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© Çizim indir | Vektörel Çizim Cnc Çizimleri Lazer Çizimleri - Dwg indir - 2021 Lazer Çizimleri 06 Mar 2017 Autocad Çizimleri yasinoz Mimari proje çizim sırasında genelde en çok zorlanılan konuların başında döner merdiven çizimi gelmektedir. Özellikle bizlere gelen soruların başında döner merdivenler konusu gelmektedir. Birçok kaynak kitapta
yazılı olarak döner merdivenlerin nasıl hesaplandığı konusunda bilgiler bulunmaktadır. Fakat sıra çizime geldiğinde bu konuda ciddi zorluklar yaşanabilmektedir. Paylaştığımız merdiven çizimleri referans amaçlı başarılı kaynak çizimlerdir ve projelerinizde kullanabileceğiniz şekilde hazırlanmıştır. Projelerin bazıları yabancı kaynaklıdır fakat kullanıma
herhangi bir engel bulunmamaktadır. 1-Metal Karkaslı Döner Merdiven Çizimi döner merdiven çizimi Günümüzde döner merdivenler ağırlıklı olarak metal ve ahşap karkas ile imal edilmektedir. Bu örnek metal yapıda oluşturulmuştur. Çizim içerisinde plan, kesit ve görünüşlere ilave basamak ve rıhtlar için birleşim nokta detayları bulunmaktadır.
Özellikle tek bir boru etrafından basamakların nasıl birleştiğini detaylı bir şekilde göstermektedir. İlave olarak merdivenin belli bir noktasından izometrik çizimde bulunmaktadır. 2- Döner Merdiven Çizimi döner merdiven çizimi Özellikle döner merdiven çizimini ilk defa yapacak olanların kesinlikle incelemesi gerekmektedir. Çünkü çizimde plandan
başlayarak hangi noktaların taşınması ile kesit ve görünüşün çıktığını göstermektedir. Tip detay olarak değerlendirilebilir bir projedir. Aynı detay farklı kat yükseliğine kendine projeleriniz için düzenleyebilirsiniz. 3-Üç Boyutlu Döner Merdiven Çizimi döner merdiven çizimi Autocad ortamın 3boyutlu bir çizim yapıyorsanız döner merdivenlerin 3
boyutunu göstermek zor uğraşların arasında gelmektedir. Döner merdiven çizimi içerisinde bütün detayları ile tamamlanmış 3 boyutlu döner merdivenin 3 boyutlu çizimi ile beraber kesit, plan ve görünüşleri bulunmaktadır. Detaylı çizim yapılmış olduğundan istediğiniz yerden farklı açıdan görünüş alabilirsiniz. 4- Detaylı Döner Merdiven Çizimi döner
merdiven çizimi Kaynak bir çizim olarak değerlendirilebilir. Bir döner merdiven çizimi için hangi paftaların hazırlanması gerektiği ve imalat sırasında hangi detayların verilmesi gerektiği konusunda bütün bilgiler bulunmaktadır. Birçok noktadan detay çalışması yapılmış olduğundan dolayı kapsamlı bir dosyadır. Çizim büyük bir dairesel şaft etrafından
döner merdiven çizimi olarak uygulanmıştır. Proje dosyası içerisinde kesit, görünüş, plan, nokta detayları ve izometrik çizim bulunmaktadır. İlave olarak ayrı bir malzeme paftası bulunmaktadır. 5- Yarım Döner Merdiven Çizimi yarın döner merdiven çizimi Döner merdivenler genelde 360 derece olacak şekilde düşünülmektedir. Fakat kat yüksekliği
müsait olan yerlerde özellikle tasarım konseptine uygun olması için yarım döner şekilde de merdiven düşünülmektedir. Paylaşılan çizim Köşk tipi konutta kullanılan biraz gösterişli sınıf sayılacak döner merdiven çizimi olarak hazırlanmıştır. Proje içerisinden 4 farklı izometri çiziminin yanında plan, kesin, görünüşler bulunmaktadır. İlave olarak basamak
ve rıhltar için nokta detay çizimleri bulunmaktadır. Sitemizdeki Diğer Merdiven Çizimlerini Aşağıdaki Linkten İnceleyebilirsiniz. Yangın Merdiveni Projesi
TEKNÄ°K BÄ°LGÄ°LER Egemen Merdiven firmasÄ± merdiven yaptÄ±racak kiÅŸilere, Mimar ve MÃ¼hendis arkadaÅŸlara Ã§ok fazla teorik detaylara girmeden bu sayfada teknik bilgiler
aktaracaktÄ±r. MERDÄ°VEN TÄ°PLERÄ° : Konut ve iÅŸyerlerine yaptÄ±racaÄŸÄ±nÄ±z merdivenler yukarÄ±da gÃ¶sterilen merdiven tiplerinden biri olacaktÄ±r. Sizin merdiven yaptÄ±racaÄŸÄ±nÄ±z yerin ÅŸekli ve Ã¶lÃ§Ã¼leri merdiven tipinin belirlenmesinde en bÃ¼yÃ¼k etkendir. Merdivenin rahat olmasÄ± merdiven tipi ile`de alakalÄ±dÄ±r.
RahatlÄ±k sÄ±ralamasÄ±na gÃ¶re merdiven tiplerini ÅŸÃ¶yle sÄ±ralayabiliriz : DÃ¼z Merdiven L Merdiven C Merdiven Kavisli Merdiven U Merdiven DÃ¶ner Merdiven MERDÄ°VEN BASAMAK ADETÄ°NÄ°N TESPÄ°TÄ° : Genellikle Mimar ve MÃ¼hendis arkadaÅŸlar merdiven Ã¼reticisinin karÅŸÄ±sÄ±na RÄ±ht yÃ¼ksekliÄŸinin tespiti
konusunda 2h+r=63 kuralÄ± ile Ã§Ä±karlar.Burada h=RÄ±ht yÃ¼ksekliÄŸi r=Basamak geniÅŸliÄŸidir. Bu kurala gÃ¶re rÄ±ht yÃ¼ksekliÄŸi genellikle 17-18 cm civarÄ±nda olacaktÄ±r. Ancak bu kural Ã¼st Ã¼ste 5 veya 6 katlÄ± merdivenin Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± apartmanlarÄ±n, katlar arasÄ±ndaki irtibatÄ± saÄŸlayan merdivenler iÃ§in
geÃ§erlidir. Tek bir katÄ±n Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ± dubleks merdivenlerde en ideal yÃ¼kseklik 20 cm civarÄ±ndadÄ±r. Zaten merdiven yapÄ±lacak mahalde bÄ±rakÄ±lan merdiven alanÄ± ve betondaki merdiven yuvasÄ± merdiveninizin basamak sayÄ±sÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ± ile rÄ±ht yÃ¼ksekliÄŸini tayin edecektir. 20 yÄ±la yakÄ±n
tecrÃ¼belerimizin sonucunda TÃ¼rkiye`de yapÄ±lan dubleks binalarda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kat yÃ¼ksekliÄŸi 2.80 m ile 3.00 m arasÄ±nda deÄŸiÅŸmektedir. Mimari projelerin Ã§oÄŸunda merdiven iÃ§in bÄ±rakÄ±lan alana genellikle 12 veya 13 basamak ancak sÄ±ÄŸabilmektedir. Bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda merdiven rÄ±ht yÃ¼ksekliÄŸi
21.50 cm civarÄ±nda olmaktadÄ±r. Bu yÃ¼kseklik biraz fazla olmakla beraber tek bir kat Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ± iÃ§in sizi fazla Ã¼zmeyecektir. Daha ideal bir rÄ±ht yÃ¼ksekliÄŸi istiyorsanÄ±z bu durumu mimari proje aÅŸamasÄ±nda dikkate almalÄ±sÄ±nÄ±z ve merdiveniniz iÃ§in daha bÃ¼yÃ¼k bir alanÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±karmalÄ±sÄ±nÄ±z...
MERDÄ°VEN YUVASININ BOYUTLARI : Sizleri yukarÄ±ya Ã§Ä±karan merdivenin yapÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¼st kat betonunda bir boÅŸluÄŸun olmasÄ± gerekir. Biz bu boÅŸluÄŸu merdiven yuvasÄ± olarak adlandÄ±rmaktayÄ±z. Rahat bir merdivenin yapÄ±labilmesi iÃ§in merdiven yuvasÄ±nÄ±n eninin DÃ¼z ve L Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ±
merdivenlerde 90-95 cm olmasÄ± gerekir. Åžayet merdiveniniz U Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir merdiven ise bu boyutun 170 cm`nin altÄ±na inmemesi gerekir. Tamamen dÃ¶nerek yukarÄ± Ã§Ä±kan DÃ¶ner merdiven yaptÄ±rmak istiyorsanÄ±z merdiven yuvasÄ±nÄ±n Ã§apÄ± 160 cm`nin altÄ±na inmemelidir. Merdiven yuvasÄ±nÄ±n uzunluÄŸu ise pratik
olarak ÅŸÃ¶yle tespit edilebilir, merdiven ile yukarÄ± Ã§Ä±kan bir insan merdiven basamaklarÄ± Ã¼zerinde Ã¼st kat betonuna kafasÄ±nÄ± Ã§arpmadan merdiven yuvasÄ±na girebilmelidir. Bu yÃ¼kseklik 2.00 m`den az olmamalÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla siz merdivenin 2. veya 3. basamaÄŸÄ± Ã¼zerindeyken baÅŸÄ±nÄ±zÄ±n Ã¼zerinde minimum
2.00 m yÃ¼ksekliÄŸi bulabilmelisiniz. Bu yoldan giderek merdiven yuvasÄ±nÄ±n uzunluÄŸunu pratik olarak tespit edebilirsiniz. MERDÄ°VENDE EMNÄ°YET : Bir merdivenin duvar isabet etmeyen kenarlarÄ±na muhakkak trabzan konulmalÄ±dÄ±r. Trabzan merdiven Ã¼zerindeki insanlarÄ±n yan boÅŸluklara dÃ¼ÅŸmesini Ã¶nler aynÄ± zamanda
yukarÄ± Ã§Ä±kan ve aÅŸaÄŸÄ± inen insanlarÄ±n merdivene tutunma ihtiyacÄ±nÄ± yerine getirir. Trabzan`Ä±n el ile tutulan Ã¼st yÃ¼zeyinin basamak Ã¼st yÃ¼zeyine minimum 90 cm yÃ¼kseklikte olmasÄ± gerekir. Trabzan`Ä± basamaklara baÄŸlayan dikey Ã§ubuklarÄ±n arasÄ±ndaki mesafeler`de Ã§ok Ã¶nemlidir. Ã‡ubuklar arasÄ±ndaki
boÅŸluktan Ã¶zellikle kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n baÅŸlarÄ±nÄ±n geÃ§ememesi gerekir. Bu boÅŸluk minimum 10 ila 11 cm olmalÄ±dÄ±r. Merdiven ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kattaki, merdiven yuvasÄ±na insanlarÄ±n dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in muhakkak korkuluk konulmasÄ± gerekir. KorkuluklarÄ±n zeminden yÃ¼ksekliklerinin de minimum 90 cm
olmasÄ± ve korkuluk Ã§ubuklarÄ±nÄ±n arasÄ±nÄ±nda 10 ila 11 cm mesafe olmasÄ± gerekir. Merdiven yuvasÄ± etrafÄ±na konulan korkuluklarÄ±n merdiven trabzanÄ±na irtibatlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve duvara yakÄ±n kÄ±smÄ±nÄ±n duvara baÄŸlanmasÄ± korkuluklarÄ±n sallanmamasÄ± iÃ§in dikkat edilmesi gereken hususlardandÄ±r.
Merdivende emniyetli iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n olabilmesi iÃ§in muhakkak surette basamak rÄ±ht yÃ¼ksekliklerinin eÅŸit olmasÄ± gerekir. Ã–zellikle merdivenden inerken rÄ±ht yÃ¼ksekliklerinin eÅŸit olmasÄ± Ã§ok daha fazla Ã¶nemlidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶zellikle merdivenden inerken farklÄ± rÄ±ht yÃ¼ksekliÄŸine sahip basamaklarda dÃ¼ÅŸme
ihtimaliniz Ã§ok daha fazla olacakdÄ±r. Merdivenin taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kÄ±smÄ±nÄ±n,basamaklarÄ±nÄ±n, trabzanÄ±nÄ±n ve korkuluÄŸunun Ã§eÅŸitli yÃ¼klere ve etkilere mukavemet etmesi son derece Ã¶nemlidir. Merdivenin taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kÄ±smÄ±nÄ±n hesabÄ±nda merdivenin Ã¶z aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndan baÅŸka hareketli yÃ¼klerinde
dikkate alÄ±nmasÄ± gerekir. Biz firma olarak hareketli yÃ¼k deÄŸerini 350kg/m2 olarak almaktayÄ±z. Burada bahis konusu edilen 350kg/m2 deÄŸerindeki hareketli yÃ¼k konutlar iÃ§in geÃ§erlidir. BÃ¼ro, Hastane, Okul, Tiyatro, Sinema, KitaplÄ±k gibi genel yapÄ± binalarÄ±ndaki merdivenlerde hareketli yÃ¼k 500kg/m2 olarak
alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Merdiven Ã¶z aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve hareketli yÃ¼kler birlikte dikkate alÄ±narak merdivenin taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kÄ±smÄ±nÄ±n a) EÄŸilmeye b) Burulmaya c) Kesme kuvvetine gÃ¶re tetkiklerinin yapÄ±lmasÄ± ve buna gÃ¶re malzeme kesitlerinin ebatlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir. Merdiven hesaplamalarÄ±nda Ã¶nce merdiven iz
dÃ¼ÅŸÃ¼m alanÄ± bulunur. Bunu basit olarak ÅŸÃ¶yle formÃ¼le edebiliriz. S=a.l.n S : Merdiven izdÃ¼ÅŸÃ¼m alanÄ± (m2) a : Merdiven basamak eni (m) l : Merdiven basamak uzunluÄŸu (m) n : Basamak sayÄ±sÄ± bulunan merdiven izdÃ¼ÅŸÃ¼m alanÄ±nÄ± hareketli yÃ¼k miktarÄ± 350kg/m2 (konutlardaki merdivenler iÃ§in) ile
Ã§arparak merdiven Ã¼zerindeki hareketli yÃ¼k miktarÄ±nÄ± kg cinsinden buluruz. Bu deÄŸere merdiven Ã¶z aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ilave ederek merdiven hesap aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulmuÅŸ oluruz. Merdiven aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± dediÄŸimiz tabir merdiven hesaplamalarÄ±nda da dikkate alÄ±nacak Ã¶nemli bir husustur. Merdiven
aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± merdivenin mesnetleri arasÄ±ndaki mesafedir. FirmamÄ±z Ã¼rettiÄŸi merdivenleri Ã§Ä±kÄ±lacak kat dÃ¶ÅŸemesine ve Ã§Ä±kÄ±lan kat dÃ¶ÅŸemesine baÄŸlar. Ä°ki mesnet arasÄ±nda baÅŸka destek yoktur. DolayÄ±sÄ±yla iki mesnet arasÄ±ndaki mesafe merdiven aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± dediÄŸimiz mesafedir. Merdiven hesap
aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± merdiven aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±na bÃ¶lerek kg/m cinsinden merdiven kiriÅŸine etkiyen yayÄ±lÄ± yÃ¼k ÅŸeklinde merdiven yÃ¼kÃ¼nÃ¼ bulmuÅŸ oluruz. Bu yÃ¼k merdiven hesaplarÄ±nda dikkate alacaÄŸÄ±mÄ±z yÃ¼ktÃ¼r. Merdiven hesaplarÄ±nda merdivenin alt ve Ã¼st mesnete baÄŸlanÄ±ÅŸ ÅŸeklide hesaplamalarda
Ã¶nemlidir. Merdiven hesaplarÄ±nÄ±, merdivenin alt ve Ã¼st mesnete baÄŸlanÄ±ÅŸ ÅŸeklini a) Basit kiriÅŸ olarak b) Ankastre baÄŸlanmÄ±ÅŸ bir kiriÅŸ olarak yapabiliriz. Merdivenin dÃ¶ÅŸemelere basit kiriÅŸ veya ankastre kiriÅŸ olarak baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiz. Mesnetleri basit kiriÅŸ olarak baÄŸlanmÄ±ÅŸ merdivenlerin
mesnetlerinde bir dÃ¶nme hareketinin mevcut olduÄŸu kabul edilir. Ankastre kiriÅŸ olarak baÄŸlanmÄ±ÅŸ merdivenlerin mesnetlerinde bir dÃ¶nme hareketinin olmadÄ±ÄŸÄ± kabul edilir ve bunlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek ÅŸekilde mesnet tespitleri dizayn edilir. Mesnetleri basit kiriÅŸ olarak baÄŸlanmÄ±ÅŸ merdivenler. Mesnetleri basit kiriÅŸ
olarak baÄŸlanmÄ±ÅŸ merdivenlerin mesnetlerinde bir dÃ¶nme hareketinin olduÄŸu kabul edilir. Bu tÃ¼r merdivenlerde mesnetlerde bir eÄŸilme momenti oluÅŸmaz. Maksimum eÄŸilme momenti merdiven kiriÅŸinin ortasÄ±nda olup deÄŸeri Mmax. = ql2/8 dir. Yine bu tÃ¼r mesnetli merdivenlerde mesnetlerde maksimum kesme kuvvetleri
oluÅŸur. DolayÄ±sÄ± ile merdiveni alt ve Ã¼st dÃ¶ÅŸemeye baÄŸlayan baÄŸlantÄ±larda bu kesme kuvvetlerinin tetkiki yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. EÄŸilme momentinin maksimum olduÄŸu bÃ¶lgede kesme kuvveti minimum olup deÄŸeri 0`dÄ±r. Basit kiriÅŸ olarak mesnetleri baÄŸlanmÄ±ÅŸ merdivenlerde eÄŸilme momentinin deÄŸeri daha yÃ¼ksek
Ã§Ä±kar. DolayÄ±sÄ±yla bu merdivenlerin imalatÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerin kesitlerinin daha kuvvetli seÃ§ilmesi gerekir. Biz merdivenlerin dÃ¶ÅŸemelere Ã§elik dÃ¼bellerle baÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz ve firma olarak bu tekniÄŸi kullanÄ±yoruz. Tespitlerde kullanÄ±lan ankraj malzemelerin kesitlerinin oluÅŸan kesme kuvvetlerini
karÅŸÄ±layacak miktarda olmasÄ± gerekir. Bir merdivenin dÃ¶ÅŸemelre baÄŸlanma ÅŸekli ankastre baÄŸ ÅŸeklinde de olabilir. Bu durumda mesnetlerde bir dÃ¶nme hareketi olmaz. Mesnetlerde ve merdiven kiriÅŸinin ortasÄ±nda oluÅŸan eÄŸilme momentleri daha dÃ¼ÅŸÃ¼k deÄŸerlerde Ã§Ä±kar. Bu durum merdiven imalatÃ§Ä±sÄ± iÃ§in bir
avantajdÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha dÃ¼ÅŸÃ¼k kesitli malzemeleri merdiven Ã¼retiminde kullanabilirler. Mesnetleri ankastre baÄŸlanmÄ±ÅŸ merdivenlerin mesnetlerinde negatif mesnet momenti oluÅŸur ve deÄŸeri Mb=-ql2/12`dir. Merdiven kiriÅŸinin ortasÄ±nda ise oluÅŸan eÄŸilme momentinin deÄŸeri Mb= ql2/24`dÃ¼r. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi
bir merdivenin ankastre baÄŸlÄ± olma ÅŸekli daha dÃ¼ÅŸÃ¼k eÄŸilme momentlerini oluÅŸturur. Ve dolayÄ±sÄ±yla fleÅŸ dediÄŸimiz dÃ¼ÅŸey esnemelerin daha kÃ¼Ã§Ã¼k olmasÄ±na sebebiyet verir. Egemen Merdiven FirmasÄ± bÃ¼tÃ¼n merdivenlerini dÃ¶ÅŸemeler ankastre baÄŸlar oluÅŸacak ÅŸekilde tespit eder. Merdivenlerimizin az
esneme gÃ¶stermesinin sebeplerinde bir taneside budur. Merdivenler Ã§Ä±kÄ±lan katta dÃ¶ÅŸeme betonuna veya dÃ¶ÅŸeme kiriÅŸlerine baÄŸlanÄ±rlar. BaÄŸlanacak yer kiriÅŸ ise merdivenin Ã¼st tespit plakasÄ± kiriÅŸe firmamÄ±z tarafÄ±ndan 4 adet Ã§elik dÃ¼bel kullanÄ±larak baÄŸlanmaktadÄ±r. Tespit plakasÄ±nÄ±n Ã¼st ve altÄ±nda
kullanÄ±lan 2 ÅŸer adet Ã§elik dÃ¼belin mesnetteki kesme kuvvetini ve ankastre momentini karÅŸÄ±layabilecek kesit bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde seÃ§ilmesi Ã§ok Ã¶nemlidir. Ãœst mesnetin baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± yer kiriÅŸ olmayÄ±p dÃ¶ÅŸeme betonu ise merdivenin dÃ¶ÅŸeme betonuna baÄŸlanÄ±ÅŸ ÅŸeklini daha farklÄ± bir biÃ§imde yapmaktayÄ±z.
Ã‡oÄŸu kez binalarÄ±n dÃ¶ÅŸeme betonlarÄ±nÄ±n kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼zerindeki tesviye ÅŸapÄ± hariÃ§ 15 cm civarÄ±ndadÄ±r. Bu kadar ince bir betona 2 adet yukarÄ±da 2 adet aÅŸaÄŸÄ±da Ã§elik dÃ¼bel ile tespit yapmak zordur. Bu durumlarda firmamÄ±z dÃ¶ÅŸeme betonunun altÄ±na destek payandasÄ± koyarak problemi Ã§Ã¶zmektedir.
BÃ¶ylelikle 4 adet Ã§elik dÃ¼beli 2 adeti yukarÄ±da 2 adedi de aÅŸaÄŸÄ±da olmak Ã¼zere dÃ¼bel eksenleri arasÄ±nda makul mesafe oluÅŸturarak merdivenin Ã¼st modÃ¼lÃ¼nÃ¼ beton kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± az dÃ¶ÅŸemelere saÄŸlÄ±klÄ± olarak baÄŸlamaktayÄ±z. Merdiven montajÄ±mÄ±zda bizce en kritik yer en Ã¼st modÃ¼lÃ¼n dÃ¶ÅŸeme
betonuna baÄŸlantÄ±sÄ±dÄ±r. 1999 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nce yapÄ±lmÄ±ÅŸ binalarÄ±n betonlarÄ± umumiyetle gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde yapÄ±lan binalarÄ±n betonlarÄ±na gÃ¶re daha zayÄ±f ve mukavetmezsizdir. Bazen bÃ¶yle zayÄ±f ve mukavemeti az betonlara Ã¼st modÃ¼lÃ¼n tespiti genleÅŸmeli Ã§elik dÃ¼bellerle yapÄ±lamayabilir.Bu durumda
firmamÄ±z kimyasal dÃ¼bel kullanmaktadÄ±r. Kimyasal dÃ¼beller Ã¶zellikle zayÄ±f ve ince betonlarda betonun Ã§atlamasÄ±na sebebiyet vermeden merdivenin Ã¼st mesnetinin tespitinde daha isabetli bir tespit malzemesidir. Merdivenlerin alt basamaklarÄ±nÄ±n dÃ¶ÅŸemeye tespitinde`de bazÄ± hususlarÄ± dikkate almak gerekir. FirmamaÄ±z
birinci ve ikinci basamaÄŸÄ± tek bir tespit plakasÄ±na oturtarak ankraj yapmaktadÄ±r. Bu durum daha stabil bir baÄŸlantÄ± ÅŸeklidir. Merdivenlerin montajlarÄ±, bitmiÅŸ binaya yapÄ±lacaksa kesinlikle alt tespit plakasÄ±nÄ±n montajÄ±ndan Ã¶nce dÃ¶ÅŸemenizin altÄ±nda su borusu veya Ä±sÄ±tma borularÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±
araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. BÃ¶yle bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmadan yapÄ±lan montajlarda Ã§elik dÃ¼bel yerlerinin delinmesi sÄ±rasÄ±nda borularÄ±nÄ±z delinebilir. DolayÄ±sÄ± ile sizlere bÃ¼yÃ¼k zarar verir. Ãœretici firma merdivenlerinizi yerlerine takarken bu durumu muhakkak onlara belirtmelisiniz. Aksi takdirde bitmiÅŸ dÃ¶ÅŸemelerinizin
parkeleri ve seramikleri zarar gÃ¶rÃ¼r ve sizlere yeni mali kÃ¼lfetler getirir. MERDÄ°VEN SEÃ‡Ä°MÄ°NDE VE YAPIMINDA DÄ°KKAT ETMENÄ°Z GEREKEN HUSUSLAR: Evinize veya iÅŸyerinize merdiven yaptÄ±rÄ±rken Ã¶nce merdiveninizi yapacak firmayÄ± seÃ§me konusunda Ã§ok titizlik gÃ¶stermelisiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ seÃ§ilecek firmanÄ±n
merdiven konusundaki deneyimleri, tekniÄŸi sizin isteklerinizi karÅŸÄ±layabilmesi konusunda Ã§ok Ã¶nemlidir. Bu aÃ§Ä±dan merdiveninizi yapacak firmanÄ±n daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± merdivenleri muhakkak gÃ¶rÃ¼n. FirmalarÄ±n ShowroomlarÄ±nda muhakkak sizlere gÃ¶sterecek merdiven numuneleri vardÄ±r. BunlarÄ± kesinlikle inceleyin.
Merdivenin bÃ¼tÃ¼n unsurlarÄ±nÄ±n kalitesini ve saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayabilmek son derece basittir. Bir merdivenin saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ± sizin iÃ§in Ã¶n planda gelmelidir. Bu aÃ§Ä±dan yaptÄ±rmaya karar verdiÄŸiniz merdivenin Ã¼stÃ¼nde, aÅŸaÄŸÄ± inerken ve yukarÄ± Ã§Ä±karken esneyip esnemediÄŸini kontrol edin.Ä°yi bir merdiven
altÄ±na destek direÄŸi konulmadan ve duvara tespit edilmeden esnemeyen ve titreÅŸmeyen merdivendir. Bu Ã¶zellikleri taÅŸÄ±yan bir merdiveni saÄŸlam bir merdiven olarak gÃ¶rebilirsiniz. Merdivenin evin iÃ§inde bulunacaÄŸÄ± yer seÃ§iminde de Ã§ok titizlik gÃ¶stermelisiniz. Merdiven bir evin ortak kullanÄ±m alanÄ±ndan baÅŸlayÄ±p yine
ortak kullanÄ±m alanÄ±na Ã§Ä±kÄ±yorsa bu en ideal bir yer seÃ§imidir. Antreler, holler, galeri boÅŸluklarÄ± bir merdiven iÃ§in yapÄ±larÄ±nÄ±zda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lecek en mÃ¼sait mekanlardÄ±r. Salona koyduÄŸunuz bir merdiven ÅŸayet estetik anlamda da gÃ¼zel bir merdiven ise size Ã§ok hoÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼m gibi gelebilir. Ancak evinize
gelen konuklarÄ±n bulunduÄŸu bir anda bu merdivenden yukarÄ± Ã§Ä±kmak veya aÅŸaÄŸÄ±ya inmek sizlere rahatsÄ±zlÄ±k verebilir, hele oda iÃ§ine konulan merdivenler bu odada yaÅŸayan kimselerin Ã¶zel yaÅŸantÄ±larÄ±na Ã§ok rahatsÄ±zlÄ±k verir. Bu tÃ¼r yerleri merdiven mekanÄ± olarak seÃ§meyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmemenizi tavsiye ederiz.
Son zamanlarda yapÄ±lan binalarÄ±n iÃ§indeki dairelerin kullanÄ±m alanlarÄ± gittikÃ§e daralmaktadÄ±r. Bu durumdaki dubleks dairelerin merdivenlerinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar daha az yer kaplamasÄ± daha bÃ¼yÃ¼k bir mecburiyet haline gelmiÅŸtir. Bizlerin Ã¼rettiÄŸi fabrikasyon merdivenler betonarme merdivenlere gÃ¶re Ã§ok daha
az yer kaplarlar. 1+1 veya 2+1 gibi stÃ¼dyo dairelerde yapÄ±nÄ±zÄ±n nerede ise Ã¶nemli bir alanÄ±nÄ± iÅŸgal eden betonarme merdivenler yerine merdiven firmalarÄ± tarafÄ±ndan Ã¼retilen ve montajlarÄ± yapÄ±lan fabrikasyon merdivenleri yaptÄ±rmanÄ±zÄ± tavsiye ederiz. Betonarme merdiven yapmanÄ±z halinde yukarÄ±da
bahsettiÄŸimiz alan kaybÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra merdivenin basamaklarÄ±nÄ±n ahÅŸap veya baÅŸka bir malzeme ile kaplamak problemi ile karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z. AyrÄ±ca merdivenin trabzanÄ±nÄ±n ve korkuluÄŸunun yapÄ±mÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesi gereken bir diÄŸer uÄŸraÅŸtÄ±r. BÃ¼tÃ¼n bu olumsuzluklardan ve zahmetlerden
Ã¶zellikle yapÄ±nÄ±z kÃ¼Ã§Ã¼k bir daire ise fabrikasyon merdivenleri seÃ§meniz daha akÄ±lcÄ± bir yol olacaktÄ±r. Merdiven firmalarÄ±nÄ±n Ã¼rettiÄŸi merdivenler; ModÃ¼ler merdivenler, OmurgalÄ± merdivenler, AhÅŸap merdivenler, DÃ¶ner merdivenler, Dar alan merdivenler, Asma merdivenler gibi Ã§eÅŸitli kategorilerde olmaktadÄ±r.
Bu merdiven tiplerinin her birinin Ã¶zelliÄŸi diÄŸerinden farklÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye`de Ã¼retilen konutlarÄ±n Ã¶zelliklerini dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizce en ideal merdiven tipi ModÃ¼ler merdivenlerdir. ModÃ¼ler Merdivenler ile kat yÃ¼ksekliÄŸine gÃ¶re Ã§ok hassas rÄ±ht ayarlama imkanÄ± vardÄ±r. Ã–zellikle inÅŸaat firmalarÄ±nÄ±n toplu
Ã¼rettiÄŸi konutlarda kat yÃ¼kseklikleri aynÄ± tip daireler bile olmasÄ±na raÄŸman birbirine gÃ¶re farklar arz edebilir. Bu farklÄ± kotlarda olan dubleks dairelerde rÄ±ht yÃ¼kseklikleri eÅŸit olan merdivenleri ModÃ¼ler merdivenler ile elde etmek Ã§ok kolaydÄ±r. Bir merdivende rÄ±ht yÃ¼ksekliklerinin eÅŸit olmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli
olduÄŸunu daha Ã¶nceki yazÄ±larÄ±mÄ±zda belirtmiÅŸtik. FirmamÄ±zÄ±n Ã¼rettiÄŸi ModÃ¼ler merdivenler boru kesitli elemanlar ile bunlarÄ± birbirine baÄŸlayan profillerden oluÅŸabildiÄŸi gibi tamamen dikdÃ¶rtgenler prizmasÄ± ÅŸeklinde de olabilir. Boru kesitli elemanlar ve profillerden oluÅŸan modÃ¼ller ile Ã¼retilen merdivenlerin
Ã¶zel bir kilitleme sistemi vardÄ±r. Bu kilitleme sistemi ile birbirine baÄŸlanan modÃ¼ller merdivenin taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturur. Omurga adÄ±nÄ± verdiÄŸimiz bu taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kÄ±smÄ±n merdivenin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne ve basamak sayÄ±sÄ±na gÃ¶re statik hesaplamalarÄ± yapÄ±lÄ±p bu hesaplamalara gÃ¶re boru ve
profil kesitleri tayin edilir. Egemen Merdiven firmasÄ±nÄ±n Ã¼rettiÄŸi ModÃ¼ler merdivenlerin boru Ã§aplarÄ± 76 mm den 168 mm ye kadar deÄŸiÅŸmektedir. Bu suretle firmamÄ±z ufak ve az yÃ¼k taÅŸÄ±yan merdivenleri Ã¼retebildiÄŸi gibi bÃ¼yÃ¼k ve Ã§ok yÃ¼k taÅŸÄ±yan merdivenleri de farklÄ± kesitlerdeki malzemeler ile
yapÄ±lmÄ±ÅŸ modÃ¼ller ile imal edebilmektedir. Boru kesitli ModÃ¼ler merdivenlerimizin eksen aralÄ±klarÄ± 180 mm den 250 mm ye kadar deÄŸiÅŸebilmektedir. RÄ±ht ayarlama sÄ±nÄ±rlamÄ±z ise 160 mm ile 225 mm arasÄ±nda olabilmektedir.
DiÄŸer bir modÃ¼ler merdiven imalatÄ±mÄ±z ise prizmatik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ bir ÅŸekilde
Ã¼retilen modÃ¼ler merdivenlerdir. DikdÃ¶rtgenler prizmasÄ± ÅŸeklinde olan bu tÃ¼r modÃ¼ler merdivenlerimizin estetik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri daha farklÄ±dÄ±r. ModÃ¼ller arasÄ±na koyduÄŸumuz ÅŸimler vasÄ±tasÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z rÄ±ht ayarlamalarÄ± ile merdivenlerimizin rÄ±ht ayarlarÄ± 185 mm ile 225 mm arasÄ±nda
deÄŸiÅŸebilmektedir. Prizmatik modÃ¼ler merdivenlerimizin eksen aralÄ±klarÄ± ise 180 mm ile 250 mm arasÄ±nda olabilmektedir. Prizmatik kesitli modÃ¼ler merdivenlerimizi istenilen renklerde boyayabildiÄŸimiz gibi yÃ¼zeylerini ahÅŸap ile kaplayarak ahÅŸap gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ modÃ¼ler merdivenlerde Ã¼retebilmekteyiz. AhÅŸap
kaplamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra granit gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ kaplamalar kullanarak taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kÄ±smÄ± da granit gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ merdivenlerimiz ortaya son derece estetik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mler Ã§Ä±kartmaktadÄ±r. Prizmatik kesitli modÃ¼ler merdivenlerimizde modÃ¼llerin oluÅŸturduÄŸu taÅŸÄ±yÄ±cÄ± omurga merdivenin tam orta ekseninde
yer almaktadÄ±r. Ã–zellikle dÃ¶nÃ¼ÅŸlÃ¼ basamaklarda ahÅŸap basamaklarÄ±n konsol mesafesi dÄ±ÅŸ kovada daha az olduÄŸu iÃ§in basamaklarÄ±n esnemeleri de azalmaktadÄ±r. Bunun yanÄ± sÄ±ra eÄŸilmeye direnci daha kÃ¼Ã§Ã¼k olan boru kesitli profiller kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan rijitliÄŸi ve stabilitesi daha yÃ¼ksek merdivenleri bu
tÃ¼r modÃ¼ller ile daha kolay imal edebilmekteyiz. Yine prizmatik modÃ¼ller ile sahanlÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸu merdivenleri yapabilme konusunda avantajlÄ± konstrÃ¼ksiyonlarÄ± kolayca oluÅŸturabilmekteyiz. Merdiven imalatÄ±nda paslanmaz malzemelerin yeri ve Ã¶nemi bir kenara atÄ±lmayacak kadar Ã¶nemlidir. Prizmatik modÃ¼ler
merdivenlerde paslanmaz malzemeyi kullanmak ÅŸekil homojenliÄŸinden dolayÄ± daha kolaydÄ±r. Paslanmaz saÃ§ kullanÄ±larak Ã¼retilen modÃ¼ler merdivenlerin trabzan ve korkuluklarÄ± da paslanmaz profillerden Ã¼retildiÄŸi takdirde merdiven taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kÄ±smÄ±, trabzanÄ± ve korkuluÄŸu ile birlikte bir bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k oluÅŸturup
estetik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ile daha iyi bir hale gelecektir. FirmamÄ±zÄ±n Ã¼rettiÄŸi omurgalÄ± merdivenler saÄŸlamlÄ±k ve rijitlik bakÄ±mÄ±ndan diÄŸer Ã¼rettiÄŸimiz merdiven Ã§eÅŸitleri arasÄ±nda en yÃ¼ksek olanÄ±dÄ±r. Bu bakÄ±mdan Ã¶zellikle merdiven yÃ¼kÃ¼nÃ¼n fazla olduÄŸu yerlerde omurgalÄ± merdiven yapmak daha
akÄ±lcÄ± olacaktÄ±r. OmurgalÄ± merdivenlerde taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kÄ±sÄ±m tek parÃ§a olabilmektedir. Sistemi taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kÄ±smÄ± olan omurganÄ±n tek parÃ§a olmasÄ± montaj ve nakliye zorluÄŸu getirmesine karÅŸÄ±n yÃ¼ksek bir rijitlik ve taÅŸÄ±ma kabiliyetini ortaya Ã§Ä±kartÄ±r. OmurgalÄ± merdivenlerde aÃ§Ä±nÄ±n
hesaplarÄ±na ve Ã§izimlerine gÃ¶re kesilen saÃ§ yanaklar abkant presde veya silindirlerde bÃ¼kÃ¼ldÃ¼kten sonra merdiven yanaklarÄ± birleÅŸtirilir. Alt ve Ã¼st yÃ¼zeylerin kapatÄ±lmasÄ± ile oluÅŸan helisel omurga ile omurgalÄ± merdivenin taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kÄ±smÄ± meydana getirilmiÅŸ olur. OmurgalÄ± merdivenlerin taÅŸÄ±yÄ±cÄ±
kÄ±smÄ± helisel olabildiÄŸi gibi dÃ¼z hatlar halinde de olabilir. Bu durumda omurgalÄ± merdiven yerin ÅŸekline gÃ¶re 2 veya 3 parÃ§adan ibaret tasarlanÄ±r ve birleÅŸimleri Ã§elik civatalarla yapÄ±lÄ±r. MontajlarÄ± tam ankastre olarak kuvvetli Ã§elik dÃ¼bellerle yapÄ±lan omurganÄ±n montajÄ±ndan sonra basamaklarÄ±n takÄ±lma
iÅŸlemine geÃ§ilir. FirmamÄ±z dubleks konutlara taktÄ±ÄŸÄ± omurgalÄ± merdivenleri genellikle dÃ¼z hatlar halinde ; DÃ¼z Merdiven, L Merdiven veya U Merdiven formunda yapmaktadÄ±r. Yerin mÃ¼sait olduÄŸu ve kotun yÃ¼ksek olduÄŸu mekanlarda merdivenleri sahanlÄ±klÄ± olarak da yapabilmekteyiz. OmugalarÄ±mÄ±zÄ± mÃ¼ÅŸteri
talebine gÃ¶re istenilen renkte boyayabildiÄŸimiz gibi arzu edilirse omurgayÄ± ahÅŸap ile de kaplayabilmekteyiz. Bu suretle basamaklarÄ± ile uyum saÄŸlayan tamamen ahÅŸap gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ bir omurgalÄ± merdiven sizlerin estetik arzularÄ±nÄ±zÄ± Ã§ok daha mÃ¼kemmel bir ÅŸekilde yerine getirecektir. Egemen Merdiven ahÅŸap
merdiven Ã¼retiminde diÄŸer merdiven Ã¼reten firmalara gÃ¶re farklÄ± bir yol izlemektedir. AhÅŸap merdiven Ã¼retiminde hiÃ§bir zaman masif ahÅŸap veya panel ahÅŸap gibi malzemeleri kullanmamaktayÄ±z. Bunun en Ã¶nemli sebebi bu malzemelerin zaman iÃ§inde Ä±sÄ± deÄŸiÅŸiminin olduÄŸu koÅŸullarda genleÅŸmelerden dolayÄ±
Ã§atlamalar, eÄŸilip bÃ¼kÃ¼lme gibi deformasyonlar gÃ¶stermesidir. Ä°lk yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden sonra kÄ±sa bir zaman iÃ§inde deformasyona uÄŸramÄ±ÅŸ bir merdiveni kim evinde gÃ¶rmek ister. Termal genleÅŸme sebebi ile orasÄ± burasÄ± Ã§atlamÄ±ÅŸ Ã¼zerinde vernikleri aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ bir merdiven herhalde kullanan kiÅŸileri
sÃ¼kutu hayale uÄŸratacaktÄ±r.BÃ¼tÃ¼n bu olumsuzluklarÄ± sizlere yaÅŸatmamak iÃ§in Egemen Merdiven metali ahÅŸap ile kaplayarak merdiven Ã¼retmektedir. Bu bizim en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸimizdir. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir malzeme olan Ã§eliÄŸi ahÅŸap ile kaplayarak Ã¼rettiÄŸimiz ahÅŸap merdivenler yÃ¼ksek bir taÅŸÄ±ma gÃ¼cÃ¼nÃ¼
ahÅŸabÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ile birlikte uzun yÄ±llar sorunsuzca kullanacaÄŸÄ±nÄ±z merdivenleri ortaya Ã§Ä±karacaktÄ±r. BÃ¼tÃ¼n merdivenlerimizde olduÄŸu gibi, ahÅŸap merdivenlerimizinde duvarla irtibatÄ± yoktur. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde yapÄ±lan inÅŸaatlarÄ±n duvarlarÄ± genellikle delikli tuÄŸla ile Ã¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden bir merdivenin
taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kÄ±smÄ±nÄ±n veya basamaklarÄ±nÄ±n duvarlara tespiti ilerde size sorunlar yaratacaktÄ±r. Ä°yi ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir merdivenin duvarlara ankrajÄ±nÄ±n olmamamasÄ± gerekir. Yine Ã¼rettiÄŸimiz ahÅŸap merdivenlerimizde merdiven altÄ±nda estetiÄŸi bozan ve yer kaybÄ±na sebep olan destek direÄŸi gibi unsurlar
bulunmamaktadÄ±r. Bu bizim merdivenlerimizin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸidir. Ä°yi bir merdiven duvardan veya zeminden bir takÄ±m desteklerle gÃ¼Ã§ almadan, esnemeden durabilen merdivendir. Egemen Merdiven firmasÄ±nÄ±n Ã¼rettiÄŸi bÃ¼tÃ¼n merdivenler en Ã¼st basamaÄŸÄ± ile Ã¼st kat betonuna en alt basamaÄŸÄ± ile zemin kat
betonuna baÄŸlanÄ±r. Bunun haricinde merdivene destek saÄŸlayan unsurlarÄ±n hiÃ§ birine ihtiyaÃ§ duymadan merdivenlerimiz sizlere uzun yÄ±llar hizmet verecektir. Egemen Merdiven firmasÄ±nÄ±n Ã¼rettiÄŸi dÃ¶ner merdivenler farklÄ± Ã¶zelliklere sahiptir. AhÅŸap basamaklarÄ±n altÄ±nda Ã§elik taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±n olduÄŸu dÃ¶ner
merdivenlerimiz esnemeden yÃ¼ksek bir yÃ¼k taÅŸÄ±ma kabiliyetine sahiptir. DolayÄ±sÄ±yla bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± dÃ¶ner merdivenlerin ihtiyaÃ§ hissedildiÄŸi yerlerde bu tÃ¼r merdivenleri yaptÄ±rmanÄ±zÄ± tavsiye ederiz. RÄ±ht ayar imkanÄ± da olan bu merdivenelerimizin son 4 veya 5 basamaÄŸÄ± dÃ¼z basamaklar ÅŸeklinde
yapÄ±labilmektedir. Bu Ã¶zelliÄŸimizle tamamen yuvarlak basamaklardan oluÅŸmuÅŸ dÃ¶ner merdivenlerin yanÄ±sÄ±ra dÃ¼z basamaklarla birlikte yuvarlak basamaklarÄ±n olduÄŸu bir merdiven kombinozonunu size sunmaktayÄ±z. Bu size Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir rahatlÄ±k saÄŸlayacaktÄ±r. Ortadan direÄŸi olan dÃ¶ner
merdivenlerimizi orta direÄŸi istenilen renkte boyalÄ±, paslanmaz Ã§elik veya metali ahÅŸap kaplayarak tamamen ahÅŸap gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ yapabilmekteyiz. BÃ¶yle bir teknik ile metalin saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ahÅŸabÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± sizlere birlikte sunabilme imkanÄ±na sahip olabilmekteyiz. Egemen Merdiven merkezde
taÅŸÄ±yÄ±cÄ± direÄŸi olmaksÄ±zÄ±n dÃ¶ner merdivenler de Ã¼retmektedir. BÃ¶yle bir merdiveni sizlere taÅŸÄ±ma kapasitesi Ã§ok yÃ¼ksek olan modÃ¼llerimizi dairesel bir formda birbirine kilitleyerek oluÅŸturduÄŸumuz taÅŸÄ±yÄ±cÄ± omurga ile yapmaktayÄ±z. Ãœst zemine ve alt zemine baÄŸlanarak oluÅŸturduÄŸumuz dairesel formdaki
omurgamÄ±zÄ±n Ã¼zerine koyduÄŸumuz ahÅŸap basamaklar ve tasarÄ±mÄ± tamamen bize ait olan helisel trabzanÄ±mÄ±zla ortada direÄŸi olmaksÄ±zÄ±n montajÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶ner merdivenler evlerinizde bir mobilya zerafeti ile yer alacaktÄ±r. DiÄŸer merdivenlerimizde olduÄŸu gibi dÃ¶ner merdivenlerimizin de duvarla
herhangi bir irtibatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in montaj sÄ±rasÄ±nda evinizin duvarlarÄ±na veya dÃ¶ÅŸemesine hiÃ§bir zarar vermeksizin montajÄ± tamamlamaktayÄ±z. YazÄ±larÄ±mÄ±z devam edecek...
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