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 Sırt ve Oturak Süngerleri 
Sırt ve Oturak üniteleri içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yo-
ğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermos-
yan (ISO1856)   standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden 
imal edilirler. 
Sırt ve Oturak Üniteleri 
Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri kumaşla giydirilir. Oturak 
ünitesi kullanım dışı kaldığında, içten yay sistemi ile kapanabilir özel-
liklidir. 
Plastik Kapaklar 
Kumaş giydirilen Sırt ve Oturak ünitelerinin arkasına kırılmaya daya-
nıklı Enjeksiyon Plastik Kapaklar entegre edilir. 
Kumaş 
Sürtünmeye karşı dayanıklılık, solmazlık özelliklerine sahip 180-200 
gr/m2 ağırlığında, sürtünme   
 haslığı 30.000 devir üzerinde, %100 polyester kumaşlar kullanılır . 
Kolçaklar 
Koçaklarda içten metal karkaslı, kumaş döşenmiş dekoratif  ahşap ku-
tu kullanılır.  
Tümüyle kumaş kaplanan kolçakların üzerine, Enjeksiyon Plastik kol 
dayama ünitesi entegre edilir. 
Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde 
 
Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift çelik profil taşıyıcı 
ayak üzerine inşa edilmiştir.  
Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış olup bir-
leşme yerlerinde sürekli kaynak sistemi  
uygulanır. Tüm metal aksam   elektrostatik 80 mikron ± 10 kalınlığın-
da toz boya ile boyanmaktadır. 
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Sırt ve Oturak Süngerleri 
Sırt ve Oturak üniteleri içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda 
uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856)   stan-
dartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden imal edilirler. 
Sırt ve Oturak Üniteleri 
Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri kumaşla giydirilir. Oturak ünitesi kul-
lanım dışı kaldığında, içten yay sistemi ile kapanabilir özelliklidir. 
Plastik Kapaklar 
Kumaş giydirilen Sırt ve Oturak ünitelerinin arkasına kırılmaya dayanıklı En-
jeksiyon Plastik Kapaklar entegre edilir. 
Kumaş 
Sürtünmeye karşı dayanıklılık, solmazlık özelliklerine sahip 180-200 gr/m2 
ağırlığında, sürtünme   
 haslığı 30.000 devir üzerinde, %100 polyester kumaşlar kullanılır . 
Kolçaklar 
Koçaklarda içten metal karkaslı, kumaş döşenmiş dekoratif  ahşap kutu kullanı-
lır.  
Tümüyle kumaş kaplanan kolçakların üzerine, Enjeksiyon Plastik kol dayama 
ünitesi entegre edilir. 
Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde 
 
Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift çelik profil taşıyıcı ayak üze-
rine inşa edilmiştir.  
Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış olup birleşme yerle-
rinde sürekli kaynak sistemi  
uygulanır. Tüm metal aksam   elektrostatik 80 mikron ± 10 kalınlığında toz bo-
ya ile boyanmaktadır. 
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Sırt ve Oturak Süngerleri 
Sırt ve Oturak üniteleri ünitesi  içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğun-
luğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856)   
standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden imal edilirler. 
Sırt ve Oturak Üniteleri 
Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri komple kumaşla giydirilir. Oturak üni-
tesi kullanım dışı kaldığında, içten yay sistemi ile kapanabilir özelliklidir. 
Kumaş 
Sürtünmeye karşı dayanıklılık, solmazlık özelliklerine sahip 1800-200 gr/m2 
ağırlığında, sürtünme haslığı 30.000 devir üzerinde, %100 polyester kumaşlar 
kullanılır . 
Kolçaklar 
Koçaklarda içten metal karkaslı, kumaş döşenmiş dekoratif  ahşap kutu kullanı-
lır. Tümüyle kumaş kaplanan kolçakların üzerine, Cilalı Ahşap kol dayama üni-
tesi entegre edilir. 
Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde 
Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift çelik profil taşıyıcı ayak üze-
rine inşa edilmiştir. Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış 
olup birleşme yerlerinde sürekli kaynak sistemi uygulanır. Tüm metal aksam   
elektrostatik 80 mikron ± 10 kalınlığında toz boya ile boyanmaktadır. 
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Sırt ve Oturak Süngerleri 
Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkas-
lı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve 
kalıcı defermosyan (ISO1856)   standartlarına uygun su bazlı poliüretan malze-
meden imal edilirler. 
Sırt ve Oturak Üniteleri 
Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri komple kumaşla giydirilir. Oturak üni-
tesi kullanım dışı kaldığında, içten yay sistemi ile kapanabilir özelliklidir. 
Kumaş 
Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip 
220-280 gr/m2 ağırlığında, sürtünme haslığı 50.000 devir, %100 polyester ku-
maşlar kullanılır . 
Kolçaklar 
Koçaklarda içten metal karkaslı, kumaş döşenmiş dekoratif  ahşap kutu kullanı-
lır. Tümüyle kumaş kaplanan kolçakların üzerine, 20mm kalınlığında cilalı ah-
şap kol dayama ünitesi entegre edilir. 
Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde 
Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift çelik profil taşıyıcı ayak üze-
rine inşa edilmiştir. Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış 
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Sırt ve Oturak Süngerleri 
İçten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev al-
mazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856)  standartlarına uygun su 
bazlı poliüretan malzemeden imal edilirler. 
Sırt ve Oturak Üniteleri 
Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri komple kumaşla giydirilir. Oturak 
ünitesi kullanım dışı kaldığında, içten yay sistemi ile kapanabilir özelliklidir. 
Kumaş 
Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip 
220-280 gr/m2 ağırlığında, sürtünme  haslığı 50.000 devir, %100 polyester ku-
maşlar kullanılır  
Kolçaklar 
Koçaklarda içten metal karkaslı, kumaş döşenmiş dekoratif  ahşap kutu kulla-
nılır. 
Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde 
Sırt ve oturak döşemeleri merkezden özel şekillendirilmiş tek çelik profil taşı-
yıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı 
ile yapılmış olup birleşme yerlerinde sürekli kaynak sistemi uygulanır. Tüm 
metal aksam  elektrostatik 80 mikron ± 10 kalınlığında toz boya ile boyanmak-
tadır. 
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Sırt ve Oturak Süngerleri 
Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 
55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı 
defermosyan (ISO1856)   standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden 
imal edilirler. 
Sırt ve Oturak Üniteleri 
Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri komple kumaşla giydirilir. Tümüyle ku-
maş kaplanan sırt  ve oturak ünitelerinin arkasına, komple 12mm kalınlığında cilalı 
ahşap kaplamalı kontra kapak entegre edilir 
Kumaş 
Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip 220-
280 gr/m2 ağırlığında, sürtünme haslığı 50.000 devir , %100 polyester kumaşlar 
kullanılır  
Kolçaklar 
Tümüyle kumaş kaplanan kolçakların üzerine, 20mm kalınlığında cilalı ahşap kol 
dayama ünitesi entegre edilir. 
Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde 
Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift ahşap kutu taşıyıcı ayak üzerine 
inşa edilmiştir. 10mm kalınlığında MDF den imal  edilen kutu ayaklar komple ku-
maş giydirilir. . Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış olup 
birleşme yerlerinde sürekli kaynak sistemi uygulanır. Tüm metal aksam   elektros-
tatik 80 mikron ± 10 kalınlığında toz boya ile boyanmaktadır. 
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Sırt ve Oturak Süngerleri 
Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal 
karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık 
(ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856)   standartlarına uygun su baz-
lı poliüretan malzemeden imal edilirler. 
Sırt ve Oturak Üniteleri 
Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri komple kumaşla giydirilir. Tü-
müyle kumaş kaplanan sırt  ve oturak ünitelerinin arkasına, komple 16mm 
kalınlığında cilalı ahşap kaplamalı kontra kapak entegre edilir 
Kumaş 
Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sa-
hip 220-280 gr/m2 ağırlığında, sürtünme  haslığı 50.000 devir, %100 pol-
yester kumaşlar kullanılır  
Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde 
Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift ahşap kutu taşıyıcı ayak 
üzerine inşa edilmiştir. Kutu ayaklar istenen kaplama çeşitinde 10mm ka-
lınlığında MDF kaplamadan imal edilirler.. Metal gövde kaynak işlemleri 
gaz altı kaynağı ile yapılmış olup birleşme yerlerinde sürekli kaynak siste-
mi uygulanır. Tüm metal aksam   elektrostatik 80 mikron ± 10 kalınlığında 
toz boya ile boyanmaktadır. 
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Sırt ve Oturak Süngerleri  
Sırt ünitesi içten kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 
Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda  
uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856)   stan-
dartlarına uygun su bazlı poliüretan 
 malzemeden imal edilirler. 
Kumaş 
Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip 
220-280 gr/m2 ağırlığında, sürtünme   haslığı 
 50.000 devir , %100 polyester kumaşlar kullanılır. 
Kolçaklar 
Alüminyum  ayaklar üzerine cilalı masif ahşaptan imal edilen kol dayama üni-
tesi entegre edilir. 
Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde 
Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş çift Alüminyum   taşıyıcı ayak 
üzerine inşa edilmiştir.  
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Sırt ve Oturak Süngerleri 
 
MS 010 Konferans koltuğu Sırt ünitesi içten 12mm  
kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğun-
da uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856)   standartlarına  
uygun su bazlı poliüretan malzemeden imal edilirler. 

Sırt ve Oturak Üniteleri 
 
MS 010 Konferans koltuğu Kalplardan alınan sırt ve oturak üniteleri komple kumaşla giy-
dirilir. Tümüyle kumaş kaplanan sırt  ve oturak ünitelerinin arkasına, komple 12mm kalınlı-
ğında cilalı ahşap kaplamalı kontra kapak entegre edilir 

Kumaş 
MS 010 Konferans koltuğu  
Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip 220-280 
gr/m2 ağırlığında, sürtünme haslığı 50.000 devir , %100 polyester kumaşlar kullanılır  
 

Kolçaklar 
MS 010 Konferans koltuğu Tümüy le ahşaptan mamül kolçakların üzerine, 
 20mm kalınlığında cilalı ahşap kol dayama ünitesi entegre edilir. 

Taşıyıcı Ayaklar ve Metal Gövde 
MS 010 Konferans koltuğu Sırt ve oturak döşemeleri özel şekillendirilmiş  
çift ahşap kutu taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. 10mm kalınlığında MDF den imal   
edilen kutu ayaklar ,Metal gövde kaynak işlemleri gaz altı kaynağı ile yapılmış olup 
 birleşme yerlerinde sürekli kaynak sistemi uygulanır. Tüm metal aksam   elektrostatik  
80 mikron ± 10 kalınlığında toz boya ile boyanmaktadır. 
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MAKROSEAT KOLTUK İMALATI  TEL:+90 224 4660079 
ÇALI SANAYİ BÖLGESİ 3.SOKAK NO 9    NİLÜFER/BURSA 
www.makroseat.com     info@makroseat.com 




