MiaDOME
Yeni Nesil Kameriye
Bahçenizde sıradışı bir mekan yaratın.

Kurulumu kolay, sağlam, estetik ve sıradışı...

NASA'nın, ileride Ay üstünde kurulabilecek yaşam alanları için hafif yapı teknikleri konusunda yaptığı
araştırmalar neticesinde ortaya çıkan kabuk formlu kubbe örgü sistemi daha sonraları bir çok mimari uygulamada
kullanılmıştır.Bu formu kullanmak isteyen tasarımcılar tarafından çubuk malzemesi, göbek bağlantı şekli ve yüzey
kaplama teknikleri için çok farklı ve özgün çözümler geliştirilmiştir.
Kubbe yapı formunu kullanarak bahçelerde sıradışı bir yaşam alanı yaratmak amacıyla tasarladığımız MiaDome
ile her mevsim ayrı bir keyif sizi bekliyor.
Çocuklarınız için bahçenizde MiaDome ile oyun alanı oluşturmayı da isteyebilirsiniz.
Betonarme binaların kapladığı boğucu şehir ortamında gökyüzüne en yakın vaziyetteki atıl terasları MiaDome ile
keyifli birer kaçış mekanına dönüştürmek ise tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlıdır.
MiaDome, evinizin dışında ama yaşam alanınızın içinde, izole edilmiş bir hobi atölyesi oluşturmak için size
mükemmel bir imkan sunar.
Hayatındaki keyifli anları çoğaltmak isteyenler için ürettiğimiz MiaDome özel satış noktalarında sizleri bekliyor...

DOME Küresel Yapı Sistemleri
www.dome-yapi.com

Ahşap İskelet
İthal çam ağacından imal edilen iskelet çubukları su bazlı vernik ile boyanmaktadır. 59 adet çubuk 25 adet
bağlantı noktası ile birleştirilmektedir. Özel tasarladığımız bağlantı sisteminde pratik montaj imkanı sunan
minifiks bağlantı elemanları kullanılmaktadır.
Gölgelik Kılıfı
Üçgen şeklindeki parçalardan oluşan gölgelik kılıfı ürünün standart kılıfıdır. Parçalı yapısı nedeniyle yazın
havadar ve serin bir kameriye olarak kullanım sağlar. Kılıf malzemesi pamuklu kalın bezdir. Islanınca %10
kadar çekme yapan bu bezler üretim sırasında yıkanmaktadır.
Özel İmalat Seçenekleri:
• İskelet için renk seçenekleri
o Ünlü marka su bazlı boya kartelasından seçim yapılabilir
• İskelet için malzeme seçenekleri
o Farklı ağaç türleri ile özel imalat yapılabilir (ireko, thermowood vb)
• Özel kılıf kumaşları ve renkleri tercih edilebilir
NOT:
Özel imalat seçenekleri ile ilgili detaylar ve sipariş için bayilerimiz veya üretim birimimiz ile irtibata geçiniz.
Kullanım Alanları
• gazebo,
• kameriye,
• çocuk oyun alanı,
• depolama alanı,
• Jacuzzi® odası,
• mevsimlik reyon&sergi yapısı,
• fuar standı
TEKNİK ÖZELLİKLER
Rüzgar Dayanımı
Parçalı üçgen kılıflar rüzgara karşı direnç oluşmasını engellemektedir.
Montaj Süresi
İki kişi ile üç saat içinde montajı tamamlanabilir.
Ağırlıklar
Ahşap İskelet
Yazlık Gölgelik Kılıfı

135 kg
15 kg

İskelet Malzemesi
İskelet Rengi

Emprenyeli masif ahşap (ithal çam)
Ünlü marka su bazlı boya kartelasından “Dark”

Çap
Taban alanı
Maksimum Yükseklik
Giriş Yüksekliği
DOME
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Urla – İzmir
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5m
17 m2
2.5 m
2,1 m
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