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OFİS VE PROJE KOLTUK 
VE BÖLÜCÜ PANEL 
KUMAŞI NASIL 

SEÇİLİR? 
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Proje kumaşlarında dikkate alınacak temel sorular: 
 

1. Kumaş ne için kullanılacak? 
2. Kumaşın temel malzemesi nedir? 
3. Kumaşta hangi yanmayı geciktiricilik seviyesine ihtiyaç var? 
4. Kumaşta hangi aşınmaya karşı dayanıklılık seviyesine ihtiyaç var? 
5. Kumaş hangi çevresel özelliklere duyarlı olmalı? 
6. Kumaş hangi bakım ve koruma özelliklerine sahip olmalı? 

 
 
1-KUMAŞ NE İÇİN KULLANILACAK? 
Kullanılacak olan kumaşın bir koltuğu mu yoksa bölücü paneli mi döşeyeceği bilinmesi 
gereken en önemli konudur; çünkü her kumaşın eni, teknik özellikleri, özellikle de aşınma 
ve yanmayı geciktiricilik gibi temel farklılıkları vardır. 
  

• Koltuk döşeme kumaşı genellikle 140 cm eninde olmalı (bazı durumlarda 130 cm 
veya 150 cm olabilir) ve yüksek aşınmaya karşı dayanıklılık derecesine sahip olmalıdır 
ki kullanım sebebi ile aşınmasın. Yanmayı geciktiricilik, sigara ve kibrit seviyesinde 
başlar, Crib5 Orta  seviyesine kadar gider.  
 

• Bölücü panel kumaşı, genellikle 170 cm eninde olmalıdır. Genellikle koltuk döşeme 
kumaşlarından hafif olan bu kumaşlardan aşınmaya karşı dayanıklılık beklenmez. 
Yanmayı geciktiricilik ihtiyacı da farklıdır. Genellikle, BS 476 testini geçmesi beklenir. 
 
 

 

 Koltuk Döşeme          Bölücü Panel                         

Genişlik 140 cm 170 cm 

Aşınmaya karşı 
dayanıklılık 

En az 40.000 tur Uygulanmaz 

Yanmayı 
geciktiricilik 

Sigara, Kibrit, Crib 5 BS476  

 
 
 
2-KUMAŞIN TEMEL MALZEMESİ NEDİR? 
 
Ofis koltuk mu, bölücü panel kumaşına mı sorusuna karar verdikten sonra, kumaşın 
içeriğine karar vermek gerekir. Bu özellik kumaşın teknik performansını, görüntüsünü 
belirler. 
Lifler doğal ve insan yapımı olarak 2 ana gruba ayrılır. 
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2.1- DOĞAL LİFLER – YÜN 
 

Yün; yüzlerce yıldır doğadan elde edilen 
karmaşık bir liftir. Genellikle proje mobilya 
sanayinde kullanılmakla beraber mükemmel 
performans özellikleri genetik olarak tüm 
yün liflerinin içinde oluşmuştur ki hiçbir insan 
yapımı lifler bu özellikleri günümüzde taklit 
edememiştir. 

 
 

 
 
Yün lifinin sarmal şeklindeki doğal kıvrımlı en iç lifi , esneklik,direnç ve gerginliği sağlayarak 
30.000 den fazla bükülmüş olmasına rağmen lifin kopmamasını veya zarar görmemesini 
sağlar.Yün nefes alan bir liftir. Nemi emer ve buharlaşma suretiyle dışa atar. 
   
 
YÜNÜN AVANTAJLARI 

• %100 Doğal, yenilenebilir,  
• Uzun süreli doğal görünüş, ve kir göstermezlik 
• Doğal yanmayı geciktiricilik 
• Doğal yaylılık ve esneklik 
• Hoş dokunuş- ısı ve nem dengeleyicilik 
• Renk sabitliği – iyi boyanırlılık 

 
YÜNÜN DEZAVANTAJLARI 

• Bazı yün iplikleri ele batma hissi verir 
• Orta – yüksek fiyat 
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2.2- İNSAN YAPIMI LİFLER – PETROL TÜREVİ LİFLER 

Döşemede kullanılan başlıca sentetik lif türleri polyester, polipropilen ve naylondur. Yün gibi 
başka liflerle karıştırılarak en aşınmaya karşı dayanıklılık elde edilir. 
 
 
 

Polyesteri yünden ayıran görüntüsündeki başlıca fark liflerinin 
sabit şekil,ebat ve yumuşaklıkta olmasıdır. Polypropylene de çok 
benzer görünür. 

 
 
 
Petrol türevi sentetik lifler monomer adı verilen küçük moleküller zincirinden oluşmaktadır. 
Bu sürece polimerize zapyon denir. Aynı süreç, içecek şişeleri ambalajından telefon ve PC 
lerde kullanılan plastiklerde de kullanılmaktadır.  
 
AVANTAJLAR 

• Sentetik lifler sıvıyı ve nemi emmezler bu yüzden lekelenmeye karşı dayanıklıdır. 
Herhangi bir lekelenmede, derine nüfuz etmek yerine kumaşın yüzeyinde kalır. 

• Sentetik liflerin bakımı oldukça kolaydır; nemli bir bezle silmek yeterlidir. 
• Sentetik lifler yumuşak pürüzsüz ve eşit ebatta ekstürizyon sürecinden geçerek 

oluşurlar. 
• Sentetik lifler, fiyat konusunda yünden çok daha ucuz olmakla beraber, petrol 

fiyatlarına endekslidir. 
 
SENTETIKLERIN AVANTAJLARI 

• Emici değiller – leke tutmazlar. 
• Bakımı kolay – nemli bezle silinebilme , bazı beyazlatıcıların kullanılabilirlik. 
• Pürüzsüzlük. 
• Ekonomik fiyat. 

 
DEZAVANTAJLARI 

• Doğaya geri dönüştürülemez lifler 
• Ucuz algılanabilirlik 
• Yüne göre daha düzenli temizlik ihtiyacı vardır 
• Yün kadar boya tutuculuğu yoktur 

 
DEZAVANTAJLAR 

• Hammadde petrol bazlı olup, bir gün sona erecek yenilenemez kaynaklardan temin 
edilir. Polyester için geri dönüşüm seçeneklerinden bazıları  mümkündür. 

• Sentetikler bazen ucuz algılanabilir:yün kadar iyi bir görünüme sahip değildir çünkü 
kullanım ve düzenli temizlik sebebiyle parlama yapar. Renk derinliği yündeki kadar iyi 
değildir. 
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3-TEKNİK ÖZELLİKLER – YANMAYI GECİKTİRİCİLİK 
 
Yanmayı geciktiricilik , bir yangın anında güvenlik anlamında kumaşın tartışılacak en önemli 
özelliğidir: Yanmayı geciktiricilik seviyesi yüksek kumaşlar daha geç tutuşur veya yanmaz, 
yangından kaçış için zaman tanıyacaktır. 
  
Ofis koltuk ve bölücü panel kumaşları için pek çok yanmayı geciktiricilik standardı 
mevcuttur. 
 

• Bütün Avrupa ‘da proje koltuk kumaşları için kabul edilen standart EN 1021 Bölüm 1 
& 2 (sigara & kibrit) testidir. İngiltere de kabul edilen ek standart BS5852 & BS7176 
dır. 
 

• Bölücü panel kumaşlarında BS476 Bölüm 7 tatbik edilir. 
 
 

3.1- Sigara ve kibrit EN 1021 Bölüm 1 & 2 (2006) 
 

Test birbiriyle kesişen ve üzeri kumaşla kaplı bir sandalye prototipi üzerinde yapılır. 
Testin birinci bölümde kibrit test alanında için için yanması için uzunluğunca bırakılır.  
60 dakika sonra her hangi bir için için yanma veya alevlenme gözlemlenmez. Testin ikinci 
bölümünde kibrit etkisi veren 35 mm yüksekliğinde bütan alevi kullanılır. 15 saniye 
uygulandıktan sonra 2 dakikadan sonra kumaşta herhangi bir yanma gözlemlenmez. 
 
 

3.2- BS 5852 (2006) – Ateşleme Kaynağı 5 
 

BS 5852 standardında 8 ateşleme kaynağı mevcuttur. Çoğunlukla da  kaynak 0 (sigara), 
kaynak 1 (kibrit) ve kaynak 5 (beşik 5) dikkate alınır.Ahşap beşik kaynağından elde edilen 
ısı, kibritten 16 kat daha kuvvetlidir. Kayıtlara geçebilmesi için tüm alevlenmeler 10 dakika 
içerisinde son bulmalıdır. Ayrıca kömürleşme beşiğin her iki yanında 100 mm geçmeyecek 
ve köpüğün tamamı da yanmamış olmalıdır. 
 
 

3.3- BS 7176 (1995) 
 

BS 7176, BS 5852 yi temel alan bir yanıcılık performansı olmasına rağmen, buna ek olarak 
yanıcılık testinde kullanılan çeşitli ateşleme kaynakları kombinasyonu ile doğrudan alakalı 
olan tehlike kaynaklarını açıklayan çok önemli bir parametreyi de baz alan bir standarttır. 
 
Tehlike kategorilerinin sadece rehber oldukları ve nihai tüketicilerin mukavemeti düşük olan 
özel kategorideki kumaşlardan daha yüksek oranlı kumaşları talep edebilmeleri göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
 
 

ÖNERİ:     
Yanmayı geciktiricilik konusunda en garanti sonuçlar Orta Tehlike Ateşleme Kaynağı 
5’i geçen kumaşlardadır.         
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 DÜŞÜK TEHLİKE ORTA TEHLİKE 
YÜKSEK 
TEHLİKE 

GEREKLİLİKLER 

Ateşleme kaynağı 
direnci:Alevsiz yanma  
Sigara BS EN 1021-
1:2006 Kibrit ateşi BS 
EN 1021-2:2006 

Ateşleme kaynağı 
direnci:Alevsiz 
yanma Sigara BS 
EN1021-1:2006  
Kibrit ateşi BS 
EN1021-2:2006  
Kaynak 5 Bölüm 4 
BS 5852:2006 

Ateşleme kaynağı 
direnci:Alevsiz 
yanma sigara BS 
EN 1021-1:2006 
kibrit ateşi BS EN 
1021-2:2006 
Kaynak 7 Bölüm 4 
BS 5852:2006 

UYGULAMA 
ALANLARI 

Ofis , Okul, Üniversite, 
Müze, Teşhir salonları 

Otel odaları, 
Restoranlar, Halka 
açık alanlar, 
Alışveriş merkezleri, 
Barlar, hastane ve 
Oteller 

Bazı hastane 
koğuşlarındaki 
yatma yerlerinde 
ve bazı denize 
uzak mekanlardaki 
otellerde  

 
 
Yüksek tehlike, kaçış ihtimallerinin az olduğu yüksek riskli alanlarda gereklidir: hapishane 
hücreleri ve deniz aşırı petrol istasyonları. 
Yüksek tehlike daha geniş bir tahta beşiğin (crib7) tutuşmasını içerir- bütün alevlenme 13 
dakika içerisinde kesilir. 
 

3.4-  BS 476  Bölüm 7 (1997) 
 

Perde ve bölücü panel kumaşları ve duvar kaplamalarında yanmazlık standardı BS 476 
Bölüm 7 dir. 10 dakikalık test süresince alevin ne kadar hızlı ve ne kadar ileri yayıldığını 
inceler. En yüksek sınıflandırma sınıf 1 dir. 
 
 
4-TEKNIK ÖZELLİKLER – AŞINMA  
Aşınma performansı yırtılma ve yıpranmayı meydana getiren Martindale testi ile ölçülür. 
Test yapılacak kumaş diğer kumaşa sürtüldüğü sırada alet tur sayısını ölçer. Üç adet ipliğin 
kopması ile test sona erer bu sırada aletin ölçtüğü tur sayısı yıpranma değerinin derecesini 
tesbit eder.   
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Halka açık mekanlarda kullanılmak için seçilen kumaşlar en az 40.000 tur luk aşınma 
katsayısına sahip olmalıdır. (Döşeme için kullanılan örme ve dokuma kumaşlar için baz 
alınan BS EN 2543 (2004) de açıklandığı üzere) 
 
 

ÖNERİ: 
Ofis ve proje kumaş seçiminde 5 veya 10 yıllık garanti süreçlerini her zaman 
aşınmaya karşı dayanıklılık adına belirtiniz. 

 
 
 
5-ÇEVRESEL HUSUSLAR  
Uzun dönem çevresel koruma gerekliliği ile ilgili gittikçe bilinçlenmekteyiz. Kumaş seçerken 
yapılan tercihlerin, daha uzun ömürlü bir gelecek için büyük payı olacaktır. 
Çevre dostu kumaşlar kataloglarda özel bir logo ile belirtilmektedir. 
 
6-KUMAŞ BAKIMI VE KORUMASI 
Kumaşın bakımı, kumaşın iyi görünmesi ve uzun süreli olmasını sağlar. 
Kumaşın aşınma performansı ve kumaşın içeriği ile bağlantılı olan bazı önemli noktalar 
mevcuttur: 

• Aşınma – Not edilmelidir ki şayet bir kumaş yüksek aşınmaya karşı dayanıklılık 
seviyesine ulaşmış ise, normal günlük kullanımda kumaş aşınmadan değil 
kirlendiğinden eskir. 

• Temel malzeme – Emici olmayan doğaları sayesinde sentetiklerin temizliği yünden 
daha kolaydır ancak yüzey kirlerinin düzenli olarak temizlenmesi 
gerekmektedir.Yünlü kumaşlar doğal olarak kiri kamufle ederler. 

 
En iyi tavsiye, aşınmaya yol açacak olan toz ve kirlerin kumaştan düzenli olarak 
temizlenmesidir. Sonrasında, herhangi bir leke veya sıvı dökülmelerinde nemli bir bez ile 
lekeyi almak garanti olacaktır. Son olarak, özel temizlik görevlilerine bir veya iki senede bir 
köklü temizlik yaptırılması tavsiye edilir. 
 
 


