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Alüminyum eloksal veya elektro statik  
boyalı, statik hesabın gerektirdiği noktalarda  
1.8 - 2.0 - 2.2 mm et kalınlığına sahip; ayarlı, 
kendinden pervazlı erkek ve dişi profilden 
ve fitil kanalından oluşan sistem, karşılıklı 
olarak geçme şeklinde monte edilerek vida 
ile montajı desteklenmektedir. Sistemde; 
melamin, laminat, masif kaplama veya 
security cam kanat kullanılabilir. Tuğla, gaz 
beton ve alçıpan duvarların olduğu ofis 
yönetim binaları, ev, hotel, hastane gibi 
çağdaş mekânların kapı gereksinimlerini 
karşılar. Aluminium Natural Eloksal has 
1.8, 2.0, 2.2 mm wall thickness at points 
determined by static calculations and 
comprises a self-casing system of female 
and male profiles, a piping channel 
assembled by mutual connections and a 
screwbased assembly system.This system 
is completed with melamine, laminate or 
solid wood coverings or security glass 
wings. The system is completed with  
40 x 20 mm aluminium framed glass wings.
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8-12, 12-16, 16-22, 22-30 cm aralığındaki duvar kalınlıkları standart, 30-60 cm özel imalat 

1.8-2.0-2.2 mm kalınlığına sahip alüminyum profil

Eloksallı veya eloktrostatik toz boyalı

Açık gri veya siyah

Melamin, laminat, masif kaplama, kumaş kaplama, deri kaplama, ayna, boyalı cam kaplama veya security 
cam kanat, 40 x 20 alüminiyum çerçeveli cam kanat

Barelli kilit, alüminyum kol, paslanmaz kol vb.

Alüminyum veya paslanmaz menteşe vb.

Sistem Kalınlığı

Profil Kalınlığı

Profil Rengi 

Fitil Rengi

Kapı Kanatları 

Kapı Aksesuarları

Menteşe

For wall thicknesses in the range of 8-12, 12-16, 16-22, 22-30 cm.  
Specially produced thicknesses of 30-60 cm are available upon request

Aluminium profile with 2-2.2 mm thickness

Elektrostatic or eloxal

Light grey or black

Melamine, laminated, solid wood covering, fabric, leather, mirror or security glass wings

Barrel lock, aluminium knob, stainless-steel knob or etc.

Aluminium or stainless-steel hinge, etc.

System Thickness

 
Profile Thickness

Profile Color 

Piping Color

Door Wings

Door Accessories 

Hinges

teknik
özellikler

technical 
specs
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Alüminyum kasa; nem ve 
darbelerden etkilenmeyen 
yapısı ile bakım gerektirmemesi 
ve hijyen açısından tüm 
ihtiyaçları karşılaması nedeni ile 
tüm projeler için kullanılabilecek 
en doğru üründür.

Aluminum frames, the most 
suitable product for all projects 
as it is unaffected by humidity 
or impacts so requires no 
maintenance and meets all 
hygiene requirements. 
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Çeşitli renk ve kanat alternatifleri ile 
zenginleştirebileceğiniz, projelerinizin 
konseptine uygun geliştirilebilen yapısı ile 
farklılıkları bünyesinde barındırır.

With various color and wing possibilities, 
and with a structure suitable for your 
project that can be expanded upon,  
it accommodates difference.
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Door module is 
generally designed 

as one piece 
extended to the 
ceiling, adding 

depth and strength 
to the space.

Kapı modülü 
genelde tavana 
kadar olabildiğince 
tek parça olarak 
tasarlanarak mekan 
güçlendirilmiş ve 
derinlik katılmıştır.



Recommended for technical spaces  
such as wet areas, archives, depots and  

server rooms, where wooden and  
sheet metal frames experience difficulties.   
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Ahşap ve sac kasalardaki olumsuzlukların 
yaşanmaması nedeni ile ıslak hacimler, arşiv, 

depo, server odası gibi teknik alanlar için 
önerilmektedir.



Konsepte 
uygun 
tasarımlara 
imkan tanır...

Allows 
conceptional 
designs...
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Gerektiğinde pervazsız 
modellerde kullanılabilir.

Can be used in ledgeless 
systems when required.



Office: 

Nef 12 B Blok  Da�re:130  

Merter İSTANBUL
+90 212 812 85 25 

Factory :

 Çevre Yolu  No:11  

Doman�ç  KÜTAHYA
+90 274 661 22 22 

project@epart.com.tr
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