COMPANY INFORMATION
The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium
Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion press.
KURTOGLU Aluminium is located in Corlu, approximately 100 km faraway from Istanbul and it operates in 31.000 m² closed area.
According to our latest investments the company has become a full modern integrated aluminium extrusion company;
• Increasing its annual production capacity to ~ 34.000 tons,
• Working with ~ 500 qualified employers,
• Using the ISO 9001:2008 Management System.
• Qualicoat, Qualanod, CE Certification
The company’s main production features are described as below:
- Tool Building,
- Aluminium Extrusion Presses, (800 us/tons , 1460 us/tons, 1880 us/tons, 1880 us/tons,
2100 us/tons and 2600 us/tons),
- Anodising ( 75,000 amps - 412.500 м² / Month )
- Electrostatic powder paint facility ( 750.000 м² / Month )
- Mechanical (CNC Applications) Treatments.
- Wood effect, surface applications.

KURTOGLU Aluminium Export it’s Products to; Switzerland, Germany, England UK, Austria, Greece, Cyprus, Bulgaria, Libya, Ghana, Russian Federation, Ukraine,

Lithuania, Moldavia, Serbia, Montenegro, Kosova, Hungary, Iran, Iraq, Armenia, Albania, Georgia, The Netherlands, Sweden, Poland, Czech Republic, Isreal,
Belarus,Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Macedonia, Romania, Gabon, Qatar, Tunisie, France, Algeria, Nigeria, Nijer, Madacascar,
İndia, Libya, Saudi Arabia, Dubai, Angola, Uganda, Burkina Faso, Etiyopya.

FİRMAMIZ HAKKINDA
Şirketimiz 1960’ lı yıllarda Bakır ve Kurşun ile üretim hayatına başlamıştır. 1980 yılında 1200 tonluk Alüminyum Ekstrüzyon
presi ile üretim sektörüne girmiştir.
KURTOĞLU Alüminyum İstanbul’a yaklaşık 100 km mesafede Çorlu’da bulunmaktadır. 31.000 m² kapalı alanda faaliyetini
sürdürmektedir.
Son yapılan yatırımlarla şirketimiz modern bir entegre tesis haline ulaşmıştır.
• Yıllık kapasite ~ 34.000 tona çıkarılmıştır,
• Yaklaşık ~ 500 kalifiye elemanla çalışmaktadır,
• ISO 9001:2008 kalite sistemi uygulanmaktadır,
• Qualicoat, Qualanod, CE Sertifikaları,
Şirketimizin ana özellikleri aşağıda da belirtilmiştir:
- Kalıphane Bölümü
- Alüminyum Ekstrüzyon Presleri; (800 ton, 1460 ton, 1880 ton, 1880 ton, 2100 ton ve 2600 ton),
- Eloksal Tesisi ( 75.000 Amper - 412.500 м² / Ay )
- Eloktrostatik Toz Boya Tesisi ( 750.000 м² / Ay )
- Mekanik İşlem Bölümü ( CNC İşleme Merkezi)
- Ahşap efektli yüzey uygulaması

KURTOĞLU Alüminyum Ürünleri; İsviçre, Almanya, Avusturya, İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs, Bulgaristan, Libya, Gana, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Litvanya,
Moldova, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, İran, Irak, Ermenistan, Arnavutluk, Gürcistan, Hollanda, İsveç, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsrail, Beyaz Rusya,
Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Makedonya, Romanya, Gabon, Katar, Tunus, Fransa, Cezayir, Nijerya, Niger, Madagaskar, Hindistan, Libya, Suudi Arabistan, Dubai, Angola, Uganda, Burkina Faso, Etiyopya’ ya ihraç edilmektedir.
KURTOĞLU ALÜMİNYUM müşterilerine sıfır hata ile hizmet vermeyi temel alarak çalışmalarını südürmektedir.
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Switzerland / İsviçre
Germany / Almanya
England UK / Avusturya
Austria / İngiltere
Greece / Yunanistan
Cyprus / Kıbrıs
Bulgaria / Bulgaristan
Libya / Libya
Ghana / Gana
Russian Federation / Rusya Federasyonu
Ukraine / Ukrayna
Lithuania / Litvanya
Moldavia / Moldova
Serbia / Sırbistan
Montenegro / Karadağ
Kosova / Kosova
Hungary / Macaristan
Iran / İran
Iraq / Irak
Armenia / Ermenistan
Albania / Arnavutluk
Georgia / Gürcistan
The Netherlands / Hollanda
Sweden / İsveç
Poland / Polonya
Czech Republic / Çek Cumhuriyeti
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Isreal / İsrail
Belarus / Beyaz Rusya
Azerbaijan / Azerbaycan
Turkmenistan / Türkmenistan
Tajikistan / Tacikistan
Kyrgyzstan / Kırgızistan
Kazakhstan / Kazakistan
Macedonia / Makedonya
Romania / Romanya
Gabon / Gabon
Qatar / Katar
Tunisie / Tunus
France / Fransa
Algeria / Cezayir
Nigeria / Nijerya
Nijer / Niger
Madacascar / Madagaskar
İndia / Hindistan
Libya / Libya
Saudi Arabia / Suudi Arabistan
Dubai / Dubai
Angola / Angola
Uganda / Uganda
Burkina Faso / Burkina Faso
Etiyopya / Etiyopya

India
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QUALITY POLICY
The company’s quality policy is based upon the pillars of product quality, state of the art technology, customer satisfaction,training, environmental
concerns, and continuous development. Kurtoğlu always implements this policy in all of its operations and units.

KALİTE POLİTİKASI
Şirketin kalite politikası ürün kalitesine,yeni teknolojilere,müşteri memnuniyetine,eğitime,çevre duyarlılığına ve sürekli gelişime dayanır. Kurtoğlu,her
zaman tüm faaliyet ve birimlerinde bu politikayı uygular.

ORGADATA SOFTWARE & SOLUTION PARTNER
The conversational software Ksoft® matches perfectly the requirements of aluminium and steel window, door and curtain wall construction in matters
of configuration, functionality and menu navigation. Ksoft® is the complete service package for architectural profile constructions and features all you
need in the metal-working business. And all that with tremendous speed and perfection.

ORGADATA YAZILIM VE ÇÖZÜM ORTAĞI
İletişimli Ksoft® yazılımı tüm alüminyum pencereler , kapı ve cephe sistemleri konfügrasyon, fonksiyonel ve menü navigasyonu ile ilgili ihtiyaçları karşılar.
Ksoft® yazılım programı mimari profil uygulaması ve metal işinde gerekli özellikleri optimum hız ve olağanüstü sunan tam bir program paketidir.

PRODUCTION PROCESS / ÜRETİM PROSESLERİ

Molds are manufactured on high-tech CNC-controlled benches with exact tolerance.

Kalıplar modern teknolojiye sahip CNC kontrollü takım tezgahlarında hassas toleranslarla üretilirler.

EXTRUSION LINE
All extrusion lines are equipped with state of the art technology to provide high-quality profile production. Along with standard profiles, general and
special profiles for industries such as automotive, advertising, furniture, heating, cooling, shipping, construction, etc. are also manufactured.

EKSTRÜZYON HATTI
Ekstrüzyon hatlarımızın tamamı, kaliteli profil üretimini sağlayacak en yüksek teknolojiyle donatılmıştır. Standart profillerin yanında; otomotiv, reklam,
mobilya, ısıtma, soğutma, nakliye, inşaat vb. sektörlerinde kullanılan genel ve özel amaçlı profiller üretilmektedir.

ANODIC OXIDATION
Anodic oxidation is one of the most important surface processes in aluminum products.
* With this process, aluminum is electrochemically coated with oxide (around 5 - 25 microns) in order to improve its capacity to endure
atmospheric conditions and to create a more decorative appearance.
* The post-coating coloring process is made using electrolytic or immersion techniques. (Shades of bronze, brown, black, yellow, blue,green, and red).
* Upon customers request, satin, sand blasted and bright effects can also be created on aluminum prior to anodic oxidation process.
* Anodic oxidation is an environment-friendly surface processing method that is being used with decorative or industrial purposes for over 70 years.
* Anodic oxidation creates a hard and abrasion-resistant layer, thus improves aluminum’s quality.
* Our anodising pruducts have QUALANOD certification.
* The facilities have 5 anodic oxidation pools of 15.000 amps and 2 electrolytic coloring pools of 8.000 amps. Annual capacity of
the facilities is 12.000 tons.
Max Profile Size: 7500 mm (including hook indentation)

Layer Thickness: 5 - 25 microns

Mid-Hook Indentation: Upon demand

End-Hook Indentation: On each end of the profile (max. 50 mm)

YÜZEY İŞLEM ( ELOKSAL )
Eloksal kaplama alüminyum ürünlere uygulanan en önemli yüzey işlemlerinden birisidir.
* Alüminyum yüzeyinde atmosferik şartlara dayanımı arttıran, aynı zamanda da dekoratif görünüm kazandıran alüminyumun eloktro
kimyasal olarak oksit tabakası ile kaplanma işlemidir. (yaklaşık 5 - 25 mikron arası)
* Kaplama sonrası renklendirme işlemi ; elektrolitik veya daldırma renklendirme prosesi ile yapılmaktadır.
( Bronz, Kahverengi, Siyah, Sarı, Mavi, Yeşil, Kırmızı tonları )
* Profil yüzeylerine müşteri istekleri doğrultusunda eloksal prosesinden önce satinajlı, kumlu ve parlak efektler de verilebilmektedir.
* Eloksal işlemi, yetmiş yıldan beri gerek dekoratif, gerekse endüstriyel uygulamalar için kullanılan çevre dostu bir yüzey işlem metodudur.
* Eloksal tabakası çok sert ve aşınmaya karşı çok dayanıklı olduğundan, alüminyuma üstün özellikler kazandırır.
* Eloksallı ürünlerimiz QUALANOD belgesine sahiptir.
* 15.000 amperlik 5 adet eloksal banyosu ve 8.000 amperlik 2 adet elektrolitik renklendirme banyosu bulunan tesisin yıllık kapasitesi 12.000 ton ‘dur.
Max Profil Boyu: 7.100 mm (Askı izi mesafesi dahil)

Tabaka Kalınlığı: 5 - 25 mikron

Ortada Askı İzi: İsteğe göre		

Uçlarda Askı İzi: Profilin her iki ucunda (max. 50 mm)

POLISHING MACHINE | Polisaj Makinası

BRUSHING MACHINE | Satinaj Makinası

POWDER COAT
Upon environmental and ecological concerns about liquid paints, manufacturers produced world’s first polyester paint that is resistant to outdoor
conditions in 1970.
Alloy quality of the profile to be powder coated is very important.
For instance, it is necessary that in 6063 or 6060 alloys copper should not exceed 0.1% and Mg / Si should not be less than 0.6. In case these
percentages are not met, the material’s vulnerability against filiform corrosion increases.
Besides, the raw material must be homogeneous.
Extrusion process should be performed according to rules and there should not be any scratches, cracks, rims, etc. on the surface.
Process is made up of the following steps;
* Chemical pre-treatment to increase the sticking capacity of powder paint on the profiles and corrosion-resistance of the bottom layer,
* In order to allow paint to stick on aluminum profile’s surface, environment-friendly Cromfree process is applied and monitored
automatically.
* Hooking process, with special care on the visible surface,
* Powder-coating the surface with super corona paint gun,
* Curing,
* Our powder coated pruducts have QUALICOAT certification.
* Thus, powder-coated profiles become more decorative and increase resistance to ultraviolet rays and sudden temperature changes.
Powder-Coating facility’s annual capacity is 25,000 tons/year.
Max. Profile Size: 7000 mm (including hook indentation) Layer Thickness: min. 60 microns.

YÜZEY İŞLEM ( TOZ BOYA )
Yaş boyalarla ilgili çevresel ve ekolojik duyarlılığın ortaya çıkmasıyla yeni arayışlara giren boya üreticileri,1970 yılında dış ortama
dayanıklı ilk polyester boyanın üretimi ile gelişme göstermiştir.
Toz boya işlemine tabi tutulacak profilin alaşım kalitesi çok önemlidir.
Örneğin 6063 veya 6060 alaşımındaki bakır değerinin % 0,1’den fazla olmaması ve Mg / Si oranının 0,6’nın aşağısında olmaması istenir.
Ayrıca kullanılan hammadde mutlaka homojen olmalıdır.
Bu oranların sağlanamaması durumunda ,malzemenin filiform korozyona karşı hassasiyeti artmaktadır.
Ekstrüzyon işlemi kurallara uygun olarak yapılmalı,yüzeyde çizik,yırtık,çıkıntı vs.olmamalıdır.
İşlem basamakları şöyle sıralanabilir;
* Profillere uygulanacak toz boyanın yüzeye yapışmasını ve alt tabakanın korozyon direncini arttıracak kimyasal ön işlem prosesi,
ön işlem olarak çevreye duyarlı ‘Cromfree’ prosesi
uygulanmakta ve tam otomatik olarak kontrol edilmektedir.
* Görünür yüzey dikkate alınarak askılama işlemi,
* Süper Corona tabanca ile yüzeyin toz boya kaplanması,
* Kürlenme
* Toz boyalı ürünün spesifikasyonları QUALICOAT şartnamesi ile belirlenmiştir.
* Toz boya kaplanmış profiller dekoratif görünüm kazanırlar. Ayrıca yüzeyler ultraviole ışınlarına ve ani sıcaklık değişimlerine karşı iyi
dayanım gösterirler.
Toz Boya tesisinin yıllık kapasitesi 25.000 ton/yıl ’dır.
Max Profil Boyu: 7000 mm ( askı izi mesafesi dahil)        Tabaka Kalınlığı: min 60 mikron

SURFACE TREATMENT | Yüzey İşlem ( Özel Efektler)
Transfer Coating

Transfer Kaplama

In this process - based upon the sublimation principle first of all the profile

Transfer kaplama işleminde profil önce folyo rengine uygun

is covered with special powder paint in the demanded color.

toz boya ile boyanır.

Then it is coated in various transfer papers,vacuumed, and fired until it

Daha sonra vakumlanarak uygun sıcaklıkta süblime edilir.

reaches a suitable temperature.
Kapasite: 2500 ton / yıl ’dır.
Capacity: 2500 tons / year.

SURFACE TREATMENT | Yüzey İşlem ( Özel efektler)
PVC Coating
In PVC - coating, the profile is first powder - painted in a color that suits
folio color.
Then folio is covered on the surface with special glues and pressing.
Capacity: 1000 tons / year

PVC Kaplama
PVC Kaplama işleminde profil önce folyo rengine uygun toz boya ile boyanır.
Sonra özel tutkal ve presleme yardımı ile folyo kaplanır.
Kapasite: 1000 ton / yıl ’dır.

MECHANICAL PROCESS LINE

MEKANİK İŞLEM HATTI

Mechanical processing equipment performs processes such as boring, milling,
precise sectoring, angular sectoring,counterboring,tapping,etc.

Mekanik işlem prosesi frezeleme,hassas kesim,açılı kesim,delme,diş çekme, gibi işlemler içerir.

ELUMATEC - CNC PROFILE PROCESSING CENTER | Elumatec - CNC Profil İşleme Merkezi

ELUMATEC DOUBLE HEADED SECTORING Elumatec - Çift Başlı Kesim

ELUMATEC AUTOMATIC SECTORING Elumatec - Otomatik Kesim

ECCENTRIC PRESS | Eksantrik Pres

EQUIPMENT Ekipmanlar
Heat Insulation Barrier Line
• Thread Cutting Machine
Only import heat insulation barriers are used in profiles as they have better endurance
and isolation performance. Endurance is increased by cutting threads in the slots of
heat insulation barriers.
• Polyamide Fixing Machine
With the help of adjustable disks, POLYAMIDE barrier is fixed to profiles. Fixing process is controlled with a testing
device.

Isı Yalıtım Bariyer Hattı
• Diş Açma Makinası
Dayanıklılık ve izolasyon performansının daha iyi olması nedeniyle profillerde sadece ithal ısı yalıtım bariyerleri
kullanılmaktadır. Isı yalıtım bariyerlerinin yuvalarına diş açılarak dayanıklılığı sağlanır.
• Bariyer Sabitleme Makinası
Ayarlanabilir diskler yardımı ile POLIAMID bariyerin profillere sabitlenmesi sağlanır. Sabitleme
işlemi test cihazı ile kontrol edilir.

LABORATORY
Quality Control Equipment

LABORATUVAR
Kalite Kontrol Ekipmanları

• Projection Device

• Projeksiyon Cihazı

• Contrast Measurement Devices

• Sertlik Ölçüm Cihazları

• Cord Firmness Measurement Device

• Fitil Sıkılığı Ölçme Cihazı

• Digital Micron Devices

• Dijital Mikron Cihazları

• Spectroanalysis Device

• Spektroanaliz Cihazı

• Color Measurement Device

• Renk Ölçüm Cihazı

• Admittance Device

• Admitans Cihazı

• Impact Test Device

• İmpact Test Cihazı

• Cupping Test Device

• Cupping Test Cihazı

• Bucholz Contrast Device

• Bucholz Sertlik Cihazı

• Brightness Measurement Device

• Parlaklık Ölçüm Cihazı

• 4-points Thermograph

• 4 Nokta Ölçümlü Termograf Cihazı

• Adherence Test Device

• Yapışma Test Cihazı

• pH Measurement Device

• Ph Ölçüm Cihazı

• Conductivity Measurement Device

• İletkenlik Ölçüm Cihazı

• Precise Balance (precision of 0.1 mg)

• Hassas Terazi ( 0,1 mg hassasiyetli )

• Stove

• Etüv

• Tension Test

• Çekme Deney Cihazı

AUTOMATIC PACKING LINE
The packaging of the aluminium profiles is made by automatic packaging line.
Line:
* The surface of the profile is covered with protective tape,
* The profiles are passed from winding machine to make a bundle,
* The bundle is made palet according to the wish of the costumer or to the shape of the profile.
Then the pallet is passed from strapping and wrapped with stretch foil.

OTOMATİK PAKETLEME HATTI
Alüminyum profillerin ambalajlanması otomatik paketleme hattı ile gerçekleşmektedir.
Hat:
* Profil yüzeyinin koruyucu bant ile kaplanması,
* Profillerin sarma makinesinden geçirilerek demet haline getirilmesi,
* Demet halindeki profillerin,profil ve/veya müşteri isteğine göre uygun ölçülerde tahta takozla
çerçeve yapılarak paletlenmesi, çemberlenmesi ve paletlerin tamamının sitreç naylonla sarılması
bölümlerinden oluşur.

SHIPPING DEPARTMENT | Sevkiyat Departmanı

OTHER UNITS KO Jeneration
The autoproducer Power Generator with a Capacity of 1605 kW/hour Electric Energy and 1677 kW/hour heat energy generates 90% of the energy
used in the facilities.
The Company obtained autoproducer license from the Energy Market Regulatory Authority on 03.03.2006 (license no. E0/671-1/618).

Elektrik ve Isı Enerjisi Üretim Sistemi
Firmamızda bulunmakta olan 1.605 kW/saat elektrik enerjisi ve 1.677 kW/saat ısı enerjisi kapasiteli otoprodüktör santrali,elektrik enerji ihtiyacının
% 90’ını karşılamaktadır.
Bu amaçla enerji piyasası düzenleme kurumu’ndan 03.03.2006 tarih ve E0/671-1/618 sayı ile otoprodüktör lisansı alınmıştır.

BIOLOGICAL TREATMENT FACILITY
Biological treatment facility uses “activated sludge” system, which is the most common biological treatment method in this field of operation.
The activated sludge process dissolves 90%BOI5 successfully.
Using a bach system, this facility is designed according to minor-loaded activated sludge system. Inside the biological reactor, the necessary mix and
oxygen need are met by the blower- diffuser system.

BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİ
Biyolojik arıtma, bu alandaki en yaygın arıtma prosesi olan ‘ Aktif Çamur ’ sistemi ile çalışmaktadır. Aktif çamur prosesinde %90 BOİ giderimi rahatlıkla sağlanabilmektedir.
Sistem bach bir sistemdir. Bu tesis, çok düşük yüklü aktif çamur sistemine göre tasarlanmıştır. Biyolojik reaktörde; gerekli tam karışım ve oksijen
ihtiyacı blower-difüzör sistemi tarafından sağlanır.

CHEMICAL TREATMENT PLANT
Wastewater is homogenized in terms of flow rate and quality in balancing pools and then fed into the chemical treatment facility with a flow rate
determined by the automatic-level-controlled feeding pump. In order to provide optimum conditions, chemical substance dosage system operates as
a part of automatic pH measurement and control system.

KİMYASAL ARITMA TESİSİ
Dengeleme havuzlarında debi ve kalite bakımından homojen hale getirilen atıksu, otomatik seviye kontrollü besleme pompası ile kimyasal arıtma
tesisine beslenmektedir.
Kimyasal madde dozlama sistemi optimum koşulların sağlanması amacıyla otomatik pH ölçüm ve kontrol sistemine bağlı olarak çalışmaktadır.

CURTAIN WALL SYSTEMS / CEPHE SİSTEMLERİ

50F CAPED CURTAIN WALL SYSTEM
Curtain wall sytems, these systems allows continuity and growth of inner space because
it is applied from outside of the buiding. It covers the building equipments that float from
the surface of the building. Provides appropriate solutions for the projects with different
different profiles measures. 50F system, creative, well-balanced, functional architectures
provide a visual addition to the requirements of the needs of practitioners and investors,
and ease of manufacture and assembly at the same time provides high-quality and costeffectiveness.
• Outside of the building, Facade surfaces furnish different forms of structral caped curtain
wall and varity of colors with architectural options.
• As structure for internal and external caped curtain wall systems provides expansion
options.
• Ensuring the application of caped curtain wall system by vertical or horizontal view of
silicone sealant with different architectural choices.

50F KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ
Cephe sistemleri, bina dışından asılarak uygulanan sistemler olduğundan, bina cephelerinde sürekliliğe ve iç hacimlerin büyümesine imkan verir.
Yapı yüzeyinden geçen bina donanımları için kapatıcı yüzey oluşturur.
Farklı profil ölçüleriyle projeye uygun çözümler sunar.
50F sistemi, yaratıcı, dengeli, işlevsel mimarilerin görsel gereksinimlerini sağlaması
yanında uygulamacı ve yatırımcıların ihtiyaçlarını, imalat ve montaj kolaylığı ve aynı
zamanda yüksek kalite ve maliyet etkinliği sağlar.
• Yapı dışında, cephe yüzeyinde değişik formlardaki kapak yapısıyla ve renk çeşitliliği ile
mimari seçenekler sunar.
• Kapaklı cephe sistemi yapısı itibariyle dışa ve içe olmak üzere farklı açılım seçenekleri
sunar.
• Düşey veya yatayda silikon dolgu görünümü sağlanarak, diğer düzlemde kapak
uygulamasıyla farklı mimari seçenekler sunulabilmektedir.

Technical Properties
• Exterior Visible Width

Teknik Özellikler
• 50 mm

• Dış Görünür Genişliği

• 50 mm

• Depth Mullion

• 50 - 200mm

• Düşey Derinliği

• 50 - 200mm

• Depth Transom

• 32 - 182mm

• Yatay Derinliği

• 32 - 182mm

• Glass Thickness
• Sash Glass Thickness
• Mullions Max Inertia
• Transoms Max Inertia

• 4 - 50mm
• 22 - 28mm

• Cam Kalınlığı
• Kanat Cam Kalınlığı

• 4 - 50mm
• 22 - 28mm

• Ix=1077 Iy=64 cm4

• Düşey Max Atalet Monenti

• Ix=1077 Iy=64 cm4

• Ix=559 Iy=50 cm4

• Yatay Max Atalet Monenti

• Ix=559 Iy=50 cm4

Performances

Performans

•Thermal Insulation - EN ISO 10077-2 • Uf = 1.89 - 7.10 W/m²K

•Isı Yalıtım Katsayısı - EN ISO 10077-2 • Uf = 1.89 - 7.10 W/m²K

50F MODUL SYSTEM WITH STRUCTURAL GLAZING
Curtain wall sytems, these systems allows continuity and growth of inner space because it
is applied from outside of the buiding. It covers the building equipments that float from the
surface of the building. Provides appropriate solutions for the projects with different profiles
measures. 50F system, creative, well-balanced, functional architectures provide a visual addition to the requirements of the needs of practitioners and investors, and ease of manufacture and assembly at the same time provides high-quality and cost-effectiveness.
• Application of modul system with structural glazing completly applied with transparent
surface or with different color combinations.
• Invisibility of opening system form outside provides continous view.

50F KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMİ
Cephe sistemleri, bina dışından asma sistem olduğundan, iç hacimlerin büyümesi için imkan
verir. Aynı zamanda bina cephelerinde sürekliliğe imkan verir.Yapı yüzeyinden geçen bina
donanımları için kapatıcı yüzey oluşturur. Farklı profil ölçüleriyle projeye uygun çözümler
sunar. 50F sistemi, yaratıcı, dengeli, işlevsel mimarilerin görsel gereksinimlerini sağlaması
yanında uygulamacı ve yatırımcıların ihtiyaçlarını, imalat ve montaj kolaylığı ve aynı zamanda yüksek kalite ve maliyet etkinliği sağlar.
• Uygulanan cephede tamamen saydam yüzey yada farklı renk kombinasyonları oluşturulur.
• Açılım sistemi dışarıdan görünmeyerek, görsel sürekliliğin devamı sağlanır.

Technical Properties
• Exterior Visible Width

Teknik Özellikler
• 16 mm

• Dış Görünür Genişliği

• 16 mm

• Depth Mullion

• 50 - 200mm

• Düşey Derinliği

• 50 - 200mm

• Depth Transom

• 32 - 182mm

• Yatay Derinliği

• 32 - 182mm

• Glass Thickness
• Mullions Max Inertia
• Transoms Max Inertia

• 22 - 34mm

• Cam Kalınlığı

• 22 - 34mm

• Ix=1077 Iy=64 cm4

• Düşey Max Atalet Monenti

•Ix=1077 Iy=64 cm4

• Ix=519 Iy=50 cm4

• Yatay Max Atalet Monenti

• Ix=519 Iy=50 cm4

Performances

Performans

•Thermal Insulation - EN ISO 10077-2 •Uf = 4.45 - 5.24 W/m²K

• Isı Yalıtım Katsayısı - EN ISO 10077-2 • Uf = 4.45 - 5.24 W/m²K

50F STRUCTURAL GLAZING SYSTEM
Curtain wall sytems, these systems allows continuity and growth of inner space because it is applied from outside of the buiding. It covers the building equipments that float
from the surface of the building. Provides appropriate solutions for the projects with different profiles measures. 50F system,creative,well-balanced,functional architectures
provide a visual addition to the requirements of the needs of practitioners and investors,
and ease of manufacture and assembly at the same time provides high-quality and
cost-effectiveness.
• Application of modul system with structural glazing completly applied with transparent surface or with different color combinations.
• Provides economical solutions for limited heights and diementions of the buildings.

50F EKONOMİK CEPHE SİSTEMİ
Cephe sistemleri, bina dışından asma sistem olduğundan, iç hacimlerin büyümesi
için imkan verir. Aynı zamanda bina cephelerinde sürekliliğe imkan verir.Yapı yüzeyinden geçen bina donanımları için kapatıcı yüzey oluşturur.Farklı profil ölçüleriyle
projeye uygun çözümler sunar. 50F sistemi, yaratıcı, dengeli, işlevsel mimarilerin
görsel gereksinimlerini sağlaması yanında uygulamacı ve yatırımcıların ihtiyaçlarını, imalat ve montaj kolaylığı ve aynı zamanda yüksek kalite ve maliyet etkinliği
sağlar.
• Uygulanan cephede tamamen saydam yüzey yada farklı renk kombinasyonları
oluşturulur.
• Sınırlı bina yüksekliği ve boyutlara kadar ekonomik çözümler sunar.

Technical Properties
• Exterior Visible Width

Teknik Özellikler
• 21 mm

• Dış Görünür Genişliği

• 21 mm

• Depth Mullion

• 50 - 200mm

• Düşey Derinliği

• 50 - 200mm

• Depth Transom

• 32 - 182mm

• Yatay Derinliği

• 32 - 182mm

• Glass Thickness
• Mullions Max Inertia
• Transoms Max Inertia

• 22 - 34mm

• Cam Kalınlığı

• 22 - 34mm

• Ix=1077 Iy=64 cm4

• Düşey Max Atalet Monenti

• Ix=1077 Iy=64 cm4

• Ix=519 Iy=50 cm4

• Yatay Max Atalet Monenti

• Ix=519 Iy=50 cm4

Performances

Performans

• Thermal Insulation - EN ISO 10077-2 • Uf = 3.30 - 4.41 W/m²K

• Isı Yalıtım Katsayısı - EN ISO 10077-2 • Uf = 3.30 - 4.41 W/m²K

65SS STEEL SUPPORTED CURTAIN WALL SYSTEM
• Possibility of having high and wide opening fittings, 65SS steel suported facade with
50F facade have similer view.
• 50F steel suported facade with 65SS facade systems provide solution with exterrior
view and common profiles.
• 65SS steel supported facade system has solution for conventinal double glass with
curtain wall system and economic sockted double glass panel with economic structural
facade system.
• Addressing various measures of steel construction due to various cover profiles.
• Applicable opening vent,
• Provides secure dranage due to having condense channel.
• As a new method providing mounting of vertical cover profile with a straight cut of
adoptor cover profile without endmilling, as of applied with endmilling in standard skiylight systems.
SYSTEM SPECIFICATIONS
• Applying straight cut in steel supported facade system.
• Possibility of having two different color on the profile with steel supported system.

65SS ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ
• Yüksek ve geniş açıklıkları kaplama imkanı veren 65SS Çelik Takviyeli Cephe Sistemi
ile 50F Cephe Sistemi dıştan benzer görselliğe sahip olma özelliği taşımaktadır.
• 50F Cephe Sistemi ve 65SS Çelik Takviyeli Cephe Sistemi, dış yapısı ve ortak profiller
ile çözüm imkanı sunmaktadır.
• 65SS Çelik Takviyeli Cephe Sisteminde konvensiyonel ısı cam ile Kapaklı Cephe
Sistemi ve Ekonomik cam içi kitleme ısı cam paneli ile Ekonomik Silikon cephe sistemi
çözümler.
• Farklı kapama profilleri sayesinde, farklı çelik konstruksiyon ölçülerine hitap edebilmektedir.
• Açılır kanat uygulanabilirliği,
• Kondens kanalı sayesinde güvenli su tahliyesi sağlanır.
• Standart Işıklık sistemlerde kertme yapılarak uygulanabildiği gibi yenilik olarak düz
kesim kapak adaptörü ile kertmesiz düşey kapak montajı imkanı sunar. Bu yenilik sayesinde çelik takviyeli sistemde iç kaplama malzemelerinde çift renk kullanım sağlar ve
mimari açıdan esneklik sunar.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
• ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİNDE KERTMESİZ DÜZ KESİM
• ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİNDE ÇİFT RENK UYGULAMA İMKANI,

65SS SKYLIGHT SYSTEM
• Possibility of having high and wide opening fittings, 65SS steel suported facade
with 50F facade have similer view.
• 65SS steel suported facade with 50F facade systems provide solution with
exterrior view and common profiles.
• 65SS steel supported facade system has solution for conventinal double glass
with curtain wall system and economic sockted double glass panel with economic
structural facade system.
• Addressing various measures of steel construction due to various cover profiles.
• Applicable special opening system for skylight,
• Provides secure drainage due to having a condense channel.
• As a new method providing mounting of vertical cover profile with a straight cut of
adoptor cover profile without endmilling, as of applied with endmilling in
standard skiylight systems.
SYSTEM SPECIFICATIONS
• Applying straight cut in skyline system.
• Possibility of having two different color on the profile with skylight system.

65SS IŞIKLIK SİSTEMİ
• Yüksek ve geniş açıklıkları kaplama imkanı veren 65SS Çelik Takviyeli Cephe
Sistemi ile 50F Cephe Sistemi dıştan benzer görselliğe sahip olma özelliği
taşımaktadır.
• 50F Cephe Sistemi ve 65SS Skylight Sistemi dış yapısı ve ortak profiller ile çözüm
imkanı sunmaktadır.
• 65SS Işıklık Sisteminde konvensiyonel ısı cam ile Kapaklı Cephe Sistemi ve
Ekonomik cam içi kitleme ısı cam paneli ile Ekonomik Silikon Cephe sistemi
çözümler.
• Farklı kapama profilleri sayesinde, farklı çelik konstruksiyon ölçülerine hitap
edebilmektedir.
• Skylight için özel açılır sistemine sahiptir.
• Özel Epdm yoğuşma tahliye sistemi sayesinde yoğuşma suyu kondens
kanalına iletilir ve kondens kanalı sayesinde güvenli tahliye sağlanır.
• Standart Işıklık sistemlerde kertme yapılarak uygulanabildiği gibi yenilik olarak düz
kesim kapak adaptörü ile kertmesiz düşey kapak montajı imkanı sunar. Bu yenilik
sayesinde çelik takviyeli sistemde iç kaplama malzemelerinde çift renk kullanım sağlar ve mimari açıdan esneklik sunar.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ

• IŞIKLIK SİSTEMİNDE KERTMESİZ DÜZ KESİM
• IŞIKLIK SİSTEMİNDE ÇİFT RENK UYGULAMA İMKANI,

WINDOW & DOOR SYSTEMS / KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

36C Non - Insulated Window and Door System
• Light profile options with economical solutions,
• Single type die cast aluminuim corner joint with doors and windows solutions,
• Flat, oval and wood effected profiles with visual varities.
• Various opening options in doors and windows.

36C Yalıtımsız Pencere ve Kapı Sistemi
• Hafif profil seçenekleri ile ekonomik çözümler,
• Tek tip pimli bağlantı ile kapı ve pencere çözümleri,
• Düz, oval, ahşap görünümlü profiller ile görsel çeşitlilik.
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri.

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 36 mm

• Kasa Derinliği

• 36 mm

• Sash Depth

• 43mm

• Kanat Derinliği

• 43mm

• Wall Thickness
• Glass Thickness

• 1.2 mm
• 4 - 20mm

• Et Kalınlığı
• Cam Kalınlığı

• 1.2 mm
• 4 - 20mm

40C Non - Insulated Window and Door System
• Extruded and die cast aluminium corner joints options,
• Flat, oval and wood effected profiles with visual varities.
• Use of PVC accessories,
• Safe air and water drainage system,
• Various opening options in doors and windows,
• Monoblock silled frame options,Monoblock shutter frame,
• Sutthers and peneling solutions,
• Decorative door threshold solutions.

40C Yalıtımsız Pencere ve Kapı Sistemi
• Pres ve pimli bağlantı seçenekleri,
• Düz, oval görünümlü profiller ile görsel çeşitlilik,
• Pvc aksesuar kullanılabilme imkanı,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Monoblok çözülmüş pervazlı kasa seçenekleri,
• Monoblok panjur kasası,
• Panjur ve lambiri çözümleri.
• Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri.

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 40 mm

• Kasa Derinliği

• 40 mm

• Sash Depth

• 45mm

• Kanat Derinliği

• 45mm

• Wall Thickness
• Glass Thickness

• 1.2 - 1.3 mm
• 4 - 22mm

Performances

• Et Kalınlığı
• Cam Kalınlığı

• 1.2 - 1.3 mm
• 4 - 22mm

Performans

• Air permeability - EN12207

• Class 4

• Hava geçirgenliği - EN12207

• Watertightness - EN12008

• Class E1200

• Su geçirgenliği - EN12008

• Class E1200

• Resistance to wind load - EN12210

• Class C3/B3

• Rüzgar dayanımı - EN12210

• Class C3/B3

• Class 4

47C Non - Insulated Window and Door System
• Non - Insulated window and door system,
• Various opening options in doors and windows,
• Safe air and water drainage system,
• Decorative door threshold solutions,
• Joint options for mullions with extruded joints and screw mothods.
• Providing visual integrity with the systems 47C non thermal,
• 58T, 64T and 74T Thermals and these.
• systems are prefered in the projects due to structural chamfered sash.

47C Yalıtımsız Pencere ve Kapı Sistemi
• Yalıtımsız pencere ve kapı sistemi,
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri,
• Orta kayıtları çektirme bağlantı ve vida yolu ile bağlantı seçenekleri,
• Pahlı kanat yapısından dolayı tercih edildiği projelerde 47C yalıtımsız sistem,
• 58T, 64T ve 74T yalıtımlı sistemler ile görsel bütünlük sağlaması,

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 47 mm

• Kasa Derinliği

• 47 mm

• Sash Depth

• 55mm

• Kanat Derinliği

• 55mm

• Wall Thickness

• 1.5mm

• Et Kalınlığı

• 1.5mm

• Glass Thickness

• 4 - 30mm

• Cam Kalınlığı

• 4 - 30mm

58C Non - Insulated Window and Door System
• Various opening options in doors and windows,
• Safe air and water drainage system,
• Decorative door threshold solutions,
• Providing visual integrity with the systems 58C non thermal,
• 58T, 64T and 74T Thermals and these systems are prefered in the projects due to
structural chamfered sash.
• Economic pivot solution by structing frame and sash with mullion.
• Joint options for mullions with extruded joints and screw mothods.

58C Yalıtımsız Pencere ve Kapı Sistemi
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri,
• Pahlı kanat yapısından dolayı tercih edildiği projelerde 58C yalıtımsız sistem,
• 58T, 64T ve 74T yalıtımlı sistemler ile görsel bütünlük sağlaması,
• Orta kayıt profili ile kasa ve kanat oluşturabileceğimiz ekonomik pivot çözümü,
• Orta kayıtlar vida kullanıkarak yada çektirme bağlantılar ile montaj yapılabilir.

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 58 mm

• Kasa Derinliği

• 58 mm

• Sash Depth

• 66 mm

• Kanat Derinliği

• 66 mm

• Wall Thickness
• Glass Thickness

• 1.5 - 1.8 - 2 mm
• 4 - 24mm

Performances

• Et Kalınlığı
• Cam Kalınlığı

• 1.5 - 1.8 - 2 mm
• 4 - 24mm

Performans
• Hava geçirgenliği - EN12207

• Class 4

• Air permeability - EN 12207

• Class 4

• Watertightness - EN 12008

• Class E1500

• Su geçirgenliği - EN 12008

• Class E1500

• Class C4/B4

• Rüzgar dayanımı - EN 12210

• Class C4/B4

• Resistance to wind load - EN 12210

16’55W Non - Insulated Window and Door System
• Various opening options in doors and windows,
• Safe air and water drainage system,
• Decorative door threshold solutions,
• Providing visual integrity with the systems 16’55 cold system,
• 17’60W+ and 19’66W thermals,
• these systems are prefered due to their flat lines.

16’55W Yalıtımsız Pencere ve Kapı Sistemi
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri,
• Düz hatların tercih edildiği projelerde 16’55 yalıtımsız sistem,
• 17’60W+ ve 19’66W+ yalıtımlı sistemler ile görsel bütünlük sağlaması.

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 55 mm

• Kasa Derinliği

• 55 mm

• Sash Depth

• 63 mm

• Kanat Derinliği

• 63 mm

• Wall Thickness
• Glass Thickness

• 2 mm
• 4 - 34 mm

• Et Kalınlığı
• Cam Kalınlığı

• 2 mm
• 4 - 34mm

54T Insulated Window and Door System
• Various opening options in doors and windows,
• Extruded and die cast aluminium corner joints options,
• Use of PVC accessories, Safe air and water drainage system,
• Monoblock silled frame options,
• Sutthers and peneling solutions,
• Decorative door threshold solutions,
• Economic solutions with thermal break systems.
• Monoblock frame with windowsill solution.
• Constructing doors and windows suitable for 50F facade system.

54T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Pres ve pimli bağlantı seçenekleri,
• Pvc aksesuar kullanılabilme imkanı,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Monoblok çözülmüş pervazlı kasa seçenekleri,
• Panjur ve lambiri çözümleri,
• Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri,
• Yalıtımlı sistemlerde ekonomik çözüm,
• Monoblok denizlikli kasa çözümü,
• 50F Cephe sistemine uygun kapı ve pencere yapma imkanı

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 54 mm

• Kasa Derinliği

• 54 mm

• Sash Depth

• 59 mm

• Kanat Derinliği

• 59 mm

• Wall Thickness
• Glass Thickness
• Thermal Insulation

• 1.2 - 1.3 mm
• 4 - 34mm
• 18 mm

Performances
• Thermal Insulation - EN ISO 10077- 2
• Air permeability - EN12207
• Watertightness - EN 12008
• Resistance to wind load - EN12210

• Et Kalınlığı
• Cam Kalınlığı
• Isı Bariyeri

• 1.2 - 1.3 mm
• 4 - 34mm
• 18 mm

Performans
• Uf = 2.86 W/m²K
• Class 4
• Class E1200
• Class C3/B3

• Isı yalıtım katsayısı - EN ISO 10077- 2
• Hava geçirgenliği - EN 12207
• Su geçirgenliği - EN 12008
• Rüzgar dayanımı - EN 12210

• Uf = 2.86 W/m²K
• Class 4
• Class E1200
• Class C3/B3

60T Insulated Window and Door System
• Various opening options in doors and windows,
• Extruded and die cast aluminium corner joints options,
• Flat, oval and wood effected profiles with visual varities.
• Safe air and water drainage system,
• Decorative door threshold solutions,
• Frame options with sizes from 60mm to 86mm.
• Sill options in different sizes.

60T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Pres ve pimli bağlantı seçenekleri,
• Düz, oval görünümlü profiller ile görsel çeşitlilik,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri,
• 60 mm’den 86 mm’ye kadar farklı derinliklerde kasa seçenekleri,
• Farklı ölçülerde pervaz seçenekleri.

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 60 mm

• Kasa Derinliği

• 60 mm

• Sash Depth

• 65mm

• Kanat Derinliği

• 65mm

• Wall Thickness

• 1.2 - 1.3 mm

• Et Kalınlığı

• 1.2 - 1.3 mm

• Glass Thickness

• 43mm

• Cam Kalınlığı

• 43mm

• Thermal Insulation

• 24 mm

• Isı Bariyeri

• 24 mm

Performances
• Thermal Insulation - EN ISO 10077-2
• Air permeability - EN12207
• Watertightness - EN 12008
• Resistance to wind load - EN12210

Performans
• Uf = 2.52 W/m²K
• Class 4
• Class E1200
• Class C3/B3

• Isı yalıtım katsayısı - EN ISO 10077-2
• Hava geçirgenliği - EN12207
• Su geçirgenliği - EN 12008
• Rüzgar dayanımı - EN12210

• Uf = 2.52 W/m²K
• Class 4
• Class E1200
• Class C3/B3

58T Insulated Window and Door System
• Various opening options in doors and windows,
• Use of PVC accessories,
• Safe air and water drainage system,
• Decorative door threshold solutions,
• Providing visual integrity with the systems 58C non thermal,
• 58T,64T and 74T Thermals and these systems are prefered in the projects due
to structural chamfered sash.
• Economic pivot solution by structing frame and sash with mullion.
• Joint options for mullions with extruded joints and screw mothods.
• Constructing doors and windows suitable for 50F facade system.
• Different shapes and with different static values,
• Aesthetic and stable solutions with mullion profiles,
• Hidden sash solution.

58T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Pvc aksesuar kullanılabilme imkanı,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri,
• Pahlı kanat yapısından dolayı tercih edildiği projelerde 58C yalıtımsız sistem,
• 58T, 64T ve 74T yalıtımlı sistemler ile görsel bütünlük sağlaması,
• Orta kayıt profili ile kasa ve kanat oluşturabileceğimiz ekonomik pivot çözümü,
• Orta kayıtlar vida kullanıkarak yada çektirme bağlantılar ile montaj yapılabilir.
• 50F Cephe sistemine uygun kapı ve pencere yapma imkanı,
• Farklı statik değerlere sahip ve farklı formlara sahip orta kayıt profilleri ile estetik ve
• Stabil çözümler,
• Gizli kanat çözümü.

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 58 mm

• Kasa Derinliği

• 58 mm

• Sash Depth

• 66mm

• Kanat Derinliği

• 66mm

• Wall Thickness
• Glass Thickness

• 1.5 - 1.8 - 2 mm
• 4 - 24 mm

Performances
• Thermal Insulation - EN ISO 10077- 2
• Air permeability - EN12207
• Watertightness - EN 12008
• Resistance to wind load - EN 12210

• Et Kalınlığı
• Cam Kalınlığı

• 1.5 - 1.8 - 2 mm
• 4 - 24mm

Performans
• Uf = 2.85 W/m²K
• Class 4
• Class E1500
• Class C4/B4

• Isı yalıtım katsayısı - EN ISO 10077- 2
• Hava geçirgenliği - EN 12207
• Su geçirgenliği - EN 12008
• Rüzgar dayanımı - EN 12210

• Uf = 2.85 W/m²K
• Class 4
• Class E1500
• Class C4/B4

Window & Door Systems | Kapı & Pencere Sistemleri

64T Insulated Window and Door System
• Various opening options in doors and windows,
• Use of PVC accessories,
• Safe air and water drainage system,
• Decorative door threshold solutions,
• Providing visual integrity with the systems 58C non thermal, 58T,
• 64T and 74T Thermals and these systems are prefered in the projects due to
• structural chamfered sash.
• Economic pivot solution by structing frame and sash with mullion.
• Joint options for mullions with extruded joints and screw mothods.
• Different shapes and with different static values,
• Aesthetic and stable solutions with mullion profiles,
• Hidden sash solution.

64T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Pvc aksesuar kullanılabilme imkanı,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri,
• Pahlı kanat yapısından dolayı tercih edildiği projelerde 58C yalıtımsız sistem, 58T,
• 64T ve 74T yalıtımlı sistemler ile görsel bütünlük sağlaması,
• Orta kayıt profili ile kasa ve kanat oluşturabileceğimiz ekonomik pivot çözümü,
• Orta kayıtlar vida kullanıkarak yada çektirme bağlantılar ile montaj yapılabilir.
• Farklı statik değerlere sahip ve farklı formlara sahip orta kayıt profilleri ile
• Estetik ve stabil çözümler,
• Gizli kanat çözümü.

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 64 mm

• Kasa Derinliği

• 64 mm

• Sash Depth

• 72mm

• Kanat Derinliği

• 72mm

• Wall Thickness
• Glass Thickness
• Thermal Insulation

• 1.5 - 1.8 - 2 mm
• 4 - 46 mm
• 24 mm

Performances
• Thermal Insulation - EN ISO 10077-2
• Air permeability - EN 12207
• Watertightness - EN 12008
• Resistance to wind load - EN 12210

• Et Kalınlığı
• Cam Kalınlığı
• Isı Bariyeri

• 1.5 - 1.8 - 2 mm
• 4 - 46mm
• 24 mm

Performans
• Uf = 2.58 W/m²K
• Class 4
• Class E1500
• Class C4/B4

• Isı yalıtım katsayısı - EN ISO 10077-2
• Hava geçirgenliği - EN 12207
• Su geçirgenliği - EN 12008
• Rüzgar dayanımı - EN 12210

• Uf = 2.58 W/m²K
• Class 4
• Class E1500
• Class C4/B4

59T Insulated Window and Door System
• Various opening options in doors and windows,
• Extruded and die cast aluminium corner joints options,
• Use of PVC accessories,
• Safe air and water drainage system,
• Decorative door threshold solutions,
• Frame and sash options with wood effect form.

59T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi

• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Pres ve pimli bağlantı seçenekleri,
• Pvc aksesuar kullanılabilme imkanı,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri,
• Ahşap forma sahip kasa ve kanat seçenekleri.

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 59 mm

• Kasa Derinliği

• 59 mm

• Sash Depth

• 65 mm

• Kanat Derinliği

• 65 mm

• Wall Thickness
• Glass Thickness
• Thermal Insulation

• 1.4 - 1.8 mm
• 4 - 34 mm
• 18 mm

Performances
• Thermal Insulation - EN ISO 10077- 2

• Et Kalınlığı
• Cam Kalınlığı
• Isı Bariyeri

• 1.4 - 1.8 mm
• 4 - 34 mm
• 18 mm

Performans
• Uf = 3.18 W/m²K

• Isı yalıtım katsayısı - EN ISO 10077- 2

• Uf = 3.18 W/m²K

65T Insulated Window and Door System
• Various opening options in doors and windows,
• Extruded and die cast aluminium corner joints options,
• Use of PVC accessories,
• Safe air and water drainage system,
• Decorative door threshold solutions,
• Frame and sash options with wood effect form.

65T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Pres ve pimli bağlantı seçenekleri,
• Pvc aksesuar kullanılabilme imkanı,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri,
• Ahşap forma sahip kasa ve kanat seçenekleri,

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 65 mm

• Kasa Derinliği

• 65 mm

• Sash Depth

• 71mm

• Kanat Derinliği

• 71mm

• Wall Thickness
• Glass Thickness
• Thermal Insulation

• 1.4 - 1.8 mm
• 4 - 44 mm
• 24 mm

Performances
• Thermal Insulation - EN ISO 10077-2

• Et Kalınlığı
• Cam Kalınlığı
• Isı Bariyeri

• 1.4 - 1.8 mm
• 4 - 44 mm
• 24 mm

Performans
• Uf = 2.68 W/m²K

• Isı yalıtım katsayısı - EN ISO 10077- 2

• Uf = 2.68 W/m²K

17’60W Insulated Window and Door System
• Providing visual integrity with the systems 16’55 cold system,
• 17’60W+ and 19’66W thermals,
• these systems are prefered due to their flat lines.
• Constructing doors and windows suitable for 50F facade system.
• Different shapes and with different static values,
• aesthetic and stable solutions with mullion profiles,
• Hidden sash solution.

17’60W Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi
• Düz hatların tercih edildiği projelerde 16’55 yalıtımsız sistem,
• 17’60W+ ve 19’66W+ yalıtımlı sistemler ile görsel bütünlük sağlaması,
• 50F Cephe sistemine uygun kapı ve pencere yapma imkanı,
• Farklı statik değerlere sahip ve farklı formlara sahip orta kayıt profilleri ile estetik
ve stabil çözümler,Gizli kanat çözümü.

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 60 mm

• Kasa Derinliği

• 60 mm

• Sash Depth

• 68mm

• Kanat Derinliği

• 68mm

• Wall Thickness
• Glass Thickness
• Thermal Insulation

• 2 mm
• 4 - 40 mm
• 18 mm

Performances
• Thermal Insulation - EN ISO 10077- 2

• Et Kalınlığı
• Cam Kalınlığı
• Isı Bariyeri

• 2 mm
• 4 - 40 mm
• 18 mm

Performans
• Uf = 2.96 W/m²K

• Isı yalıtım katsayısı - EN ISO 10077- 2

• Uf = 2.96 W/m²K

19’66W Insulated Window and Door System
• Providing visual integrity with the systems 16’55 cold system, 17’60W+ and
19’66W thermals,
• These systems are prefered due to their flat lines.
• Constructing doors and windows suitable for 50F facade system.
• Different shapes and with different static values, aesthetic and stable solutions with mullion profiles,
• Hidden sash solution.

19’66W Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi
• Düz hatların tercih edildiği projelerde 16’55 yalıtımsız sistem, 17’60W+ ve
19’66W+ yalıtımlı sistemler ile görsel bütünlük sağlaması,
• 50F Cephe sistemine uygun kapı ve pencere yapma imkanı,
• Farklı statik değerlere sahip ve farklı formlara sahip orta kayıt profilleri ile
estetik ve stabil çözümler,
• Gizli kanat çözümü.

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 66 mm

• Kasa Derinliği

• 66 mm

• Sash Depth

• 74mm

• Kanat Derinliği

• 74mm

• Wall Thickness
• Glass Thickness
• Thermal Insulation

• 2 mm
• 4 - 40 mm
• 24 mm

Performances
• Thermal Insulation - EN ISO 10077- 2

• Et Kalınlığı
• Cam Kalınlığı
• Isı Bariyeri

• 2 mm
• 4 - 40 mm
• 24 mm

Performans
• Uf = 2.58 W/m²K

• Isı yalıtım katsayısı - EN ISO 10077- 2

• Uf = 2.58 W/m²K

74T Insulated Window and Door System
• Various opening options in doors and windows,
• Safe air and water drainage system,
• Decorative door threshold solutions,
• Providing visual integrity with the systems 58C non thermal,
• 58T,64T and 74T Thermals and these systems are prefered in the projects due to structural chamfered sash.
• Joint options for mullions with extruded joints and screw mothods.
• Different shapes and with different static values, aesthetic and stable solutions with mullion profiles,
• Hidden sash solution.

74T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi
• Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
• Güvenli hava ve su tahliyesi,
• Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri,
• Yalıtımlı ve yalıtımsız sistemlerin birlikte kullanılması gereken projelerde, pahlı
kanat yapısıyla 58C, 58T, 64T, 74T sistemleri görsel bütünlük sağlamanması,
• Orta kayıtlar vida kullanıkarak yada çektirme bağlantılar ile montaj yapılabilir.
• Farklı statik değerlere sahip ve farklı formlara sahip orta kayıt profilleri ile estetik
ve stabil çözümler,
• Gizli kanat çözümü,

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Frame Depth

• 74 mm

• Kasa Derinliği

• 74 mm

• Sash Depth

• 82mm

• Kanat Derinliği

• 82mm

• Wall Thickness
• Glass Thickness
• Thermal Insulation

• 1.5 - 1.8 - 2 mm
• 24 - 50 mm
• 34 mm

Performances
• Thermal Insulation - EN ISO 10077- 2

• Et Kalınlığı
• Cam Kalınlığı
• Isı Bariyeri

• 1.5 - 1.8 - 2 mm
• 24 - 50 mm
• 34 mm

Performans
• Uf = 2.06 W/m²K

• Isı yalıtım katsayısı - EN ISO 10077- 2

• Uf = 2.06 W/m²K

30C Non - Insulated Sliding System
• 30C Sliding system has economical solution with light weight profiles.
• By using one die cast aluminum corner joint will reduce production cost and stock.
• Internal and external use of door and windows for specific measures.

30C Yalıtımsız Sürme Sistemi
• 30C Sürme sistemi; hafif profilleri ile ekonomik çözümler sunar.
• Kasa ve kanat profillerinde tek tip pimli bağlantı kullanarak stok ve
imalat maliyetlerini düşürür.
• Belirli ölçülere kadar, iç ve dış mekanlara rahatlıkla kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Technical Properties
• Sash Width
• Sash Carrying Capacity
• Glass Thickness

• 30 mm
• 60 kg
• 4 - 20 mm

• Kanat Genişliği
• Kanat Taşıma Kapasitesi
• Cam Kalınlığı

• 30 mm
• 60 kg
• 4 - 20 mm

38C Non - Insulated Sliding System
• 30C Sliding system has high capasity.
• Many options for Glass combination.
• Optional frame with flyscreen rail for external and internal use.
• Easy maintenance due to removable rail system.
• Monoblock frame with flyscreen rail and sill option.

38C Yalıtımsız Sürme Sistemi
• 30C Sürme sistemine göre taşıma kapasitesi yüksek olan sürme sistemidir.
• Cam kombinasyon seçeneği fazladır.
• Harici ve dahili sineklikli kasa yapısı seçeneği mevcuttur.
• Çıkarılabilir ray sayesinde bakım kolaylığı sağlar.
• Monoblok sineklikli kasa ve pervazlı kasa seçenekleri mevcuttur.

Teknik Özellikler

Technical Properties
• Sash Width
• Sash Carrying Capacity
• Glass Thickness

• 38 mm
• 80 kg
• 4 - 24mm

• Kanat Genişliği
• Kanat Taşıma Kapasitesi
• Cam Kalınlığı

• 38 mm
• 80 kg
• 4 - 24mm

38T Insulated Sliding System

• Economic thermal break sliding system.
• Options for different opening allows using wide varity of visible space.
• Possibility of making sliding door with height of 270cm due to reinforcement special
profile.
• Provide wide area by increasing the vision due to special narrow clamp profile.

38T Yalıtımlı Sürme Sistemi
• Isı yalıtımlı ekonomik sürme doğrama sistemidir.
• Farklı açılım seçenekleri sunarak geniş açıklıkları kullanma imkanı sağlar.
• Özel takviyeli profili sayesinde 270cm yüksekliğin de sürme kapı yapma imkanı sunar.
• Özel dar kenet profili sayesinde vizyon alan arttırılarak daha ferah mekanlar sunar.

Teknik Özellikler

Technical Properties
• Sash Width
• Sash Carrying Capacity
• Glass Thickness
• Thermal Insulation

• 38 mm
• 80 kg
• 4 - 24mm
• 14.8

Performances
• Thermal Insulation - EN ISO 10077- 2

• Kanat Genişliği
• Kanat Taşıma Kapasitesi
• Cam Kalınlığı
• Isı Bariyer

• 38 mm
•80 kg
• 4 - 24mm
• 14.8

Performans
• Uf = 4.45 W/m²K

• Thermal Insulation - EN ISO 10077- 2

• Uf = 4.45 W/m²K

45T Insulated Sliding System
• 45T thermal break system with high capasity carriage and easy to product.
• Presents options for sliding and lift & slide with same profile design.
• Options for high carriage capacity of the accessories with wide glass view provides
specious space.

45T Yalıtımlı Sürme Sistemi
• İmalatı kolay, taşıma kapasitesi yüksek yalıtımlı sürme sistemidir.
• Sürme ve Kaldır Sür seçeneklerini aynı profil yapısıyla sunar.
• Yüksek taşıma kapasiteli aksesuar seçenekleri ile cam yüzeyi fazla olan, ferah
mekan oluşmasına imkan sunar.

Teknik Özellikler

Technical Properties
• Sash Width
• Sliding Carrying Capacity
• Lift & Slide Carrying Capacity
• Glass Thickness
• Thermal Insulation

• 45 mm
• 100 - 200 kg
• 90 - 200 kg
• 4 - 24 mm
• 20 - 34 mm

Performances
• Thermal Insulation - EN ISO 10077- 2

• Kanat Genişliği
• Sürme Kanat Taşıma Kapasitesi
• Kaldır-Sür Kanat Taşıma Kapasitesi
• Cam Kalınlığı
• Isı Bariyer

• 45 mm
• 100 - 200 kg
• 90 - 200 kg
• 4 - 24 mm
• 20 - 34 mm

Performans
• Uf = 3.97 W/m²K

• Thermal Insulation - EN ISO 10077- 2

• Uf = 3.97 W/m²K

70LS Lift & Slide System
• Combination opportunity with single, two and three rail frames.
• Economic lift and slide solution with single rail frame.
• Low air permeability with EPDM gasket.
• Sash weight capacity is up to 400 kg.

70LS Kaldır & Sür Sistem
• Tekli, ikili ve üçlü kasa tipleri sayesinde kombinasyon çeşitliliği,
• Tekli kasa sayesinde ekonomik Kaldır-Sür çözümü,
• EPDM fitiller sayesinde düşük hava geçirgenliği,
• 400 kg a kadar kanat ağırlık kapasitesi.

Teknik Özellikler

Technical Properties
• Sash Width

• 69.5 mm

• Maximum Sash Hight

• 3 metre

• Sash Weight Capacity

• 400 kg
• 18 - 50 mm mm

• Glass Thickness
Universal Tilt & Slide Accessory Groove

Performances
• Thermal Insulation - EN ISO 10077- 2

• Kanat Genişliği
• Maksimum Kanat Yüksekliği
• Kanat Taşıma Kapasitesi
• Cam Kullanımı

• 69.5 mm
• 3 metre
• 400 kg
• 18 - 50 mm

Universal Kaldır & Sür Aksesuar Kanalı

Performans
• Uf = 2,56 W/m²K

IsıYalıtım Katsayısı - EN ISO 10077-2

• Uf = 2,56 W/m²K

MODULAR OFFICE SYSTEM / MODÜLER OFİS SİSTEMİ

18D Modular Internal Partition System
• Modular Pacify System provides practical solutions. It is easily forms the perfect
solution for all locations with the modular structure. It makes the location seem with
different effects by means of the application that can be made in full and glass modules
according to the requirement.
• The profiles can be applied in all Ral colors that are harmonic
• with the colors and aluminium coating types with wood effect can be offered according
to the interior space.
• The system with these features can add easthetic values to the architectural of the
project and bring it to the life.The surface coatings can be cleaned easly and have an
easy maintenance.
• Use of automatic and manual venetian blinds between glasses by the system.

18D Modüler İç Bölme Sistemi
• Modüler İç Bölme Sistemi pratik çözümler sunar. Modüler yapısı ile her mekan için
mükemmel çözümü kolaylıkla oluşturur.
• Gereksinimine uygun olarak dolu ve cam modüllerde yapılabilen özel uygulamalarla
mekanın değişik etkilerle görünümünü sağlar.
• Profiller mekan için öngörülen renklerle uyumlu tüm RAL renklerinde uygulanabilme
avantajına sahiptir. Ayrıca iç mekana uygun olarak ahşap görünümlü alüminyum kaplama şekilleri de önerilebilir.
• Sistem bu özellikleriyle, mimari projenin estetik değerini yaşama katmaya olanak
sağlar.
• Yüzey kaplamaları kolayca temizlenebilme özellige sahip olduğundan bakım pratikliği
sağlar.
• İki cam arası otomatik ve manuel jaluzi kullanma imkanı,

SOLAR SHADING SYSTEM / GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLER

50FS MOVABLE SUN BREAKER
• Possibility of applying as movable vertically or horizontally with regards of archetectural
solutions for high openings,
• Functionality of using fixed and with motor options,
• Application of perforation hole on the Lamel,
• With regards of the need, possibility of adding sensors for sun , smoke and rain.
• All accessories made from stainless steel, Aluminium and polyamide.

50FS HAREKETLİ GÜNEŞ KIRICI
• Mimari çözümlere göre büyük açıklıklarda, hareketli olarak düşey ve yatay uygulama imkanı,
• Fonksiyon olarak sabit ve motorlu kullanım seçenekleri,
• Güneş Kırıcı lameller üzerine perforje uygulaması,
• İhtiyaca göre güneş, duman, yağmur vb. sensörler ilave edilerek sistem istenilen parametreler
aralığında çalıştırılabilir.
• Tüm aksesuarlar paslanmaz, alüminyum ve polyamidden imal edilmiştir.

50F FIXED SOLAR SHADING SYSTEM
• Curtain wall on the outside of the building or any structure that needs
shading element on installation can be achieved.

50F SABİT GÜNEŞ KIRICI SİSTEM
• Giydirme cephe yada gölgelendirme ihtiyacı olan herhangi bir yapı elemanın üzerine,
montajı sağlanabilir.

Teknik Özellikler

Technical Properties
• Almond Shape

• 100 - 250 mm

• Badem Formu (min-max)

• 100 - 250 mm

• Solid Shape

• 112 - 230 mm

• Solid Formu (min-max)

• 112 - 230 mm

• Caped Shaped

• 120 - 250 mm

• Kapak Formu (min-max)

• 120 - 250 mm

COTTAL

COTTAL
STANDARD APPLICATION
• Application of Lamels, with equal length between axials.
UNIQUE APPLICATION
• Using each Lamel within itseif with different joints and length.
• Possibility of having application of staggered joints, due to unique Lamel length
without need to axials.
• Open to different architectural designs due to unique form.
• Coping canopy in the form of Lamel and detail finishing options.
• Application for unlimited interrior and exterrior point of view.
• Due to use of EPDM injection gaskets in the shape of Lamel in between joints
at unique applications absorbs expantion of Lamel by increasing impermability of
joinings of the facade.
• Provide Pratical application and aesethetic view.

COTTAL
STANDART UYGULAMA
• Aks arası eşit boylarda lamellerin uygulanması,
ÖZGÜN UYGULAMA
• Her lamel kendi içerisinde farklı derzlerde ve boyutlarda kullanılabilmektedir.
• Akslara bağlı kalmadan özgün lamel boyu sayesinde, şaşırtmalı derz uygulama
imkanı sunar.
• Özgün yapısı itibariyle farklı mimari tasarımlara açık olması,
• Lamel formunda harpuşta, saçak ve bitiş detay seçenekleri,
• Sınırsız iç ve dış açılarda uygulanabilmesi,
• Özgün uygulamalarda derzler arasında kullanılan lamel formunda epdm enjeksiyon fitil
sayesinde kaplanılan cephenin birleşimindeki sızdırmazlığını arttırıp lamel genleşmesini
abzorve eder.
• Pratik uygulama ve estetik görünüm sağlar.

BALUSTRADE SYSTEMS / KÜPEŞTE SİSTEMLERİ

BALUSTRADE

• Usually the edges of stairs or balcony parapets used as structural elements consisting of
aluminum tubing attached to the ground.
• Many options with different shape of the profiles,
• Having profile and accessories options suitable for design of a complete glass system.

KÜPEŞTE SİSTEMİ
• Genellikle merdiven kenarlarında veya balkon parapetlerinde kullanılan, yerdeki döşemeye
tutturulan alüminyum borulardan oluşan yapı elemanlarıdır.
• Farklı formdaki profiller ile karma çözüm seçenekleri,
• Komple cam formuna uygun profil ve aksesuar seçenekleri mevcuttur.

Technical Properties

Teknik Özellikler

• Round

• Yuvarlak

• Regtangular Square

• Dikdörtgen

• Oval

• Kare Oval

SILL SYSTEM / DENİZLİK SİSTEMİ

