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Projelerinizdeki şeffaflık ve 
ses yalıtımı ihtiyaçlarınızı 
cam cama çift cam ile 
karşılıyoruz. Minumum 
profil çözümü ve 
gerektiğinde açılı olarak 
uygulanabilen yapısı 
tasarımlarınızda özgürlük 
sağlarken kapı yanlarında 
ve çeşitli noktalarda 
kullanabileceğiniz ahşap, 
kumaş kaplı modüller, 
çeşitli folyo veya baskı 
uygulamaları ile tüm 
ihtiyaçlarınıza cevap verir. 
We meet your needs for 
transparency and noice 
insulation in your project 
with glass-on-glass. While 
its minimum profile solution 
and its structure with an 
angled alternative that can 
be applied when required 
give your designs freedom, 
the wooden or fabric 
covered modules, various 
folio or print applications 
that can be used on the 
jambs and other points 
answer all your needs... 

1
Uludağ İçecekleri A.Ş.



100 mm

Grids preferred 300 / 600 / 900 / 1000 / 1100 mm

2100-3250 mm

25-42 kg/mπ

Electrostatic paint or Eloxal system profiles

+/- 20 mm in height and width

45° straight run, 8-10 mm tempered double glazing, glass-on-glass

Transparent (I) profile with polycarbonate-based silicon band between 2 panes of glass

46 db

Glass-on-glass

Both faces panelled with solid wood or laminated door sides banded with 1 mm PVC bands

100 x 150 mm aluminium profile with 2 mm wall thickness

Elektrostatic or aluminium eloxal

Melamine, solid wood or laminated covering and securlty glass wings

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

Aluminium or stainless-steel hinge etc.

100 mm

Tercih edilen gridler 300 / 600 / 900 / 1000 / 1100 mm

2100-3250 mm

25-42 kg/mπ

Elektrostatik boyalı veya eloksallı sistem profili

Yükseklik ve genişlikte +/- 20 mm

45° veya düz rodajlı 8-10 mm temperli çift cam

İki cam arasında polikarbonat esaslı silikon bantlı şeffaf (I) profil ile

46 db

Cam cama birleşim

Masif veya laminat kaplı kenarları 1 mm PVC bantlı her iki  
yüzden panel

100 x 150 mm, 2 mm et kalınlığında profil

Alüminyum eloksal veya elektrostatik toz boya

Melamin, laminat, doğal kaplama veya security cam kanat

Barelli kilit, alüminyum kol, paslanmaz kol vb.

Alüminyum veya paslanmaz menteşe vb.

Sistem Kalınlığı

Genişlikler

Yükseklikler

Ağırlık

Profil Sistemi

Tolerans

Camlar

Düşey Bağlantı

Ses Yalıtımı

Köşe Dönüşleri

Dolu Modül

 
İstasyon Profili

Kapı Kasaları

Kapı Kanatları

Kapı Akaseuarı

Menteşeler

System Thickness

Widths

Heights

Weight

Profile System

Tolerance

Glass Types

Vertical Connection

Sound Inusulation

Corner Profiles

Full Module

Station Profile

Door Frames

Door Wings

Door Accessories

Hinges

teknik
özellikler

technical 
specs
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Zeytinburnu Belediyesi

Cam cama çift camlı sistem ses 
yalıtım değerini arttırmak için konsepte 
uygun olarak geliştirildi ve aynı estetik 
kaygılar göz önünde bulunduruldu.

Glass to glass doble glass system was 
developed in accordance with the concept  

to increase sound insulation value and  
the same aesthetic concerns were taken  

into consideration.
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Şişli Terakki Vakfı  
Tuzla Tepeören Eğitim Kampüsü
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Variant!  
Çocuklarınızı emanet edebileceğiniz kadar güvenli…

Darbeye dayanıklı yapısı ve kırılsa dahi ciddi sağlık 
problemleri oluşmasına engel olan temperli camların 
kullanıldığı Variant’ı tüm yaş grubundan öğrencilerin 
yer aldığı okullarda, ayrıca hastanelerde, ofis ve 
idare binalarında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Yüksek ses yalıtımı sağlayan ve içerisine dolap 
entegre edilebilen Variant aynı zamanda kapı yanı 
dolu modül alternatifleri ile kartlı geçiş, elektrik 
armatürleri ve oda isimlikleriniz içinde çözümler üretir. 

Gerektiğinde açılıp kapanabilen alternatif baza 
sistemi ile kablo geçişine imkan tanırken aynı 
zamanda data, telefon ve priz gruplarınız içinde 
montaj alanları sağlar.

Variant!  
So safe you can trust it with your children…

You can use Variant with ease of mind at schools 
with students of all ages as well as in hospitals, 
offices and administrative buildings as it has an 
impact-resistant structure and tempered glass 
preventing serious harm if shattered.

Variant comes with insulation against loud noise 
and can be equipped with internal cupboards 
and produces solutions for card access systems, 
electric armatures and room nameplates with its full 
jamb module alternatives. 

Provides internal mounting areas for data and 
telephone cables as well as sockets with its 
accessible base alternative. 



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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