
 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 

 

Yatak Takımı Alım Teknik Şartnamesi 

 

1. ALINACAK HİZMET’İN KONUSU 

 

Sabancı Üniversitesi, yurt odalarında kullanılmak üzere alınacak olan yatak takımlarının 

teknik şartnamesidir. 

 

2. ALINACAK MALZEME’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (NEVRESİM) 

2.1. Nevresim 160*235 cm. ebatında ve düz beyaz renk olacaktır.  

2.2. Kumaş 86/83 tel olmalıdır. 

2.3. Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır. 

2.4. Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır. 

2.5. Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır. 

2.6. Nevresim %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır. 

2.7. Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır. 

2.8. Nevresim, düğmesiz torba model olacaktır. 

2.9. 80 derecede yıkanabilmeli, renginde solma ve kumaşta hasar olmamalıdır. Kumaşta 

tüylenme meydana gelmemelidir. 

2.10. Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır. 

2.11. Paket / Çuval içerisinde 25 adet olacak şeklinde teslim edilmelidir. 

 

3. ALINACAK MALZEME’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (FITTED ÇARŞAF) 

3.1. Fitted çarşaf 180*280 cm. ebatında ve düz beyaz renk olacaktır. 

3.2. Fitted çarşafın dört bir tarafı lastikli olacaktır, lastik dikişleri sağlam olacaktır. 

3.3. Kumaş 86/86 tel olmalıdır. 

3.4. Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır. 

3.5. Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır. 

3.6. Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır. 

3.7. Fitted çarşaf  %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır. 



3.8. Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır. 

3.9. 80 derecede yıkanabilmeli, renginde solma ve kumaşta hasar olmamalıdır. Kumaşta 

tüylenme meydana gelmemelidir. 

3.10. Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır 

3.11. Paket / Çuval içerisinde 15 adet olacak şeklinde teslim edilmelidir. 

 

4. ALINACAK MALZEME’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (DIŞ YASTIK KILIFI) 

4.1. Kılıf 52*72 cm. ebatında ve düz beyaz renk olacaktır. 

4.2. Kumaş 86/83 tel olmalıdır. 

4.3. Kumaş compact penye iplik kalitesinde olacaktır. 

4.4. Kumaş 40/1 iplikten mamul olmalıdır. 

4.5. Kumaşın ağırlığı min.120 gr./m2 olacaktır. 

4.6. Kılıf %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır. 

4.7. Kumaşın çekme oranı en fazla %5 olmalıdır. 

4.8. Paket / Çuval içerisinde 250 adet olacak şeklinde teslim edilmelidir. 

 

5. KABUL VE DİĞER 

5.1. Yukarıda belirtilen teknik özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir. 

5.2. Ürünlere ait TSE belgeleri ibraz edilmelidir.  

5.3. Ürünlerin sevkiyatı tek seferde belirtilen şekilde Firma tarafından yapılacaktır, Üniversite 

sevkiyat ve araçtan indirme konusunda herhangi bir bedel ödemeyecektir. 

5.4. Teslim sırasında Firma, Üniversite’nin belirteceği alana ürünleri taşıması için en az 2 

(iki) taşıma için personeli sağlayacaktır.  

5.5. Sevkiyat için gelecek aracın plakası ve personel T.C kimlik numaraları ile isim listesi 

Üniversiteye en az 1 (bir) gün öncesinden yazılı olarak iletilecektir 


