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Ofis Bölme Duvar
Hareketli Bölme Duvar

Seperasyon ve Kapı 
Sistemleri



Ürün gruplarımız :

- Alüminyum doğrama sistemleri

- Cephe ve giydirme sistemleri

- Cam kubbe ve özel sistemler

- Ofis bölme duvar sistemleri

- Hareketli duvar sistemleri

- Seperasyon sistemleri

- Süpürgelik sistemleri

- Korkuluk sistemleri

- Katlanır  sistemler

- Veranda sistemleri

- Pergola sistemleri

- Kepenk sistemleri

- Kapı Sistemleri

- Cam sistemleri



OFİS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

Sistem ALUS20 - Tek cam sistem - Cam cama birleşim

Sistem yüksekliği 24mm

Sistem genişliği 36mm

Sistem ağırlığı 30-40kg/m2 – kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum uygulama 
yüksekliği

Cam özelliklerine bağlıdır (4500mm maks.)

Köşe birleşim
45° cam cama birleşim
Standart cam cama birleşim
Şeffaf köşe profili ile birleşim

Dikey birleşim Şeffaf cam profili ile birleşim

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 10mm

Cam  ebatları
Temperli cam : 10mm - 12mm
Lamine cam : 5+0,38+5mm - 6+1,52+6mm arası

Kablo paneli
Alüminyum elektrifikasyon profili veya projeye göre özel 
ölçülerde üretilen dolu panel - Opsiyonel

Profil
renkleri

Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Ses izolasyonu
33dB - 39dB - (0; -2/3) Kullanılacak cam ve panel özelliklerine 
bağlıdır.

Duvar panelleri
Projeye göre talep edilen ölçülerde üretilen çift taraflı melamin, 
laminat veya kaplamalı ahşap panel, kumaş veya boyalı cam kaplı 
panel, profil renginde boyalı alüminyum panel - opsiyonel

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları

Sistem ALUS30 - Tek cam sistem - Cam cama birleşim

Sistem yüksekliği
Model 1 : 30mm
Model 2 :35mm

Sistem genişliği
Model 1 : 25mm
Model 2 : 30mm

Sistem ağırlığı 30-40kg/m2 – kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum 
uygulama 
yüksekliği

Cam özelliklerine bağlıdır (5100mm maks.)

Köşe birleşim
45° cam cama birleşim
Standart cam cama birleşim
Şeffaf köşe profili ile birleşim

Dikey birleşim Şeffaf cam profili ile birleşim

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 10mm

Cam  ebatları
Temperli cam : 10mm - 12mm
Lamine cam : 5+0,38+5mm - 6+1,52+6mm arası

Kablo paneli
Alüminyum elektrifikasyon profili veya projeye göre özel ölçülerde 
üretilen dolu panel - Opsiyonel

Profil
renkleri

Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Ses izolasyonu 33dB - 39dB - (0; -2/3) Kullanılacak cam ve panel özelliklerine bağlıdır.

Duvar panelleri
Projeye göre talep edilen ölçülerde üretilen çift taraflı melamin, 
laminat veya kaplamalı ahşap panel, kumaş veya boyalı cam kaplı 
panel, profil renginde boyalı alüminyum panel - opsiyonel

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları



Sistem ALUS50 - Tek cam sistem - Cam cama veya yatay-düşey birleşim

Sistem yüksekliği 38mm

Sistem genişliği 50mm

Sistem ağırlığı 30-40kg/m2 – kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum 
uygulama 
yüksekliği

Cam özelliklerine bağlıdır (5100mm maks.)

Köşe birleşim
45° cam cama birleşim
Standart cam cama birleşim
Şeffaf köşe profili ile birleşim

Yatay - dikey 
birleşim

Şeffaf cam profili ile birleşim veya yatay-düşey kayıt profilleri ile 
birleşim

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 10mm

Cam  ebatları
Temperli cam : 8mm - 10mm
Lamine cam : 4+0,38+4mm – 5+0,76+5mm arası

Kablo paneli
Alüminyum elektrifikasyon profili veya projeye göre özel ölçülerde 
üretilen dolu panel - Opsiyonel

Profil
renkleri

Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Ses izolasyonu 33dB - 37dB - (0; -2/3) Kullanılacak cam ve panel özelliklerine bağlıdır.

Duvar panelleri
Projeye göre talep edilen ölçülerde üretilen çift taraflı melamin, 
laminat veya kaplamalı ahşap panel, kumaş veya boyalı cam kaplı 
panel, profil renginde boyalı alüminyum panel - opsiyonel

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları

Sistem ALUS40 - Tek cam sistem - Cam cama birleşim

Sistem yüksekliği 40mm

Sistem genişliği 36mm

Sistem ağırlığı 30-40kg/m2 – kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum uygulama 
yüksekliği

Cam özelliklerine bağlıdır (5100mm maks.)

Köşe birleşim
45° cam cama birleşim
Standart cam cama birleşim
Şeffaf köşe profili ile birleşim

Dikey birleşim Şeffaf cam profili ile birleşim

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 10mm

Cam  ebatları
Temperli cam : 10mm - 12mm
Lamine cam : 5+0,38+5mm - 6+1,52+6mm arası

Kablo paneli
Alüminyum elektrifikasyon profili veya projeye göre özel ölçülerde 
üretilen dolu panel - Opsiyonel

Profil
renkleri

Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Ses izolasyonu
33dB - 39dB - (0; -2/3) Kullanılacak cam ve panel özelliklerine 
bağlıdır.

Duvar panelleri
Projeye göre talep edilen ölçülerde üretilen çift taraflı melamin, 
laminat veya kaplamalı ahşap panel, kumaş veya boyalı cam kaplı 
panel, profil renginde boyalı alüminyum panel - opsiyonel

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları

OFİS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ



OFİS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

Sistem
ALUS60 D - Çift cam sistem
Alternatif tek cam veya çift cam uygulama özellikli
Cam cama veya yatay – düşey kayıtlı birleşim

Sistem yük. 35mm

Sistem gen. 60mm

Sistem ağırlığı 35-70kg/m2 – kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum 
uygulama 
yüksekliği

Cam özelliklerine bağlıdır (6000mm maks.)

Köşe birleşim
45° cam cama birleşim
Satandart cam cama birleşim
Şeffaf veya alüminyum köşe profili ile birleşim

Yatay veya düşey 
bir.

Şeffaf cam profili ile birleşim veya alüminyum sistem profilleri ile

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 10mm

Cam ebatları
Temperli cam : 10mm - 12mm
Lamine cam : 5+0,38+5mm - 6+1,52+6mm arası

Kablo paneli
Alüminyum elektrifikasyon profili veya projeye göre özel ölçülerde 
üretilen dolu panel - Opsiyonel

Profil renkleri Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Ses izolasyonu
Tek cam : 33dB - 39dB - (0; -2/3)
Çift cam : 42dB - 47dB - (0; -2/3) Kullanılacak cam ve panel 
özelliklerine bağlıdır.

Duvar panelleri
Projeye göre talep edilen ölçülerde üretilen çift taraflı melamin, 
laminat veya kaplamalı ahşap panel, kumaş veya boyalı cam kaplı 
panel, profil renginde boyalı alüminyum panel - opsiyonel

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları

Sistem ALUS60 S - Tek cam sistem – Yatay - düşey birleşim

Sistem yüksekliği 40mm

Sistem genişliği 60mm

Sistem ağırlığı 30-50kg/m2 – kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum uygulama 
yüksekliği

Cam özelliklerine bağlıdır (6000mm maks.)

Köşe birleşim Alüminyum köşe profili ile birleşim

Yatay veya düşey 
birleşim

Alüminyum sistem profilleri ile

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 10mm

Cam  ebatları
Lamine, temperli veya ısıcamlı olarak : 8mm - 24mm
arası, alternatifler için sorunuz

Kablo paneli
Alüminyum elektrifikasyon profili veya projeye göre özel ölçülerde 
üretilen dolu panel - Opsiyonel

Profil
renkleri

Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Ses izolasyonu
33dB - 39dB - (0; -2/3) Kullanılacak cam ve panel özelliklerine 
bağlıdır.

Duvar panelleri
Projeye göre talep edilen ölçülerde üretilen çift taraflı melamin, 
laminat veya kaplamalı ahşap panel, kumaş veya boyalı cam kaplı 
panel, profil renginde boyalı alüminyum panel - opsiyonel

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları



Sistem ALUS80 - Çift cam sistem - Cam cama birleşim

Sistem yük. 30mm

Sistem gen. 80mm

Sistem ağırlığı 55-65kg/m2 – kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum 
uygulama 
yüksekliği

Cam özelliklerine bağlıdır (5100mm maks.)

Köşe birleşim
45° cam cama birleşim
Satandart cam cama birleşim
Şeffaf veya alüminyum köşe profili ile birleşim

Yatay veya düşey 
bir.

Şeffaf cam birleşim profilleri ile

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 10mm

Cam ebatları
Temperli cam : 10mm - 12mm
Lamine cam : 5+0,38+5mm - 6+1,52+6mm arası

Kablo paneli
Alüminyum elektrifikasyon profili veya projeye göre özel ölçülerde 
üretilen dolu panel - Opsiyonel

Profil renkleri Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Ses izolasyonu
42dB - 47dB - (0; -2/3) Kullanılacak cam ve panel özelliklerine 
bağlıdır.

Duvar panelleri
Projeye göre talep edilen ölçülerde üretilen çift taraflı melamin, 
laminat veya kaplamalı ahşap panel, kumaş veya boyalı cam kaplı 
panel, profil renginde boyalı alüminyum panel - opsiyonel

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları

Sistem
ALUS70 - Çift cam sistem
Cam cama veya yatay – düşey kayıtlı birleşim

Sistem yük. 35mm

Sistem gen.
70mm   - model 1
80mm   - model 2
100mm - model 3

Sistem ağırlığı 35-55kg/m2 – kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum uygulama 
yüksekliği

Cam özelliklerine bağlıdır (6000mm maks.)

Köşe birleşim
45° cam cama birleşim
Satandart cam cama birleşim
Şeffaf veya alüminyum köşe profili ile birleşim

Yatay veya düşey bir. Şeffaf cam profili veya alüminyum sistem profilleri ile

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 10mm

Cam ebatları
Temperli cam : 5mm - 10mm
Lamine cam : 4+0,38+4mm - 5+0,76+5mm arası

Kablo paneli
Alüminyum elektrifikasyon profili veya projeye göre özel ölçülerde 
üretilen dolu panel - Opsiyonel

Profil renkleri Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Ses izolasyonu
42dB - 47dB - (0; -2/3) Kullanılacak cam ve panel özelliklerine 
bağlıdır.

Duvar panelleri
Projeye göre talep edilen ölçülerde üretilen çift taraflı melamin, 
laminat veya kaplamalı ahşap panel, kumaş veya boyalı cam kaplı 
panel, profil renginde boyalı alüminyum panel - opsiyonel

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları

OFİS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ



Sistem ALUS90 - Çift cam sistem - Cam cama birleşim

Sistem yük. 30mm

Sistem gen. 90mm

Sistem ağırlığı 55-65kg/m2 – kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum uygulama 
yüksekliği

Cam özelliklerine bağlıdır (5100mm maks.)

Köşe birleşim
45° cam cama birleşim
Satandart cam cama birleşim
Şeffaf veya alüminyum köşe profili ile birleşim

Yatay veya düşey bir. Şeffaf cam birleşim profilleri ile

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 10mm

Cam ebatları
Temperli cam : 10mm - 12mm
Lamine cam : 5+0,38+5mm - 6+0,38+6mm arası

Kablo paneli
Alüminyum elektrifikasyon profili veya projeye göre özel 
ölçülerde üretilen dolu panel - Opsiyonel

Profil renkleri Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Ses izolasyonu
42dB - 47dB - (0; -2/3) Kullanılacak cam ve panel özelliklerine 
bağlıdır.

Duvar panelleri
Projeye göre talep edilen ölçülerde üretilen çift taraflı melamin, 
laminat veya kaplamalı ahşap panel, kumaş veya boyalı cam kaplı 
panel, profil renginde boyalı alüminyum panel - opsiyonel

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları

Sistem ALUS100 - Çift cam sistem - Cam cama birleşim

Sistem yük. 30mm

Sistem gen. 100mm

Sistem ağırlığı 55-65kg/m2 – kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum 
uygulama 
yüksekliği

Cam özelliklerine bağlıdır (5100mm maks.)

Köşe birleşim
45° cam cama birleşim
Satandart cam cama birleşim
Şeffaf veya alüminyum köşe profili ile birleşim

Yatay veya 
düşey bir.

Şeffaf cam birleşim profilleri ile

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 10mm

Cam ebatları
Temperli cam : 10mm - 12mm
Lamine cam : 5+0,38+5mm - 6+1,52+6mm arası

Kablo paneli
Alüminyum elektrifikasyon profili veya projeye göre özel ölçülerde 
üretilen dolu panel - Opsiyonel

Profil renkleri Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Ses izolasyonu 42dB - 47dB - (0; -2/3) Kullanılacak cam ve panel özelliklerine bağlıdır.

Duvar panelleri
Projeye göre talep edilen ölçülerde üretilen çift taraflı melamin, laminat
veya kaplamalı ahşap panel, kumaş veya boyalı cam kaplı panel, profil 
renginde boyalı alüminyum panel - opsiyonel

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları

OFİS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ



OFİS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

Sistem
ALUS100 YP - Çift cam sistem
Yatay – düşey derzli, monoblok yapıştırma camlı kasetli sistem

Sistem yük.
Cam profili 25mm
Duvar baza profili 20mm
Zemin baza profili 100mm

Sistem gen. 100mm

Sistem ağırlığı 40-50kg/m2 – kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum 
uygulama 
yüksekliği

Cam özelliklerine bağlıdır (6000mm maks.)

Köşe birleşim Alüminyum köşe profili ile birleşim

Yatay veya 
düşey bir.

Derzli cam profilleri ile birleşim (6mm derz genişliği)

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 10mm

Cam ebatları 6mm temperli cam

Kablo paneli
Alüminyum elektrifikasyon profili veya projeye göre özel ölçülerde 
üretilen dolu panel - Opsiyonel

Profil renkleri Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Ses izolasyonu
42dB - 44dB - (0; -2/3) Kullanılacak cam özelliklerine bağlıdır.
İzolasyonlu ahşap veya dolu modül 42-49dB - (0; -2/3) kullanılacak 
malzemeye bağlıdır.

Duvar panelleri
Projeye göre talep edilen ölçülerde üretilen çift taraflı melamin, 
laminat veya kaplamalı ahşap panel, kumaş veya boyalı cam kaplı 
panel, profil renginde boyalı alüminyum panel - opsiyonel

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları

Sistem
ALUS100 FG - Çift cam sistem
Yatay – düşey derzli, monoblok derzli, kasetli sistem

Sistem yük.
Cam profili 25mm
Duvar baza profili 20mm
Zemin baza profili 100mm

Sistem gen. 100mm

Sistem ağırlığı 40-50kg/m2 – kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum uygulama 
yüksekliği

Cam özelliklerine bağlıdır (6000mm maks.)

Köşe birleşim Alüminyum köşe profili ile birleşim

Yatay veya düşey bir. Derzli cam profilleri ile birleşim (6mm derz genişliği)

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 10mm

Cam ebatları Temperli veya düz cam : 4mm - 6mm arası

Kablo paneli
Alüminyum elektrifikasyon profili veya projeye göre özel 
ölçülerde üretilen dolu panel - Opsiyonel

Profil renkleri Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Ses izolasyonu
42dB - 49dB - (0; -2/3) Kullanılacak cam ve panel özelliklerine 
bağlıdır.

Duvar panelleri
Projeye göre talep edilen ölçülerde üretilen çift taraflı melamin, 
laminat veya kaplamalı ahşap panel, kumaş veya boyalı cam kaplı 
panel, profil renginde boyalı alüminyum panel - opsiyonel

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları



HAREKETLİ BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

1 noktadan taşıyıcılı - Kontrollü park

2 noktadan taşıyıcılı - Programlı park

2 noktadan taşıyıcılı - Serbest park

PARK VE ÇALIŞMA DETAYLARI İKİ NOKTADAN TAŞIYICILI ÖRNEK KESİT

tavan

taşıyıcı konstrüksiyon (müşteri)

ses bariyeri (müşteri)

plate

taşıyıcı tij

plate

ray

asma tavan bitiş elemanı

asma tavan (müşteri)

hareketli duvar panelleri

hareketli duvar giyotin sistemi

zemin

1 noktadan taşıyıcılı sistem detay kesiti

YÜZEY BİTİŞLERİ

1-Antibakteriyel kaplama

2-Dijital baskı

3-Deri kaplama

4-Doğal vb. ahşap kaplama

5-Manyetik panel

6-Kumaş kaplama

7-Metal kaplama

8-Yazı tahtası

9-Kompak laminat kaplama

10-Melamin kaplama

11-Laminat kaplama

12-Duvar kağıdı kaplama

TEKNİK ÖZELLİLER

Hareketli duvarlar

Katlanır duvarlar

Hareketli cam duvarlar

Kayar katlanır duvarlar

Manuel veya yarı otomatik hareket sistemi

30dk. - 60dk. yangın dayanımı - opsiyonel

37......57dB sertifikalı ses izolasyonu

2........14.5mt arası çalışma yükseklikleri

Tek veya çift kanatlı kapı - opsiyonel

Panel veya kapılarda pencere - opsiyonel

Ral kodunda boyalı tavan rayı

10 yıl sistem mekanizma garantisi

Sistem Hareketli bölme duvar

Panel 
genişlikleri

90mm veya 105mm – proje ve detaylara bağlıdır.

Maksimum 
yükseklik

14500mm

Sistem ağırlığı 35-70kg/m2 - proje ve detaylara bağlıdır.

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 20mm

Köşeler Özel T ve L dönüş sistemleri - proje ve detaylara bağlıdır.

Ses izolasyonu 37dB - 57dB arası sertifikalı

Profil renkleri Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Panel 
modelleri

Standart mdf, neme dayanıklı mdf, yangına dayanıklı mdf, 
laminat, doğal ahşap kaplama, kumaş kaplama, deri kaplama, 
duvar kağıdı kaplama, dijital baskı, manyetik panel, metal panel, 
yazı tahtası, antibakteriyel kaplama veya cam (özel modeller için 
sorunuz)

Kapı Kanatları Tek veya çift kanat kapı

Aksesuarlar Özel kilit seti dahildir.



SEPERASYON SİSTEMLERİ

TEK CAMLI SEPERASYON SİSTEMİ
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Bitiş kapağı

Şeffaf cam birleşim profili

Paslanmaz çelik manetler ile

alternatif L birleşim

Paslanmaz çelik manetler ile

alternatif T birleşim

Bitiş kapağı

Alternatif üst bitiş kapağı

Cam cama T birleşim Alternatif 90° köşe dönüş
ÇİFT CAMLI SEPERASYON SİSTEMİ

Üst bitiş kapağı

Bitiş profili Köşe profili Bitiş profili

Opsiyonel cam modül
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Opsiyonel ahşap modül

Alternatif profil bağlantı Alternatif modül
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Sistem Seperasyon sistemleri

Sistem genişliği
Tek cam veya tek dolu panel : 36mm - 40mm
Çift cam veya çift dolu panel : 60mm - 100mm

Sistem 
yüksekliği

Proje ve detaylara bağlıdır.

Sistem ağırlığı
Tek cam veya tek dolu panel : 30-40kg/m2
Çift cam veya çift dolu panel : 35-55kg/m2

Köşeler veya T –
L birleşimler

Şeffaf cam profili veya alüminyum sistem profilleri ile

Düşey 
birleşimler

Şeffaf veya alüminyum cam birleşim profilleri ile

Cam özellikleri
Temperli, lamine veya düz cam
Tek cam : 8mm – 12mm arası
Çift cam : 4mm – 6mm arası

Profil renkleri Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Panel modelleri

Standart mdf, neme dayanıklı mdf, yangına dayanıklı mdf, 
laminat, doğal ahşap kaplama, kumaş kaplama, deri kaplama, 
duvar kağıdı kaplama, dijital baskı, manyetik panel, metal 
panel, yazı tahtası, antibakteriyel kaplama veya cam (özel 
modeller için sorunuz)



KAPI SİSTEMLERİ

Sistem
ALUSDOOR METAL
Metal ayarlı kapı kasası ve çeşitli kanat modelleri

Pervaz ölçüsü
İçerden 49mm
Dışardan 70mm

Duvar kalınlıkları Proje ve detaylara bağlıdır

Sistem ağırlığı Kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum 
uygulama 
yüksekliği

Proje ve detaylara bağlıdır.

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 20mm

Profil renkleri Ral kodunda boyalı

Kapı Kanatları

Metal kanatlar 
Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları
Yangına dayanıklı kanatlar

Aksesuarlar Proje ve detaylara bağlıdır.

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

161-19090-120 121-160 191-220 221-250 - özel ölçülerde üretilebilir

Çelik profil

Kompozit

panel

İzolasyon

Cam profili

Cam

(opsiyonel)

Menteşe

ATMOSFER

Atmosfer model  içerisinde cam kanat kullanılan

kapı  çeşidimizdir. Kanatlar 10mm kalınlığında

şeffaf  temperli cam, lamine temperli cam veya

boyal ı  cam kanat olarak çeş i t l i  özel l ik ler  ve

renklerde üretilmektedir. Alüminyum, paslanmaz,

boyal ı  vb. şekilde bir  çok aksesuar çeş idinin

kullanımına uygun olan modelimiz ofis, hastane,

okul, üniversite, restaurant, otel, vb. genel kullanım

ve kurumsal amaçlı binalarda kullanılmaktadır.        .

Cam kanat

(opsiyonel)

Menteşe

OKYANUS

Okyanus modelimiz kanat çevresinde estetik bir

alüminyum profil kullanırak üretilen cam kanatlı  kapı

çeş idimizdir. Kanat içerisinde 6mm veya 8mm

kalınlığında temperli cam kullanılabildiği gibi talebe

göre   cam yerine kompozit panel kullanı larak

tamamen dolu veya yarısı cam yarısı dolu panel

kanatlarda üretilebilir. Ofis, hastane, okul, üniversite,

restaurant, otel, vb. genel kullanım ve kurumsal

amaçlı binalarda yoğun olarak kullanılmaktadır.       .

Cam kanat

(opsiyonel)

Menteşe

AMAZON

Menteşe

laminat

mdflam vb.

Izolasyon

Amazon modelimiz iç mekanlarda kullanım için

tasarlanmış olan estetik, geniş renk, desen ve doku

alternatifli  ahşap kanatlı kapı çeşidimizdir. 40mm

kalınlığındaki kanatlar laminat, mdf lam, doğal

kaplama veya lake olarak üretilebilir. Alçıpan,

gazbeton, tuğla vb. duvar tipleri için uygun olan bu

model tüm iç mekan projelerinde bir çok aksesuar

çeşidi ile birlikte kullanılabilir.                                    .

KAPI MODELLERİ

EVEREST

Everest model kanat yüzeyi alüminyum kompozit

levhadan üretilmektedir.  Kanat iç yapısında taşıyıcı

karkas ve talebe yönelik taşyünü veya benzeri

yalıtım malzemeleri kullanılarak izolasyon sağlanır.

Kanat içerisine çelik takviyeler yapılarak kanat

kurşun geçirmez olarak üretilebilir veya kurşun

levha kaplama yapılarak hastane vb. özel alanlarda

kullanılabilir. Farklı desen ve renklerde üretilebilen

kanatlar su ve neme dayanıklıdır, gerektiğinde

yıkanabilir özelliktedir. Kanat üzerinde tasarım ve

ihtiyaçlara bağlı olarak özel ebatlarda dairesel veya

düz cam uygulamaları yapılabilir. Konut, hastane,

laboratuvar, fabrika, okul, üniversite, restaurant vb.

genel ve kurumsal amaçlı kullanılan binaların depo,

wc, mutfak  veya teknik alanlarında kullanıma

uygundur.                                                         .

Sistem
ALUSDOOR CURVED & ALUSDOOR FLAT                              
Alüminyum ayarlı kapı kasası ve
çeşitli kanat modelleri

Pervaz ölçüsü
CURVED                                                  FLAT

İçerden 45mm İçerden 45mm
Dışardan 61mm Dışardan 61mm

Duvar kalınlıkları 100mm’ den 450mm’ ye kadar – özel ölçüler için sorunuz

Sistem ağırlığı Kullanılacak malzemeye bağlıdır

Maksimum 
uygulama 
yüksekliği

Proje ve detaylara bağlıdır.

Töleranslar Yükseklik ve genişlikte ± 20mm

Profil renkleri Aluminyum eloksal veya ral kodunda boyalı

Kapı Kanatları

Tek camlı veya çift camlı kapı kanatları
Alüminyum çerçeveli camlı kapı kanatları
Boyalı camlı kapı kanatları
Ahşap kapı kanatları (melamin, laminat, doğal kap. vb.)
Alüminyum dolu kompozit kapı kanatları

Aksesuarlar Proje ve detaylara bağlıdır.
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www.alusdoor.com

FABRİKA

Firüzkoy Cad. No:160/A Avcılar İstanbul Türkiye
T: +90 212 428 61 86 (Pbx)
F: +90 212 428 61 88
E: alusdoor@alusdoor.com

Siz tasarlayın, biz üretelim.


