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Sı
ra

 
N

o Ürün Adı KOLTUK 
1.

 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-10 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 1 

Teknik Özellikleri  
 
 
UCLU KANEPE 227 CM GENISLIK/GOVDE C TIPI 
KUMAS/METAL EPOKSI BOYALI AYAK/227X78X71 CM 
H:40cm 
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N

o Ürün Adı SANDALYE 
2.

 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-20 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 1 

Teknik Özellikleri YONETICI KOLTUGU/D TIPI GOVDE/DOSEMELI 
GOVDE/ALUMINYUM KOL/KROM KONIK 
AYAK/MULTITILTING MEKANIZMALI  50x50, h:40cm 
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N

o Ürün Adı AKUSTİK KABİN VE BAR SANDALYESİ 
3.

 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-30 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 1 

Teknik Özellikleri  
 
 
100X105 / AKUSTIK KABIN YUKSEK MASA BAGLANTILI / 
DIS PANELLER LAMINAT / IC PANELLER KUMAS / 
METALLER EPOKSI / KAPI NATUREL CAM / 100x105 H221 
CM 
 ARKASI CAM OLAN KABİN İÇİN MASA TABLA 86X30 / 
MASA TABLA LAMINAT / METALLER EPOKSI / 86x30 H3 
CM 
 
 BAR SANDALYESI/YUKSEK BORU KIZAK AYAK/D TIPI 
KUMAS/EPOKSI AYAK/53x60x107CM 
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N

o Ürün Adı SANDALYE 
4.

 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-40 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 3 

Teknik Özellikleri  
 
CALISMA KOLTUGU/D TIPI GOVDE/DOSEMELI 
GOVDE/ALUMINYUM KOL/KROM KONIK 
AYAK/MULTITILTING MEKANIZMALI 
YEŞİL RENK OLACAKTIR. 
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N

o Ürün Adı SANDALYE 
5.

 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-50 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 12 

Teknik Özellikleri  
 
SANDALYE/5 YILDIZ AYAK TEKERLEKLI/TORNADO BASIT 
MEKANIZMA/D TIPI KUMAS/KROMAJ AYAK/68X68X80 
CM 
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N

o Ürün Adı SANDALYE 
6.

 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-60 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 10 

Teknik Özellikleri  
 
BAR SANDALYESI/ ISTIFLEBILIR/ 4 BORU AYAK/ 
MONOBLOK GOVDE PLASTIK/ EPOKSI AYAK/ 64X56X116 
CM 
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o Ürün Adı KOLTUK 
7.

 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-70 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 12 

Teknik Özellikleri  
 
BASLIKLI KOLTUK/5 YILDIZ AYAK TEKERLEKLI/SENKRON 
MEKANIZMA/BEL DESTEKLI/3D KOLCAK/B TIPI 
KUMAS/SIYAH FILELI SIRT/PLASTIK AYAK/65x60x110 CM 
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o Ürün Adı MASA 
8.

 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-200 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 4 

Teknik Özellikleri  
 
360x140N 6LI MASA/MASA TABLASI 
LAMINAT/AYAK+KABLO TAVASI+TRAVERS+KABLO 
KOLONLU AYAK EPOKSI/360x140x74 CM 
 104x40 AYIRICI PANEL/AHSAP PANEL USTUNE 
LAMINASYONLU C TIPI KUMAS+CUMBA FITIL/BAGLANTI 
BORU PROFIL EPOKSI/104X40 CM 
6’lı masalarda bilgisayar kasası için mekanizma sisteme 
dahil edilebilir nitelikte olmalıdır 
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N

o Ürün Adı KESON 
9.

 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-170 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 30 

Teknik Özellikleri  
 
 

TUM AHSAPLAR MELAMIN/KULP EPOKSI/3 ADET 
CEKMECELI/TEKERLEKLI/36X60X62 CM 
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N

o Ürün Adı SANDALYE 
10

. 
Satın Alma Talep 

Numarası  10075168-80 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 14 

Teknik Özellikleri  

OPERASYONEL KOLTUK/5 YILDIZ AYAK TEKERLEKLI / 
FONT KIZAKLI /SENKRON MEKANIZMA / BEL DESTEKLI 
/FILELI SIRT/4D KOLÇAK/D TIP KUMAS/BEYAZ 
GOVDE/KROM AYAK/71X68X106 CM 
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N

o Ürün Adı SANDALYE 
11

. 
Satın Alma Talep 

Numarası  10075168-190 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 8 

Teknik Özellikleri Gravity Yükseklik Ayarlı 
Oturma yüzeyi kumaş olmalıdır 
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N

o Ürün Adı MASA 
12

. 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-180 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 8 

Teknik Özellikleri 80*160 cm Yükseklik Ayarlı Çalışma Masası 
 
Piezolu 
Kumadalı (BLUETOOTH VE HAFIZALI KUMADALI) 
Elek. Kablo Çıkış Kapaklı 
Kablo Kanalı ve vertebralı  
Tabla: Melamin 
Ayak: Tozboya
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N

o Ürün Adı SANDALYE 
13

. 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-90 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 9 

Teknik Özellikleri  
 
BAR SANDALYESI/ ISTIFLEBILIR/ 4 BORU AYAK/ 
MONOBLOK GOVDE PLASTIK/ EPOKSI AYAK/ 64X56X116 
CM 
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. 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-100 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 6  

Teknik Özellikleri  
 
OPERASYONEL KOLTUK/5 YILDIZ AYAK TEKERLEKLI / 
FONT KIZAKLI /SENKRON MEKANIZMA / BEL DESTEKLI 
/FILELI SIRT/4D KOLÇAK/D TIP KUMAS/BEYAZ 
GOVDE/KROM AYAK/71X68X106 CM 
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o Ürün Adı SANDALYE 
15

. 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-110 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 14 

Teknik Özellikleri  
 
SANDALYE/5 YILDIZ AYAK TEKERLEKLI/TORNADO BASIT 
MEKANIZMA/D TIPI KUMAS/KROMAJ AYAK/68X68X80 
CM 
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o Ürün Adı PUF 
16

. 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-120 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 1 

Teknik Özellikleri  
 
PUF 45H1/SCROLL PUF 45 CM CAP H1 YUKSEKLIK 32 
CM/GOVDE D TIPI KUMAS/NAKISLI/45x32 CM 
 PUF 45H2/SCROLL PUF 45 CM CAP H2 YUKSEKLIK 42 
CM/GOVDE D TIPI KUMAS/NAKISLI/45x42 CM 
 PUF 45H3/SCROLL PUF 45 CM CAP H3 YUKSEKLIK 52 
CM/GOVDE D TIPI KUMAS/NAKISLI/45x52 CM 
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17

. 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-130 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 1 

Teknik Özellikleri  
 
PUF 45H1/SCROLL PUF 45 CM CAP H1 YUKSEKLIK 32 
CM/GOVDE D TIPI KUMAS/NAKISLI/45x32 CM 
PUF 45H2/SCROLL PUF 45 CM CAP H2 YUKSEKLIK 42 
CM/GOVDE D TIPI KUMAS/NAKISLI/45x42 CM 
 PUF 45H3/SCROLL PUF 45 CM CAP H3 YUKSEKLIK 52 
CM/GOVDE D TIPI KUMAS/NAKISLI/45x52 CM 
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. 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-140 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 16 

Teknik Özellikleri  
TABURE/5 YILDIZ AYAK TEKERLEKLI/DOSEMELI FONT D 
TIPI KUMAS/AYAK KROMAJ/570X570X430 MM 
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N

o Ürün Adı MASA 
19

. 
Satın Alma Talep 

Numarası  10075168-150 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 1 

Teknik Özellikleri  
 
T360x120N TOPLANTI MASA/MASA TABLASI 
LAMINAT/AYAK+KABLO TAVASI+TRAVERS+KABLO 
KOLONLU AYAK EPOKSI/360x120x74 CM 
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N
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. 

Satın Alma Talep 
Numarası  10075168-160 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 1 

Teknik Özellikleri  
 
T240x120N TOPLANTI MASA/MASA TABLASI 
LAMINAT/AYAK+KABLO TAVASI+TRAVERS+KABLO 
KOLONLU AYAK EPOKSI/240x120x74 CM 

 
 

 

 


