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ALT VE  ÜST 
ŞASELER 

Alt ve üst şaseler 2 mm,DKP sacları özel olarak şekillendirilmiş malzemeden yapılmıştır.                      
Ara kayıtlar için alt şasede 40x80x2,00 mm , üst şase 30x50x1,50 mm kutu profil 
kullanılmaktadır. Köşe dikmeleri 2,00 DKP sacları özel olarak şekillendirilmiş 
malzemeden yapılmaktadır.Dış yan panellerde 50x30x1,50 mm kutu profilleri ile taşıyıcı 
sistem oluşturulmaktadır. 

DIŞ DUVARLAR 
Dış duvarlar trapez baskı uygulanarak mukavemet verilmiş özel olarak imal edilmiş 0,50 
mm DKP sacdır.DKP sacdan elde edilen malzemelerin iki yüzü rapid esaslı endüstriyel 
boya ile boyanarak uzun ömürlü olması sağlanır. 

İÇ DUVARLAR 
Sacın iç kısmında 40 mm kalınlığında ısı ve ses izolasyonu için strafor kullanılır.İç duvar 
kaplaması 20 cm’lik pvc lambiri kaplanır. 

TAVAN 
KAPLAMASI 

Tavan 20 cm’lik lambiri ile kaplanır.Sac ve lambiri arasında ısı ve ses yalıtımı için 80 mm 
kalınlığında cam yünü döşenir. 

TABAN 
KAPLAMASI 

İmalatı yapılan çelik karkas üzerine 14 mm kalınlığında betopan (çimento esaslı yonga 
levha) vidalanır ve üzerine 2 mm pvc mineflo kaplanır.Süpürgelik döşenerek şık bir 
görünüm kazanır.Zemini 200 kg/m² yayılı yüke göre tasarlanmıştır. 

ÇATI KAPLAMASI 
Trapez kesitli galveniz sac ile kaplanır.Yağmur suları konteyner içindeki gizli yağmur 
oluklarından dışarı çıkar.Konteynerler kar yükü 80 kg/m² , rüzgar yükü 5 km/saat olarak 
hesaplanmıştır. 

KAPILAR 
Dış kapılar özel olarak şekillendirilmiş sandviç panel kapıdır.İç kapılar ahşap kapıdır.Dış 
Kapı ölçüsü 89x198 mm , iç kapı ölçüsü 76x177 mm'dir. 

PENCERELER 
Tüm pencereler pvc tek cam olarak takılır.Pencere ölçüsü 100x120 cm olup , tuvalet 
penceresi 30x30 cm menfezdir. 

ELEKTRİK VE SIHHI 
TESİSAT 

Tüm elektrik tesisatı TSE garantili olup gizli olarak sıva altı yapılır.Uygun yerlere elektrik 
prizi,telefon prizi,aydınlatma tavanda ve kapı üstünde standarttır. 

İÇ AKSAMLAR 
Mutfak evyesi,duş teknesi,lavobo ve klozet yerleşim projesine göre yerleştirilir.Sıhhi 
tesisatlar pvc beyaz boru olup gizli olarak döşenir. 

BOYA 
Karkas haline gelmiş konteyner şasesi üzerine rapid esaslı endüstriyel astar daha sonra 
ise,renk seçeneğine göre üç kat rapid esaslı endüstriyel boya ile boyanır.Boyama sistemi 
özel membranlı püskürtme boya cihazı ile yapılır. 
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