MOBİL SATIŞ ARACI (FAYTON BÜFE) - TEKNİK ŞARTNAMESİ
































Ana Taşıyıcı Şase: Kutu profil (40 x 80 x 2,5 mm.) olacaktır.
Şase Üstü-Kasa Tabanı: Kutu profil (40 x 60 x 2 mm.) olacaktır.
Kasa Yan Karkasları: Kutu profil ( 40 x 40 x 2 mm.) olacaktır.
Gövdenin Kaplaması ve Açılır Kapaklar: Sıcak ve soğuktan etkilenmeyen alüminyum
panelden (5mm) yapılacaktır.
Ana Kasa Dış Ölçüleri: En: 235 cm. / Uzunluk: 580 cm. / Yükseklik: 258 cm. olacaktır.
Ana Kasa Net Kullanım Ölçüleri:En 170 cm. /Uzunluk 500 cm. /Yükseklik 230 cm.
olacaktır.
Açılır Kapaklar: Amortisörlü ve içeriden manüel kilitli olacaktır.
Kullanılan Ahşap Özellikleri: Kurumuş dişbudak, kayın kontrplak ve fırınlı kayın
ağaçlarından olacaktır.
Kapı: Kilit sistemli ve yarım boy olacaktır.(kale marka)
Büfe iç tezgâhları U düzeninde granit veya krom olacaktır.(isteğe bağlı)
Oturma Bankı: Ön kısımdaki oturma bankı (50 cm.) ahşap görünümlü metal profil
olacaktır.
Tekerlekler: Dişbudak ağacından, çelik dökümlü, çift rulman yataklı, metal çemberli
olacak.
Teker Lastiği: Dış çember (jant) üzerine sıkı geçme, dolu (4x4 cm.) lastik olacaktır.
Teker Ölçüleri: Arka teker çap: 100 cm. / Ön teker çap: 60 cm. olacaktır.
Ön Takım ve Tekerler: 360 Derece dönebilen 32 cm. çapında bilyeli avantra olacaktır.
Büfede mekanik fren sistemi olacaktır.
Teker Tasları: Gerçek sarı (pirinç) malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Büfede 3 adet amortisörlü kapak bulunmaktadır.
Nostaljik Fenerler: Ön cephede 2 adet el yapımı fayton tipi (sarı) monteli olacaktır.
Taban: En az 18 mm. Marin kontrplak üzeri PVC kaplama olacaktır.
Tavan: Ahşap görünümlü metal profilden yapılacaktır.(çürümeye karşı)
Branda: Komple çatı üstü su ve güneşe karşı korumalı akrilik brandalı olacaktır.
Branda rengi isteğe bağlı değişmektedir.
Boya: Alüminyum kaplama ve kutu profil aksamlar paslanmaya karşı özel epoxy astarlı
ve akrilik oto boyalı olacaktır.
Ahşap yüzeyler, ara ve son kat (su bazlı) çürümeye karşı özel vernikli olacaktır.
Tercihen ahşap renklendirici boyanabilir. (isteğe bağlı)
Elektrik Tesisatı: 380/220 V. uyumlu, iç donanıma uygun sigorta ve kaçak akım panolu
olacaktır.
Büfelerde ışıklandırma dış Spot / iç bölüm ise ızgara korumalı aplikler kullanılacak ve
ihtiyaca uygun prizler takılacaktır.
Büfe iç kısmında standarda dâhil olanlar: Granit veya krom tezgâhlar, Lavabo ve Musluk,
Lavabo altı Krom malzeme dolabı olmaktadır.
Büfe Renk seçeneği isteğe bağlı olacaktır.
Büfeler; “Dünya standartlarına uygun” olacaktır.

