
KABARTMA BİNA BİLGİ PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. B�na ve yerleşke g�r�şler�nde görme engell�ler�n, kısm� görme kaybı olanların ve herhang� b�r  

görme problem� olmayanların ortak kullanab�leceğ� şek�lde düzenlenm�ş evrensel tasarımlı panolardır. 

2. B�na ya da yerleşkey� kullanmak �steyen k�mselere ana hatlarıyla alan �le �lg�l� ön b�lg�lend�rme sağlar.

3. Kabartma B�na Enformasyon Panosunda b�nadak� bütün b�r�m �s�mler� ve kat konumları  kabartma 

yazı, Bra�lle yazısı, kabartma ç�zg�lerle bel�rt�lecekt�r. 

4. Kabartma B�na Enformasyon Panosunda üzer�nde zıt renkler kullanılarak, planlar, yazılar, semboller 

bel�rg�n hale get�r�lm�ş olacaktır.

5.Kabartma B�na Enformasyon Panosun 80 cm x 60 cm boyutlarında olacaktır.

6.Kabartma B�na Enformasyon Panosun yerden yüksekl�ğ� 90 cm �le 110 cm arasında olmalıdır. 

7.Yüklen�c�, �dare tarafından tesl�m ed�len görsel ve tekn�k dokümanlara göre ürünü hazırlayacaktır. 

İdare tarafından tesl�m ed�len tekn�k ve görsel dokümanların üret�me yönel�k b�lg�sayar formatlarına 

çevr�lmes� yüklen�c�ye a�tt�r.

8. Pano  üzer�nde kullanılan boyalar �nsan sağlığına zararsız ekoloj�k boya olacak ve sürtünme 

sonucu kolayca çıkmayacak özell�kte olacaktır.

9. Pano katı yüzey üzer�ne uygulanacak, zem�n malzemes� kalınlığı en az 5 mm olacaktır.

10.Ürün üzer�nde �dare tarafından uygun görülen �majlar renkl� olarak basılacaktır.

11. Kabartma B�na Enformasyon Panosu görme engell�ler�n kullanımına uygun olarak kabartılarak 

basılacaktır. 

12. Kabartma B�na Enformasyon Panosu en az 3 mm plexy malzeme üzer�ne basılı olup metal 

materyal kullanılmayacaktır..

13. Lat�n alfabes� kabartma yüksekl�ğ� 0.9 mm olacaktır. Bra�lle alfabes� nokta yüksekl�ğ� 0.6 mm 

olacaktır.

14. Ürün üzer�nde  Bra�lle Alfabes� kısaltmalı olmayacaktır. Ürün suyla temas ett�ğ�nde yapısında 

herhang� b�r değ�ş�kl�k olmayacak özell�kte olacaktır.

15. Ürün üzer�ndek� kat  ç�z�mler� kabartma olmalıdır. Kabartma ç�zg�ler�n�n yüksekl�ğ� 1,1 mm 

olacaktır.

16. Bra�lle ve Lat�n alfabes� �le kabartılan yazılar, zem�n üzer�ne vurma, çakma ve parça parça 

yapıştırma şekl�nde olmayacaktır.

17. Kabartmaların �ç� dolu, zamanla kaybolmayacak ve Bra�lle harfler 24 font büyüklüğünde olacaktır.

18. Bra�lle ve Lat�n kabartmalar kend�nden renkl� olacak, sonradan b�r boyama �şlem� yapılmayacaktır. 

19. Ürün üzer�nde Bra�lle alfabes� ve Lat�n alfabes� bulunacaktır ve her �k�s� de kabartma olacaktır. 

20. Yüklen�c� ürünler� eks�ks�z olarak �daren�n gözet�m�nde monte edecekt�r.
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