olarak sunulacaktrr.

●  ｀

薦;砂爬



１

　

●
４

GARANTi $ARTLARIVE TEKNiK SERV|S

UrUnler (kumag ve diger malzemeler) en az 2 yl garantili olacak

Mekanizma ve metal aksamdan do$an arrzalara en geQ24 saat iEerisinde yerinde

mUdahale edilecek.

Yerinde tamiratr mumkun olmayan durumlarda garanti strreci iQerisinde ise yenisi ile

de$i9im saglanacak.

Garanti suresince ilgili firma 3 ayda bir urilnleri kontrol edecek, bu kontrollerde ek bir

Ucret talep etmeyecektir.

Not: Teknik $artnamede belirtilen belgelerden herhangi birinin eksiklik olmasr, Teklif

verilen uriinun $artnameye Uygun Olmamasr halinde Fiyata bakrlmakslzln Teklifler

De!erlendirme dtgt kalacakttr.
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