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Ön üretim 
gerektirmeyen  
sistemin üretimi ve 
montajı, şantiyeye 
malzeme sevkiyatı 
yapıldıktan sonra 
şantiyede tamamlanır. 
Hareketli bir yaşam 
sunan sistem, 
farklı estetik çizgiler 
yakalayarak kullanım 
amacına uygun yalın 
tasarımlar yaratır.  
The system does not  
require pre-production; 
production and 
assembly are 
completed at the 
construction site after
shipment of the 
material. The system 
allows fo an active 
environment, catches 
distinctive aesthetic 
touches and creates 
modest yet effective 
designs.
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70-100 mm

1.5, 1.8, 2.0 mm aluminium

Electrostatic paint or Eloxal system profiles

Light grey or black 

12 mm solid wood or melamine covering in requested chart colors

Vertical and horizontal system profiles

Rockwool insulation

4+4, 5+5, 6+6mm flat or tempered glass 

42 db

F30 (30 min)

25 mm blinds between double glass, actuated via switch, in desired color

With special wall aluminium finish profiles

90° or angled special aluminium corner profiles

Aluminium frame mono block unit

Melamine, solid wood or laminated covering and security glass wings 

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

Aluminium or stainless-steel hinge etc.

System Thickness

Profile Thickness

Profile Color

Piping Color

Panel Material

Module Connection

Insulation Material

Glass Types

Sound Insulation

Fire Standard

Blinds

Wall Finishes

Corner Profiles

Door Frame Units

Door Wings

Door Accessories

Hinges

teknik
özellikler

technical 
specs

70-100 mm

1.5, 1.8, 2.0 mm alüminyum

Eloksal veya elektrostatik boyalı sistem profili

Açık gri veya siyah

12 mm doğal veya melamin kaplama, istenilen kartela renklerinden

Dikeyde ve yatayda dikme profilleri

Cam yünü veya kayayünü izolasyon

4+4, 5+5, 6+6 mm düz cam veya temperli cam

42 db

F30 (30 dk)

Çift cam arası 25 mm jaluzi, buton kumandalı, istenilen renkte

Duvar bitiş profilleri ile

90° veya açılı özel alüminyum köşe profilleri

Alüminyum kasa mono blok ünite

Melamin, laminat, doğal kaplama ve security cam kanat 

Barelli kilit, alüminyum kol, paslanmaz kol vb.

Alüminyum veya paslanmaz menteşe vb.

Sistem Kalınlığı

Profil Kalınlığı

Profil Rengi

Fitil Rengi

Panel Malzemesi

Modül Birleşimi

İzolasyon Malzemesi

Camlar

Ses İzolasyonu

Yangın Standardı

Jaluzi

Duvar Bitişleri

Köşe Profilleri

Kapı Kasası Ünitesi

Kapı Kanatları

Kapı Akaseuarı

Menteşeler
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Ön üretim gerektirmez. Profiller 
şantiye ortamında hazırlanarak 

üretim ve montajı gerçekleştirilir.
Sistem, tesisat kablolarının 

geçişine ve elektrik armatürlerinin 
montajına imkan verir.

Nakipoğlu Grup

The system does not require pre-
production as profiles are prepared, 
manufactured and assembled on 
site. The system allows for the use of 
installation cables and the installation 
of electricity armatures.
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THY A.O. Genel Müdürlük B Blok

Ahşabın cam ile uyumu 
yalın, estetik ve sıcak 
çalışma ortamları 
yaratmanıza yardımcı olur. 

The harmony of wood and 
glass helps you to create 

warm, simple and aesthetic 
working environments...

7



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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