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Hakkımızda

 Aylar Tente olarak her bir müşterinin isteklerine, 
yüksek kaliteli ve estetik çözümler sunmaktan gurur 
duyuyoruz. 1984’ten günümüze, AYLAR TENTE 
San. Tic. Ltd. Şti. adıyla tutku ve özveri ile çalışıyor, 
sektörümüzdeki ilkleri gerçekleştirirken, büyümeye 
devam ediyoruz. Küçük ama yetenekli bir ekiple 
başladığımız bu hizmeti, ISO0m2si kapalı olmak 
üzere toplam 2200m2 alanda, aynı duygulara sahip 
uzman, dev bir kadro ile yürütüyoruz.

 Tente endüstrisindeki başarılı yıllara dayanan 
deneyimimizle, üretici firma olarak her ürünümüzü 
istekleriniz doğrultusunda titizlikle işliyoruz. Güneş, 
yağmur ve rüzgarın olduğu her yerde sizlere estetik 
ve konforlu yaşam alanları kuruyoruz. Bir yapının 
temelinden çatısına kadar, her aşamasında siz kıymetli 
müşterilerimize kaliteli, güvenli ve ekonomik hizmet 
sunuyoruz. En yüksek beklentileri karşılamaktan 
mutluluk duyuyoruz. 40 yıla yakın deneyimimizle, her 
zevke ve bütçeye uygun, modern ve zarif tente ve yapı 
sistemlerini sizlere sunuyoruz.
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ROOLING ROOF PERGOLA

STANDART BLOCKOUT
PERGOLA

BİOKLİMATİK PERGOLA
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BİOKLİMATİK
P E R G O L A
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 Bioklimatik pergola ürünümüz, tüm profilleri ve 
parçalarıyla tamamen alüminyumdan oluşan bir 
gölgeleme ürünü olmasının yanı sıra yağışlı ve güneşli 
havalarda da kullanıcıya konforlu bir alan sunan 
modern bir pergola sistemidir.

 Minimum gürültü ile çalışan ürünümüz ilk aşamada 
eksenel açılan, ikinci aşamada tamamen geri toplanan 
yapısı ile dış mekân gölgelendirme projelerinize estetik 
ve yüksek konfor katmak için tasarlandı.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Panellerdeki özel imal edilmiş contalar sayesinde 
kapandığında su almaz.

- Sistemimizde bulunan ekstra motor sayesinde 
geriye toplanma hareketi gerçekleşir.

- Sistemlerimize RGB ışık adapte edilebilir.

- Sistemimizde bulunan kontrol paneli sayesinde 
piston motor ve ışık tek kumanda ile kontrol edilir.

- Sistemimizde 130 mm x 150 mm x 2.5 mm yüksek 
mukavemetli direkler ağır yüklere dayanıklı halde 
tasarlanmıştır.

- Panellerin özel oluklu tasarımı sayesinde su taşması 
veya su toplanması sorunu yaşanmaz.

- Sistemimiz geniş alanları en az destek direği ile 
kapatma için özel tasarlanmıştır.

- Sistemimizin maksimum ölçüleri 7000mm 
cephe X 5500mm açılım veya 4500mm cephe X 
8000mm açılım şeklindedir.

- Sistemimiz belli ölçülerde askı tipi montaja 
uygundur.

- Sistemimizde izoleli çelik halat ses yalıtımı ve 
korozyon engellemek için tercih edilmiştir.

- Sistemimizde çelik tel destekli yüksek gerilme 
gücüne dayanıklı özel geliştirilmiş triger kayış 
kullanılmaktadır.
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•  Sistemde kullanılan Alüminyum profiller, 6063 – T6 F25 (7580 Brinell Sertlik) 
özelliktedir.

•  Bütün Profiller elektrostatik fırın boyalı olarak ve ambalajlı gelir.
•  Bütün aksesuar galvaniz ve elektrostatik fırın boya olarak ambalajlı gelir.
•  Hareketli çatı örtüsü Alüminyum metaldir.
•  Paneller Eksenel çalışmaktadır ve istendiğinde geri toplanma hareket kabiliyetine 

haizdir.
•  (Bu özellik havalandırma ile gölgelendirmeyi aynı anda yapabilmesi açısından 

önemlidir)
•  Paneller eksenel olarak minimum 105 derece açıda açılabilir. (Cepheden gelen güne 

ışığını kesmek için önemlidir)
•  Oluk detayı Alüminyumdur ve dışarı su taşırmaz. Su, taşıyıcı ayaklardan dışarı atılır.
•  Tavan örtüsünün açılma-kapanma hareketi uzaktan kumanda kontrolü ile 

sağlanmaktadır.
•  Kullanılacak sistem tüm mevsim şartlarına uygun olarak tasarlanıp, üretilir.
•  Motor ile hareketli mekanizma arasında güç aktarımını triger kayışı sağlar ve 

ayarlanabilirdir.

07



MT/KG=  1,325 MT/KG= 3,398 MT/KG= 0,821 MT/KG= 3,566 MT/KG= 6,675

13
0

150

2,52,5

2

2,
5

2,5
2,5

150,7

80

11
0,

23

80

3

137

10
5,

34

17
0

51,23

MT/KG= 1,383 MT/KG= 2,550 MT/KG= 1,544 MT/KG= 3,748

267,44

3

51,22

39

129,5

2,5

12
6,

44

13
1,

44

77,5 2

57
,8

3

50
,4

• • •• • • • •

• • • •

•  Dikey taşıyıcı alüminyum profiller zemine çelik vidalama yöntemi ile sabitlenir.
•  Flanş aplikasyon vidaları M12 * 100 Tij veya M12*80 Gömlekli Çelik dübel ve 

galvaniz kaplamadır. (Zemin yalıtımına zarar vermemek için)
•  Sistemde kullanılacak fitiller EPDM fitillerdir.
•  Kullanılacak silikonlar, NP1 MARKA BELÇİKA İTHAL POLİÜRETAN MASTİK 

silikondur.
•  Kullanılacak sistemin 5 (beş) yıl Motor ve 2 (iki) yıl Mekanik garantisi vardır.
•  Sistem modülleri 50kg+25kg /m2 yayılı yük ve 50kg/m2 rüzgâr yükünü karşılayacak 

statik özelliktedir.
•  Sistem modüllerinde kullanılan özel paneller sayesinde yağışlı havalarda 

havalandırmayı gerçekleştirecek şekilde dizayn edilmiştir.
•  Sistemde bulunan alüminyum panellerin eksenel hareketi ayrı, geri toplanma hareketi 

ayrı motorlar ile yapılmaktadır.
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Kullanılan motor markaları: Kullanılan toz boya markaları:



STANDART 
BLOCKOUT
P E R G O L A
 Blockout ve Motor 5 yıl süre ile Mekanik aksam 2 yıl süre ile 
tüm imalat ve montaj hatalarına karşı garantilidir.

 Tüm sistem Alüminyum Kromat uygulamasından sonra 
Elektrostatik Toz Boya ile boyanır. Raylı Tente Pergoray® 
LED Işıklandırma Sisteminde Kısma ve Açma seçenekleri için 
uzaktan kumandalı Dimmer LED’ler kullanılacaktır.
Osram Marka veya stok durumuna göre
Samsung Marka LED kullanılacaktır.

Daha fazla  bilgi için:

09



10



11

ÖZELLİKLER
- Su geçirmez PVC Blockout yüzey malzemesi ile 
dört mevsim kullanım imkânı.

- Bakım gerektirmez.

- Elektrostatik Toz Boya ile sınırsız renk seçimi.

- 70x150 – 90x150 ve 110x150 raylar ile isterseniz 11 
metreye kadar öne açılım imkânı.

- 100x100 ve 110x145 dikmeler ile sağlam taşıyıcı 
profiller.

- LED ışıklandırma ile konforlu mekân tasarımları 
sunar. Uzaktan kumandalı kısma, yükseltme ve 
kapatma, açma fonksiyonları.

- Yüksek Frekans yapıştırma makinasında özel 
olarak işlenen kumaş ve fitil detayları ile sorunsuz 
bir imalat ve uzun ömürlü kullanım.

- Ürünlerimiz uluslararası standartlarda ISO 9001 
ve CE sertifikalıdır.
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•  Ürünlerimiz yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı yapılmış elektrostatik toz boya ile 
boyanmaktadır.

•  Blackout Kumaş sistemleri %100 ışık geçirmez, 3 katmanlı ve alev almaz özel bir 
yapıya sahiptir.

•  İçerisinde bulunan alev alma önleyici sır ile kaplı katman, arkasındaki ışık geçirmez 
katman ve öndeki polyester katman ile hem renk hem de desenden ödün vermez.

•  Ürünümüz, 1150cm’ye kadar açılabildiği için tek parça çalışan sistemler arasında en 
yüksek kapatma alanı sağlayan gölgelendirme ürünleri arasında yer alır.

•  Özel tasarımlı kalın rayları sayesinde yüksek dayanıklılık ve gücü temsil eder.
•  Geniş veya dar tüm alanlarınız için tasarlandı.
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•  Ürünümüz, elektrostatik toz boya ile sınırsız renk seçeneği sunar ve 100x100 veya 
110x145 mm taşıyıcı ön direkleri ile dekoratif ve şık görünüm sağlar. 

•  70x150 – 90x150 veya 110x150 mm rayları sayesinde güçlü bir yapıya sahiptir.
•  Uzaktan kumandalı sistemi sayesinde tek tuşla açıp kapatılabilir ve su geçirmez PVC 

blockout yüzey malzemesi ile dört mevsim kullanıma uygun hale getirilmiştir.
•  Ürünümüz frekans makinasında işlenen blockout sistemi ile sorunsuz bir imalat ve 

daha uzun kullanım ömrü sağlar.
•  Bakım gerektirmeyen özel tasarım sistemine sahiptir ve opsiyonel olarak gömme LED 

aydınlatma sistemi de sunulmaktadır.
•  Mevsim şartlarına yüksek dayanımlı olarak tasarlanmıştır.
•  Elektrostatik toz boyalı veya çinko kaplı bağlantı ekipmanlarına sahiptir.
•  Ürünlerimiz ISO 9001 ve CE sertifikalıdır ve uluslararası standartlarda üretilmiştir.

Kullanılan motor markaları:Kullanılan kumaş markaları: Kullanılan toz boya markaları:
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ROLLING ROOF
P E R G O L A
 Rolling Roof sistemi bağımsız bir yapı sağlayan kalın raylı 
alüminyum sütunlardan destek alır ve ayrıca maksimum destek 
için doğrudan bir duvara monte edilebilir. Çoklu sistemler, 
flanş plakaları ve çelik destek yapıları ile dayanıklılığı tamamen 
korurken, kullanılabilir alanlarını genişletmek için daha geniş 
alanlar sağlar. 

 Bu sistem, daha iyi iklim kontrolü elde etmek için yalıtılabilen 
yüksek kaliteli alüminyum panjurlarla dış mekân konforunu 
karşılamak için UV koruması ve hava durumu
çözümleri sağlar.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Her mekânda kullanıma uygun olarak dünya 
standartlarında tasarlanmış katlanır çatı sistemi, 
katlanma ve toplanma hareketini aynı anda 
sürdürdüğü için tüm mevsim şartlarında kullanılır. 

- Alüminyum yapısı ile paslanma riskinin olmadığı 
hareketli paneller yardımıyla, istenen düzeyde gölge 
ve değişen hava koşullarına karşı koruma sağlar. 

- Geniş yelpazeli renk çeşitleri ile mekanınızda estetik 
bir görünüm sunarken, aynı zamanda toz, kum ve 
benzeri alerjenlerin aşağı düşmesini engelleyerek 
hijyeni korur.

- Alternatif açılır tavan sistemlerine kıyasa, 
katlanma ve toplanma hareketini aynı anda 
sürdürerek kullanışlılığını ve mekân konfor kalitenizi 
artırır.

- Hareketli paneller havalandırma işlemini 
sürdürürken, her açıya uygunluklarıyla istenilen 
güneş ışığı oranını da mekanınızda tutar. 

- Tüm mevsim şartlarına uygundur, yağmur ve 
kardan etkilenmeden havalandırmayı sürdürür. 

- Özellikle sigara yasağının uygulandığı ortamlar 
için kullanışlıdır.

- Motorlu sisteme sahiptir ve uzaktan kumanda ile 
kontrol edilir.

- Alüminyumdan yapıldığı için uzun ömürlüdür, 
paslanmaz. 17
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•  Renklendirilmesi elektro statik fırın boyası ile yapıldığı için geniş yelpazeli seçenekleri 
vardır.

•  Tüm alanlara uygun, estetik ve mekânın güzelliğini artıracak şekilde tasarlanır.
•  Kapalı konumda da bu şıklığı taşır.
•  Alüminyum lamel ve kanal contası ile su ve kir izolasyonu sağlar.
•  Ortamı alerjen ve kirli etkenlerden temizler.
•  Her açıya ayarlanabilen, hareketli panellerle istenilen oranda gölgelendirme sunar.
•  Toz ve benzeri bileşenlerin yüzeyi geçmesine engel olarak hijyeni korur.
•  Çatıya çıkmaya gereksinim olmadan, kolay temizlik şartlarını sağlar.
•  Geniş renk yelpazesi ile her ortamın estetiğine uyar.
•  Sistem ideal olarak %5 ile %8 arasında eğim ile çalışır.
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•  Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına uygun, 5 yıl motor ve 2 yıl sistem 
garantisi mevcuttur.

•  Geri toplanma hareketi ve eksenel panel hareketi için aynı motor kullanılır. Sistem Tek 
motorludur.

•  Hareketli çatısı Alüminyumdan yapılır ve fitiller EPDM dir.
•  Eksenel olarak 105 derece açıdan fazla açılabilen panellerden oluşur.
•  Sistemde 7580 Briner Sertlik özelliğinde, 6063 – T6 F25 Alüminyum profiller kullanılır.
•  Dikey taşıyıcı profiller 16 cm x 14 cm, yatay taşıyıcı profiller 12 cm x 18 cm’den oluşur.
•  Dışarı taşmayacak şekilde tasarlanmış Alüminyum oluk detayı ile suyu taşıyıcı 

ayaklardan dışarı taşır.
•  Alüminyum lamel ve kanal contası yardımıyla su ve kir izolasyonu sağlar.
•  Motorlu sistem, uzaktan kumanda ile kontrol edilir.
•  Kullanım hatalarını önlemek amacıyla otomasyon sistemi ile entegre edilir.
•  Elektro statik fırın boyası ile renklendirmesi yapılır.

Kullanılan motor markaları: Kullanılan toz boya markaları:



TENTE

KASETLİ TENTE

KLASİK MAFSALLI 
TENTE
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WINTENT PENCERE
 TENTESİ

T MODÜL TENTE
ÇİFT AÇILIM

KÖRÜKLÜ VE SABİT
 DEKORATİF TENTE
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KASETLİ 
T E N T E
 Kolay kullanışlı ve tamamen toplanabilen mekanizması 
sayesinde hava  şartlarından etkilenmez tentenizi olumsuz 
hava şartlarının etkisinden  korumak için tasarlanan 
alüminyum kaset sayesinde tentenizin ömrünü  uzatır ve temiz 
kalmasını sağlar.

 Motorlu ve manuel seçenekleri, geniş iskelet ve akrilik kumaş 
seçenekleriyle mekanlarınıza değer katar.  Rüzgar ve güneş 
sensörü eklenerek siz evinizden uzakta olsanızda  tentenizi ve 
yaşam alanlarınızdaki konforu korur. 

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Yağmurlu ve güneşli havalarda dış mekanlarınızı 
kullanılabilir kılar.
 
- Değişik renk seçenekleriyle mekanlarınıza şıklık 
katar.

- Bahçelerinizde ve dış mekanlarınızda keyifli 
alanlar yaratır. 

- Motorlu ve  manuel olarak kullanılabilir. 

- Rüzgar ev güneş sensörü eklenerek uzaktan  
kumanda edilebilir.

- İthal akrilik kumaş seçenekleriyle tarzınızı yansıtır.

- Alüminyum iskeleti sayesinde uzun süreli koruma 
ile tentenizin ömrünü  uzatır.

- Nokta spot eklenebilir kasası sayesinde dış 
mekan aydınlatma  sorununuza çözüm sunar İthal 
akrilik kumaşı sayesinde solma sızdırma  problemi 
yaşatmaz.

- Her türlü hava koşuluna uyumlu ve  yüksek 
mukavemetli alüminyum yapısı ve  farklılaşan bir 
çok özelliğiyle size farklı  deneyimler sunuyor.

- Çalışma esası olarak; tente kumaşı , profil  kasetin 
içinde saklanmaktadır. Bu sayede kumaşın uzun 
ömürlü olması sağlanmaktadır.

- Bu kaset sistemi kapalı  konumdayken de çok şık 
bir görüntü  oluşturmaktadır. 25
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•  Tente’de kullanılan Akrilik kumaşların  5 Yıl Solmazlık Garantisi Mevcuttur.
•  5 Yıl Motor garantisi Mevcuttur.
•  Sistem Standart Beyaz Renktir.
•  Kompakt Şık Tasarım.
•  Kumaşı Ve Mekanizmayı Dış Etkenlerden Koruyan Tam Kaset.
•  Alüminyum Enjeksiyon Döküm Parçaları.
•  Elektrostatik Toz Boya (ral kataloğu renkleri standartı ral 9016 beyaz)
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•  Paslanmaz inox Bağlantı Civataları Ve Pimler. 
•  150, 200, 250, 300 Cm İleri Açılım.
•  200-700 Cm Tek Parça Genişlik. 
•  45 Dereceye Kadar Kademesiz Ayarlanabilir Eğim.
•  Butonlu Ya Da Uzaktan Kumandalı Kontrol.
•  Rüzgar Ve Güneş Sensörü Seçeneği.
•  2 Yıl Sistem 5 Yıl Motor Garantilidir. ( Uluslararası ISO 9001 & 

CE Standartlarına  Uygundur. )

Kullanılan motor markaları:Kullanılan kumaş markaları: Kullanılan toz boya markaları:

28
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KLASİK 
MAFSALLI
T E N T E
 Farklı renk ve desen seçenekleri ile, Klasik Mafsallı Tente, 
balkon ve işyerlerinize estetik bir görünüm katar. Açık alandaki 
konforunuzu zenginleştirmek için tasarlanmıştır.

 Mafsallı Tente seçenekleri arasında en ekonomik olan bu 
ürün, sadece yaz aylarına değil, diğer mevsim şartlarına da 
uygundur. Yırtılmaya dayanıklı kumaşlar, yağmur suları ve 
kirleri üzerinde taşımaz. Bu nedenle de bakım gerektirmez. 
Kolaylıkla monte edilir ve yapısında bulunan alüminyum 
parçalar sebebiyle paslanmaz.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Her Bütçeye uygun, ekonomik ve uzun ömürlüdür.
 
- Manuel ve otomatik kullanım seçenekleri bulunur.

- Motorlu sistemlere tercihlere göre sensor 
uygulanabilir. 

- Pratik kullanımlıdır ve bakım gerektirmez. 

- Açık alandaki konfor seviyesini en yüksek kaliteye 
çıkarmak için tasarlanmış olan Klasik Mafsallı Tente, 
güneşe ve yağmura karşı koruyucudur.

- İsteğiniz doğrultusunda, duvara veya tavana 
monte edilebilir.

- Sıcak günlerde gölgelendirme, yağmurlu günlerde 
sudan korunma sağlar.

- Yapısındaki özel kumaşlar su geçirmezdir. Yağmur 
suyunu, tozu ve kiri üzerinde barındırmaz. Bu 
nedenle bakımı kolaydır.

- Aynı zamanda yırtılmaya karşı dayanıklı olan 
bu kumaşlar, rüzgârlı günlerde bile kullanıma 
uygundur. Zengin renk seçenekleri ile her mekâna 
şıklık katar.

- İnox-paslanmaz bağlantılar ve cıvatalar kullanılır. 
Bu sayede uzun ömürlüdür, sık sık değiştirilmesi 
gerekmez. Yüksek kalitelidir ve alternatiflerine 
kıyasla, en ekonomik seçenektir.

- Sadece balkonlarda değil, işyerlerinde de kullanım 
için idealdir.bir görüntü  oluşturmaktadır.



32



33

•  Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına uygun, 5 yıl motor ve 2 yıl sistem 
garantisi mevcuttur.

•  5 yıl kumaş garantisi bulunmaktadır.
•  Duvara ve tavana monte edilebilir.
•  İNOX paslanmaz bağlantılar ve cıvatalar kullanılır.
•  Yapısında, alüminyum enjeksiyon döküm parçalar vardır.
•  Kademesiz ayarlanabilir, 0-45 derece aralığında eğim açısına sahiptir.
•  Standart olarak 200 cm-700 cm aralığında tek parça cephe genişliği olanağı vardır.
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•  Öne açılım 200cm ile sınırlandırılıp motorlu seçenek tercih edildiğinde 11 metreye 
kadar tek parça yapılabilir.  

•  150cm-300 cm aralığında ileri doğru açılabilir.
•  Motorlu sistem ile çalışan ürünlere rüzgar ve güneş sensörleri eklenebilir. 
•  Motorlu sistem uzaktan kumanda veya duvar tipi buton ile yönlendirilir.
•  Su geçirmez, solmayan kumaş kullanılır.
•  Kumaş yırtılmaya ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

Kullanılan motor markaları:Kullanılan kumaş markaları: Kullanılan toz boya markaları:
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WINTENT 
PENCERE
T E N T E S İ
 Pencere ve vitrin camlarına modern ve estetik dokunuş taşıyan 
Wintent Pencere Tentesi, çok kullanımlı özelliğe sahiptir. Geniş 
renk seçenekleri vardır. Gölgelendirme sunmanın yanı sıra, 
vitrinde sergilenen ürünleri zararlı güneş ışınlarından korur. 

 Ürünlerinizin renklerinin solmasına engel olur. Sistemindeki 
paslanmaz, kuvvetli yaylar ve açılıp kapanmasını sağlayan 
kollar, kumaşı gergin tutar. Bu sayede rüzgara ve yağmura 
karşı direnç kazanır. Aynı zamanda, gergin kumaş yağmur 
sularını biriktirmez.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Motorlu ve manuel sisteme sahiptir.
 
- Eğimi 0 ile 180 derece arasında ayarlanabilir.

- Su geçirmez kumaşı vardır. 

- Kollar istek ve ihtiyaca göre düz veya bükümlü 
olabilir. 

- Geniş kullanım alanlarına sahip olan Wintent 
Pencere Tentesi, pencerelerinize modern ve şık 
görünüm kazandırır.

- Geniş yelpazeli renk seçenekleri ile her mekânın 
dekorasyonuna uyum sağlar. Kolayca montaj 
edilebilen bu tente, manuel ve motorlu olmak üzere 
iki seçeneğe sahiptir.

- Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. İsteğe göre 
motorlu sistemlere sensörler eklenebilir.

- Estetik tasarımında bulunan alüminyum kaset 
paslanmaz, uzun ömürlü kullanım fırsatı sunar. 

- Güçlü ve dayanıklı yaylar pratik bir kullanım 
sağlar. Açılıp kapanmasını kolaylaştırmanın yanı 
sıra, tentenin istenilen açı eğimine uygulanmasına 
olanak verir.

- Gergin kumaşı her mevsim koşullarına karşı 
dayanıklıdır. Yüksek kalitelidir, kolaylıkla yırtılmaz.

- Yağmur sularını üzerinde biriktirmez. 0° ila 180° 
arası açı ayarına sahiptir. İstenilen oranda güneş 
ışığının mekana girmesini sağlar.
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•  Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına uygun, 5 yıl motor ve 2 yıl sistem 
garantisi mevcuttur.

•  5 yıl kumaş garantisi bulunmaktadır.
•  0° ila 180° arası açı ayarına sahiptir.
•  Enjeksiyon döküm parçaları alüminyumdur.
•  Ekstrüzyon profilleri ve plakaları yapısında alüminyum bulunur.
•  Paslanmaz İNOX bağlantı cıvataları ve pimleri kullanılır.
•  Kumaşı koruyan kompakt kaset sistemine sahiptir.
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•  Yaylı kollar kumaşı gergin tutar.  
•  Manuel veya motorlu çalışır.
•  Motorlu sistemlerde rüzgar ve güneş sensörü seçenekleri mevcuttur. 
•  Maksimum eni ve açılımı istenen ölçülere göre değişmektedir.
•  Zengin renk seçenekleri vardır.

Kullanılan motor markaları:Kullanılan kumaş markaları: Kullanılan toz boya markaları:
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T MODÜL TENTE
Ç İ F T  A Ç I L I M
 İki profil ayak üzerine monte edilen T Modül Tente Çift Açılım, 
özellikle geniş alan konfor seviyesini artırmak için modern ve 
şık bir çözümdür. İstek ve ihtiyaçlar doğrultusunda sabit veya 
tekerlekli mekanizma ile üretilir.

 Hem manuel hem de motorlu sistem seçenekleri sunan bu 
tente, özellikle geniş bahçeli yazlıklar, kafe ve restaurantlar için 
tercih edilir. Mevsimsel şartlara dayanıklı kumaşının geniş renk 
seçenekleri mevcuttur.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Çift yöne açılımı ile geniş alanlı kullanım seçeneği 
sunar. Sabit ve tekerlekli olarak iki şekilde tasarlanır.
 
- Yapısındaki kumaş mevsimsel şartlara karşı 
dayanıklıdır. İskelet ve bağlantılarındaki alüminyum 
paslanmayı önler.

- Mafsallı ve çift yöne açılımlı tasarıma sahip T Modül 
Tente Çift Açılım, geniş alan kullanımları için elverişli bir 
üründür.

- Çift taraflı alüminyum saçak ve üst koruma profilleri 
bulundurur. Makas konstrüksiyonu uygun şartları 
karşılayan bir zemine sabitlenebilir.

- Tekerlekli plakalar üzerine de işlenebilir. Bu da hareket 
özgürlüğü sağlayarak kullanım mekanını genişletir.

- Alternatif tentelere kıyasla en büyük avantajı da 
bu özelliğidir. Bu nedenle özellikle büyük bahçeli 
yazlıklarda, otel bahçelerinde, açık alan seminerlerde, 
kafe ve restoranlarda kullanılır. 

- Ayrıca dayanıklı kumaşı sayesinde sadece yaz 
aylarında değil, diğer mevsimlerde de kar ve 
yağmurdan korunmak için tercih edilir.

- Kullanıldığı açık alana kaliteli güzellik katan bu 
tente, farklı renk seçeneklerine de sahiptir. Özel kumaşı 
kolaylıkla rengini kaybetmez. Uzun süre kullanılabilir.
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•  Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına uygun, 5 yıl motor ve 2 yıl sistem 
garantisi mevcuttur.

•  5 yıl kumaş garantisi bulunmaktadır.
•  Mafsallı ve çift yöne açılımlı tasarıma sahiptir.
•  Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemi vardır  ve dayanıklıdır.
•  Maksimum açılım ölçüsü 3 metre, maksimum genişlik ölçüsü ise açılıma bağlı olarak 

tek parçada 11 metredir.
•  Döküm parçaları ve profilleri alüminyum enjeksiyondan yapılır. 
•  Paslanmaz İNOX bağlantı ve civatalar kullanılır.
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•  Manuel ve motorlu sistem seçenekleri sunar.  
•  Motorlu sisteme güneş ve rüzgar sensörleri eklenebilir.
•  Motorlu sistem uzaktan kumanda ile kontrol edilir. 
•  0° ile 45° arası kademesiz eğim ayarı mevcuttur.
•  Yere sabit ya da tekerlekli mekanizmaya sahiptir.

Kullanılan motor markaları:Kullanılan kumaş markaları: Kullanılan toz boya markaları:
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KÖRÜKLÜ VE
SABİT DEKORATİF
T E N T E L E R
 Dekoratif ve dikkat çekici Körüklü ve Sabit Dekoratif Tenteler, 
çeşitli mekanlarda sıklıkla kullanılan bir tente çeşididir. Oldukça 
zengin renk ve desen seçeneklerine sahiptir. Yapısında yüksek 
kaliteli kumaş vardır. Paslanmaz montaj ve bağlantı parçaları 
bulundurur. Uzun ömürlü kullanım sağlar.

 İstek ve ihtiyaç doğrultusunda ebatları değişebilir. Değişen 
mevsim şartlarına karşı dayanıklıdır. Kolay kullanımlı bu 
tenteler, bulunduğu ortamın kalite ve konfor derecesini artırmak 
için tasarlanmıştır.

Daha fazla  bilgi için:
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KÖRÜKLÜ VE
SABİT DEKORATİF
T E N T E L E R



ÖZELLİKLER
- Her mevsim kullanıma uygundur.
 
- Renk ve tasarım çeşitliliği fazladır.

- Kumaşı uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

- Kurulumu ve kullanımı kolaydır.

- Modern görünümlü Körüklü ve Sabit Dekoratif 
Tenteler, hem dış mekanlarda hem de iç cephelerde 
kullanıma elverişlidir.

- Bulunduğu ortama kattığı güzelliğin yanı sıra, 
mevsimsel dış etkenlere karşı dayanıklılığı ile tercih 
edilen bir üründür. 

- Güneş ışınlarına karşı gölge, yağmura karşı 
barınak sağlar. Genellikle kapı ve pencerelerin saçak 
bölümlerine monte edilir.

- Montaj ve bağlantı parçalarında paslanmaz 
İNOX kullanılır. Alüminyum iskeleti uzun ömürlü 
kullanım sağlar.

- Kullanıldığı ortamın mimari dekorasyonunu 
tamamlayacak şekilde tasarlanır. Bu nedenle, 
sadece renk ve desen çeşitleri ile değil, aynı 
zamanda ebat ve tasarım çeşitleriyle de dikkat 
çeker.

-Belirli bir bölgeye sabitlenen bu tente, manuel ip 
kontrol mekanizmasına sahiptir. Gerekli görüldüğü 
takdirde, kolaylıkla açılıp kapanabilir. Yapısındaki 
dayanıklı kumaş nedeniyle bakımı oldukça kolaydır. 49
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•  5 yıl kumaş garantisi bulunmaktadır. 
•  Ürün ebatları istek ve ihtiyaca göre değişir. 
•  Paslanmaz İNOX montaj ve bağlantı parçaları kullanılır. 
•  Açılır kapanır mekanizmalar manueldir. 
•  İple kontrol mekanizmasına sahiptir. 
•  Pres döküm menteşeli dirsek sistemi kullanılır. 
•  Alüminyum iskeleti paslanmaz. Çelik kutu profiller demir fosfat ile temizlenip 

elektrostatik toz boya ile fırınlanır. 
•  Akrilik kumaş kullanılır. 
•  Elektrostatik toz boya ile renklendirilir. 



CAM SİSTEMLERİ
53



AÇILIR KAPANIR
CAM TAVAN

GİYOTİN CAM

KIŞ BAHÇESİ
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AÇILIR KAPANIR
C A M  T A V A N

55

 Bulunduğu mekanın dekorasyonuna şıklık katan 
cam Açılır Kapanır Cam Tavan, her mevsimi ayrı bir 
güzellikte yaşamanızı sağlar.

 Güneş ışığının konforunu doyasıya yaşayabileceğiniz 
bu sistem, aynı zamanda kar ve yağmurlu günler 
içinde idealdir. Su geçirmeyen bu camlar, gökyüzünü 
sizlere daha da yaklaştırır. Bahçe ve teraslarda 
yararlanabileceğiniz bu ürün, açık alanlı iş yerleriniz 
içinde mükemmel bir seçimdir.  

Daha fazla bilgi için:



AÇILIR KAPANIR
C A M  T A V A N
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ÖZELLİKLER
- Çatı panellerinin açılıp kapanma işlemi motorla 
sağlanabilir.

- İstek ve ihtiyaca bağlı olarak şeffaf veya reflekte 
cam kullanılır.

- Kullanılan malzemeler ve aksesuarlar paslanmaz 
yapıdadır. Ayrıca istenirse, sisteme çeşitli renklerde 
tavan perdesi eklenebilir.

- Su geçirmeyen cam tavanlar, kar ve yağmurlu 
günlerde de kullanıma uygundur. Siz konfor 
içerisindeyken doğanın güzelliklerini sizlere taşır.

- Bulunduğu ortama estetik bir tasarım taşıyan Açılır 
Kapanır Cam Tavan, rahat ve güvenilir yapısıyla 
konforunuzu artırır..

- Bahçe, ev ve işyerlerinizdeki deneyim ve 
verimliliğinizi maksimum seviyeye çıkarır.

- En yüksek kaliteli ürünlerden oluşan bu sistem 
motorlar sayesinde çalışır.

- İsteğe bağlı olarak eklenen güneş ve yağmur 
sensörleri endişe duymadan ortamı havalandırma 
fırsatı sunar.

- Mobilyalarınızı dış etkenlere karşı güvende tutar. 
Gündüzleri güneş ışınlarından, geceleri yıldızlardan 
keyif almanızı sağlar.

- Camlara monte edilen gerekli aksesuarlar 
alüminyum içerdiği için paslanmaz. Uzun süreli 
kullanıma uygundur. 57
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•  Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına uygun, 5 yıl motor ve 2 yıl sistem 
garantisi mevcuttur.

•  Çatı sisteminin yapısını birbiri içerisinde toplanan 3 veya 4 panel oluşturur.
•  Sistemin açılma oranı 4/3 yada 3/2 olarak ayarlanabilir.
•  Sistem içerisindeki taşıyıcı profiller 450 cm de bir yerleştirilir.
•  Karkas profiller ebatları 100x200 ya da 100x150’dir.
•  Kullanılan profiller ve aksesuarlar alüminyum içerir, paslanmaz yapıdadır.

•  Camlar 10 mm (5 + 5) lamine yapıdadır.
•  Çatı eğimi %10 ila %25 arasındadır.
•  İsteğe yönelik 4mm + 16mm + 4 mm ısı cam kullanılır.
•  Camlar su geçirmez, kar ve benzeri yüke karşı dayanıklıdır.
•  İsteğe bağlı olarak güneş ve yağmur sensörleri eklenebilir. 
•  İsteğe bağlı yatay Zip tavan perdesi monte edilip güneş koruması sağlanabilir.
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GİYOTİN
C A M
 Motor 5 yıl süre ile Mekanik aksam 2 yıl süre ile tüm imalat ve 
montaj hatalarına karşı garantilidir.
Giyotin Cam Sistem, Somfy RF kumanda kontrollüdür. 
120nm- Tubular Motor kullanılmaktadır.

 Yüksek termik dayanıma sahiptir. Özel giyotin zamak kama. 
Tüm sistem Alüminyum Kromat uygulamasından sonra 
Elektrostatik Toz Boya ile boyanır.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Panorama pencere sistemleri yüksek güvenlik 
standartlarına sahiptir.

- Panorama Cam’ın patentli 4 ağızlı sonsuz vidalı 
hareket sistemi, sorunsuz çalışma ve yüksek düzey 
güvenlik sağlar. Çelik halat veya triger kayış 
kullanılmamaktadır.

- Hava sızdırmazlıkları EPDM conta sistemleriyle 
çözülmüştür.

- Panorama sistemin açılma ve kapanması buton 
veya kumanda kontrollü motor ile sağlanmaktadır.

- Panorama sistem panellerinde Uluslararası 
Avrupa standartlarına uygun olarak TEMPERLİ 
ve/veya her iki tarafı TEMPERLİ ve/veya LAMİNE 
edilmiş yüksek güvenlik camı kullanılmaktadır.

- Sistemde kullanılan cam kalınlıkları mesafe 
açılımlarına göre standart ölçülerimiz 8 mm’dir. 
Ayrıca 4mm + 16mm + 4 mm ısı cam kullanılır.

- Motorlu açılış kapanış sırasında istenilen 
pozisyonda durdurulma imkânı sağlar. Sistem 
aşağıya toplandığında cam korkuluk görevi görür.

- Panorama ray sistemi ve çerçevesi T-6063-F22 
özel yapım alüminyum profilden üretilir. 

- Panorama Pencereler: %66 açıklık sağlayan 2’li, 
3’lü ve 4’lü panellerden oluşan sistemlerdir. Üst 2 
veya 3 panel, sabit alt panelin önüne toplanır.
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•  Dik profil olmaksızın tüm genişliğinizi kullanarak engelsiz bir manzaraya sahip olma 
olanağı sunar.

•  Panorama pencere sistemlerini insanları rahatsız etmeden bir dokunuş ile açıp, 
kapatın. Panorama pencere sistemleri tam açıldığında bile güvenlik korkuluğuna sahip 
olmanızı sağlar.

•  Cam kenarı kullanım alanlarını artırır, daha fazla cam kenarı masalara sahip olmanızı 
ve manzaranızdan daha fazla ve etkili faydalanmanızı sağlar.

•  Panorama sistemleri ile içeri giren temiz hava akımını kontrol edin! İnsanları kontrolsüz 
rüzgarlara maruz bırakarak rahatsız etmeyin! Panorama sistemleri ihtiyacınız kadar 
açarak temiz hava için konforunuzdan ödün vermeyin.ihtiyacınız kadar açarak temiz 
hava için konforunuzdan ödün vermeyin. Özel tasarımlı kalın rayları sayesinde yüksek 
dayanıklılık ve gücü temsil eder.

•  Geniş veya dar tüm alanlarınız için tasarlandı.
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•  Dik profil olmaksızın tüm genişliğinizi kullanarak engelsiz bir manzaraya sahip olma 
olanağı sunar.

•  Panorama pencere sistemlerini insanları rahatsız etmeden bir dokunuş ile açıp, 
kapatın.

•  Panorama pencere sistemleri tam açıldığında bile güvenlik korkuluğuna sahip olmanızı 
sağlar

•  Cam kenarı kullanım alanlarını artırır, daha fazla cam kenarı masalara sahip olmanızı 
ve manzaranızdan daha fazla ve etkili faydalanmanızı sağlar.

•  Panorama sistemleri ile içeri giren temiz hava akımını kontrol edin! İnsanları kontrolsüz 
rüzgarlara maruz bırakarak rahatsız etmeyin! Panorama sistemleri ihtiyacınız kadar 
açarak temiz hava için konforunuzdan ödün vermeyin.



67

KIŞ
B A H Ç E S İ
 Bahçe keyfinizi soğuk hava koşullarının bölmemesi için 
tasarlanan Kış Bahçesi (Winter Garden), doğayla iç içe olmayı 
sevenler için estetik bir seçenektir.
 
 İster bahçenizin bir köşesinde isterseniz de çatılarda kurulabilen 
bu alanlar, ısı yalıtım sistemine sahiptir. Böylece hem bitkileriniz 
için ideal sera görevi görür, hem de sizlerin evde geçirdiğiniz 
zaman kalitesini artırır. Uzun süre kullanabileceğiniz bu 
bahçeler isteğiniz doğrultusunda tasarlanır. 

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- İsteğe ve ortam koşullarına göre tasarlanabilir.

- Yapısında ısıcam ve Alüminyum kullanılır. 

- Paslanmaz ve uzun ömürlüdür. 

- Enerji tasarrufu sağlar. - Alüminyumdan yapıldığı 
için uzun ömürlüdür, paslanmaz.

- Kış aylarında kaliteli bahçe zevkini sizlere taşıyan 
Kış Bahçesi (Winter Garden), hızlı inşa edilir bir 
sisteme sahiptir. Kurulumu uzun sürmez.

- Bahçe ve çatılara estetik bir görünüm taşır.

- İstek ve ihtiyaçlar doğrultusunda tasarımı cam, 
solid polikarbon levha oluklu polikarbon levha veya 
bir kısmı cam olarak hazırlanabilir.

- İskeletinde yüksek kaliteli ve paslanmaz 
malzemeler kullanılır. Bu nedenle kış aylarındaki 
hava koşullarına karşı oldukça dayanıklıdır.

- Isıcam kullanıldığında ısı kaybını yaklaşık %50 
oranda azaltarak ortamı sıcak tutar. Enerji tasarrufu 
için idealdir.

- Özellikle kış aylarına özel tasarlanmış olsa da, 
sistemindeki alüminyum ve diğer malzemeler her 
mevsim koşullarına dayanıklıdır. Bu nedenle dört 
mevsim için de kullanıma uygundur.
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•  Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına uygun, 5 yıl motor ve 2 yıl sistem 
garantisi mevcuttur. 

•  Tasarım ölçüleri ve çatı eğimi isteğe göre yapılır. 
•  Isıcam kullanılarak enerji tasarrufu sağlanır. 
•  Isı kaybını yaklaşık %50 oranında azaltır. 
•  Tamamı Cam veya bir kısmı cam olarak hazırlanabilir. 
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•  İsteğe bağlı katlanır veya sürme cam sistemi eklenebilir. 
•  Yapı malzemesi olarak Alüminyum tercih edilir. 
•  Isı ve ses yalıtım özellikleri vardır. 
•  Su geçirmez ve kar yüküne karşı dayanıklıdır. 
•  Uzun ömürlüdür, çürümez ve paslanmaz. 
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TEKNİK TEKSTİL PERDELER

DİKEY ZİP
PERDE
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YATAY ZİP
 PERDE

ŞEFFAF STOR

ŞEFFAF DİLİM
 PERDE



DİKEY ZİP 
P E R D E
 Fermuarlı perde olarakta bilinen Dikey Zip Perde, dış 
mekanlara şık ve modern bir tasarım sunar. Oldukça ekonomik 
ve uzun süreli kullanıma uygundur. İster evlerinizde isterseniz 
de işyerlerinizde kullanabileceğiniz bu ürün, kullanışlı ve bir o 
kadar da zahmetsizdir.
  
 Geniş renk yelpazesiyle ve yüksek kaliteli kumaşıyla dikkat 
çekicidir. Ayrıca, rüzgar ve yağmurdan kaynaklanan aşınma ve 
yırtılmaya karşı oldukça dayanıklıdır.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Motor ile çalışan bir sisteme sahiptir.

- Yüksek kaliteli kumaşı hava koşullarına karşı 
dayanıklıdır.

- Zengin renk seçenekleri bulunur. Uzun ömürlü ve 
kullanışlıdır.

- Motorlu sistem ile çalışan Dikey Zip Perde, her 
mekanın mimari estetiğine uygun kalitede üretilir.

- Kullanım kolaylığı yüksek olan bu ürün hem iç 
hem de dış cepheler için uygundur. Dış cephelerde 
kullanımı idealdir. Yüksek ısı yalıtımı sağlar. 

- İç cephelerde tercih edildiğinde dahi ısı yalıtımı 
sağlar. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için 
ışık yalıtımı sağlar.

- Bu nedenle farklı sektörlerde hizmet veren işyerleri 
tarafından özellikle tercih edilir. Hafif ve dayanıklı 
bir kumaş yapısı vardır. Bakım ve temizliği zahmet 
gerektirmeyen bu perdelerin kumaşları mevsim 
koşullarıyla gelen aşınma ve yırtılma benzeri 
sorunları ortadan kaldırır.

- Yaz aylarında gölge sağlarken, yağmurlu ve 
rüzgarlı günlerde cam ve mekanlarınızı korur.

- Tozlu ve kirli havanın mekana girmesine engel olur. 
Kolaylıkla açılıp kapanabilirler.
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•  Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına uygun, 5 yıl motor ve 2 yıl sistem 
garantisi mevcuttur.

•  5 yıl kumaş garantisi bulunmaktadır.
•  Hem iç hem de dış cephelerde kullanılabilir.
•  İç cephe kullanımlarında %30 oranında ısı tasarrufu sağlar.
•  Zip Perde sistemleri motor ile çalışır.
•  Uzaktan kumanda veya duvar kumanda aparatı ile açılıp kapanması kontrol 

edilir.
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•  İsteğe göre rüzgar ve yağmur sensörleri eklenebilir.
•  Kompozit malzemeden üretilir.
•  Yüksek hızda esen rüzgara karşı delikli yapısı sebebiyle yüksek dayanım gösterir.
•  Kumaş sistemi su geçirmez olarak tasarlanmıştır.
•  Aşınma ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır.
•  Kullanışlıdır ve bakımı kolaydır.

Kullanılan motor markaları:Kullanılan kumaş markaları: Kullanılan toz boya markaları:
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YATAY ZİP 
P E R D E
 Cam Çatılarınız ve kış bahçeleriniz için tasarlanan Yatay Zip 
Perde, seçtiğiniz mekanın dekorasyonunu tamamlayan şık ve 
modern görünüme sahiptir. Güneş ışınlarından istenilen oranda 
faydalanılmasını sağlar.

 En üst kalitede üretilen kumaşı yağmur ve rüzgara karşı 
dayanıklıdır. Aynı zamanda mobilya ve ürünlerinizi de hava 
koşullarından korur. Motorlu sistemi ile kullanımı oldukça 
kolaydır.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Açılı sistemiyle çatılar için uygundur.

- Motorlu sistem ile çalışır, sensör eklenebilir.

- Tüm hava koşullarına dayanıklı kumaş kullanılır.

- Her zevke uygun renk ve desen seçenekleri vardır.

- Eğimli cam çatılara güzellik katan Yatay Zip 
Perde, sunduğu birçok kullanışlı özellik ile oldukça 
tercih edilen bir üründür. 

- Hem kış bahçelerinde hem de cam çatılı ev ve 
işyerlerinde kullanılır.

- Kumanda ya da duvar butonla kontrolü 
sağlanabilen motorlu sistem paslanmaz parçalar ve 
gergin perdeden oluşur.

- Güneş ışınlarına karşı gölge sunar. Perde, soğuk ve 
sert hava koşullarına karşı dayanıklı olarak üretilir.

- Eriyen kar ve yağmur sularının geçmesine engel 
olarak mekan kuruluğunu korur. Aynı zamanda toz 
ve kire karşı filtre görevi gördüğü için ortam hijyenini 
sağlar.

- Farklı renk seçenekleri vardır ve uzun ömürlü 
kullanıma uygundur. Çatı çözümleri alternatiflerine 
kıyasla ekonomik bir seçenektir.

- Modern ve şık tasarımı dış mekanlarınıza estetik 
bir görünüm sunar.
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•  Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına uygun, 5 yıl motor ve 2 yıl sistem 
garantisi mevcuttur.

•  5 yıl kumaş garantisi bulunmaktadır.
•  Yenilikçi ve açılı fermuar sistemi kullanılır.
•  Motorlu sistem garantili ve uzun kullanımlıdır.
•  Uzaktan kumanda veya duvar buton ile kontrol edilir.
•  Sistem içerisindeki malzemeler paslanmaz ve yüksek kalitelidir.
•  Sistemin yaylı mekanizması ile ultra gergin kumaş görünümü sağlanır.
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•  Isı yalıtımıyla enerji tasarrufu sağlar.
•  Özel kumaşı su geçirmez özelliğe sahiptir.
•  Kumaşı yıpranma ve aşınmaya karşı yüksek dayanımlıdır.
•  Yüksek hızda rüzgara karşı delikli yapısı sayesinde ekstra dayanıklıdır.
•  Birçok farklı yüzeye Entegre edilebilen taşıyıcı ayaklar kullanılır.

Kullanılan motor markaları:Kullanılan kumaş markaları: Kullanılan toz boya markaları:
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ŞEFFAF
S T O R
 Saydam görüntüye sahip, Şeffaf Stor, bulunduğu mekânın 
görüntüsünü ve renk düzenini etkilemeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. Saydam branda güneş ışınlarının zararlarından 
korur. Aynı zamanda rüzgâr ve yağmura karşı da dirençlidir. Isı 
yalıtım özelliğiyle enerji tasarrufu sağlar. 

 Şeffaflığı sayesinde mekânın içinden dış ortamı rahatlıkla 
görme fırsatı sunar. Farklı açıklık yüzdeleriyle, istek ve ihtiyaca 
göre tasarımları bulunur.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Manuel ve motorlu seçenekleri bulunur. Yalıtım 
özellikleri mevcuttur.

- Bulunduğu mekânın görselliğini negatif etkilemez.

- Hem estetik bir görünüm hem de yalıtım ve 
korunma arayanlar için Şeffaf Stor ideal bir 
çözümdür. Gün içinde dış ortamı, iç mekân gizliliğini 
koruyarak izlemek için elverişlidir.

- Yapısında fermuar sistemi bulunur, manuel ve 
motorlu olmak üzere iki çeşit hizmet sunar. Kumaşı 
özel örgülerle tasarlanır. Bu nedenle açıklık, yani 
şeffaflık yüzdesi kumaşa ve kalitesine göre değişir.

- Ürünün kristal şeffaf pvc brandası aynı zamanda 
aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır. 

- Yalıtım özelliğine sahiptir. Bakımı oldukça kolaydır.

- Perde gerilimini ve kontrolü sağlayan ek parçalar 
paslanmaz metalden yapılır.

- Matlaşma, sararma benzeri etkilerden korunmak 
amacıyla özel kimyasallar ile üretilir.

- Motorlu sistem uzaktan kumanda veya duvar 
buton ile kontrol edilir.
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•  Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına uygun, 5 yıl motor ve 2 yıl sistem 
garantisi mevcuttur.

•  1000g/m² ağırlığında Kristal Şeffaf PVC Branda kullanılır.
•  5 yıl branda garantisi bulunmaktadır.
•  Yapısında fermuar sistemi bulunur.
•  Manuel ya da motorlu olarak üretilir.
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•  Kristal PVC Şeffaf Branda aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır.
•  Aksesuarlar alüminyum olduğu için paslanmaz.
•  Elektrostatik toz boya ile istenilen renkte üretilir.
•  Isı ve nem yalıtım özelliği mevcuttur.
•  Yalıtım özelliği ile enerji tasarrufu yapar.

Kullanılan motor markaları:Kullanılan kumaş markaları: Kullanılan toz boya markaları:
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ŞEFFAF DİLİM
P E R D E
 Modern ve kullanışlı yapısı ile özellikle fabrikalarda kullanılan 
Dilim Perde, sektörün en çok tercih edilen ürünleri arasındadır. 
Kullanımı ve bakımı oldukça kolay olan bu Şeffaf Dilim Perde, 
istenilen ölçülerde üretilir.

 Fabrika içi bölmeler, mekan girişleri ve birçok farklı alanda 
kullanılabilen Kasap Perde olarak da anılan sistem galvaniz 
ray askıları ile oldukça sağlamdır.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Paslanmaz yapıda kasası vardır. Uzun ömürlüdür. 
Matlaşmaz ve sararmaz. Saydam ve opak şeritlere 
sahip olan bu perde, hem gece hem de gündüz 
kullanımı için uygundur.

- Tavana, kornişe veya duvara monte edilebilir 
yapıdadır. Yıpranma ve yırtılmaya karşı dayanıklı olan 
kumaşı, nemden kolaylıkla zarar görmez.

PVC MATERYAL ÖZELLİKLERİ
- Paslanmaz yapıda kasası vardır. Hem bina içi hem de 
bina dışı uygulamalarda kullanılabilir.

- Gün ışığından sararmasını ve çatlamasını 
engelleyecek direnci sağlayan ultraviyole engelleyici 
içerir. Güneş ışığının ortama geçişini engellemez. 
Bileşimindeki alev geciktirici madde, yanmasını 
engeller.

- Sınırsız sayıda personel ve araç geçişine uygundur.
Saydamdır. PVC ürünlerimiz gözle görülür bir 
saydamlık kalitesine sahiptir.

- Neredeyse hiç görme kaybı olmadığı için güvenlik söz 
konusu olduğunda ayrı bir üstünlükleri vardır.

- Güvenlidir. PVC şerit ve plakalarımız yangına karşı 
dayanıklı bileşenler içermektedir ve daha güvenli 
kullanım için kenarları yuvarlanmıştır.

- Temizliği kolaydır. PVC malzemeleri temizlemek için 
sabunlu suyla yıkayıp durulamanız yeterlidir.
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     STANDART PVC ŞERİT
 
•  Standart PVC Şeritler ışık geçirgendir. Bileşimi UV engelleyici içerir. Bu nedenle 

yangına karşı koruma sağlar ve ultraviyole ışınların geçişini engeller.
•  Standart PVC Şeritler yaygın olarak PVC Şerit Kapı üretiminde, PVC Plakalar 

özel bölme uygulamaları üretiminde ve PVC Paneller PVC Çarpma Kapıların 
üretiminde kullanılır.

•  Bu ürünler –18 dereceye kadar kullanılabilir. Saydam, açık mavi renklidir.
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 ASKI SİSTEM
 
•  Askılar istenirse paslanmaz istenirse de galvaniz olarak tercih edilebilir.
•  Paslanmaz sacdan üretilmiş askı ve perçin plakaları gıda işletmelerinin 

kullanımına uygundur.
•  Her bir şerit tek tek takılıp çıkarılabilir.
•  Rahatça takıp çıkarılan şeritlerin temizliği kolaydır, dolayısıyla uzun ömürlü 

kullanılabilir.
•  Montaj işlemi kolay, ucuz ve kısa zamanda yapılabilir.
•  Bindirme oranı isteğe göre değiştirilebilir.

     MONTAJ ŞEKİLLERİ
 
      1. DUVAR (ALIN) MONTAJI
      2. TAVAN MONTAJI
•  Her iki durumda da aynı askı kullanılmaktadır.
•  Perde montajı yapılacak kapının (alanın) durumuna göre, sipariş esnasında 

tercih edilen montaj biçimi bildirilmelidir. 
•  Kapı yanlarında ve üstünde boşluk olması durumunda duvar (alın) montaj, 

boşluk olmayan durumda tavan montaj tercih edilmelidir.
•  Şeritlerin asılmasında resimde gösterilen sıra takip edilmelidir.

Kullanılan kumaş markaları:
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BRANDA UYGULAMALARI

HIZLI PVC
PERDE KAPI

FABRİKA
BÖLMELERİ
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BRANDA UYGULAMALARI FORKLİFT
BRANDASI

ASMA GERME
MEMBRAN

ARAÇ ÜSTÜ
UYGULAMALAR
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HIZLI PVC
P E R D E  K A P I

101

 İç ve dış mekanlar için uygun yapıda üretilen Hızlı 
PVC Kapı birçok farklı fonksiyon içeren bir üründür.

 Genellikle Alev yürütmez 650g/m² veya 900g/ m² 
branda kullanılır. Isı, koku, toz izolasyonu sağlamanın 
yanı sıra enerji tasarrufu da sağlar. Sessiz çalışan 
bir sisteme sahip olduğu için her mekan için uygun 
bir seçenektir. Farklı renk seçenekleriyle ortamın 
dekorasyonuna uyumlu olma özelliği vardır.

Daha fazla bilgi için:



HIZLI PVC
P E R D E  K A P I
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ÖZELLİKLER
- Alt baza ve destek barlarında çelik malzeme 
kullanılır.

- Isı toz,rüzgar gibi etkenlere karşı izolasyon sağlar.

- Farklı boyutlarda üretilir.

- Farklı renk seçenekleri mevcuttur.

- Kullanışlı yapıda üretilen Hızlı PVC Kapı genellikle 
fabrikaların iç ve dış cephelerinde kullanıma uygun 
yapıdadır.

- Kullanım yeri ve kişisel tercihlere bağlı olarak farklı 
boyut ve modellerde üretilir.

- Eşikli ya da eşiksiz olarak montaj edilir.

- Bakımı ve temizliğiyle avantaj sağlayan bu kapılar, 
yalıtım özelliği ile de enerji tasarrufuna yardımcı 
olur.

- Isı, koku, toz gibi etkenlere karşı yalıtım özelliği 
mevcuttur.

- Uzun ömürlüdür. 

- Alev alma sıcaklığı yüksek bir hammadde içerdiği 
için yangına karşı dirençlidir.

- Bu nedenle ahşap kapılara karşı en iyi alternatiftir.
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•  Dış darbe ve etkenlere dayanıklıdır.
•  Alev alma sıcaklığı yüksek, yangına karşı dirençlidir.
•  Kumandalı veya butonlu olarak otomasyon entegre edilebilir.
•  Manuel kilit uygulanabilir.
•  Branda destek barları çeliktendir.
•  Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına uygun, 5 yıl motor ve 2 yıl sistem 

garantisi mevcuttur.
•  5 yıl branda garantisi bulunmaktadır.
•  Kapı hızı saniyede 0.75m ile 1.2m arasında değişir.
•  Yüksek hızda rüzgara karşı dayanıklıdır.
•  Hammadde olarak esnek PVC ve Polyester kullanılır.
•  Isı yalıtım özelliğine sahiptir.
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Kullanılan motor markaları:Kullanılan kumaş markaları: Kullanılan toz boya markaları:



FABRİKA
B Ö L M E L E R İ
 Üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak ve çalışan güvenliğini 
sağlamak amacıyla, Fabrika Bölmeleri farklı sektör çalışanları 
tarafından tercih edilmektedir.

 Aynı zamanda hijyenik temizlik sağlayan bu bölmeler, istek 
ve ihtiyaç doğrultusunda tasarlanabilir. Yalıtım ve izolasyon 
özellikleri kullanılan malzemeye göre farklılık gösterir. Modern 
bir görünüm sağlamanın yanı sıra birçok fonksiyonel görevi de 
vardır. Fabrika ve atölye benzeri ortamlar için maliyeti uygun 
çözümler sunar.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Fabrika ve atölye benzeri üretim yapılan alanlar için 
elverişlidir.

- Yalıtım ve izolasyon özellikleri vardır.

- Uzun ömürlü yapıya sahiptir.

- Renk seçenekleri mevcuttur.

- Üretim yapılan alanlara duvarla bölmeye kıyasla 
daha avantajlı ve uygun maliyetli seçenek sunan 
Fabrika Bölmeleri, farklı sektör çalışanlarının 
ihtiyaçlarını karşılamak ve verimini artırmak amacıyla 
tasarlanır.

- Bağımsız alanlara ihtiyaç duyan imalathanelerin iş ve 
depolama sorunlarına çözüm sunar. 

- Sürgülü, raylı veya perde sistemli olarak üretilir ve 
kullanılır.

- Tasarımında genellikle branda veya şeffaf PVC 
malzeme tercih edilir.

- PVC malzemenin alev yürütmezlik özellikleri 
mevcuttur. Bu nedenle aleve karşı yüksek dirençlidir.

- İzolasyon ve yalıtım özellikleriyle çalışma konforunu 
artırır.

- Su geçirmez ve neme karşı dayanıklıdır. Bu sayede 
depolama alanı olarak da avantajları çoktur.

- Çift tarafı lamineli özelliktedir.
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FORKLİFT
B R A N D A S I
 Bahçe keyfinizi soğuk hava koşullarının bölmemesi için 
tasarlanan Kış Bahçesi (Winter Garden), doğayla iç içe olmayı 
sevenler için estetik bir seçenektir.
 
 İster bahçenizin bir köşesinde isterseniz de çatılarda kurulabilen 
bu alanlar, ısı yalıtım sistemine sahiptir. Böylece hem bitkileriniz 
için ideal sera görevi görür, hem de sizlerin evde geçirdiğiniz 
zaman kalitesini artırır. Uzun süre kullanabileceğiniz bu 
bahçeler isteğiniz doğrultusunda tasarlanır. 

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Sürücü güvenliği göz önüne alınarak üretilir.

- Ön kısmında görüşü sağlamak amacıyla Solid 
Polikarbon Levha kullanılır. Boyutları araca göre 
değişebilir. Araç estetiğini korumak amacıyla renk 
seçenekleri mevcuttur.

- Taşıma ve depolama benzeri nakliye işlemlerinin 
önem taşıdığı birçok sektörde Forklift Brandası 
fonksiyonel kolaylık sağlar. 

- Uygulama şekli sayesinde sadece sürücü 
güvenliğini değil, aynı zamanda ürünlerinizin 
güvenliğini garantiler.

- Kaliteli dikişleri ve fermuarları ile birlikte zorlu hava 
koşulları ve dış etkenlere karşı dirençlidir. Rüzgar hızı 
ve nemden kolaylıkla etkilenmez. 

- Fermuarlı sistemi ile açılıp kapanması kolaydır. 
Genelde şeffaf yapıdadır, araçlara uyumlu renk 
seçenekleri de mevcuttur.

- Ön kısmında, görüş açısına ve kalitesine engel 
olmamak amacıyla Solid Polibarkon Malzeme 
kullanılır. Bu cam benzeri ürün alev yürütmez 
yapıdadır.

- Yapısı gereği toz ve kir gibi etkenlere karşı yalıtım 
sağlar. Böylece sürücünün konfor ve güvenliği 
artırılıp, işlemlerinize farklı koşullara sahip 
ortamlarda devam etmenize yardımcı olur.
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ASMA GERME
M E M B R A N
 Çeşitli yaşam alanlarında uygulanabilen Asma Germe 
Membran, mükemmel form estetik ve fonksiyonelliğin 
buluşması ile oluşturulur. Bulunduğu ortama modern ve estetik 
bir görünüm kazandırır.

 700g/m² ile 1300g/m² arasında değişen ağırlıklara sahip 
özel 3 katmanlı brandaların çelik konstrüksyion ile buluşması ile 
oluşturulan yapılar sıcak daldırma galvaniz ve elektrostatik toz 
boya kaplaması ile uzun ömürlü kullanım fırsatı yaratır. Farklı 
iklim şartlarına uyum sağlar. Kurulacağı ortamın şartlarına 
göre tasarlanır ve farklı renk seçenekleri mevcuttur. 

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Kurulumunda ortam şartları göz önünde 
bulundurulur.

- Dar ve çok geni bir çok farklı uygulama alanı için 
elverişlidir. Özellikle geniş alanlarda kullanım için 
oldukça idealdir. Ancak kapalı  konumdayken de çok 
şık bir görüntü  oluşturmaktadır.

- Farklı iklim şartlarına uyumludur ve farklı renk 
seçenekleri mevcuttur.

- Özel brandası üzerine PVC veya PTFE kaplama 
uygulanır. Bu sayede güneş ışığı geçirgenliği 
ayarlanır. Hava şartlarına dayanıklılığı artırılır. 
Yırtılma ve yıpranmaya karşı daha fazla direnç elde 
eder.

- Taşıyıcı sisteminde ST37-ST52 çelik yapılar kullanılır. 
Bu yapılar sıcak daldırma galvaniz ve elektrostatik 
fırın toz boya ile kaplanır. Bu nedenle paslanmaz ve 
uzun ömürlü kullanıma uygundur.

- Kumaş gerginliğini sağlayan aksesuar ve 
malzemeler yüksek kaliteli, paslanmaz ve aynı şekilde 
dayanıklıdır. Esnek malzemeli yapılardır. Çok çeşitli 
tasarım oluşturabilme imkanı sunar. Bulunduğu 
ortama göre farklı dizaynda kurulabilir.

- Membran malzemesi hafiftir. Sistem istenildiği 
zaman sökülerek başka yere taşınabilir. Neme 
dayanıklıdır. Kar yükünü taşıyabilecek kapasitededir.
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•  Uluslararası ISO 9001 & CE Standartlarına uygundur ve 2 yıl sistem garantisi 
mevcuttur.

•  10 yıl özel branda garantisi bulunmaktadır.
•  Membran örtülerin yapısında polyester veya cam lifler bulunur.
•  Örtülerin üzerine PVC, PTFE veya silikon malzemeli kaplama yapılır.
•  Taşıyıcı sistem çelik içerir, özel kaplamalar sayesinde paslanmaz.
•  Kumaşın gerginliği ortam ve hava şartlarına bağlı olarak ayarlanabilir.
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•  Kumaş yapısına bağlı olarak ışık geçirgenlik oranı değişkendir.
•  Hava şartlarına karşı dirençlidir.
•  Kar yüküne dayanıklıdır.
•  Güneşten ve yağmurdan korunmak için estetik formları ile mükemmel çözümdür.
•  Şeffaf malzeme seçenekleri mevcuttur.
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Kullanılan motor markaları:Kullanılan kumaş markaları: Kullanılan toz boya markaları:
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ARAÇ ÜSTÜ
U Y G U L A M A L A R
 Araç Üstü Uygulamalar dış ortam veya ev ve ofislerinizde 
uyguladığınız çözümleri motorlu araçlarınıza taşımanıza 
yardımcı olur. Tente, çadır ve branda benzeri uygulamalarla 
konfor seviyenizi artırır. İklim ve hava şartlarına karşı kendinizi 
ve aracınızı korumayı sağlar. 

 Aynı zamanda, dijital baskı sisteminden faydalanarak iş 
logonuzu aracınıza işlemenizi sağlar. Böylece gittiniz her 
mekanda marka tanınırlığını artırır. İşinize karşı duyulan güven 
seviyesini olumlu yönde etkiler.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Manuel veya 
motorlu sistemleri vardır.

- Kullanışlı ve uzun ömürlüdür. Farklı renk ve desen 
seçenekleri mevcuttur.

- Araç Üstü Uygulamalar içerisinde, tır brandası, 
kamyonet üstü tente, sürgülü raylı sistemler gibi 
hizmetler yer alır.

- Bu ürünler soğuk ya da sıcak hava şartlarına 
ek olarak rüzgar ve yağmur gibi zorluklara karşı 
dirençlidir.

- Su geçirmez ve neme dayanıklıdır. Kar yükünü 
taşıyabilir. Destekleyici sistemlerinde alüminyum 
ve galvaniz kaplı çelik malzemeler kullanıldığından 
paslanmaz.

-  PVC yapısı alev yürütmez özelliktedir. Yıpranma 
ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır. Dijital baskı için 
uygundur.

- Kullanışlı ve ekonomik uygulamalardır. Taşınan 
ürünleri toz, kir ve benzeri etkenlere karşı izole eder ve 
güneş ışınlarına karşı koruyucudur.

- Manuel ve motorlu sistem çeşitleri vardır. Motorlu 
sistemleri uzaktan kumanda ile kontrol etmek 
mümkündür.

- Farklı renk çeşitleriyle her araç modeline uyum 
sağlayan şık seçenekleri bulunur.
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ÇADIR
125



ORTA VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 
ÇADIRLAR

ENDÜSTRİYEL HANGAR 
DEPO ŞANTİYE ÇADIRLARI
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ORTA VE
KÜÇÜK
ÖLÇEKLİ
Ç A D I R L A R
 Bu ürünler kolay kurulumu ve taşınabilir olması açısından 
bir çok farklı amaca hizmet eder ve tekrar tekrar kurulabilir 
özelliktedir.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Elips yapılı bu çadırlar genellikle 4x4 ölçüsünden 
başlayarak giderek genişler. Kenar yükseklikleri 
160cm den başlayıp 200cm’e kadar çıkar. Orta 
yükseklikler 300cm ile 400cm arasındadır.

- İki kapı ve havalandırma pencereleri standart olarak 
ürünlerde bulunur.

- Makaslı veya elips model fark etmeden tüm 
çadırların taşıyıcı boru veya kutu profilleri
sıcak Daldırma Galvaniz ile kaplanır. Bağlantı 
ekipmanları aynı şekilde galvaniz kaplıdır.

- Özellikle istenmediği haller dışında çadırlarımız 
izoleli olarak teslim edilir. İzolasyonsuz çadırlar
yüksek terleme yaparak müşterisini rahatsız edecektir.

- Kullanım amacına bağlı olarak depo, yemekhane, 
mutfak, kamp çadırı veya yatakhane olarak
hizmet verebilirler.

- Elips modellerde Genellikle çap 42x1,5mm borular 
ana iskeleti oluşturur. Ara bağlantı boruları ise
çap 32x1,5mm olacaktır. Makaslı sistemlerde 
kullanılan kutu profiller kaplanacak alana ve
genişliğe göre farklılık gösterecektir.

- Çadırların brandaları yine kullanım amacı ve fiyat 
skalasına göre değişiklik göstermektedir.
550g/m2 ile başlayan brandaların 900g/m2 UV 
engelleyici özellikli Çift tarafı lak kaplı modelleri de
bulunmaktadır.

- Blockout özellikli yüksek nitelikli teknik tekstil 
ürünleri ile güçlendirilmiş özel çadırlardan ekonomik 
kamp çadırlarına kadar bir çok farklı model ile 
müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına çözüm üretmeye 
çalışmaktayız. 129



130



ENDÜSTRİYEL 
HANGAR DEPO
ŞANTİYE
Ç A D I R L A R I
Genellikle makaslı bir yapı gerektiren geniş ve derin alanlar için 
üretilir.

Daha fazla  bilgi için:
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ÖZELLİKLER
- Kenar yükseklikleri 200cm den başlayıp 500cm’e 
kadar çıkar. Orta yükseklikler 600cm ile 900cm 
arasındadır. İki kapı ve havalandırma pencereleri 
standart olarak ürünlerde bulunur.

- Makaslı veya elips model fark etmeden tüm 
çadırların taşıyıcı boru veya kutu profilleri
sıcak Daldırma Galvaniz ile kaplanır. Bağlantı 
ekipmanları aynı şekilde galvaniz kaplıdır.

- Özellikle istenmediği haller dışında çadırlarımız 
izoleli olarak teslim edilir. İzolasyonsuz çadırlar
yüksek terleme yaparak müşterisini rahatsız edecektir.

- İzolasyon için alüminyum kaplı özel ara malzemeler 
kullanılır. Katmanlar arasında nefes alabilen
malzemelere de yer verilir. Bu çadırlar genellikle iş 
sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak alev 
yürümez malzemeden imal edilmektedir.

- Kullanım amacına bağlı olarak hangar, depo, 
yemekhane, mutfak, sahra çadırı veya yatakhane
olarak hizmet verebilirler.

- Makaslı sistemlerde kullanılan kutu profiller 
kaplanacak alana ve genişliğe göre farklılık
gösterecektir.

- Çadırların brandaları yine kullanım amacı ve fiyat 
skalasına göre değişiklik göstermektedir.
650g/m2 ile başlayan brandaların 900g/m2 UV 
engelleyici özellikli Çift tarafı lak kaplı modelleri de
bulunmaktadır.

- Blockout özellikli yüksek nitelikli teknik tekstil 
ürünleri ile güçlendirilmiş özel çadırlardan ekonomik 
kamp çadırlarına kadar bir çok farklı model ile 
müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına çözüm üretmeye 
çalışmaktayız. 133
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