
Baffle Asma Tavan
Baffle Suspended Ceiling





SEPA Baffle asma tavan panelleri; tavanda farklı ölçülerde dikey olarak asılan metal
panellerdir. Doğrusal dikey tasarım, tavan arasındaki havanın sirkülasyonunu

sağlarken, farklı ebat ve panel mesafeleri sayesinde tavanda bulunan elektrik ve
mekanik tesisatlarını gizleme imkanı verir.

SEPA baffle ceiling systems; are an open ceiling system that consists of U type panels
which has 10-100mm base and 40-600mm height. Various models of baffles can be
used in order to give different shades and angles for the architects and customers

allowing limitless space for design.
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Montaj - Installation

m² Sarfiyat Tablosu / Components Per sq.m

Tırnaklı Taşıyıcı  / Carrier Profile

Tırnaklı Taşıyıcı Ekleme Parçası / Carrier Profile Splice

Çelik Dübel / Steel Anchor

Askı Teli / Hanger Wire

Askı Maşası / Spring Clips

Birim / Unit

mt

ad

ad

ad

ad

Miktar / Quantity

1,00

0,34

1,00

1,00

1,00

Montaj Aksesuarları - Accessories for Installation

m² Sarfiyat Tablosu / Components Per sq.m

Ana “L” Taşıyıcı ( Slotlu ) / Main  Runner“L”

Ana “Z” Taşıyıcı / Hook On Profile

Ana  Taşıyıcı Ekleme Parçası / Hook On Profile Splice“Z”

Ana  Taşıyıcı Ekleme Parçası / Maın  Runner Profile Splice“L” “L”

Gijon ( Tij ) / Suspended Rood

Çelik Dübel / Steel Anchor

Birim / Unit

mt

mt

ad

ad

ad

ad

Miktar / Quantity

0,70

0,83

0,24

0,27

0,70

0,70

Pul / Stamp

Civata / Bolt

Somun / Nut

ad

ad

ad

0,70

0,70

0,70

Montaj Aksesuarları - Accessories for Installation







100 mm

150 mm

200 mm



Montaj - Installation

m² Sarfiyat Tablosu / Components Per sq.m
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mt

ad

ad

ad

ad

Miktar / Quantity

1,00

0,34

1,00

1,00

1,00

Montaj Aksesuarları - Accessories for Installation





SİSTEM ÖZELLİKLERİ :

• Hammadde : ... , ....  mm Alüminyum / Galvaniz malzeme

• Panel Ebatları : “U” profil,

taban eni: 20 / 30 mm, h: 60 / 300 mm

• Boya : Minimum 20 µ kalınlığında Ral 9016,

60 µ kalınlığında istenilen Ral kodunda

sonradan boyalı veya ahşap transfer kaplı

• Perforasyon : Ø2,00 mm ( % 17 boşluk oranı)

TAŞIYICI SİSTEM VE AKSESUARLARI :

• 3000 mm Lineer Tırnaklı Taşıyıcı

• Panel Ekleme Parçası

• Taşıyıcı Ekleme Parçası

• Askı Teli ( 1000 mm )

• Çelik Dübel

• Askı Maşası

MONTAJ DETAYLARI:

1. Montajına başlamadan önce istenen teknik özelliklere sahip iş 

iskelelerini hazırlayınız.

2. Detaylarda verilen ölçülere ve şekle uygun olarak, tırnaklı 

taşıyıcıların eksenine gelecek şekilde ve 1000 mm aralıklarla 

standart askı çubuklarını betonarme tavana monte ediniz.

3. Askı çubuklarını, tavan kotunu ve detay ölçülerini dikkate alarak 

gerekirse ip çekerek kesiniz.

4. Tırnaklı taşıyıcıları iskele üzerine alınız, duvar yüzeyinden  

itibaren birer boy tırnaklı taşıyıcıyı,üstündeki montaj deliklerinden 

askı çubuklarına takınız Askı çubukları uç parçasını döndürerek 

tırnaklı taşıyıcıya dik hale getiriniz. Bu şekilde duvar kenarlarındaki 

birer sıra tırnaklı taşıyıcının montajını tamamlayınız.

5. Tırnaklı taşıyıcıları monte etmeden önce montajı yapılmış 

bulunan ilk ve son tırnaklı taşıyıcıyı baffle yuvalarına teğet olacak 

şekilde tercihen İngiliz sicimi ile ip çekiniz çok iyi gerdirerek 

bağlayınız.

6. Bilahare ara tırnaklı taşıyıcıları, baffle yuvaları ipe teğet olacak 

şekilde üstündeki montaj deliklerinden askı çubuklarına takınız, 

askı çubukları uç parçasını döndürerek tırnaklı taşıyıcıya dik hale 

getiriniz. Bu şekilde ara tırnaklı taşıyıcılarının da montajını 

tamamlayınız.

7. Her boy tırnaklı taşıyıcı için yeniden ip çekiniz.

8. Montajı yapılacak paketleri iş iskelelerinin üzerine alınız.

9. Montaj için hazırlanan baffle'ın film kaplamasını soyunuz. 

Kirletmeden tırnaklı taşıyıcının tırnaklarına, sırasıyla yerleştiriniz, 

hafifçe bastırarak tam oturmasını sağlayınız. Kirlenen yerleri 

uygun bir temizlik maddesi ile temizleyiniz.

10. Montajı yapılan her 5 sıra baffle'dan sonra askı çubuğu uç 

parçası ayar yayını gevşetip bırakınız. Böyle yaparak tavanın 

düzgünlüğünü sağlayınız.

11. Kolonlara rastlayan baffle'ları keserek aralık kalmayacak 

şekilde monte ediniz.

BAFFLE TEKNİK ŞARTNAME



Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:3 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel:+90 216 311 80 65 pbx Faks:+90 216 311 20 04
www.sepa.com.tr
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