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HAKKIMIZDA

ABOUT US

Sinai ve Tıbbi Gaz ve Yangın Güvenlik sektörlerindeki başarılarını
Türkiye’ nin gelişen sektörlerinden biri olan Endüstriyel Otomatik Kapı sektöründe de devam ettirmek isteyen firmamız
, yurtiçinde nitelikli üretici firma azlığını fark ederek bu sektöre 2010 yılının sonunda konusunda 12 yıllık deneyime sahip
YAFA SYSTEM markasını satın alarak girmiştir. Firmamız başta
HIZLI PVC KAPILAR olmak üzere her türlü ENDÜSTRİYEL
KAPI SİSTEMLERİ, YÜKLEME SİSTEMLERİ imalat, montaj ve
servis işlemlerini başarı ile yürütmekte olup, sürekli yaptığı arge yatırımları ile pazarda etkin olmaya başlamıştır. İç piyasa’ ya
ürün tedarik eden firmamız yurtdışı ve yuriçi fuar’ lara katılarak
yurtiçi’ nin yanı sıra yurtdışına da ürün sunan bir pozisyona
gelmiştir. Firmamız kendi markası olan “ OZ “ markalı ürünlerin
yanı sıra Dünya’ nın önemli markalarına da Bursa tesislerinde
üretim yapıp, ihraç etmeye başlamıştır. Tüm ürünleri sertifikalı
olan firmamız aynı zamanda “CE” sertifikasına da sahiptir.
Üretmekte olduğu kaliteli ürünler sayesinde gerek yurtiçinden
gerekse yurtdışından artan oranda ürün talepleri almaktadır.

Our company, which wants to continue its success in the Industrial Automatic Door sector, which is one of the developing sectors of Turkey, has achieved the successes of Sinai
and Medical Gas and Fire Security sectors by purchasing the
YAFA SYSTEM brand which has 12 years experience at the
end of 2010 by realizing the lack of qualified manufacturers in
Turkey. Our company has been successful in manufacturing,
installation and servicing of all kinds of industrial door systems
and loading systems, especially FAST PVC DOORS, and it has
started to be effective on the market with its R & D investments. Our company, which supplies products to the domestic market, has entered a position of offering products abroad
as well as domestic by participating in foreign and domestic
fairs. Our company has begun to produce and export to the
world’s major brands as well as its own brand “OZ” products in Bursa facilities. All our products are certified and our
company also has “CE” certificate. Thanks to the high quality
products it produces, it is receiving increasing demand from
domestic or abroad.

27 yıl / 27 years

FALİYET ALANLARIMIZ / SECTORS
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ÜRETİM
Sinai ve Tıbbi Gaz ve Yangın Güvenlik sektörlerindeki başarılarını Türkiye’ nin gelişen sektörlerinden biri
olan Endüstriyel Otomatik Kapı sektöründe de devam ettirmek isteyen firmamız , yurtiçinde nitelikli
üretici firma azlığını fark ederek bu sektöre 2010 yılının sonunda konusunda 12 yıllık deneyime sahip
YAFA SYSTEM markasını satın alarak girmiştir. Firmamız başta HIZLI PVC KAPILAR olmak üzere her
türlü ENDÜSTRİYEL KAPI SİSTEMLERİ, YÜKLEME SİSTEMLERİ imalat, montaj ve servis işlemlerini
başarı ile yürütmekte olup, sürekli yaptığı ar-ge yatırımları ile pazarda etkin olmaya başlamıştır. İç piyasa’ ya ürün tedarik eden firmamız yurtdışı ve yuriçi fuar’ lara katılarak yurtiçi’ nin yanı sıra yurtdışına
da ürün sunan bir pozisyona gelmiştir. Firmamız kendi markası olan “ OZ “ markalı ürünlerin yanı sıra
Dünya’ nın önemli markalarına da Bursa tesislerinde üretim yapıp, ihraç etmeye başlamıştır. Tüm ürünleri sertifikalı olan firmamız aynı zamanda “CE” sertifikasına da sahiptir.

PRODUCTION
Our company, which wants to continue its success in the Industrial Automatic Door sector, which is
one of the developing sectors of Turkey, has achieved the successes of Sinai and Medical Gas and
Fire Security sectors by purchasing the YAFA SYSTEM brand which has 12 years experience at the
end of 2010 by realizing the lack of qualified manufacturers in Turkey. Our company has been successful in manufacturing, installation and servicing of all kinds of industrial door systems and loading
systems, especially FAST PVC DOORS, and it has started to be effective on the market with its R & D
investments. Our company, which supplies products to the domestic market, has entered a position
of offering products abroad as well as domestic by participating in foreign and domestic fairs. Our
company has begun to produce and export to the world’s major brands as well as its own brand “OZ”
products in Bursa facilities. All our products are certified and our company also has “CE” certificate.
Thanks to the high quality products it produces, it is receiving increasing demand from domestic or
abroad.

BASINDA ORSEZ / PRESS

%100

Müșteri Memnuniyeti Sağlıyoruz
ORSEZ İstanbul Bölge Müdürü Emre ERCEİȘ, ORSEZ’in
hedef ve planlarından bahsetti.
Öncelikle sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
İlk ve en büyük faaliyet konumuz olan sınai ve tıbbi gazlarda
geçmișimiz 1960’lı yıllara dayanmaktadır. O yıllarda șirket kurucularımızdan Orhan SİVRİ’nin dayısı Șükrü TÜRKOĞLU inșaat malzemesi satan dükkânında oksijen tüpü de satmaya bașlar. Daha
sonra satıșların artması ve Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin kurulacak olması nedeniyle ortaklașa dolum tesisi kurmaya
karar verirler. Böylece 1968 yılında İstanbul dıșındaki sıvıdan dolum
yapan ilk oksijen tesisi (dolum bayisi) kurulmuș olur. Șükrü Bey’in
ortaklıktan ayrılmasından sonra merhum Ekrem Cemal AKGÜN ile
1976 yılında Bursa Sınai Gazlar Koll. Ști.’ni (SANGAZ) kuran Orhan SİVRİ, 2001 yılına kadar bu șirketinin faaliyetlerini devam ettirir.
Șirketimizin diğer kurucusu Ahmet Sezgi ERCEİȘ de 1974 yılında
İzmit’te adım attığı gaz sektörüne, 1976 yılından itibaren Bursa’da
bu firmanın Bursa Tesis Müdürü olarak devam eder. Orhan SİVRİ
ve Ahmet Sezgi ERCEİȘ, sektörde firma-bayi ilișkisi ile bașlayan
dostluklarını, 1990 yılında isimlerinin ilk heceleriyle kurdukları
ORSEZ ile ortaklığa dönüștürür. Sınai ve tıbbi gaz sektöründe,
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk fabrikalarından biri olan
dolum tesisimizde karbondioksit gazı dolumu ile ișe bașlanmıș,
daha sonra 1998 yılında oksijen, 2004 yılında medikal oksijen,
2009 yılında da argon, karıșım ve azot tüp dolum tesisleri devreye
girmiștir. Yangın güvenlik sektörüne 2001 yılında giren firmamız,
2004 yılından bu yana kendi markasıyla kuru kimyevi tozlu (KKT)
yangın söndürme cihazlarının üretimini yapmaktadır. 2014 yılında
Bursa’da sektördeki ilk ISO 9001 belgesini alan firma olmuștur.
Aynı yıl ürettiği yangın söndürücüler için CE belgesini de alan firmamız, dolum-bakım hizmetlerinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahiptir. Endüstriyel otomatik kapı sistemleri sektörüne
ise 2010 yılının sonunda, bu konuda 12 yıllık deneyime sahip
YafaSystem markası satın alınarak girilmiștir. Bu amaçla Hasanağa
Sanayi Bölgesi’nde Aralık 2010’da bașlanan fabrika yatırımımız,
Nisan 2011’de tamamlanarak 1000 m2 kapalı alana sahip yeni
fabrikamızda üretime geçilmiștir.

Bașta Bursa içi olmak üzere tüm Türkiye’ye hitap etmeyi amaçlayan
firmamız, 2011 yılı Eylül ayında da ihracatlarına bașlamıștır. OZ
ve YafaSystem olarak 2 marka ile yer aldığımız bu sektörde, en
kaliteli ve güvenli firmalardan biri olmak, en önemli hedefimizdir.
Bursa’daki tesislerimizin yanı sıra 2014 senesinde İstanbul Bölge
ofisimizi açarak gerek müșterilerimize daha yakın olmayı, gerekse
yurt dıșına açılma sürecimizi hızlandırmayı hedefledik. Üretimini
ve satıșını yaptığınız ürünlerinizden bahseder misiniz? Sınai Gaz,
yangın güvenlik ve hızlı PVC kapı sektörlerindeki satıș ve servis
faaliyetlerimiz, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde artan oranda devam etmektedir. Özellikle hızlı PVC kapı sektörüne yönelik
üretmekte olduğumuz sarmal, katlanır PVC kapıların yanı sıra,
șișme körük, seksiyonel kapı, soğuk oda kapıları, rampa vb. ürünler ile ilgili müșterilerimizin beklentilerini %100 karșılayacak șekilde
üretim yapmaktayız. OZ markası ile ürettiğimiz ürünlerimizin yanı
sıra İtalya’nın önemli hızlı PVC kapı üreticilerinden DITEC firmasına
kendi markaları ile ürün üretmekteyiz. Bu anlașma, bir Avrupalı firmanın hızlı PVC kapı sektöründe faaliyet gösteren firmamıza olan
güveninin bir ișaretidir. Bu da firmamız için ayrı bir gurur kaynağıdır.
Ürünlerinizin pazarlamasını ne șekilde yapıyorsunuz? Ürünlerimizin satıșını Türkiye genelinde olușturduğumuz bayi ağımız aracılığı
ile gerçekleștirmekteyiz. Muhtelif șehirlerde olușturduğumuz
bayi ağımız, her geçen gün genișlemektedir. Bayilerimizi özellikle
otomatik kapı sektöründe tecrübesi olan, yeterli altyapıya, donanıma ve ekibe sahip firmalar arasından seçip, sözleșmeli olarak
çalıșmaktayız. Orsez olarak bayilerimizin; gerek uygun fiyat, gerekse kalite ürün desteği ile her daim yanlarındayız.
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SERVİS VE TEKNİK
HİZMETLER

TECHNICAL SERVICES

Servis ve Bakım neden gereklidir ;

Why Service and Maintenance are necessary;

Otomatik Kapılarınızın markası ne olursa olsun daha verimli ve
sorunsuz çalıșması için periyodik bakımı önermekteyiz. Konusunda uzman teknisyenlerimiz tarafından yapılacak bakım sayesinde,
yeterli bilgiye sahip olmayan kișilerin yanlıș müdahalesi sonucunda
olușabilecek zararlar önlenir. Bunun yanında; toz nem vs. gibi dıș
etkenlerin kapının mekanik ve elektronik aksamı üzerindeki olumsuz
etkileri giderilir. Düzgün çalıșmayan veya eskiyen parça varsa tespit
edilir mekanizmaya zarar vermeden değiștirilir.
Bunlar ile hem mekanizmada olușacak yüksek maliyetli arızaların
önüne geçilir, hem de çalıșan parçaların yıpranması azaltılarak
Otomatik kapınızın kullanım ömrü uzatılır.

Regardless of the brand of your automatic doors, we offer periodic maintenance for more efficient and trouble-free operation. The
care to be done by our expert technicians will prevent damages
that could result from improper intervention by people who do not
have enough knowledge. Besides; Dust and humidity. The negative
effects on the mechanical and electronic parts of the door are eliminated. If not properly functioning or old parts are detected, they are
changed without damaging the mechanism.
This avoids the high cost failures that occur in the mechanics and
reduces the wear of the working parts and extends the life of your
automatic door.
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CERTIFICATE
Management system as per
TS EN ISO 9001:2008
In accordance with TÜV AUSTRIA CERT procedures, it is hereby certified that

ORSEZ YANGIN GÜVENLøK SøSTEMLERø, YAPI OTOMASYON,
ENDÜSTRøYEL MEDøKAL GAZLAR SAN. TøC. LTD. ù7ø.
Hasana÷a Organize San. Böl. 5.Cad. No:3
TR-16159 HASANAöA-1øLÜFER / BURSA
applies a management system in line with the above standard for the
following scope

Production and sales of Orsez fire safety systems,
building automation, industrial and medical gases.

Certificate Registration No. 20 100 62001143

Certification Body
at TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Vienna, 2012-02-20

This certification was conducted in accordance with TÜV AUSTRIA CERT auditing and certification
procedures and is subject to regular surveillance audits.
TÜV AUSTRIA CERT GMBH Krugerstraße 16 A-1015 Wien www.tuv.at

EC – DECLARATION OF CONFORMITY
Manufacturer

: ORSEZ

Name

: ORSEZ INDUSTRIAL DOORS

YANGIN GÜVENLİK YAPI OTOMASYON SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

Adress

: Hasanağa Org. San. Bölgesi 5. Cad. No:3 Nilüfer / BURSA
Tel : +90 0224 484 2425/Pbx
Fax: +90 0224 484 2522

E-mail

: kapi@orsez.com.tr

Web

: www.orsez.com.tr

Production Facilities

:

• Industrial Door Production Plant:

Hasanağa Org. San. Bölgesi 5. Cad. No:3 Nilüfer / BURSA

Tel : +90 0224 484 2425/Pbx
Fax: +90 0224 484 2522

This document declares that the Industial Doors meet the basic requirements of the standards mentioned below in scope of
Construction Products Directive (89/106/EEC).
EN 13241-1:2003 Industrial, commercial and garage doors and gates – Product standard - Part 1: Products without fire resistance or
smoke control characteristics.
Product Identification
Seq.No
1.
2.
3.

:

Name
Roll-Up-OZ Roll up pvc door
Fold-Up-OZ Fold up pvc door

Usage Areas
:
Industrial Doors are aimed to be used as doors and gates industrial, commercial, and garage of constructions.
Evaluation of Conformity :
Reaction to Fire of Industrial Doors is accepted as NPD, without any tests, conforming to 96/603/EC directive (including changes).
The evaluation of conformity of the Industrial Doors, which are in scope of EN 13241-1:2003 standard and are conforming to the
specifications listed in Table ZA 1.1 of this standard with AoC level System 3, has been made according to Article 6.
Initial Type Tests have been made at laboratories listed below:
Applus+, LGAI Technological Center S.A.

SIGNED BY MANUFACTURER
Name

: A.Sezgi ERCEİŞ

Position

: General Manager

Place, Date

: Bursa, 2012

Signature

:

Rev.00–01.10.2008




























RÜZGAR TESTİ SONUÇ RAPORU



Üretici

: ORSEZ

Ürün Adı

: ORSEZ ENDÜSTRİYEL KAPILAR-“OZ” FOLD model hızlı pvc katlanır kapı

Adres

: Hasanağa Org. San. Bölgesi 5. Cad. No:3 Nilüfer / BURSA
Tel : +90 0224 484 2425/Pbx
Faks: +90 0224 484 2522

E-mail

: kapi@orsez.com.tr

Web

: www.orsez.com.tr





YANGIN GÜVENLİK YAPI OTOMASYON SAN. TİC.LTD.ŞTİ.





Notified Body Nº 0370





Bu belge, “OZ” fold model katlanır tip hızlı pvc kapıya ait yapılanrüzgar testi sonuçlarını göstermektedir.

:22.06.2012

Test edilen kapı net geçiş genişliği

:4000 mm

Test edilen kapı net geçiş yüksekliği

:4500 mm

Test edilen kapı perde genişliği

:4380 mm

Test edilen kapı perde yüksekliği

:5370 mm

Test edilen kapı brüt alanı

:23,52 m2

Test edilen kapı toplam ağırlığı

:122,7 kg

Test edilen kapı birim ağırlığı

:5,22 kg/m2

Toplam yüklenen yük-tam çökme yaptığı toplam yük

:1892 kg

Kapı kendi ağırlığının düşülmesi ile elde edilen toplam çökme yükü

:1892-122,7=1769,3 kg

Birim m2 başına gelen çökme yükü

:1769,3/23,52=75,22 kg

Pascal(PA)cinsinden basınç birimine çevirilmesi

:75,22/0,1019=738 PA

Çökme yükü=Test yüküx1,25 olduğundan test yükü

:738/1,25=590 PA

Test yükü=Dizayn yüküx1,1 olduğundan dizayn yükü

:590/1,1=536 PA



EN 13241-1:2003 Kapılar - Endüstriyel ve ticarî yapılar ve garajlarda kullanılan - Mamul standardı - Bölüm 1: Yangına direnç veya
duman kontrol özellikleri olmayan mamuller
Test tarihi

:0,536=v2/1600

Dizayn yükü

:104,4 km/h

Test yükü

:111 km/h

Çökme yükü

:122 km/h

v=29 mt/sn=104,4 km/h

Olarak hesaplanmıştır.














 
















 





















 

















                   




























536 PA=0,536 KN/m2=q
q=v2/1600 rüzgar yükü formülü ile






































 

 




                  






FUAR

FAIR

Firmamız sektörümüz ile ilgili dünyadaki yeni trendleri takip
etmenin yanısıra , sektörümüz ile ilgili YURTİÇİ ve YURTDIŞI fuarlara da bizzat katılımcı olarak yer almaktadır.

In addition to following the new trends in connection with
our sector, our company also participates in DOMESTIC
and FOREIGN exhibitions related to the sector.

KATILDIĞIMIZ FUARLAR / FAIRS WE ARE AS EXHIBITOR

R+T

STUTTGART / GERMANY

TURKEY BUILD FAIR

İSTANBUL / TÜRKİYE

DOOR FAIR

İSTANBUL / TÜRKİYE

R+T

İSTANBUL / TÜRKİYE

ANIMALIA

İSTANBUL / TÜRKİYE

VIV TÜRKİYE

İZMİR / TÜRKİYE

TÜRK ÜRÜNLERİ

ARNAVUTLUK / ALBANIA

CANADA

USA

BRAZIL

Carrying out production for foreign customers as well as for the domestic market, our company
conducts exports to MIDDLE EASTERN, EUROPEAN, NORTH AFRICAN and BALKAN
countries.

İHRACAT / EXPORT

RUSSIA

GERMANY

JORDAN
LEBANON

CHINA

EGYPT
INDIA

AUSTRALIA

Yurtiçi pazarının yanısıra yurtdıșındaki müșterilerine yönelik üretim yapan firmamız,
ORTADOĞU, AVRUPA, K. AFRİKA ve BALKAN ÜLKELERİ’ ne ihracat gerçekleștirmektedir.

ÜRÜNLERİMİZ
PRODUCTS
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SEKSİYONEL KAPI
SECTIONAL DOORS
Seksiyonal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen
sarmal pvc kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava
sirkülasyonunu azaltan kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum
aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı
kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile kapınıızı kullanmanızı sağlar.
Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash sistemi mevcuttur.

Sectional Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102
has anodised aluminium side guides and 900 gr interchangable section
modular pvc curtain.2 lines digital screen PLC control unit is easy and
useful. Aluminium bottom profile and EPDM rubber with ACS system.
Avarage speed is 0,7 mt/sc.
Modüler Perde / Moduler Curtain
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SPİRAL KAPI
SPIRAL DOORS
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen
sarmal pvc kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava
sirkülasyonunu azaltan kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum
aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı
kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile kapınıızı kullanmanızı sağlar.
Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash sistemi mevcuttur.

High Speed PVC Roll Up Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102
has anodised aluminium side guides and 900 gr interchangable section
modular pvc curtain.2 lines digital screen PLC control unit is easy and
useful. Aluminium bottom profile and EPDM rubber with ACS system.
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İÇ MEKAN KAPILARI
INTERIOR DOORS
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen sarmal
pvc kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava sirkülasyonunu
azaltan kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum aksamı ve 900 gr
modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı kontrol ünitesi sayesinde
0,7 mt/sn hız ile kapınıızı kullanmanızı sağlar. Aluminyum alt etek ve EPDM
lastik ile ACS anticrash sistemi mevcuttur.

High Speed PVC Roll Up Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102
has anodised aluminium side guides and 900 gr interchangable section
modular pvc curtain.2 lines digital screen PLC control unit is easy and useful. Aluminium bottom profile and EPDM rubber with ACS system. Avarage
speed is 0,7 mt/sc.
Modüler Perde / Moduler Curtain

MODEL 101
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen
sarmal pvc kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava
sirkülasyonunu azaltan kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum

MODEL 102
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen
sarmal pvc kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava
sirkülasyonunu azaltan kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum

MODEL 500
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen
sarmal pvc kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava
sirkülasyonunu azaltan kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum
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DIȘ MEKAN KAPILARI
EXTERNAL DOORS
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen sarmal pvc
kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava sirkülasyonunu azaltan
kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum aksamı ve 900 gr modüler
perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn
hız ile kapınıızı kullanmanızı sağlar. Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS
anticrash sistemi mevcuttur.

High Speed PVC Roll Up Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102 has
anodised aluminium side guides and 900 gr interchangable section modular
pvc curtain.2 lines digital screen PLC control unit is easy and useful. Aluminium
bottom profile and EPDM rubber with ACS system. Avarage speed is 0,7 mt/sc.

MODEL 301
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen
sarmal pvc kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava
sirkülasyonunu azaltan kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum
aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı
kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile kapınıızı kullanmanızı sağlar.
Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash sistemi mevcuttur.

MODEL 302
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen
sarmal pvc kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava
sirkülasyonunu azaltan kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum
aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı
kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile kapınıızı kullanmanızı sağlar.
Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash sistemi mevcuttur.

MODEL 555
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen
sarmal pvc kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava
sirkülasyonunu azaltan kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum
aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı
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İZOLASYONLU KAPILAR
INSULATED DOORS
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen sarmal pvc kapı çözümüdür.
Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava sirkülasyonunu azaltan kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı
aluminyum aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı kontrol ünitesi
sayesinde 0,7 mt/sn hız ile kapınıızı kullanmanızı sağlar. Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS
anticrash sistemi mevcuttur.

High Speed PVC Roll Up Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102 has anodised aluminium
side guides and 900 gr interchangable section modular pvc curtain.2 lines digital screen PLC
control unit is easy and useful. Aluminium bottom profile and EPDM rubber with ACS system.
Avarage speed is 0,7 mt/sc.
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SÜRGÜLÜ SOĞUK ODA KAPISI
INSULATED PANEL DOORS
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen
sarmal pvc kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava
sirkülasyonunu azaltan kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum
aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı
kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile kapınıızı kullanmanızı sağlar.
Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash sistemi mevcuttur.

İZOLASYONLU PVC KAPI
INSULATED HIGH SPEED DOORS

MODEL COLD
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen
sarmal pvc kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava
sirkülasyonunu azaltan kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum
aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı
kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile kapınıızı kullanmanızı sağlar.
Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash sistemi mevcuttur.
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KENDİNİ TAMİR EDEN PVC KAPILAR
SELF REPAIR DOORS
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen sarmal pvc
kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava sirkülasyonunu azaltan
kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile
kapınıızı kullanmanızı sağlar. Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash
sistemi mevcuttur.

High Speed PVC Roll Up Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102 has
anodised aluminium side guides and 900 gr interchangable section modular pvc
curtain.2 lines digital screen PLC control unit is easy and useful. Aluminium bottom
profile and EPDM rubber with ACS system. Avarage speed is 0,7 mt/sc.
Modüler Perde / Moduler Curtain
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YÜKLEME RAMPASI
DOCK LEVELLER
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen sarmal pvc
kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava sirkülasyonunu azaltan
kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile
kapınıızı kullanmanızı sağlar. Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash
sistemi mevcuttur.

High Speed PVC Roll Up Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102 has
anodised aluminium side guides and 900 gr interchangable section modular pvc
curtain.2 lines digital screen PLC control unit is easy and useful. Aluminium bottom
profile and EPDM rubber with ACS system. Avarage speed is 0,7 mt/sc.
Modüler Perde / Moduler Curtain
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YÜKLEME KÖRÜĞÜ
DOCK SHELTER
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen sarmal pvc
kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava sirkülasyonunu azaltan
kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile
kapınıızı kullanmanızı sağlar. Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash
sistemi mevcuttur.

High Speed PVC Roll Up Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102 has
anodised aluminium side guides and 900 gr interchangable section modular pvc
curtain.2 lines digital screen PLC control unit is easy and useful. Aluminium bottom
profile and EPDM rubber with ACS system. Avarage speed is 0,7 mt/sc.
Modüler Perde / Moduler Curtain
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HANGAR KAPILARI
HANGAR DOORS
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen sarmal pvc
kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava sirkülasyonunu azaltan
kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile
kapınıızı kullanmanızı sağlar. Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash
sistemi mevcuttur.

High Speed PVC Roll Up Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102 has
anodised aluminium side guides and 900 gr interchangable section modular pvc
curtain.2 lines digital screen PLC control unit is easy and useful. Aluminium bottom
profile and EPDM rubber with ACS system. Avarage speed is 0,7 mt/sc.
Modüler Perde / Moduler Curtain
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ÖZEL KAPI UYGULAMALARI
SPECIAL DOOR SOLUTIONS
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen sarmal pvc
kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava sirkülasyonunu azaltan
kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile
kapınıızı kullanmanızı sağlar. Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash
sistemi mevcuttur.

High Speed PVC Roll Up Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102 has
anodised aluminium side guides and 900 gr interchangable section modular pvc
curtain.2 lines digital screen PLC control unit is easy and useful. Aluminium bottom
profile and EPDM rubber with ACS system. Avarage speed is 0,7 mt/sc.
Modüler Perde / Moduler Curtain

20

KEPENK
ROLLER SHUTTER DOORS
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen sarmal pvc
kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava sirkülasyonunu azaltan
kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile
kapınıızı kullanmanızı sağlar. Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash
sistemi mevcuttur.

High Speed PVC Roll Up Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102 has
anodised aluminium side guides and 900 gr interchangable section modular pvc
curtain.2 lines digital screen PLC control unit is easy and useful. Aluminium bottom
profile and EPDM rubber with ACS system. Avarage speed is 0,7 mt/sc.
Modüler Perde / Moduler Curtain

YANGINA DAYANIMLI KEPENK
FIRE ROLLER SHUTTER DOORS
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen sarmal pvc
kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava sirkülasyonunu azaltan
kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile
kapınıızı kullanmanızı sağlar. Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash
sistemi mevcuttur.

High Speed PVC Roll Up Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102 has
anodised aluminium side guides and 900 gr interchangable section modular pvc
curtain.2 lines digital screen PLC control unit is easy and useful. Aluminium bottom
profile and EPDM rubber with ACS system. Avarage speed is 0,7 mt/sc.
Modüler Perde / Moduler Curtain

20

BAHÇE OTOMASYON SİSTEMLERİ
GARDEN AUTOMATION SYSTEMS
Hızlı PVC Sarmal Kapılar
Model 102 kapılar bilhassa iç mekan uygulamalarında tercih edilen sarmal pvc
kapı çözümüdür. Sessiz ve kullanıșlı yapısı ile toz hava sirkülasyonunu azaltan
kapı çözümleridir. Model 102 eloksallı aluminyum aksamı ve 900 gr modüler perde yapısı ile ve dijital ekranlı PLC akıllı kontrol ünitesi sayesinde 0,7 mt/sn hız ile
kapınıızı kullanmanızı sağlar. Aluminyum alt etek ve EPDM lastik ile ACS anticrash
sistemi mevcuttur.

High Speed PVC Roll Up Doors
Model 102 is an internal high speed pvc roll up door solution. Model 102 has
anodised aluminium side guides and 900 gr interchangable section modular pvc
curtain.2 lines digital screen PLC control unit is easy and useful. Aluminium bottom
profile and EPDM rubber with ACS system. Avarage speed is 0,7 mt/sc.
Modüler Perde / Moduler Curtain
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YANGIN KAPILARI
YANGIN KAPILARIMIZ 60 Dakika ve 120 Dakika OLMAK ÜZERE İKİ
FARKLI MODEL OLUP, 90x 205 cm, 90 x 215 cm, 100 x 205 cm ve 100 x
215 cm ÖLÇÜLERİNDE 4 FARKLI ÖLÇÜDE KAPI MEVCUTTUR. KAPILARIN
TEST SERTİFİKALARI TALEP EDİLDİĞİ TAKTİRDE SUNULUR..

FIRE DOORS
FIRE DOORS BETWEEN 60 MINUTES AND 120 MINUTES
DIFFERENT MODEL, 90x 205 cm, 90 x 215 cm, 100 x 205 cm, and 100 x 215
cm are 4 different sizes to measure the DOOR. DOUBLE TEST CERTIFICATES PROVIDE THE REQUEST THAT REQUESTED ..
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PHOTOCELLED DOORS
Nowadays, photocell doors have become one of the normal features for every type of building. It is widely used from supermarkets to airports, from hotels to hospitals. The three biggest advantages of these doors are: Easy passage, hygiene and
energy saving (nature-friendly concept). There is no physical need to open the door. As soon as the door enters the transition
area, it detects you and opens automatically. When we add disabled pedestrians to the account, it’s easier to understand the
importance of automatic doors. Another important issue is at least as easy to pass; Hygiene. You do not have to touch the
non-hygienic door handles to open the door. Therefore, the indirect contribution of automatic doors to the healthcare sector
is also great. Finally, contributing to energy saving is one of the most important agenda items in our modern world. Automatic
doors only open when there is a pedestrian. For this reason, the doors are always open and there is no uncontrolled effect on
the heating and cooling costs of the building. It is definitely a profitable solution in the long term.
The control unit with microprocessor automatically adjusts the travel distance, wing weight, brake force and brake distance.
The standard door system has a radar sensor and is compatible with remote control, magic switch, knee-elbow button and
card access systems.

FOTOSELLİ KAPILAR
Günümüzde, fotoselli kapılar her bina çeșidi için artık normal özelliklerden biri haline gelmiștir. Süpermarketlerden havalimanlarına, otellerden hastanelere kadar yaygınca kullanılmaktadır. Bu kapıların en büyük 3 avantajı șunlardır: Kolay geçiș, hijyen
ve enerji tasarrufu (doğa-dostu konsepti). Kapıyı açmak için fiziksel bir güce ihtiyaç yoktur. Kapı geçiș alanına girer girmez
sizi algılar ve kendiliğinden açılır. Engelli yayaları da hesaba kattığımızda, otomatik kapıların önemini daha kolay kavrarız. En
az kolay geçiș kadar önemli bir konu daha; Hijyen. Kapıyı açmak için hijyenik olmayan kapı kollarına dokunmanıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla, otomatik kapıların sağlık sektörüne de dolaylı yoldan katkısı büyüktür. Son olarak modern dünyamızda en
önemli gündem maddelerinden biri olan enerji tasarrufu konusunada katkısı büyüktür. Otomatik kapılar, sadece yaya var iken
açılır. Bu nedenle, kapıların sürekli açık kalması ve binanın ısıtma, soğutma masraflarına kontrol dıșı etkisi söz konusu değildir.
Uzun vadede kesinlikle kazançlı bir çözümdür.
Mikroișlemcili olan kontrol ünitesi sayesinde, hareket mesafesini, kanat ağırlığını, fren gücünü ve fren mesafesini kendiliğinden ayarlar. Standart kapı sistemi, radar sensörlü olup, uzaktan kumanda, magic switch, diz-dirsek butonu ve kartlı geçiș
sistemlerine uyumludur.
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PROJELER
PROJECTS

PROJELER / PROJECTS

PROJELER / PROJECTS

PROJELER / PROJECTS

PROJELER / PROJECTS

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER
SECTOREL SOLUTIONS

LOJİSTİK SEKTÖRÜ
LOGISTICS

LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÇÖZÜMLER
Günümüzde, fotoselli kapılar her bina çeșidi için artık normal özelliklerden biri haline gelmiștir. Süpermarketlerden havalimanlarına, otellerden hastanelere kadar yaygınca kullanılmaktadır. Bu kapıların en büyük 3 avantajı șunlardır: Kolay geçiș, hijyen
ve enerji tasarrufu (doğa-dostu konsepti). Kapıyı açmak için fiziksel bir güce ihtiyaç yoktur. Kapı geçiș alanına girer girmez
sizi algılar ve kendiliğinden açılır. Engelli yayaları da hesaba kattığımızda, otomatik kapıların önemini daha kolay kavrarız. En
az kolay geçiș kadar önemli bir konu daha; Hijyen. Kapıyı açmak için hijyenik olmayan kapı kollarına dokunmanıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla, otomatik kapıların sağlık sektörüne de dolaylı yoldan katkısı büyüktür. Son olarak modern dünyamızda en
önemli gündem maddelerinden biri olan enerji tasarrufu konusunada katkısı büyüktür. Otomatik kapılar, sadece yaya var iken
açılır. Bu nedenle, kapıların sürekli açık kalması ve binanın ısıtma, soğutma masraflarına kontrol dıșı etkisi söz konusu değildir.
Uzun vadede kesinlikle kazançlı bir çözümdür.
Mikroișlemcili olan kontrol ünitesi sayesinde, hareket mesafesini, kanat ağırlığını, fren gücünü ve fren mesafesini kendiliğinden ayarlar. Standart kapı sistemi, radar sensörlü olup, uzaktan kumanda, magic switch, diz-dirsek butonu ve kartlı geçiș
sistemlerine uyumludur.

GIDA SEKTÖRÜ
FOOD SECTORS

GIDA SEKTÖRÜ / FOOD SECTORS
Günümüzde, fotoselli kapılar her bina çeșidi için artık normal özelliklerden biri haline gelmiștir. Süpermarketlerden havalimanlarına, otellerden hastanelere kadar yaygınca kullanılmaktadır. Bu kapıların en büyük 3 avantajı șunlardır: Kolay geçiș, hijyen
ve enerji tasarrufu (doğa-dostu konsepti). Kapıyı açmak için fiziksel bir güce ihtiyaç yoktur. Kapı geçiș alanına girer girmez
sizi algılar ve kendiliğinden açılır. Engelli yayaları da hesaba kattığımızda, otomatik kapıların önemini daha kolay kavrarız. En
az kolay geçiș kadar önemli bir konu daha; Hijyen. Kapıyı açmak için hijyenik olmayan kapı kollarına dokunmanıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla, otomatik kapıların sağlık sektörüne de dolaylı yoldan katkısı büyüktür. Son olarak modern dünyamızda en
önemli gündem maddelerinden biri olan enerji tasarrufu konusunada katkısı büyüktür. Otomatik kapılar, sadece yaya var iken
açılır. Bu nedenle, kapıların sürekli açık kalması ve binanın ısıtma, soğutma masraflarına kontrol dıșı etkisi söz konusu değildir.
Uzun vadede kesinlikle kazançlı bir çözümdür.
Mikroișlemcili olan kontrol ünitesi sayesinde, hareket mesafesini, kanat ağırlığını, fren gücünü ve fren mesafesini kendiliğinden ayarlar. Standart kapı sistemi, radar sensörlü olup, uzaktan kumanda, magic switch, diz-dirsek butonu ve kartlı geçiș
sistemlerine uyumludur.

SÜPERMARKET SEKTÖRÜ
SUPERMARKET SECTORS

SÜPERMARKET SEKTÖRÜ / SUPERMARKET SECTORS
Günümüzde, fotoselli kapılar her bina çeșidi için artık normal özelliklerden biri haline gelmiștir. Süpermarketlerden havalimanlarına, otellerden hastanelere kadar yaygınca kullanılmaktadır. Bu kapıların en büyük 3 avantajı șunlardır: Kolay geçiș, hijyen
ve enerji tasarrufu (doğa-dostu konsepti). Kapıyı açmak için fiziksel bir güce ihtiyaç yoktur. Kapı geçiș alanına girer girmez
sizi algılar ve kendiliğinden açılır. Engelli yayaları da hesaba kattığımızda, otomatik kapıların önemini daha kolay kavrarız. En
az kolay geçiș kadar önemli bir konu daha; Hijyen. Kapıyı açmak için hijyenik olmayan kapı kollarına dokunmanıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla, otomatik kapıların sağlık sektörüne de dolaylı yoldan katkısı büyüktür. Son olarak modern dünyamızda en
önemli gündem maddelerinden biri olan enerji tasarrufu konusunada katkısı büyüktür. Otomatik kapılar, sadece yaya var iken
açılır. Bu nedenle, kapıların sürekli açık kalması ve binanın ısıtma, soğutma masraflarına kontrol dıșı etkisi söz konusu değildir.
Uzun vadede kesinlikle kazançlı bir çözümdür.
Mikroișlemcili olan kontrol ünitesi sayesinde, hareket mesafesini, kanat ağırlığını, fren gücünü ve fren mesafesini kendiliğinden ayarlar. Standart kapı sistemi, radar sensörlü olup, uzaktan kumanda, magic switch, diz-dirsek butonu ve kartlı geçiș
sistemlerine uyumludur.

ENDÜSTRİYEL SEKTÖR
INDUSTRIAL SECTORS

ENDÜSTRİYEL SEKTÖR / INDUSTRIAL SECTORS
Günümüzde, fotoselli kapılar her bina çeșidi için artık normal özelliklerden biri haline gelmiștir. Süpermarketlerden havalimanlarına, otellerden hastanelere kadar yaygınca kullanılmaktadır. Bu kapıların en büyük 3 avantajı șunlardır: Kolay geçiș, hijyen
ve enerji tasarrufu (doğa-dostu konsepti). Kapıyı açmak için fiziksel bir güce ihtiyaç yoktur. Kapı geçiș alanına girer girmez
sizi algılar ve kendiliğinden açılır. Engelli yayaları da hesaba kattığımızda, otomatik kapıların önemini daha kolay kavrarız. En
az kolay geçiș kadar önemli bir konu daha; Hijyen. Kapıyı açmak için hijyenik olmayan kapı kollarına dokunmanıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla, otomatik kapıların sağlık sektörüne de dolaylı yoldan katkısı büyüktür. Son olarak modern dünyamızda en
önemli gündem maddelerinden biri olan enerji tasarrufu konusunada katkısı büyüktür. Otomatik kapılar, sadece yaya var iken
açılır. Bu nedenle, kapıların sürekli açık kalması ve binanın ısıtma, soğutma masraflarına kontrol dıșı etkisi söz konusu değildir.
Uzun vadede kesinlikle kazançlı bir çözümdür.
Mikroișlemcili olan kontrol ünitesi sayesinde, hareket mesafesini, kanat ağırlığını, fren gücünü ve fren mesafesini kendiliğinden ayarlar. Standart kapı sistemi, radar sensörlü olup, uzaktan kumanda, magic switch, diz-dirsek butonu ve kartlı geçiș
sistemlerine uyumludur.

