
SIRA 

NO
POZ NO İşin Tanımı

Ölçü 

Birimi
Miktar

1 15.550.1202

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve 

yerine konulması (Her ebat va kalınlık için antipaslıve beyaz 

boyalı ) (40x60x2 mm 3,01 kg/mt = 517 boy ) 

kg 9.325,58         

2 15.325.1109

Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm 

kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı 

örtüsü yapılması ( beyaz renkte ) ÇATIDA YATAYDA

m2 722,44            

3 piyasa rayiç fiyat

40x60x2 mm kutu profile fabrikada monte edilmiş statik 

beyaz boyalı ( Hadve genişliği 1,5 cm + 10,0 cm + 1,5 cm 

ebatlarında 1,5 mm sac ile yapılacaktır.( 100 X 200 cm 

ebatlarında fabrikada yapılmış demonte edilebilecek kutu 

profil çerçeveli MENFEZ)

m2 581,28            

4 15.325.1109

Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm 

kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile 

demonte edilebilecek ( beyaz renkte ) DÜŞEY YÜZEYLER

m2 581,28            

KISIM 1

HADIMKÖY YERLEŞKESİ  ISITMA SOĞUTMA DIŞ ÜNİTELERİN KORUNMASI İŞİ                                                               

(malzeme ve işçilik ) 

İŞİN TANIMI

VRV ISITMA-SOĞUTMA sistemi  dış ünitelerinin dış hava koşullarından korunması işidir. Bu kapatma işinde dış 

ünitelerin bir metre etrafından demonte edilebilecek şekilde menfez  ve trapez sac ile yanlardan ve üstten 

kapatılacaktır. Üstten kapama ünitelerin hava alabileceği şekilde temiz hava ve egsoz yerleri açık bırakılarak statik 

beyaz boyalı trapez ile kapatılacaktır.Bu kapamalar 100 cm ara ile oluşturulacak baba dikmelere demonte edilebilecek 

şekilde, düşeyde 100 cm x 200 cm yüksekliği ölçülerinde, 100 cm ara ile demonte edilebilecek 40x60x2 mm kutu profil 

ile çerçeveli menfez hadve genişliği 1,5 cm + 10,0 cm + 1,5 cm ebatlarında 1,5 mm sac ile bir menfez tip bir trapez tip 

şeklinde EK1 şemada görüldüğü gibi yapılacaktır. Üstten kapama ünitelerin hava alabileceği şekilde açık kenarları 

kapalı 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile beyaz olarak kapatılacaktır.Yerinde kaynak 

yapılan yerler tel fırça ile firçalanıp, antipas ve beyaz boya ile boyanacaktır. Kapatılacak olan bu ünitelerin yerleri 

ayrıca planda gösterilmiştir.EK2


