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Vip Lego hızlı kurulumu, 
kolay demontaj ve montaj 
yapılabilmesi, zengin 
renk alternatifleri ve 
uygulama seçenekleri ile 
prestijli çalışma alanları 
yaratmanızı sağlar. 
Vip Lego allows you 
to create prestigious 
work areas with its 
quick assembly, easy 
dismounting, rich color 
choices and application 
options.
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100 mm

1.5,1.8, 2.0 mm et kalınlıklarında

Elektrostatik boyalı veya eloksallı sistem profili

Açık gri veya siyah  

8 mm

18 mm masif, melamin kaplama veya kumaş kaplama

50 x 3 mm polietilen ses izolasyon bandı

47 db (dolu modüller için)

F30 (30 dk)

Zemin profili kablo geçişine olanak verecek şekilde 100 mm yüksekliğinde olup görünen 
kısmı 80 mm’dir. Gerektiğinde baza kapağı açılarak kablo ilavesi yapılmakta ve üzerine 
data, priz v.s. elektrik armatürlerinin montajı yapılabilmektedir. Zemindeki ve tavandaki kot 
farklılıkları özel ayarlı ayaklar ile giderilmektedir. 

Hazırlanan monoblok kasetler derz profilleri ile yan yana veya  
üst üste getirilerek yatay ve düşey derzli sistem oluşturulmaktadır,  
derz boşluklarına siyah veya gri renkte derz fitili uygulanmaktadır.

Düz veya oval badem şeklindeki, elektrostatik toz boyalı ve  
eloksal alüminyum profiller ile içine çeşitli özelliklerdeki 4-5-6 mm 
kalınlığında çift camlar konularak oluşturulan prefabrike ünite;  
istenirse jaluzili veya kumlu camlı (tam camlı, yarı camlı, dolu modül,  
yatay camlı) 

Çift cam arası 25 mm jaluzi, buton kumandalı

Melamin, laminat, masif kaplama ve security cam kanat 

Barelli kilit, alüminyum kol, paslanmaz kol vb. 

Alüminyum veya paslanmaz menteşe vb.

Sistem Kalınlığı

Profil Kalınlıkları

Profil Rengi

Fitil Rengi

Derz Genişliği

Panel Malzemesi

Yalıtım Bandı

Ses İzolasyonu

Yangın Standardı

Baza Profili 
 
 

Modül Birleşimi 

 
Camlar 

 
 

 
Jaluzi 

Kapı Kanatları

Kapı Aksesuarları

Menteşeler
100 mm

Wall thicknesses of 1.5, 1.8, 2.0 mm

Electrostatic paint or Eloxal system profiles

Light grey or black

8 mm

18mm solid wood, melamine coverings or fabric coverings

50 x 3 mm polyethylene sound insulating band

47 db (for full modules)

F30 (30 min)

The base has a height of 100 mm allowing floor profile cable access and has a visible section of  
80 mm. The furniture base lid may be opened and various types of cables, plugs, electricity 
armatures and the like may be fitted. Elevation differences between floors and ceilings are solved  
with adjustable feet.

The mono block trays prepared are placed adjacent to or on each other with joint profiles to create 
vertical or horizontal jointed systems. Black or grey joint piping is fitted to joint gaps.

Prefabricated unit formed with straight or oval almond shaped aluminium profiles that are painted with 
electrostatic paint or Eloxal aluminiyum profiles are used and have double glass of 4-5-6 mm thickness 
set into the profile, modules with blinds or sandblasted glass in fully glazed, semi glazed, full modules 
anf horizontal glazed options.

25 mm blinds between double glass, actuated via switch

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

Joint Width

Panel Materials 

Insulating Band 

Sound Insulation 

Fire Standard 

Furniture Base Profile  
 

 
Module Combination 

 
Glass Types  

 
 

Blinds 

Door Wings 

Door Accessories

Hinges

teknik
özellikler

technical 
specs
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İstanbul Park Intercity
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Egebant A.Ş.
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This system formed mono block units 
offers simple assembly and disassembly 
when your floor plans change or when 
you move completely...

Yerleşim planınızda bir değişiklik 
olduğunda ya da ofisinizi taşıdığınızda 
mono blok ünitelerden oluşan sistem 
demontaj ve montajda kolaylık sağlar. 

THY A.O. Genel Müdürlük A Blok
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Hareketli bir yaşam 
sunar. Farklı estetik 
çizgiler yakalayarak 
kullanım amacına 
uygun tasarımları 
ve alternatifleri 
barındırır...
Offers a vigoros life, 
and by capturing 
distinct aesthetical 
touches,embodies 
designs and 
alternatives in  
tune with its 
intended use...
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Şeffaflığın yanı sıra oluşturacağınız yatay ve 
düşey hareketler ile firmanızın dinamizmini 
ve üretkenliği arttırırken modüllerde 
kullanacağız ahşap veya kumaş kaplı 
paneller ile akustik dengesini kurabilirsiniz.

You can maintain acoustic balance with wooden 
or fabric covered panels while increasing your 
firm’s dynamism and productivity with vertical 
and horizontal movements that transparency 

 - as well as you - create...
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TFKB A. Ş. Genel Müdürlük

Kumlu folyo uygulaması 
yapılabilen sistemde, folyo 
sökülerek farklı bir folyo 
uygulanabilr, gerektiğinde 
iki cam arasına jaluzi de 
monte edilebilir.

In the system, which allows for 
sand blasted folio application, folio 

can be removed and a different 
folio can be applied, blinds can 
also be mounted between two 

glasses, where necessary.
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Sa-Fi Rezisdans

Alçak seperasyonlar im
kanı...
Possibility of low

er partitions...
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Acıbadem Hastanesi / Maslak

Ahşap, cam ve alüminyum 
uyumu ve yalınlığı...
The harmony & simplicity of 
wood, glass & aluminium...
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Detaylarda kullanılan çözümlerde ve 
aksesuarlarda farklı alternatifler ve 

renkler sunabilmektedir.

Orma Tekstil A.Ş.

We are able to offer different 
alternatives and colors for solutions 
and accessories used in details. 
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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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