
Ev Çatı 

 Ev çatı, minimum 93,5 cm yüksekliğinde, polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear 

Low Density Polyetylene)  rotasyon kalıplama metoduyla gövde ve üst aparat olarak iki 

parçadan kendinden renkli imal edilmektedir.  

 TS EN 1176-1 gereği platform üzerinden ölçüm yapıldığında platform ve çatı arasındaki 

yükseklik en az 1800 mm olarak üretilmektedir. 

 Ev çatı ana konstrüksiyona mutlaka direk bağlanacak şekilde imal edilmektedir. 

 Arada bir bağlantı elemanı kullanılmamaktadır. 

 Ev çatı 2 büyük figürün yan yüzeylere vidalarla montajı yapılarak tamamlanmaktadır. 

 

 

 

Boyutlar 

Boy 161 cm 

En 181 cm 

Min. Ev Çatı Yükseklik 93 cm 

Özellikler 
Min. Ev Çatı Ağırlığı 37 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 



İdeal Çatı 

 İdeal çatı, minimum 138 cm yüksekliğinde polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear 

Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla gövde ve üst aparat olarak iki 

parçadan, kendinden renkli olarak imal edilmektedir.  

 TS EN 1176-1 gereği platform üzerinden ölçüm yapıldığında platform ve çatı arasındaki 

yükseklik en az 1800 mm olmaktadır. 

 İdeal çatı, ana konstrüksiyona direk bağlanacak şekilde imal edilmektedir. 

 Arada bir bağlantı elemanı kullanılmamaktadır. 

 Dört köşesinde bulunan aparatları vidalarla monte edilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

Derinlik 148 cm 

En 148 cm 

Min. İdeal Çatı Yüksekliği 138 cm 

Özellikler 
Min. İdeal Çatı Ağırlığı 23 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 



Konik Çatı 

 Konik çatı, minimum 185 cm çapında, minimum 124 cm yüksekliğinde polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla 

gövde ve üst aparat olarak iki parçadan, kendinden renkli olarak imal edilmektedir.  

 TS EN 1176-1 gereği platform üzerinden ölçüm yapıldığında platform ve çatı arasındaki 

yükseklik en az 1800 mm olmaktadır. 

 Konik çatı, ana konstrüksiyona direk bağlanacak şekilde imal edilmektedir. 

 Arada bir bağlantı elemanı kullanılmamaktadır. 

 Üst aparatı çatı gövdesine imbus vida sistemiyle monte edilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 
Çap 185 cm 

Min. Konik Çatı Yüksekliği 124 cm 

Özellikler 
Min. Konik Çatı Ağırlığı 30 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 



Roket Çatı 

 Roket çatı minimum 79 cm yüksekliğinde polietilen plastik malzemeden  (LLDPE Linear 

Low Density Polyetylene)  rotasyon kalıplama metoduyla gövde ve üst aparat olarak iki 

parçadan kendinden renkli imal edilmektedir.  

 TS EN 1176-1 gereği platform üzerinden ölçüm yapıldığında platform ve çatı arasındaki 

yükseklik en az 1800 mm olmaktadır. 

 Roket çatı ana konstrüksiyona mutlaka direk bağlanacak şekilde olmaktadır. 

 Arada bir bağlantı elemanı kullanılmamaktadır. 

 Üst aparatı çatı gövdesine 3 adet vidalama sistemiyle monte edilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

Derinlik 136 cm 

En 136 cm 

Min. Roket Çatı Yüksekliği 79 cm 

Özellikler 
Min. Roket Çatı Ağırlığı 20 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 



Parçalı Çatı  

 Parçalı çatı, minimum 48,6 cm yüksekliğinde, dört parçadan oluşan, alçak yoğunluklu 

politelin plastik malzemenden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene)  rotasyon 

kalıplama metoduyla tek parçadan, kendinden renkli imal edilmektedir.  

 Parçalı çatının saçak alt kenarı ile platform arasında, minimum 1800 mm açıklık 

bulunmaktadır. 

 Arada bir bağlantı elemanı kullanılmamaktadır. 

 Parçalı çatı, 4 parçanın birleştirilmesi ile orta ve alt köşelerden vidalama yapılarak 

tamamlanmaktadır. 

 

 

 

Boyutlar 

Boy 161 cm 

En 181 cm 

Min. Parçalı Çatı Yükseklik 93 cm 

Özellikler 
Min. Parçalı Çatı Ağırlığı 37 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 

 



Altıgen Çatı 

 Altıgen çatı, minimum 272 cm çapında, minimum 182 cm yüksekliğinde polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla, tek 

parça halinde, kendinden renkli olarak imal edilmektedir.  

 TS EN 1176-1 gereği platform üzerinden ölçüm yapıldığında platform ve çatı arasındaki 

yükseklik en az 1800 mm olmaktadır. 

 Altıgen çatı, ana konstrüksiyona direk bağlanacak şekilde imal edilmektedir. 

 Arada bir bağlantı elemanı kullanılmamaktadır. 

 

 

 

Boyutlar 

Boy 145 cm 

En 268cm 

Min. Altıgen Yükseklik 182 cm 

Özellikler 
Min. Altıgen Ağırlığı 85 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 

 



Kiremit Çatı 

 Kiremit çatı minimum 62 cm yüksekliğinde polietilen plastik malzemeden  (LLDPE Linear 

Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla 2 parça halinde, kendinden renkli 

imal edilmektedir.  

 TS EN 1176-1 gereği platform üzerinden ölçüm yapıldığında platform ve çatı arasındaki 

yükseklik en az 1800 mm olmaktadır. 

 Kiremit çatı ana konstrüksiyona mutlaka direk bağlanacak şekilde olmaktadır. 

 Arada bir bağlantı elemanı kullanılmamaktadır. 

 

 

 

Boyutlar 

En 154 cm 

Boy 153 cm 

Min. Kiremit Çatı Yüksekliği 62 cm 

Özellikler 
Min. Kiremit Çatı Ağırlığı 22 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 

 

 



Araba Çatı 

 Araba çatı minimum 98 cm yüksekliğinde polietilen plastik malzemeden  (LLDPE Linear 

Low Density Polyetylene)  rotasyon kalıplama metoduyla kendinden renkli olarak 5 parça 

halinde imal edilmektedir.  

 TS EN 1176-1 gereği platform üzerinden ölçüm yapıldığında platform ve çatı arasındaki 

yükseklik en az 1800 mm olmaktadır. 

 Araba çatı ana konstrüksiyona mutlaka direk bağlanacak şekilde olmaktadır. 

 Arada bir bağlantı elemanı kullanılmamaktadır. 

 

 

 

Boyutlar 

En 186 cm 

Boy 208 cm 

Min. Araba Çatı Yüksekliği 98 cm 

Özellikler 
Min. Araba Çatı Ağırlığı 38 kg 

Hammadde LLDPE 

 

 

 


