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REFAıQTçı KoLTUĞ U TEKNi|( ŞARTNAM Esi

l-Refakatçi koltuğunun eni ve genişliği 80 cm (+/-scm) olmalıdır.
2-Arkalığının yerden yüksİkliği 95cm(+/-5cm) olmalıdır.
3-Arkalık yüksekliği 50 cm(+/- 5 cm ) olmalıdır.
4- Oturma genişliği 60 cm {+/- 2cm) olmalıdır.
5- Oturma derinliği 60 cm (+/_ 2 cm )olmahdır.
6-Kol genişliği 10 cm (+/- 2 cm ) olmalıdır.
7-Koltuğun arkalığı 3 kadeı
şekilde olmalıdır. 

meli yataklı olacak şekilde, son kademe yatak o|acak

& İçinden sür yat şeklinde çekmeceli mekanik aksam olmalıdır,

;;:İ:i:" 
sür yatının İçinden çlkan yatak 45x65 cm {+/-2cm ) ölçülerinde

10- Sünger kalınlığı 10 cm 32 dans (+/- 2) olmalıdır.
11- Koltuğun kolları deri, oturma yerleri silinebi|ir kumaş olmalıdır.
12- En az iki yıl garantili olmalıdır.

13- Numune üzerinde maddeler değerlendirilecektir.
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ÇALIŞMA KOLTUĞU MEMUR T İPİ TEIğ\IİK ŞARTNAMESi

a) Oturma derinliği 46 cm olmalıdır.

b) Oturma yi.izey genişliği 50 cm olmalıdır,

c) Aıkalık üst kenann oturma yiizeyınden yiiksekliği 64 cm olmalıdır,

d} Arkalık genişliği 48 cm olmalıdır
e) Yıldız formlu ayak çapı 59 cm olınalıdır,

f) Oturma yeri ve arkalıgı belirlİ oranda yatma hareketi yapabilen kol yardımıla en az iki

pozisyonda kilitleme yapabilen ırıekanizmalı olmalıdır,

g) 360 derece kendi etrafinda dönebilen olmalıdır,

h) Kolçaklar sert plastikten olmahdır,

i) Ayaklar ve tekerlekler sert plastik ayak ve plastik teker olmalıdır,

j) iskeletin tamamı dökme süngerd,jn olmahdır, 
, \_v.

k) Tolerans değeri + 2 cm olmalıdıı, ^v,
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