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Parklarda əhalinin rahatçılığı üçün istifadə edilir.

1. Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri:
Park oturacağı parklarda əhalinin istifadəsi üçün istehsal edilmişdir. Məhsul iki metal ayaqlar arasına düzülmüş taxta parçalardan
ibarətdir. Məhsulun metal hissələri GG25 markalı boz çuqundan, oturacaq hissəsindəki taxtalar isə müştəri istəyinə görə dəyişkən olub
hər materialda olması mümkündür.

2. Quruluşu və iş prinsipləri:
Park oturacağı məhsulu üzərindəki oturma hissəsini təmin edən taxta parçalar metal ayaqlar və taxtaların ortasından keçən polad
lentə, qalvanizli boltlar vasitəsi ilə bərkidilir. Oturacaqları istənilən yerdə istifadə etmək olar.



 

  

 

 

3. Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər:
3.1 Xarici görünüş və bağlantıların ölçüsü
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№ DETAL MATERİAL

1 Dayaq
Taxta

EN-GJS-250

Fıstıq ağacı

Boru

Bolt

8.8 qalvanizli

8.8 qalvanizli

2

3

4

4 

   
80

0

   750

1

2
3



8. Saxlama məlumatı:
Park oturacaqları daima təmiz şəraitdə saxlanılmalıdır. Bundan əlavə paketləri yalnız montaj əsnasında sökülməlidir.

9. Daşıma:
Daşıma icazəsi olan istənilən növ nəqliyyat vasitələri ilə daşınması həyata keçirilə bilər. Paketlənməmiş daşınmasına icazə verilmir.

10. Zəmanət:
Avadanlıq sertifikatlıdır. AZERTEXNOLAYN MMC istehlakçılara nəqliyyat, saxlama, quraşdırma və istismar qaydalarına
riayət olunmaqla, istismara verildiyi gündən 1 il müddətinə zəmanət verir (iqlim şəraiti, quraşdırma və istifadəçi nöqsanları istisna 
olunmaqla). Park oturacağının çuqun hissələrinin ümumi xidmət müddəti 10 ildir.
Quraşdırılma qaydalarının pozulması halında, park oturacağı keyfiyyətinə dair iddialar qəbul edilmir. 

4. Konstruksiyanın təsviri:
Konstruktiv olaraq metal ayaq materialları EN GJL 250 materialından hazırlanır. Taxtalar isə istəyə bağlı materiallardan seçilə bilər.
Boltlar isə EN 10088 standartına uyğun olaraq qalvanizli və ya polatdan ola bilər. Boya örtüyü isə bitum əsaslı mat boyadan ibarətdir.

5. Təhlükəsizlik təlimatı:
Oturacağın ağırlığı nəzərə alınaraq daşınmasında yük qaldırma qaydalarına diqqət etmək vacibdir. Bundan əlavə taxtalarında və ya
ayaqlarında qırılma və ya çatlama müşahidə olunan oturacaqlardan istifadə qadağandır.

7. Quraşdırma qaydası:
Oturacaqlar yerə ankerlər vasitəsi ilə sabitlənir və ya sərbəst şəkildə ankerləmədən də istifadə edilə bilər. Oturacağın ağırlığı məhsulu
küləkli havalarda aşmağa və ya oğurlanma risklərinə qarşı qorunmasına kifayət edir.

6. Təmir tələbləri:
Qırılmış və ya çatlamış oturacaqların parçalarının yenisi ilə dəyişdirilməsi vacibdir. Parçalar barəsində istehsalçı firmaya məlumat
verməyiniz kifayətdir.
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