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Artınız olsun...



İş, ciddiyet ister!
işiniz ve işyerinizin her bir parçası, bir zincirin

halkaları gibidir, “endüstriyel kapı” da güçlü
halkalardan biri olmalı...

ENDÜSTRİYEL
SEKSİYONEL KAPILAR
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Hız ve tasarruf sağlayan
farklı tip panel kapı seçenekleri

Kalitede artınız olsun...

Tesisinizde orta seviyede 
hız gerektiren yükleme 

boşaltma çalışmalarında, 
izolasyonu ön planda tutan 
en uygun kapı sistemidir. İçi 
poliüretan dolgulu, dışı çelik 

yada opsiyonel alüminyum 
kaplı paneller ile son 

derece dayanıklı ve uzun 
ömürlüdür.

Seksiyonel kapılar 
poliüretan dolgulu, çelik 
ya da alüminyum kaplı, 
emniyetli, görüş özelliği 
sunan, ısı ve toz yalıtımı 
sağlayan, uzun ömürlü, 

istenilen boyutlarda 
üretilebilen endüstriyel 

kapı sistemleri; garaj kapısı, 
hangar kapısı, fabrika kapısı 

gibi ihtiyaçları karşılarken 
endüstriyel pekçok tesis 

tarafından da oldukça 
yoğun talep görmektedir.
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Ev gibisi var mı?
İnsanın kendisini en rahat, güvenli ve huzurlu hissettiği yer evidir. Bunu, 

her yapı elemanı gibi garaj kapısı’nın  da sağlaması gerekir.

EV TİPİ GARAJ 
KAPILARI
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Güvenlik ve konfor sağlayan ev tipi 
kapı seçenekleri

Modern hatlarıyla ve 
fonksiyonel yapısıyla mimari 

yapınızı tamamlayan, 
üstün kaliteyle üretilmiş 
garaj kapısı sistemleridir. 
0,5 mm galvanize, çelik 
arası 40 mm poliüretan 

dolgulu, özel destek saclı 
panellerden tasarlanan 

garaj kapıları, aracınızı sert 
hava koşullarına karşı üstün 

koruma sağlar. Minimum 
20 cm kiriş yüksekliklerinde 

uygulanan konut tipi 
garaj kapılara talebe göre 

pencere uygulaması yapılır. 
Ayrıca bu pencerelere 

dekoratif desen yapılarak 
tarz alanlar yaratılmış olur. 

İşlevsel yapısıyla manuel 
ve uzaktan kumanda 

ile çalışan garaj kapıları 
kullanıcılara her an kolaylık 

sağlar.
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Evinizde artınız olsun...



Kapınız yapınıza prestij katsın...
Hayatın her yerinde “otomatik kapı” konforunu yaşayın.

OTOMATİK FOTOSELLİ 
KAPILAR
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Zaman ve enerji tasarrufu sağlayan 
otomatik kapı çeşitleri

Ev, mesken gibi kişisel 
kullanım amaçlarınız için 

olabileceği gibi giriş ve 
çıkışların yoğun olarak 

yaşandığı iş yeri-mağaza 
girişleri için gerek pratiklik 

gerekse güvenli geçişler 
açısından fotoselli kapı son 
derece ideal bir çözümdür. 

Fotoselli kapı ürünlerimizde 
kullandığımız özel profil 

sistemleri ve tasarımları ile 
mimari anlamda bir uyum 

ile bütünlük sağlayarak, 
kullanım yerlerinde en 

modern çözümler olarak 
hizmet vermektedir. Giriş 

ve çıkışın yoğun olduğu 
alanlarda tercih edilen 

fotoselli kapı, mimari 
anlamda bütünlük ile 

beraber pratiklik sağlar.
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Teknolojide artınız olsun...



Sağlığınız bize emanet!
özel tasarlanmış”Hastane Kapıları” steril ortamlar sağlar...

HERMETİK KAPILAR
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Steril ve hijyenik alanların
fonksiyonel geçiş sistemleri...

Steril ortamlarda 
hijyenliğin korunmasını 

sağlayacak şekilde el 
teması gerektirmeyen 
yaklaşım sensörü veya 

dirsek butonları ile 
techizatlandırılabilen 

hermetik kapılar, uygun 
mesafelerin bulunması 

halinde mekanizma 
içerisine gizlenen 
gömme tip radar 

sensörler vasıtasıylada 
açtırılabilmektedir. Yine 
mekanizma kapağının 

içerisine gizlenen gömme 
tip emniyet fotoseli ,radar 

sensörü ile entegre bir 
biçimde perde fotosel 
işlevi görmekte ve bu 
sayede hermetik kapı 

kanadı hareket alanının 
tamamında güvenli bir hale 

gelmektedir.
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Çözümlemede artınız olsun...



Misafirlerinize kaliteli ve prestijli karşılama.

DÖNER KAPILAR
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Prestijli, estetik ve teknolojik geçiş 
sistemleri

Otomatik döner kapılar fonksiyonellik 
ve estetik açıdan mimari bir yapının 
prestijini aynı zamanda kullanımını 

etkileyen en önemli ürünlerden 
biridir. Otomatik döner kapıların 

manuel döner kapılardan farklı giriş ve 
çıkışlarda bulunan radarlar sayesinde 

bir motor mekanizmasıyla döndürülen 
ve akıllı güvenlik sistemleriyle 

donatılarak enerji tasarrufunun yanı 
sıra insan geçişlerindeki güvenliği 

sağlayan en kullanışlı ürünlerdir. 
Dikey ve yatay sıkışma sensörleri, 

elektrik kesintilerinde manuel 
çalışma, döner kapı içerisinde panik 

durumunda kanatların tamamen 
açılarak katlanması, dönüş esnasında 

kapı kanadının itme ile zorlanması 
durumunda dahi duraklamadan 

sürebilmesi, engelli kişilerin geçişini 
kolaylaştıran yarım hızla dönüş vb. pek 

çok yeni özelliği ile Otomatik Döner 
Kapıları sorunsuz giriş yapmak için 

imkan sağlar.
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Farkınız artınız olsun...



İş yerinizin çelik zırhı...
iş yerinizi dış etkenlerden korur ve güvenliğini sağlar.

OTOMATİK SARMAL 
KEPENKLER
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İş yeriniz güvende...
iş yerinizi korurken gözünüz arkada kalmasın.

  Alüminyum ve çelik profillerden 
üretilen otomatik kapılar, dış 

cephenize uygun renk seçenekleri 
ile estetiği, sessiz çalışma ve uzaktan 

kumanda ile kullanım özelliği ile 
konforu, dış etkilere karşı yüksek 

mukavemeti ile güvenliği sizlere bir 
arada sunmaktadır.

          Elektrik kesintisi durumunda 
da manuel olarak kapınızı açıp-
kapatabilir, dilerseniz kesintisiz 

güç kaynağı kullanarak da kapınızı 
otomatik olarak çalıştırabilir, uzaktan 
kumanda kullanımı yanında, anahtar 

veya butonla da kapınızı kontrol 
edebilirsiniz.

          Garajınızı ya da işyerinizi , her 
türlü hava şartlarından, hırsızlık ve 
zarar verme amaçlı yapılan fiziksel 
etkilerden korumak için ideal kapı 

sistemidir.
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Projenizde artınız olsun...



Gözünüz arkada kalmasın..
dış etkenlerden panjur sistemleri ile korunun.

EV TİPİ PANJUR SİSTEMLERİ 
VE BAHÇE OTOMASYONLARI
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Panjur sistemleri ile
güneş, yağmur gibi etkenlerden korunurken 
güvenliğinizi de sağlayabilirsiniz.

Panjur Sistemleri; güvenliğin, ısı ve 
ses yalıtımının gereksinim duyulduğu 

her yerde mekanlarımıza çözüm sunar. 
Günümüzde sıklıkla yaşadığımız hırsızlık 
olayları, kazalar, sokaklara taşan eylemler 

önem verdiğiniz mekanlar için koruma 
gereksinimi ortaya çıkartmıştır. Panjurlar 
güçlü materyalleri ve sorunsuz kullanımı 

sayesinde yukarıdaki gereksinimleri 
ve avantajları sunabilecek en etkin 

çözümdür.
Bahçe Kapı Otomasyonları; iş yeriniz, 

siteniz veya apartmanınıza girerken 
yada çıkarken sıcak, soğuk, yağmur, kar 

gibi hava olaylarından etkilenmeden 
aracınızdan inmeden güvenli bir şekilde 

giriş-çıkış işlemini yapmanızı sağlar. Bu 
otomasyon sistemi size rahatlığı, konforu 

ve güveni birlikte sunduğu için giriş 
çıkışın çok yaşandığı bu tarz yerlerde 
en çok tercih edilen sistemdir.Bahçe 

kapısı motorları, ahşap, alüminyum veya 
ferforjeden yapılmış bahçe kapılarının 

otomasyonunu sağlar.

CONTROL UNITS
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Otomasyonda artınız olsun...



Yaşam güvenliği için “yangın kapıları”nın
fonksiyonu önemlidir...

YANGINA DAYANIKLI 
KAPILAR
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Yangını olduğu yere hapsedin!
zaman kazanmak bazen yaşam kazanmak demektir.

Yangın durumunda, yangın 
çıkış noktalarını yangından 

korumak ve hızlı tahliye 
yapılmasına sağlamak amacı 

ile kullanılan kapılardır. 
Opsiyonel seçilen panik bar 

ile panik halindekapının 
hızlı açılması sağlanır. Ayrıca 

gözetleme penceresi ile 
yangının kontrolü ya da 

geçişin kontrolü sağlanabilir. 
Kapının kendi kendisini 

kapatmasını sağlayabilen 
yaylı menteşenin yanı 

sıra opsiyonel olarak 
alınanhidrolik kol ile daha sık 

kullanım sağlanabilir.
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Güvenlikte artınız olsun...



Restaurantlar, cafeler, oteller ve 
pastaneler için alternatif çözümler.

OTOMATİK TENTE VE 
GİYOTİN SİSTEMLERİ
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Hem şık, hem de fonksiyonel 
modern tasarımlar...

Giyotin cam: cam 
sistemleri içinde son 

çıkan bir modeldir.  
Yeni geliştirilen giyotin 

cam sistemi motorlu 
ve kumanda ile tek 

tuşla açılıp kapanma 
kolaylığı sağlar. 

Motor mekanizması 
sayesinde dikey 

olarak açılıp kapanır. 
Açıldığında alt 

kısımda istediğiniz 
kadar sabit kısım 
bırakılıp korkuluk 

olarak kullanım sağlar. 
Giyotin cam sistemine 
camlar 2 yada 3 parça 

olarak uygulanabilir. 
İstenilen kadar açılıp 

kapanabilir.

•	 Balkon, pencere, kış bahçesi, teras ve 
pergola tente sistemleri için uygundur.

•	 Motorlu ve açılıp-kapanması kumanda 
sistemi ile yapılır.

•	 Manzara ve görüş alanınızı engellemez.

•	 Yağmur ve rüzgara karşı tam koruma 
sağlar.

•	 Giyotin cam sisteminde kullanılan 
alüminyum istenilen (RAL) her renge 
boyanabilir.

•	 Giyotin camda kullanılan camlar 8 mm 
temperli (Paşabahçe Şişe cam) veya ısı 
cam (çift cam) kullanılabilir.

•	 Giyotin cam sisteminde camlar 2 veya 
3 parça kullanılabilirken camlar farklı 
renklerde de (şeffaf, füme, mavi, yeşil, 
kahverengi) tercih edilebilir.

•	 Giyotin cam %100 yağmur ve rüzgardan 
korurken %65 ses izolasyonu sağlar.

ÖZELLİKLER
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Konforda artınız olsun...



Kapınız hızınıza ayak uydursun...

HIZLI TİP PVC KAPILAR
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İşletmelerin yoğun kullanım alanlarında
zaman tasarrufu sağlamak için tasarlanmıştır.

•	 Özellikle iç mekan uygulamalarda , işletme içerisindeki geçiş 
kapılarında yoğun kullanıma uygun tasarlanmış kapılardır.

•	 Servis ve bakım maliyetleri diğer kapılara göre yok denilecek 
kadar azdır.

•	 Rüzgar direncini artırmak için çelik barlar veya boncuk 
sistemi kullanılmaktadır.

•	 Şeffaf PVC uygulaması ile istenildiği kadar pencere 
uygulanabilir. Branda üzerinde baskı çalışması yapılarak 
görsel değişiklikler yapılabilir.

•	 0,7 m/sn ile 3 m/sn arasında değişen hızlarda çalışabilen, 
işletmenizde enerji ve zaman israfını minimuma düşürmeyi 
hedefleyen kapılardır.

•	 Marketler , alışveriş merkezleri , gıda imalathaneleri , soğuk 
hava depoları , ilaç sektörü , tekstil sektörü , endüstriyel 
tesisler , kaynak kabinleri , konveyörler ve robot kabin 
kapılarında kullanılmaktadır.

•	 Özel bükümlü 2mm Galveniz çelik dikmeler de 6000 mm 
e kadar kesinlikle ek yoktur. İstenildiğinde çelik aksamında 
elektrostatik boya da yapılabilmektedir.
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Hızda artınız olsun...



Yükümüz ağır!
Doğru tasarlanmış “Yükleme Sistemleri” işinizi kolaylaştırır...

ENDÜSTRİYEL 
YÜKLEME SİSTEMLERİ
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Hızlı, değişken hava şartlarına dayanıklı,
görüntü ve gürültü kirliliğine karşı minimum seviye.

Endüstriyel kapılardan beklentiniz 
yoğun trafikte, zorlu ve değişken 

hava şartlarında çalışması, günde 
yüzlerce kez açılıp kapanması, zaman 

israfının azaltılması, hava akımlarının 
asgariye indirilmesi, mevcut alanınızın 

daha hijyen olması, görüntü ve 
gürültü kirliliğinin minimum seviyeye 

indirilmesine olanak sağlar.
Rüzgar profilleri sayesinde rüzgar 

mukavemetini maksimum düzeyde 
tutacak şekilde dizayn edilmiştir.

Hızlı, atak çalışması ve çok güçlü gövde 
yapısı sayesinde diğer hantal kapı 

sistemleriyle kıyaslanamaz.
Otomasyon - İşyeri trafik akışına 

göre her türlü otomasyon sistemine 
uyumludur.

Kapı sisteminin en belirgin özellikleri 
kapının kurulum yerlerinde en az yer 

kaybına ihtiyaç duyar, ve kapı geçiş 
alanınızı maksimum kullanma imkanı 

doğar.
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Hizmette artınız olsun...
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Alüminyum Cephe
• Alüminyum Giydirme ve Cephe Sistemleri
• Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
• Alüminyum Işıklık ve Kış Bahçesi

ALÜMİNYUM 
DOĞRAMA SİSTEMLERİ



Alüminyum sistemler ısı, ses izolasyonu ve rüzgara karşı 
dayanıklılığı ile güvenilir bir sistemdir.
Isı yalıtımılı veya ısı yalıtımsız alüminyum doğrama serileri ile 
istediğiniz her alanda uygulama yapılabilmektedir.

Alüminyum sistemler iş yerlerinizin 
kapı, pencere ve vitrinlerinde, apartman 

kapı girişleri ve rüzgarlıklarında, ofis 
bölme ve cam bölme işlerinde sıklıkla 

kullanıldığını söyleyebiliriz. Alüminyum 
sistemler uzun ömürlü olması, bakım 

ve boya gerektirmediği için tercih 
sebeplerindendir.Alüminyum sistemlerle 

dış cephe, kapı, pencere, çerçeve görevi 
görerek istenilen boyut ve özelliklere göre 
imalat yapmaktayız. Firmamız alüminyum 

kapı, alüminyum pencere, alüminyum 
dış cephe, alüminyum ofis, alüminyum 

balkon bölme, ofis bölme gibi bir çok 
hizmetleri sizlere sunmaktadır.

Alüminyum doğrama sistemleri 
dayanıklılık, sağlamlık, esneklik ve farklı 
uygulama seçenekleri nedeniyle tercih 

edilemktedir.
Güneş ışınlarından etkilenmez, her 

iklimde kullanılabilir, pas tutmaz, Çelikten 
3 kez daha hafiftir, istenildiğinde çelikten 

daha mukavemetli, bakırdan daha 
yumuşak olabilir. Çok sayıda seçeneği 

vardır. Çevre dostudur, tekrar tekrar geri 
dönüşüm imkanı vardır. 
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Alüminyumda farkınız olsun... ALUMINUM SYSTEM
ALUX
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• 3D Modelleme
• İç mekan tasarım ve uygulama
• Peyzaj tasarım ve uygulama
• Metaahhitlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

MİMARİ ÇÖZÜMLER



27

Hem şık, hem fonksiyonel
modern tasarımlar...

Konforda artınız olsun... ALUMINUM SYSTEM
ALUX

Firmamız bugüne 
kadar edindiği tecrübe 
ve profesyonel ekip ile 

işverenlerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda sürdürebilir,  

fonksiyonel ve yaşanabilir 
yapılar tasarlayarak çözüm 

odaklı marka ve kalite değeri 
yüksek projeler üretmektedir. 
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