
PC-01 

 Piknik masasının oturum alanı 145x170cm, yüksekliği 78cm'dir. 

 Ürün, sarıçam/ladin malzemeden üretilmektedir. 

 Ahşap malzeme insan sağlığını etkilemeyen krom, bakır, arsenik içermeyen Tanalith-e 

maddeli çözelti ile emprenye işlemine tabi tutulmaktadır. 

 Oturma birimleri iki adet olup, oturma genişliği 40cm, uzunluğu 145cm, oturma 

yüksekliği 45cm’dir. 

 Oturma birimlerinde kullanılan ahşaplar 4x9x145cm ölçülerindedir ve toplam 6 adet 

kullanılmaktadır. 

 Masa 80x145cm boyutlarında, 78 cm yüksekliğindedir. 

 Masada kullanılan ahşaplar 4x9x145cm ölçülerindedir ve 8 adet kullanılmaktadır. 

 Ahşap elemanların keskin köşe ve kenarları kazaya yol açmamak amacıyla 

yuvarlatılmaktadır. 

 Bağlantı elemanı olarak ahşap kısımlarda paslanmaz ahşap vidası kullanılmıştır. 

 

 

 

 

Boyutlar 

Oturum Alanı 145x170 cm 

Yükseklik 78 cm 

Oturma Genişliği 40 cm 

Oturma Uzunluğu 145 cm 

Oturma Yüksekliği 45 cm 

Masa Ölçüsü 80x45 cm 

Masa Yüksekliği 78 cm 



PC-02 

 Piknik masasının oturum alanı 180x180cm, yüksekliği 78cm'dir. 

 Ürün, sarıçam/ladin malzemeden üretilmektedir. 

 Ahşap malzeme insan sağlığını etkilemeyen krom, bakır, arsenik içermeyen Tanalith-e 

maddeli çözelti ile emprenye işlemine tabi tutulmaktadır. 

 Oturma birimleri iki adet olup, oturma genişliği 40cm, uzunluğu 180cm, oturma 

yüksekliği 45cm’dir. 

 Oturma birimlerinde kullanılan ahşaplar 4x9x180cm ölçülerindedir ve toplam 6 adet 

kullanılmaktadır. 

 Masa 80x180cm boyutlarında, 78 cm yüksekliğindedir. 

 Masada kullanılan ahşaplar 4x9x180cm ölçülerindedir ve 8 adet kullanılmaktadır. 

 Ahşap elemanların keskin köşe ve kenarları kazaya yol açmamak amacıyla 

yuvarlatılmaktadır. 

 Bağlantı elemanı olarak ahşap kısımlarda paslanmaz ahşap vidası kullanılmıştır. 

 Metal ayaklar ve bank tahtaları birbirine galvanizli cıvata ile bağlanacaktır. 

 Metal aksam üzerindeki çalışma bittikten sonra metal üzerindeki yağ ve pasın giderilip 

boyaya hazır hale getirilmesi amacıyla fırınlama işlemi yapılmaktadır. 

 Fosfatlama kazanında fosfatla yıkanan metal aksamlar, duru su ile durulandıktan sonra 

10-15 dakika dinlendirilme ve daha sonra metalin yüzey temizliği yapılmaktadır. 

 Fırınlama işleminden sonra aksamlar elektrostatik toz boya ile kaplanır ve 180-200 

derecede pişirilerek boyama işlemi tamamlanmaktadır. 

 

Boyutlar 

Oturum Alanı 180x180 cm 

Yükseklik 78 cm 

Oturma Genişliği 40 cm 

Oturma Uzunluğu 180 cm 

Oturma Yüksekliği 45 cm 

Masa Ölçüsü 80x180 cm 

Masa Yüksekliği 78 cm 



PC-03 

 Piknik masasının oturum alanı 180x180cm, yüksekliği 78cm'dir. 

 Ürün, sarıçam/ladin malzemeden üretilmektedir. 

 Ahşap malzeme insan sağlığını etkilemeyen krom, bakır, arsenik içermeyen Tanalith-e 

maddeli çözelti ile emprenye işlemine tabi tutulmaktadır. 

 Oturma birimleri iki adet olup, oturma genişliği 40cm, uzunluğu 180cm, oturma 

yüksekliği 45cm’dir. 

 Oturma birimlerinde kullanılan ahşaplar 4x9x180cm ölçülerindedir ve toplam 6 adet 

kullanılmaktadır. 

 Masa 80x180cm boyutlarında, 78 cm yüksekliğindedir. 

 Masada kullanılan ahşaplar 4x9x180cm ölçülerindedir ve 8 adet kullanılmaktadır. 

 Ahşap elemanların keskin köşe ve kenarları kazaya yol açmamak amacıyla 

yuvarlatılmaktadır. 

 Bağlantı elemanı olarak ahşap kısımlarda paslanmaz ahşap vidası kullanılmıştır. 

 Metal ayaklar ve bank tahtaları birbirine galvanizli cıvata ile bağlanacaktır. 

 Metal aksam üzerindeki çalışma bittikten sonra metal üzerindeki yağ ve pasın giderilip 

boyaya hazır hale getirilmesi amacıyla fırınlama işlemi yapılmaktadır. 

 Fosfatlama kazanında fosfatla yıkanan metal aksamlar, duru su ile durulandıktan sonra 

10-15 dakika dinlendirilme ve daha sonra metalin yüzey temizliği yapılmaktadır. 

 Fırınlama işleminden sonra aksamlar elektrostatik toz boya ile kaplanır ve 180-200 

derecede pişirilerek boyama işlemi tamamlanmaktadır. 

 

Boyutlar 

Oturum Alanı 180x180 cm 

Yükseklik 78 cm 

Oturma Genişliği 40 cm 

Oturma Uzunluğu 180 cm 

Oturma Yüksekliği 45 cm 

Masa Ölçüsü 80x180 cm 

Masa Yüksekliği 78 cm 



PC-04 

 Piknik masasının oturum alanı 140x160cm, yüksekliği 75cm'dir. 

 Ürün, sarıçam/ladin malzemeden üretilmektedir. 

 Ahşap malzeme insan sağlığını etkilemeyen krom, bakır, arsenik içermeyen Tanalith-e 

maddeli çözelti ile emprenye işlemine tabi tutulmaktadır. 

 Oturma birimleri iki adet olup, oturma genişliği 30cm, uzunluğu 140cm, oturma 

yüksekliği 45cm’dir. 

 Oturma birimlerinde kullanılan ahşaplar 4x9x180cm ölçülerindedir ve toplam 6 adet 

kullanılmaktadır. 

 Masa 73x140cm boyutlarında, 78 cm yüksekliğindedir. 

 Ahşap elemanların keskin köşe ve kenarları kazaya yol açmamak amacıyla 

yuvarlatılmaktadır. 

 Bağlantı elemanı olarak ahşap kısımlarda paslanmaz ahşap vidası kullanılmıştır. 

 Metal ayaklar ve bank tahtaları birbirine galvanizli cıvata ile bağlanacaktır. 

 Metal aksam üzerindeki çalışma bittikten sonra metal üzerindeki yağ ve pasın giderilip 

boyaya hazır hale getirilmesi amacıyla fırınlama işlemi yapılmaktadır. 

 Fosfatlama kazanında fosfatla yıkanan metal aksamlar, duru su ile durulandıktan sonra 

10-15 dakika dinlendirilme ve daha sonra metalin yüzey temizliği yapılmaktadır. 

 Fırınlama işleminden sonra aksamlar elektrostatik toz boya ile kaplanır ve 180-200 

derecede pişirilerek boyama işlemi tamamlanmaktadır. 

 

Boyutlar 

Oturum Alanı 180x180 cm 

Yükseklik 78 cm 

Oturma Genişliği 40 cm 

Oturma Uzunluğu 180 cm 

Oturma Yüksekliği 45 cm 

Masa Ölçüsü 80x180 cm 

Masa Yüksekliği 78 cm 

 


