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Kullanılan b�na çevreler�ne, boş arsa etra�arına ya da �ht�yaç duyulan araz� kenarlarına, yaya ve araç g�r�ş�n� engellemek veya 
kontrol altına almak amacıyla zem�n�n durumuna göre bel�rlenen taşıyıcı d�reklere b�rleşt�r�lerek sab�tlenen, dış mekan 
etk�ler�ne dayanacak n�tel�kte boya �le kaplanan özel n�tel�kte tellerden �mal ed�lm�ş yapı elemanlarıdır.
Panel ç�tler, �ht�yaca göre şek�llend�r�leb�len yapılarıyla, her türlü konut, s�te çevres�, müstak�l b�nalar, sanay� tes�sler�, sanay� 
tes�s� �ç� bölme kısımları, mak�ne koruma ve �ş güvenl�ğ� bölmeler�, spor alanları, sosyal tes�sler, asker� alanlar, hava alanları, boş 
arsa çevreler�, ç�ftl�k çevreler�, m�ll� park sınırlandırma alanları,  vb  g�b� b�r çok alanda kullanılan tekn�k malzemelerd�r. 
Panel ç�tler caydırıcılık özell�kler� yanında, estet�k yapıları sayes�nde dekorat�f olarak da �ht�yaca cevap veren ürünlerd�r. 
Uygulandıkları alanın korunması yanında, d�ğer b�nalar veya tes�sler �ç�n de görüntü k�rl�l�ğ� oluşturmazlar. Çevreye uyumlu 
renk ve b�ç�mler�yle kullanıldıkları alanlar �ç�n prest�j oluşturmalarıyla b�rl�kte d�ğer yerlere de değer katan ürünlerd�r.
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PANEL ÇİTLER

Hatıl ve Taş Duvar Üzer� Panel Ç�t Uygulaması

Hatıl beton veya taş duvar üzer�ne yapılan uygulamalarda �sten�len ebat ve 
yüksekl�kte �anşlı taşıyıcı d�rekler kullanılır. D�rekler�n mevcut zem�ne monte 
ed�lmes�nde çel�k gömlekl� v�dalar kullanılır. D�rek sayısı panel yüksekl�ğ�ne ve 
duvarda olan basamaklar arasındak� mesafeye göre bel�rlenmel�d�r. Taşıyıcı 
d�rekler�n serv�s ömürler�n�n panellerle paralel olab�lmes� �ç�n, kaplamalarının 
sıcak daldırma galvan�z üzer� elektrostat�k fırın boya olması gerek�r.

Hazır beton duvar üzer�ne yapılan uygulamalarda �sten�len ebat ve yüksekl�kte 
�anşlı taşıyıcı d�rekler kullanılır. D�rekler�n mevcut zem�ne monte ed�lmes�nde 
çel�k gömlekl� v�dalar kullanılır. D�rek sayısı panel yüksekl�ğ�ne ve duvarda olan 
basamaklar arasındak� mesafeye göre bel�rlenmel�d�r. Taşıyıcı d�rekler�n serv�s 
ömürler�n�n panellerle paralel olab�lmes� �ç�n, kaplamalarının sıcak daldırma 
galvan�z üzer� elektrostat�k fırın boya olması gerek�r.

Betonarme Duvar Üzer�ne Panel Ç�t Uygulaması

Toprak zem�n üzer�ne yapılan uygulamalarda �sten�len ebat ve yüksekl�kte düz 
taşıyıcı d�rekler kullanılır. Taşıyıcı d�rekler mevcut zem�ne açılmış çukurlara 
yerleşt�r�l�r ve bu çukurların �ç� ç�mento-kum karışımı harçla doldurulur. Harcın 
pr�z�n� almasıyla, d�rekler sab�t hale gel�r ve taşıma fonks�yonunu  yer�ne get�reb�l�r. 
D�rekler�n konulacağı çukurların der�nl�ğ�, d�rekler�n  sayısı mevcut zem�n�n gevşek 
ya da sıkı olmasına ve d�ğer doğal durumlara göre bel�rlenmel�d�r. Taşıyıcı 
d�rekler�n serv�s ömürler�n�n panellerle paralel olab�lmes� �ç�n, kaplamalarının  
sıcak daldırma galvan�z üzer� elektrostat�k fırın boya olması gerek�r.

Toprak Zem�n Üzer�ne Panel Ç�t Uygulaması

Panel Ç�tler; betonarme perde duvar, betonarme hatıl duvar, taş duvar veya toprak zem�ne taşıyıcı d�reklerle b�rl�kte sab�tlenen 
koruma özell�ğ�ne sah�p dekorat�f yapı malzemeler�d�r . 
Panel ç�tler; uygulama amacı ve uygulama yer�n�n özel şartlarına göre �sten�len ebatlarda yapılması yanında �sten�len renkte de 
üret�leb�len fonks�yonel ve prat�k malzemelerd�r.

 Panel Ç�t Uygulama Detayları
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PANEL ÇİTLER PANEL KAPILAR

JİLETLİ TELLER DİREKLER,
BAĞLANTI
ELEMANLARI

TEL ÇİT ÜRÜN GRUBU

ÖRGÜ TELLER KEDİ EVİ



PANEL ÇİT UYGULAMALARI



Dekorat�f panel ç�tler, güvenl�k �ht�yacını karşılaması yanında, müşter� talepler� �ç�n farklı seçenekler sunmak adına üret�lm�ş 
özel tasarımlı ürünlerd�r. Özell�kle müstak�l evlerde terc�h ed�len bu ürünler, sanay� tes�sler�nde de kullanılab�lmekted�r.
Farklı renk ve şek�l alternat��er� yanında dekorasyonu bütünleyecek özel tasarımlı d�rek seçenekler�yle, müşter�m�z�n tekn�k 
beklent�ler� yanında estet�k talepler�ne en �y� şek�lde cevap ver�yoruz.

DEKORATİF PANEL ÇİTLER
Yapraklı ç�tler, farklı şek�l ve renk seçenekler� �le panel ç�tler�n üzer�ne bağlanarak, dışarıdan bakıldığında �ç mekanın 
görünmes�n� engellemek amacıyla tatb�k ed�len dekorat�f amaçlı özel yapı malzemeler�d�r.     

Yapraklı ç�tler, uygulandıkları alanda görüntü k�rl�l�ğ�ne yol açmazlar. Renk ve şek�l �t�bar�yle doğal b�tk�lere benzed�kler� �ç�n 
dekorat�f açıdan farklı b�r güzell�k oluştururlar. Bakım gerekt�rmeden yıllarca kullanılan bu malzemeler, tekn�k ve güvenl�k 
açısından da fonks�yonel ürünlerd�r.

YAPRAKLI ÇİTLER



Çevre güvenl�ğ� ç�tler�n�n tamamlayıcı unsuru olarak yaya ve araç g�r�şler�n� kontrol etmek amacıyla yapılan kapılar,  
uygulanacakları yere ve �ht�yaca göre, kanatlı ve raylı olarak �k� farklı seçenekte üret�l�rler.
Panel ç�t kapılarda müşter� �ht�yaçlarını tam olarak karşılanmak �ç�n �sten�len her ölçü, ebat ve renkte üret�m mümkündür. 
Kapılar, uzaktan kumanda �le ve/veya manuel olarak �dare ed�lecek şek�lde yapılab�l�r. Bu t�p uygulamalarda en öneml� 
unsurlardan b�r� de, uygulamanın yapılacağı zem�n�n durumudur. Uzun sürel� serv�s ömrü ve sorunsuz kullanım �ç�n her türlü 
şart ve özell�ktek� yerlere göre  tekn�k çözümler üret�lmekted�r.

Raylı kayar kapılar; büyük sanay� tes�sler�, asker� tes�sler, hava alanları, s�teler, 
vb g�b� büyük ölçekl� yapılarda terc�h ed�len kapı s�stemler�d�r. Projen�n  
tasarım ve karar aşamasında kapı ağırlığını taşıyacak ve kullanım sıklığını 
karşılayacak n�tel�kte olan motorların seç�lmes�, s�stem�n serv�s ömrü ve 
kullanım konforu açısından çok öneml�d�r. 

PANEL ÇİT KAPILAR

 Raylı Kayar Kapılar

Genell�kle küçük ölçekl� yapılarda, özel b�nalarda, araç ve yaya trafiğ�n�n az 
olduğu yerlerde, boş araz�ler�n g�r�ş bölümler�nde terc�h ed�len kapı çeş�d�d�r. 
Bu kapılar genell�kle manuel olarak �dare ed�len s�stemde üret�lmekted�r 
ancak; �stend�ğ�nde  uzaktan kumandalı olarak da yapılab�l�rler.

Hem kanatlı hem de kayar kapıların �malat ve montajında kullanılan tüm 
aksesurlar, motor ve ek�pmaları uzun serv�s ömrü verecek n�tel�kte olmalıdır. 
Sürekl� kullanıma hazır olmaları açısından gerek mekan�k gerekse  
eletromekan�k s�stemler� kal�te ve tekn�k yapıları �t�bar�yle doğru 
malzemelerden seç�lmel�d�r. 

 Kanatlı Kapılar
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Standart Kayar Kapı Ölçüler�

Tüm uygulamalarımızda tekn�k yapısı ve kullanım avantajları açısından 
kend�n� b�r çok projede olumlu yönde �spat etm�ş kal�tel� tekn�k 
malzemeler�m�zle müşter�ler�m�ze h�zmet üretmektey�z.
Yaptığımız her uygulamaya öncel�kle kend� prest�j�m�z olarak bakıyoruz. 
Uzun serv�s ömürlü ve estet�k malzemeler�m�z� doğru uygulamalarla 
destekleyerek müşter�m�z� memnun  edecek tekn�k çözümler sunuyoruz.

STANDART PANEL ÇİT KAPI ÖLÇÜLERİ
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Standart ebatlar dışında �sten�len ebatlarda özel üret�m yapılab�lmekted�r.





KAPI MOTORLARI

- 2 adet W�ngo 2024 motor,
- 1 adet kontrol ün�tes�,
- 1 takım fotosel,
- 1 adet �aşör alıcısı,
- 2 adet uzaktan kumanda.

WINGO 2024 K�t �çer�ğ�:WINGO 2024 K�t

- Maks�mum 400 kg taşıma kapas�tes�,
- 2 metre kanat gen�şl�ğ�,
- 24 Vdc motor,
- Yoğun kullanıma uygun.

- 2 adet W�ngo 3524 motor,
- 1 adet kontrol ün�tes�,
- 1 takım fotosel,
- 1 adet �aşör alıcısı,
- 2 adet uzaktan kumanda.

WINGO 3524 K�t �çer�ğ�:WINGO 3524 K�t

- Maks�mum 500 kg taşıma kapas�tes�,
- 3,5 metre kanat gen�şl�ğ�,
- 24 Vdc motor,
- Yoğun kullanıma uygun.

Robus 400 K�t
- Maks�mum 400 kg taşıma kapas�tes�,
- 2 metre kanat gen�şl�ğ�,
- 24 Vdc motor,
- Yoğun kullanıma uygun.

Robus 400 K�t �çer�ğ�:
- Robus 400 motor,
- 1 takım fotosel,
- 1 adet �aşör lamba,
- 1 adet uzaktan kumanda alıcısı,
- 2 adet uzaktan kumanda.

Robus 400 K�t
- Maks�mum 600 kg taşıma kapas�tes�,
- 24 Vdc motor,
- Kontrol ün�tes� üzer�nde,
- Yoğun kullanıma uygun,
- 6 kademeler� hız ayarı.

Robus 600 K�t �çer�ğ�:
- Robus 600 motor,
- 1 takım fotosel,
- 1 adet �aşör lamba,
- 1 adet uzaktan kumanda alıcısı,
- 2 adet uzaktan kumanda.

Robo 500 K�t
- Maks�mum 500 kg taşıma kapas�tes�,
- 220 Vac motor,
- Kontrol ün�tes� ve alıcısı üzer�nde,
- Yavaş başla, yavaş dur özell�ğ�.

Robo 500 K�t �çer�ğ�:
- Robo 500 motor,
- 1 takım fotosel,
- 1 adet �aşör lamba,
- 2 adet uzaktan kumanda,
- 4 metre kremayer.

Thor 1500 K�t
- Maks�mum 1500 kg taşıma kapas�tes�,
- 220 Vac motor,
- Kontrol ün�tes� ve alıcısı üzer�nde,
- Yavaş başla, yavaş dur özell�ğ�.

Thor 1500 K�t �çer�ğ�:
- Thor 1500 motor,
- 1 takım fotosel,
- 1 adet �aşör lamba,
- 2 adet uzaktan kumanda.

KAPI MOTORLARI



ÖRGÜ TELLER
Örgü teller, genel olarak araz� ve fabr�ka çevreler�nde kullanılan; taş duvar veya toprak zem�ne taşıyıcı d�reklerle sab�tlenen; 
koruma özell�ğ�ne sah�p, galvan�z ve PVC kaplı tel ç�t yapı elemanlarıdır.



Panel ç�t, ferforje ç�t , örgü tel, j�letl� tel g�b� tüm uygulamaların en öneml� unsurlarından b�r� de bu malzemeler� taşıyan d�rek ve 
bağlantı elemanlarıdır. Yapılan �şler�n sağlıklı olması ve beklenen serv�s ömrünü karşılaması �ç�n, ana malzemeler g�b� tüm 
detay malzemeler�n�n ve bağlantı elemanlarının da aynı kal�tede ve tekn�k özell�k açısından d�ğerler�ne paralel olması gerek�r. 

Panel ç�t, ferforje ç�t ve j�letl� tel uygulamalarımızda 
kullandığımız taşıyıcı d�rekler�m�z de bağlantı kl�psler�m�z 
g�b� sıcak daldırma galvan�z üzer� elektrostat�k boya 
kaplamalıdır. Taşıyıcı d�rekler, tüm dış etk�lere açık olmaları 
yanında sürekl� olarak yüke maruz kalan elemanlardır. 
Bundan dolayı hem kaplamalarının kal�tel� olması, hem 
zem�ne monte ed�len kısımlarının sağlam olması, hem de 
paneller� d�reklere bağlayan elemanların güçlü olması 
gerek�r. 
D�rekler�n ebat ve uzunlukları uygulamanın yapılacağı 
zem�n durumuna ve uygulanacağı alanın özell�kler�ne göre 
bel�rlenmel�d�r.
Tüm detay malzemeler�m�z, uzun serv�s ömrü olacak ve 
s�stem� tam olarak bütünleyecek n�tel�kte ürünlerd�r. 

   
Kal�teden tav�z vermeden ürett�ğ�m�z ana ve detay 
malzemeler�m�zle kal�tel� çözümler üret�yoruz. 
B�ze göre kal�te; b�r mal�yet unsuru değ�l, müşter�ler�m�z�n 
b�ze duyduğu güven�n karşılığını verd�ğ�m�z b�r t�car� 
yaklaşımdır. 

Tüm uygulamalarımızda sıcak 
d a l d ı r m a  g a l v a n � z  ü z e r � n e 
elektrostat�k boya �le kaplanmış 
m e t a l  k l � p s l e r  v e  b � r l e ş � m � 
sağlamak �ç�n de akıllı v�dalar 
kullanıyoruz. 

BAĞLANTI ELEMANLARI

TAŞIYICI DİREKLER

Güvenl�ğ� arttırmak amacıyla taşıyıcı d�rekler�n arasına çek�len çel�k tellere bağlanarak panel ç�t veya ferforje ç�tler�n üzer�ne 
monte ed�lerek kullanılan tekn�k malzemelerd�r. J�letl� teller temel olarak düzlemsel, helezon�k ve kaynaklı olmak üzere üç farklı 
modelde tem�n ed�leb�lmekted�r.

Helezon�k j�letl� teller genell�kle yüksek güvenl�ğ�n estet�k 
görüntüye terc�h ed�ld�ğ�, caydırıcılık özell�ğ� daha yüksek olan 
j�letl� tel çeş�d�d�r. Y veya V şekl�nde yapılmış taşıyıcı d�reklerle 
b�rl�kte uygulanab�ld�ğ� g�b� panel ç�t üzer�ne monte ed�lerek de 
kullanılab�lmekted�r.

Düzlemsel j�letl� teller güvenl�k �ht�yacı yanında estet�k açıdan da 
�ht�yaca cevap veren j�letl� tel çeş�d�d�r. Düz d�reklerle b�rl�kte 
uygulanab�lmes� yanında, panel ç�tler ve ferforje ç�tler�n üzer�ne 
bağlanarak da uygulanab�lmekted�r.

JİLETLİ TELLER

 Helezon�k J�letl� Teller

 Düzlemsel J�letl� Teller

 Kaynaklı J�letl� Teller
Özel tasarlanmış kanatlı galvan�z profiller�n caydırıcılık özell�ğ� 
kazanması �ç�n kesk�n uçları olacak şek�lde kes�m yapılmasıyla 
oluşturulmuş  ve 10x15 cm göz aralığına göre kaynatılmasıyla elde 
ed�len, standart ebadı 35x250 cm olan j�letl� tel model�d�r. Kaynaklı 
j�letl� teller caydırıcılık özell�kler� yanında estet�k açıdan da 
uygulamaya değer katan malzemelerd�r. Galvan�ze ed�lm�ş hal� �le 
kullanılab�l�rler.
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Ked� Ev�, sokaklarımızın sev�ml� canlıları ked�ler �ç�n her tülü konforun ve sıcak b�r ortamın sağlanması amacıyla özell�kle ahşap 
malzemeden üret�lm�şt�r. Başka canlıların �çer� g�rmes�n� engelleyecek özell�klerde üret�len tel ç�t kafes, ked�ler�n rahat g�r�p 
çıkab�lmeler� �ç�n özel kapılar �çermekted�r.
Alt zem�n� hazırlandıktan sonra, ahşap ev ve üzer�ndek� kafes v�nçle yer�ne kolaylıkla monte ed�lmekted�r.

Su sızdırmaz OSB çatı,
üzer� membran, 

üzer� sh�ngle.

50x50x1,5 galvan�z profil malzeme
paslanmaya karşı dayanıklıdır.

Ked� Ev�’n�n tel ç�tler�
ked�lere zarar vereb�lecek
d�ğer canlıların �çer�
g�rmes�n� engelleyecek
aralıklarla üret�lm�şt�r.


