
Marmara Denizinde önümüzdeki 10 y›l içinde %60±15
olas›l›kla 7.0 büyüklü¤ünde deprem olaca¤› tahminleniyor.

Bu, Marmara Denizi çevresinde yaflayan 20 milyon kiflinin
etkilenmesi anlam›na gelmektedir.

Uzman tahminlerine göre yap›lar›n %70’i bu büyüklükteki
bir depreme dayanmaya uygun de¤ildir.

Buna göre kaba bir tahminle 14 milyon kifli yaralanma ve
yaflam kayb› riski ile karfl›karfl›yad›r.

http://www.depremdenkorunma.com

Depreme
Dayan›kl›
Masa/S›ra

Küresel Form
En Sa¤lam›d›r.

Küresel form,
bilinen di¤er

formlar içinde
en dirençli
formdur.

Birbirinin içine geçmifl çok katl›
(lamine) ahflaptan kesilmifl iki çember
ve bu çemberlerin burkulma boylar›n›
k›saltan 3 yatay çember (tabla)
fleklindeki tasar›m tüm sistemi,
mukavemeti en yüksek form olan
bir küre yüzeyine benzetmektedir.

"HER EVDE ÇOK SA⁄LAM
      B‹R EfiYA BULUNMALI"



Ev veya ofis masas› ya da okul s›ras› olarak kullan›labilmesi dolay›s›yla
bulundu¤u hacimde yararl› bir ifllev ile sürekli kullan›l›r durumda olmas›

Bir kiflinin tafl›yabilece¤i kadar hafif (yakl. 40 kg), fakat tasar›m›n›n
özellikleri nedeniyle a¤›r yüklere karfl› mukavim oluflu (2.2 ton statik yük
alt›nda kal›c› deformasyona u¤ramad›¤› TSE taraf›ndan do¤rulanm›flt›r).

Taban›ndaki eflit aral›klarla yerlefltirilmifl 6 bilya nedeniyle yükten küçük
miktarlarda (yakl. 10 cm) kaçabilme ve böylece üzerine daha az yük
alabilme özelli¤i,

Her biri dairesel ve bu nedenle de yüksek mukavemetli çemberler aras›nda
oluflan üç ayr› koruma hacmi oluflturmas›. fiöyle ki:
  a. Çevresinde oluflan koruma konisi,
  b. ‹ki tablas› aras›nda oturularak,
  c.  ‹ki tabla aras›ndaki güvenli hacimde bir (küçük) veya iki (bebek) çocuk
      için uygun flekilli yatak konularak.

Ev eflyalar›yla uyumlu, tamamen ahflap ve estetik bir mobilya olmas›

Okullarda s›ra olarak kullan›lmas› durumunda: S›n›f içinde birden fazla
kullan›lacak bu tür masalar (her birisinde 4 ö¤renci oturarak) herhangi
bir tavan göçmesi durumunda  birleflik olarak bir mukavemet
sa¤layabilecektir (örne¤in tanesi 2.2 tondan 10 masa 22 tonluk bir statik
direnç sa¤lar).

ÇEfi‹TL‹ B‹REYSEL DEPREMDEN
KORUNMA ÖNLEMLER‹N‹N

TAHM‹N‹ KORUYUCULUK PAYLARI
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