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Merdivenler

Çeyrek Dönüşlü Merdivenler
Basit fonksiyonel merdivenler.
Resimdeki, çeyrek dönüşlümeşe ağacından ve cilalanmış bir
merdiven.
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Vernikli meşe,merdiven
direği ve tırabzan.

Beyaz merdiven direği
ve vernikli meşe tırabzan.

Masif meşe. Basamak
profilinin ön yüzü.

Masif, vernikli dişbudak.

Platform basamağı vernikli,masif kayın; limon kiriş
ise çam ağacından. Kavisli ön yüzü ile kalınburunlu
basamak.

Beyaz kirişli,meşe merdiven. Kalınburunlu basamak,meşe tırabzan,
beyazmerdiven direği ve korkuluk.

Vernikli masif kiraz basamaklar,
beyaz kiriş ve korkuluklar.

İKİ KOLLU, ÇEYREK DÖNÜŞLÜ MERDİVENLER
Bumerdivenler genellikle 90°’lik açı ile ve ‘L’ şeklinde
birleştirilir. Forma göre kısa ve uzun duvarın birleştiği yerlerde
merdiven, sahanlığa oturtulabilir. Dönüş, çapraz ve keskin
olabilirken merdivenin başında veya sonunda şık ve göz alıcı
bir kavis şeklinde de olabilir. Önemli bir merdiven tipi ve alanın
kısıtlı olduğu durumlarda düz hatlı bir merdivene göre güzel bir
alternatiftir.

Çeyrek dönüşlü
merdiven formları
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Çeyrek Dönüşlü Merdivenler
Aşağıda göründüğü gibi çeyrek dönüş ile mekâna açılan merdiven,
budaklı çam ağacından. Tırabzan korkulukları ise klâsik tarzda.
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Çeyrek dönüş ile başlayan vernikli çam
merdivenin basamakları kayın ağacından.

Çeyrek dönüşlü çam ağacından
merdiven.

Gönyeburun birleşen
tırabzan ve dikme.
Dişbudak merdiven.

Klâsik görünümlü, torna
çekilmiş korkuluk.

Merdivene güzel bir doku katan budaklı çam basamaklar.

Çeyrek dönüşlümerdiven formları

ÇEYREK DÖNÜŞLÜ BİR MERDİVEN
Çabuk ve kolay yerine monte edilir. İki duvarın olduğu
yerde güzel bir seçenek olan bu tipin 90°’lik bölümü
basamaklarla sorunsuz bir şekilde geçilebilir. Bu
merdiven formunun esnekliği, dizayn ve
boyutlandırmada kolaylık sağlamış olur.
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Yarım Dönüşlü Merdivenler
Yarım dönüşlümerdivenler sade ve işlevsel bir görünüm sunarlar.
Resimdeki merdiven, vernikli çamdan ve yarım dönüşlü.
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Basamaklar cilalı çam
ağacından. Korkuluk
beyaz ve yivli merdiven
dikmesi.

Basamaklar ve
korkulukların
malzemesi sarıçam.

Köşeye yerleştirilen
dikme hem
basamakları hem de
korkuluğu taşır.

Bir tarafı kavisli
kalınburunlu basamak
ile başlangıç. Diğer
taraf ise duvara dayalı
haldedir.

Köşe dikmesine zıvana geçme ile
birleşen masif dişbudak
basamaklar.

Her iki yanı da kıvrımlı kalınburunlu
başlangıç basamağı.

Yarım dönüşlümasif meşe merdiven.

Yarım dönüşlümerdiven formları

ÜÇ KOLLU, SAHANLIKSIZ
MERDİVENLER GENELLİKLE 90°’lik
açıyla birleşir ve merdiven formu 'U'
şeklindedir. Bu form sayesinde 180°’lik dönüş
sağlanır. Yarım dönüşlümerdivenler en
yaygın şekilde üç duvarlı mekânlara
uygulanır.
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Yarım Dönüşlü Merdivenler
Minimal alanlarda yarı dönüşlümerdivenler idealdir. Resimde
görünen masif kayından verniklenmiş bir merdiven. Üst kollar özel
olarak açılı ve basamaklar genişleyerek devam eder. Metal
korkuluklar matkapla delinen kirişe ve yuvarlak tırabzana bağlanır.
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Kirişler içerden gizli bağlanarak
yüklere karşı bir bütün halinde
çalışır.

Üç köşeli bir tırabzan parmaklığı.
Özellikle küçük bir alanın
ortasında kullanıma çok
uygundur.

Dikme ile
korkuluk

arasındaki
bağlantıya bir

örnek

Kavisli dikme, köşedeki
yumuşak bir dönüş ile merdiven
köşesinin bükülmesini sağlar.

Merdiven boşluğunun etrafında parmaklıklar dizilir.
Kayın tırabzan ve dikmenin oluşturduğu korkuluğun
metal parmaklıkları.

Metal parmaklıkların
matkap ile delinen
basamaklara bağlanma
şekli.

Kavisli dikme ile köşe
etrafında basamakların
dönüşü pürüzsüz bir
şekilde sağlanır.

Merdivenin tüm kısımları
parçalar halinde üretilerek
birbirlerine bağlanırlar.
Kirişlerin merdiven boşluğuna
konmasının ardından diğer
elemanlar birbirine bağlanarak
toplanır.

Yarım dönüşlü
merdiven
formları

BU MERDİVENLER MEKÂNIN ORTASINDA
rahatlıkla yer alabilir. Bu tür bir merdiven, bir
uzun kolun iki başına kısa kolların gelmesiyle de
oluşturulabilir.
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Sahanlıklı veya Sahanlıksız Merdivenler
Sahanlıklar merdivenin konforunu yükseltir. Resimde görünen,masif
kayından sahanlıklı bir merdiven. Basamaklar ve sahanlık halı ile
kaplı.
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Üç köşeli yarım dönüşlümerdivenin sahanlıkla
birleşmesi.

Düz, vernikli çamdan yapılmış rıhtlı bir
merdiven.

Çam basamaklar, kısmen halı
ile kaplı.

Merdivenin döşemeye sıfır
bağlanması ve ilk basamağın
döşeme hizasında oluşu.

Merdiven kollarının sahanlık ile
bağlanması. Limon kirişlerin
sahanlık ile bütünleşmesi.

Sahanlıklı veya sahanlıksız orijinal
merdiven formları

SAHANLIKLI VEYA SAHANLIKSIZ ORİJİNAL BİR MERDİVEN, normal veya
düşük bir kat yüksekliğine, uzun bir merdiven boşluğuna ve yeterince bol bir alana
sahipseniz etkili ve güzel bir çözümdür. Sahanlıksız orijinal bir merdiven kolaylıkla
her yerde görülür. Sahanlıklı bir merdiven ise özellikle kamusal alanlarda sıkça
kullanılır.

Sahanlık, herhangi bir yerde kullanılabilir ve konforu önemli bir oranda arttırır ve
rahat bir kullanım sağlar. Bir bakıma sahanlık merdivenin dinlenmemekânıdır
denebilir.
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Tasarım ve Form
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ilkser MERDİVENLERİNİZDE KENDİNE ÖZGÜ TECRÜBE VE
GELENEK HALİNE GELEN ustalığını birleştirerek en uygun formda
tasarımlar yapar.

ilkser 'de üretilen her merdiven sizin isteğinize uygun renk, ağaç ve
formlarda üretilir.

Çeyrek dönüşlü, açılı ve alta doğru genişleyen merdiven.
Basamaklar ve tırabzan kayın ağacından. Limon kiriş,
parmaklıklar, rıhtlar ve direkler ise beyaz boyalı.

Dörtgen, dönüşlü cilalanmış kayın
merdiven. İlk basamağı
kalınburunlu ve kavisli.

Yarı dönüşlü, sahanlıklı olan
merdiven, klâsik görünümde ve
meşe ağacından.

Kirişleri ve korkuluğumaviye boyanmış çeyrek
dönüşlümerdiven. Basamaklar halı ile kaplı.

Limon kirişleri beyaz boyalı, basamakları
meşe ağacından düz kollumerdivenler.

Yedi kenarlı, keskin dönüşlü,
çammerdiven. Tavana kadar
uzanan kiriş ve vernikli
korkuluk.
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Yarı dönüşlü, sahanlıklı olan
merdiven, klâsik görünümde ve
meşe ağacından.

S dönüşlü, kayın
korkuluk ve basamaklı, beyaz renkli çam

ağacından kirişli merdiven.

Tırabzan ve basamakları huş ağacından yarı dönüşlü
merdiven. Diğer parçalar mavi renkte son kat boyalı.

Dörtgen ve dairesel diğer
merdiven örnekleri
resimlerde görüldüğü
gibidir. İki tip merdiven
de alanın dar olduğu
durumlarda kullanışlıdır.
Alan, kimi zaman,
merdivenin açılı ve
yamuk köşeli olmasını
da gerektirebilir. Burada
karmaşık alanların
merdiven çözümünde
dizayn ve tip çeşitlerinde
sınır yoktur. Böylece
ilginç formda ve değişik
çözülmüş merdivenler
oluşur. Dizayn ve en
uygun karakterde
merdiven en önde gelen
konudur.

Merdiven çoğu kez
evinizin en önemli
belirleyici elemanı olur.
Dizayn, renk ve pozisyon
diğer teçhizat ve mimâri
ile uyumlu olmalıdır.

Merdiveniniz özel
karakteri ile özel bir
mobilyanız olur. Önemli
ve merkezîdir.
Merdivenin özel bir yeri
vardır ki yıllarca beraber
olursunuz.

ilkser de size özel
merdiven çözümleri ile
yaşamınıza renk katar…
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Üretim, Toplama ve Meydana Getirme
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MERDİVENİNİZİN ELEMANLARINI SEÇERKEN ilkser 'in
kontrolünde olursunuz ve ipuçları edinirsiniz. Örneğin boyalar ve
metaller uygun yerlerde kullanıldığında ahşabın güzelliğini
arttırabilir. Merdivenin görünüşü güçlü ve geleneksel olabilirken, zarif,
modern ve ilgi çekici de olabilir.

Son kat mavi boyalı huş ağacı. Masif akçaağaç
basamak, diğer elemanlar
siyah son kat boyalı.

Vernikli masif meşe kirişin
beyaz boyalı bir duvara
birleşimi.

Yeşil boyalı kayın ile dolu
gövdeli tütsülenmiş cam panel.

Beyaz boyalı MDF korkuluk ve
siyah tırabzan.

Akçaağaçtan yuvarlak
tırabzan, siyah son kat
boyama.

Vernikli huş ağacından
tırabzan ile mavi boyalı
dikmenin birleşimi.



Merdivenler

15

Kayın basamak ve damarlı
beyaz boyama.

Vernikli kayından kiriş ve basamaklar ile siyah
boyalı parmaklıklar.

Kayın kiriş ile parlak metal
korkuluğun birleşmesi.

ilkser 'in etkili
çözümlerinden biri olan
zıvana geçmeli basamaklar.
Basamakların uçlarında
açılan zıvana kiriş ile
basamak arasında kaliteli ve
sağlam bir bağlantı sağlar.

ilkser ahşap ve metal
yüzeyleri birleştirerek,
merdiveninizin,
mekânınıza yeni bir
boyut katmasına
yardımcı olur. Bu
resimler, bitmek
bilmeyen birleşim
detaylarının sadece bir
bölümünü
göstermektedir. Bizim
isteğimiz, sizin de hayal
gücünüzü uyandırarak
en uygun tasarımı
gerçekleştirmek. Eğer
yeni bir ev inşa
veya eski merdiveninizi
değiştirmek istiyorsanız…

Farklı ağaçları, farlı
renkleri, farklı detaylarla
birleştirerek kendi
merdiveninizi bizim de
yardımımızla kendiniz
oluşturun.

Size sunulan birçok
seçenekten kendi
tarzınıza, kendi
isteklerinize uygun olan
ayrıntıları seçin, biz de
yapalım…
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