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NEDEN GÜR METAL?
WHY GÜR METAL?

YÜKSEK KALİTE / HIGH QUALITY:
Son teknoloji sistemler ile her parçası
hassas bir şekilde üretilen ürünlerimiz,
mühendislerimiz tarafından kalite
kontrol aşamalarından geçerek teslime
hazır hale getirilmektedir. Böylece
yüksek kaliteli, hatasız ve uzun ömürlü
sac kasalar meydana gelmektedir. Tüm
ürünlerimiz ilgili Türk standartları ve ISO
9001:2015 uluslararası kalite yönetim
sistemi ile belgelendirilmiştir.
Each part of our steel door frame
manufactured precisely in our worldclass facilities with the latest technology
systems in compliance with the most
stringent quality standards. Therefore, our
products are high quality, defect-free and
durable. All our products are certified with
the relevant Turkish and international ISO
9001:2015 quality management system
standards.
HIZLI VE PRATİK MONTAJ / FAST AND
PRACTICAL INSTALLATION:
Uzun AR-GE çalışmaları sonucunda
geliştirilmiş sistemler sayesinde
ürünlerimizin montajı pratik ve hızlı
olarak yapılmaktadır. Kullanıcı dostu olan
ürünlerimizin montaj sonrası birleşim
yerleri tamamen gizlenebilmektedir. Bu
da kusursuz bir görünüm sağlamaktadır.
Developed with years of experience and
extensive R&D, our products could be
installed and assembled swiftly and easily.
The joints of our user-friendly products
can be completely hidden after assembly
to ensures flawless appearance.

SAC KAPI KASALARI
STEEL DOOR FRAMES
AYARLI FİTİLLİ KAPI KASALARI
ADJUSTABLE DOOR FRAMES
2
1 ANA KASA / MAIN FRAME:
Standart olarak 1,5 mm veya 2,0 mm kalınlığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak
üretilmektedir.
Manufactured with premium quality sheet metal with a standard thickness of 1,5 mm
or 2,0 mm.
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2 GEÇME KASA / PLUG-IN FRAME:
Standart olarak 1,5 mm veya 2,0 mm kalınlığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak
üretilmektedir.
Manufactured with premium quality sheet metal with a standard thickness of 1,5 mm
or 2,0 mm.
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3 MENTEŞE / HINGE:
Ahşap kapılar için özel olarak tasarlanmıştır. Kapı kasıntısını gidermek için ileri ve
geri ayarlanabilmektedir. Kapı kasası üzerinde herhangi bir delme veya kaynatma
işlemi olmadan montajı alyan anahtar ile yapılabilmektedir.
Specially designed for wooden doors. It can be adjusted forward and backward
to relieve the door jerk. It can be mounted with a hex key without any drilling or
welding on the door frame.
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4 KİLİT KUTUSU / LOCK BOX:
Montaj sırasında dolgu malzemesinin kilit deliklerine dolmaması için koruyucu
kutu kullanılmaktadır.
A protective box is used to prevent the lock holes from filling with filling material
during assembly.
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5 GEÇME KASA OMEGA PROFİLİ / PLUG-IN FRAME OMEGA PROFILE:
Ana kasa ile geçme kasanın montajı sırasında birbirine hizalanmasını sağlayan
omega profiller kullanılmaktadır.
Omega profiles are used to align the main frame and the plug-in frame during the
assembly.
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6 VİDA DELİĞİ / SCREW HOLE:
Ana kasa ile geçme kasanın birbirine vidalanabilmesi için fitil kanalı içinde özel
olarak konumlandırılmış vida delikleri bulunmaktadır.
There are specially positioned screw holes in the wick channel so that the main
frame and the plug-in frame can be screwed together.

7 KÖPÜK DELİĞİ / FOAM HOLE:
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Köpüklü montaj için gereken fitil kanalı içinde özel olarak konumlandırılmış köpük
sıkma delikleri bulunmaktadır. Tüm delik ve vidalar fitil kanalında bulunduğundan
montaj sonrası fitil ile üzerleri kapanarak kusursuz bir görünüm sağlanmaktadır.
There are specially positioned foam squeezing holes in the wick channel required
for foam mounting. Since all holes and screws are in the wick channel, they are
covered with the wick after the assembly, providing a flawless appearance.
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8 ALT BAĞLANTI PARÇALARI / BOTTOM CONNECTION PARTS:
Montaj sonuna kadar kasanın alt tarafında herhangi bir bozulmaya sebep
vermemek için konumlandırılan ve montaj sonrası basitçe sökülebilen alt
bağlantı profilleri bulunmaktadır.
There are connection profiles that are positioned at the bottom of the
frame to prevent any deterioration until the end of the assembly and can be
removed simply after the assembly.

10 PAKETLEME/ PACKAGING:
Balonlu naylon ile tamamen kaplanarak sevkiyat sırasında boya hasarının
önüne geçilmektedir.
It is completely covered with bubble
wrap, preventing paint damage during
shipment.

9 BOYA / PAINTING:
Son teknoloji kullanılan elektrostatik boya tesislerinde, tercih edilecek renk ve
Ral kodlarına göre polyester boya ile boyanmaktadır. Ayrıca daldırma antipas
özellikli boyama işlemi de tercih edilebilmektedir.
It is painted with polyester paint according to the preferred color and Ral
codes in the electrostatic paint facilities equipped with the latest technology. In
addition, dipping anti-corrosion dyeing process can be preferred.

11 BELGELER/ DOCUMENTS:
TS 1904 / 19.03.2018 , ISO 9001:2015
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SAC KAPI KASALARI
STEEL DOOR FRAMES
SABİT FİTİLLİ KAPI KASALARI
CLASSIC DOOR FRAMES
1
1 KASA / FRAME:
Standart olarak 1,5 mm veya 2,0 mm kalınlığında, birinci sınıf kalitede sac
kullanılarak üretilmektedir.
Manufactured with premium quality sheet metal with a standard thickness of 1,5
mm or 2,0 mm.

2
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2 MENTEŞE / HINGE:
Ahşap kapılar için özel olarak tasarlanmıştır. Kapı kasıntısını gidermek için ileri ve
geri ayarlanabilmektedir. Kapı kasası üzerinde herhangi bir delme veya kaynatma
işlemi olmadan montajı alyan anahtar ile yapılabilmektedir.
Specially designed for wooden doors. It can be adjusted forward and backward
to relieve the door jerk. It can be mounted with a hex key without any drilling or
welding on the door frame.

3 KİLİT KUTUSU / LOCK BOX:
Montaj sırasında dolgu malzemesinin kilit deliklerine dolmaması için koruyucu
kutu kullanılmaktadır.
A protective box is used to prevent the filling material from filling the lock holes
during assembly.

4 ALT BAĞLANTI PARÇALARI / BOTTOM CONNECTION PARTS:
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Montaj sonuna kadar kasanın alt tarafında herhangi bir bozulmaya sebep vermemek için konumlandırılan ve montaj sonrası basitçe sökülebilen alt bağlantı
profilleri bulunmaktadır.
There are lower connection profiles that are positioned at the bottom of the
frame to prevent any deterioration until the end of the assembly and can be
simply removed after assembly.

5 BOYA / PAINTING:
Antipas özellikli astar boya ile daldırma yöntemi kullanılarak boyanan kasalar, en
ufak noktasına kadar korozyona ve paslanmaya karşı koruma altına alınmaktadır.
The door frames are painted using the dipping method with an anticorrosive
primer paint to be protected against corrosion and rusting to the smallest point.

6 BELGELER / DOCUMENTS:
TS 1904 / 19.03.2018 , ISO 9001:2015
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SABİT FİTİLLİ KASA
CLASSIC DOOR FRAME
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YANGIN KAPILARI

Max. 300 cm

FIRE DOOR

Max. 300 cm

Max. 140 cm

Max. 280 cm

YANGIN KAPILARI
FIRE DOORS

AYARLI KASA
ADJUSTABLE FRAME

KAPI KASASI / DOOR FRAME:
Yangın kapıları için kullanılan kasalar 1,5 veya 2,0 mm kalınlığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak köşe kasa veya ayarlanabilir kasa profillerinde üretilebilmektedir. Tüm kasa çeşitlerinde duman
sızdırmazlık için kauçuk fitil ve yangın anında ısı ile şişen/genleşen özellikte intümesan fitil bulunmaktadır.
*Standart yangın kapısı kasası 1,5mm kalınlığında sacdan köşe kasa olarak üretilmektedir.
The frames used for fire doors are manufactured using premium quality sheet metal with a thickness of 1,5 or 2,0 mm.
Upon request, it can be manufactured in corner frame or adjustable frame profiles. All types of frames have rubber
wicks for smoke-proofing and an intumescent wick that swells/expands with heat in frame of fire.
*Standard fire door frame is produced as a corner frame with 1,5 mm thickness sheet metal.

KAPI KANADI / DOOR WING: Yangın kapılarında kullanılan kanat sacının her iki tarafı da 1,2 mm kalınlığında,

KÖŞE KASA
CORNER FRAME

birinci sınıf kalitede sac kullanılarak, son teknoloji tam otomatik imalat merkezlerinde hassas olarak üretilmektedir.
İzolasyon için özel birleştirme yöntemleri ile birlikte içerisinde en az 150 kg/m3 yoğunlukta taş yünü kullanılmaktadır.
Kanat kalınlığı standartta en az 60 mm olarak üretilmektedir.
Both sides of the wing sheet used in fire doors are manufactured precisely in state-of-the-art fully automatic facilities
using premium sheet metal with a thickness of 1,2 mm. For insulation, rock wool with a density of at least 150 kg/m3
is used within proprietar assembly process. In standard manufacturing, wing thickness is at least 60 mm.

MENTEŞELER / HINGES:
Yangın kapılarında ağır hizmet tipinde menteşeler kullanılmaktadır. Menteşeler TSE belgelidir ve en az 200.000
çevrim garantisi bulunmaktadır. Her kapıda 2 adet menteşe kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi kapının kendi
kendine kapanmasını sağlayan yaylı mekanizmaya sahiptir. Bu nedenle hidrolik itici sistemine gerek kalmamaktadır.
Heavy-duty hinges are used in fire doors. The hinges are TSE certified and guaranteed for at least 200,000 cycles.
2 hinges are used on each door. One of them has a spring mechanism that allows the door to close by itself.
Therefore, there is no need for a hydraulic pusher system.
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TAMAMLAYICI KASALI
KÖŞE KASA
CORNER FRAME WITH
COMPLEMENTARY FRAME

YANGIN KAPILARI
FIRE DOOR

1

5

3

KİLİT SİSTEMİ / LOCK SYSTEM:
Yangın kapıları her türlü aksesuar grubu ile çalışacak şekilde üretilebilmektedir.
Bu da projelerde esnek çözümlere olanak sağlamaktadır. *Standart yangın
kapıları yüzeyden montajlı panik bar sistemi ile üretilmektedir.
Fire doors can be manufactured to be compatible with all types of accessory
groups. This enables flexible solutions in projects. *Standard fire doors are
manufactured with a surface mounted panic bar system.

BOYA / PAINTING:
Son teknoloji kullanılan elektrostatik boya tesislerinde, tercih edilecek renk ve
Ral kodlarına göre polyester boya ile boyanmaktadır. *Standart yangın kapısı
rengi RAL 9002 olarak üretilmektedir.
It is painted with polyester paint according to the preferred color and Ral
codes in the electrostatic paint facilities using the latest technology. *Standard
color is Ral 9002.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS:
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Yangın kapılarının eni 50cm-280cm, boyu ise 50cm-300cm arasında
üretilebilmektedir. Yangın sınıfına göre kapıların imalat ölçüleri değişiklik
göstermektedir. *Standart yangın kapısı ölçüleri 100cmx210cm boşluğa
göredir.
Fire doors can be manufactured with a width between 50cm-280cm and a
length between 50cm-300cm. The manufacturing dimensions of the doors
vary according to the fire class. *Standard fire door dimensions are based on
100cmx210cm dedicated space.

PAKETLEME / PACKAGING:
Balonlu naylon ile tamamen kaplanarak sevkiyat sırasında boya hasarının önüne
geçilmektedir.
It is completely covered with bubble wrap to prevent paint damage during the
shipment.

OPSİYONEL AKSESUARLAR / OPTIONAL ACCESSORIES:
• Kilitli veya kilitsiz dış müdahale kolu
• Hidrolik itici
• Elektronik geçiş sistemleri
• Elektrikli kilit karşılığı
• Kapı altı giyotin
• Güvenlik Pimi

2

• Locked or unlocked outside arm
• Hydraulic pusher
• Electronic access systems
• Electric lock striker
• Under-door guillotine
• Security Pin

BELGELER / DOCUMENTS:
TS EN 1634-1 (E120-EI60), TS EN 1634-1 (E180-EI120), ISO 9001:2015

1

KAPI KASASI

2

KAPI KANADI

3

MENTEŞELER

4

KİLİT SİSTEMİ

5

DOLGU MALZEMESİ

TEK KANAT DETAYI
SINGLE WING DETAIL

ÇİFT KANAT DETAYI
DOUBLE WING DETAIL
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KONTEYNER KAPILARI

Max. 300 cm

CONTAINER DOORS

Max. 140 cm

H PROFİL KASA
H PROFILE FRAME

KONTEYNER KAPILARI
CONTAINER DOORS
KAPI KASASI / DOOR FRAME:
0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede
galvanizli sac kullanılarak üretilmektedir. Aşağıda çeşitleri
bulunan kasa profillerinden projelere uygun herhangi
biri seçilebilmektedir. *Standart olarak H profil içerisine
geçebilen 60 mm genişliğinde kasa kullanılmaktadır.
It is manufactured with premium quality galvanized sheet
in the thickness range of 0,7 mm to 2,0 mm. You can
choose any of the frame profiles below, suitable for the
projects. *As a standard, a 60 mm wide frame that can be
inserted into the H profile is used.

KAPI KANADI / DOOR WING:
0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede
galvanizli sac kullanılarak üretilmektedir. Kanat içerisine
ses ve ısı izolasyonu için 50 kg/m3 yoğunlukta taş yünü
konulmaktadır.
Kanat için destek saclarıyla beraber özel yöntemler
kullanılarak birleştirilmektedir. Birbirine kaynatılarak ve
kenetlenerek yapılan birleştirme sonucunda çok rijit ve
sağlam bir yapı elde edilmektedir. Kalın binili ve ince binili
olarak projelere uygun şekilde seçim yapılabilmektedir.
Standartta ince binili kapı modeli yönsüz olarak
sunulmaktadır. *Standart ölçüler 100 cm x 210 cm
boşluğa göredir.
It is manufactured with premium quality galvanized sheet
in the thickness range of 0,7 mm to 2,0 mm. 50 kg/m3
density rock wool is placed inside the wing for sound and
heat insulation.
It is combined with the support sheets for the wing using
proprietary methods. A very rigid and solid structure is
obtained as a result of the assembly with welding and
clamping. Customizable in accordance with the project
requirements with thick or thin rebated door. In the
standard, the thin rebated door model is non-directional.
*Standard dimensions are based on 100 cm x 210 cm
dedicated space.

MENTEŞE / HINGE:
Tasarım ürünü olan ve hırsızlığa karşı koruma sağlayan
yönsüz menteşe kullanılmaktadır. Bu sayede kapının
istenilen yönde kullanılması sağlanmaktadır.
Equipped with a non-directional hinge designed to protect
against theft. This ensures that the door could be used in
the desired direction.

KİLİT SİSTEMİ / LOCK SYSTEM:
Konteyner kapıları her türlü aksesuar grubu ile çalışacak
şekilde üretilebilmektedir. Bu da projelerde esnek
çözümlere olanak sağlamaktadır. *Standart kapılar
aksesuarsız olarak sunulmaktadır.
Container doors can be manufactured to be compatible
with any accessory group. This enables flexible solutions
in projects. *Standard doors are available without any
accessories.

BOYA / PAINTINGS:

AYARLI FİTİLLİ KASA
ADJUSTABLE WICKED FRAME

FİTİLLİ KÖŞE KASA
WICKED CORNER FRAME

Son teknoloji kullanılan elektrostatik boya tesislerinde,
tercih edilecek renk ve Ral kodlarına göre polyester boya
ile boyanmaktadır.*Standart renk Ral 9002 (beyaz) olarak
sunulmaktadır.
It is painted with polyester paint according to the preferred
color and Ral codes in the electrostatic paint facilities using
the latest technology. *Standard color is Ral 9002.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS:

DÜZ KÖŞE KASA
FLAT CORNER FRAME

Konteyner kapılarının eni 50 cm-280 cm, boyu ise 50 cm300 cm arasında üretilebilmektedir. *Standart konteyner
kapısı ölçüleri 100cmx210cm boşluğa göredir.
Container doors can be manufactured with a width
between 50 cm - 280 cm and a length between 50 cm 300 cm. *Standard container door dimensions are based
on 100 cm x 210 cm dedicated space.

PAKETLEME / PACKAGING:
Şeffaf streç film ile kaplanarak sevkiyata hazır hale
getirilmektedir.
Covered with a transparent stretch film for the shipment.
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İÇ KASA
INNER FRAME

ŞAFT KAPAKLARI
SHAFT COVERS
STANDART ŞAFT KAPAĞI
STANDARD SHAFT COVER
KAPI KASASI / DOOR FRAME:
0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede sac
kullanılarak üretilmektedir.
Manufactured with premium quality sheet metal in the thickness range
of 0,7 mm to 2,0 mm.

KAPI KANADI / DOOR WING:
Tek taraflı, 0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede
sac kullanılarak üretilmektedir.
Manufactured one-sided and with premium quality sheet metal in the
thickness range of 0.7 mm to 2.0 mm.

MENTEŞE / HINGE:
Yüzeyden montajlı yaprak menteşeler kullanılmaktadır.
Surface mounted leaf hinges are used.

KİLİT SİSTEMİ / LOCK SYSTEM:
Alyan anahtarlı üçgen pano kilidi kullanılmaktadır.
Triangular panel lock with hex key is used.

BOYA / PAINTINGS:
Son teknoloji kullanılan elektrostatik boya tesislerinde, tercih
edilecek renk ve Ral kodlarına göre polyester boya ile boyanmaktadır.
*Standart renk Ral 9002 (beyaz) olarak sunulmaktadır.
It is painted with polyester paint according to the preferred color
and Ral codes in the electrostatic paint facilities using the latest
technology. *Standard color is Ral 9002.

PAKETLEME / PACKAGING:
Balonlu naylon ile tamamen kaplanarak sevkiyat sırasında boya
hasarının önüne geçilmektedir.
It is completely covered with bubble wrap to prevent paint damage
during shipment.

DÜZ KÖŞE KASA
FLAT CORNER FRAME

STANDART ŞAFT KAPAĞI DETAYI
STANDARD SHAFT COVER DETAIL
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ŞAFT KAPAKLARI
SHAFT COVERS
DAYANIMLI ŞAFT KAPAĞI
INSULATED SHAFT COVER
KAPI KASASI / DOOR FRAME:
0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir.
Manufactured with premium quality sheet metal in the thickness range of 0,7 mm to 2,0 mm.

KAPI KANADI / DOOR WING:
Çift taraflı, 0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir. Kanat içerisine ses ve ısı izolasyonu için 50 kg/m3 yoğunlukta taş yünü konulmaktadır.
Kanat içi destek saclarıyla beraber özel yöntemler kullanılarak birleştirilmektedir. Birbirine
kaynatılarak ve kenetlenerek yapılan birleştirme sonucunda çok rijit ve sağlam bir yapı elde
edilmektedir.
Manufactured one-sided and with premium quality sheet metal in the thickness range of 0,7 mm
to 2,0 mm.. 50 kg/m3 density rock wool is placed inside the wing for sound and heat insulation.
The inside of the wing is combined with the support sheets using proprietary methods. A very
rigid and solid structure is obtained as a result of the joining with welding and clamping.

MENTEŞE / HINGE:
Yüzeyden montajlı yaprak menteşeler kullanılmaktadır.
Surface mounted leaf hinges are used.

KİLİT SİSTEMİ / LOCK SYSTEM:
Alyan anahtarlı üçgen pano kilidi kullanılmaktadır.
Triangular panel lock with hex key is used.

BOYA / PAINTINGS:
Son teknoloji kullanılan elektrostatik boya tesislerinde, tercih edilecek renk ve Ral kodlarına göre
polyester boya ile boyanmaktadır. *Standart renk Ral 9002 (beyaz) olarak sunulmaktadır.
It is painted with polyester paint according to the preferred color and Ral codes in the
electrostatic paint facilities using the latest technology. *Standard color is Ral 9002.

PAKETLEME / PACKAGING:
Balonlu naylon ile tamamen kaplanarak sevkiyat sırasında boya hasarının önüne geçilmektedir.
Completely covered with bubble wrap to prevent paint damage during shipment.

FİTİLLİ KÖŞE KASA
WICKED CORNER FRAME

DAYANIMLI ŞAFT KAPAĞI DETAYI
INSULATED SHAFT COVER DETAIL
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ÇOK AMAÇLI SAC
KAPILAR
MULTI-PURPOSE STEEL DOORS

ÇOK AMAÇLI SAC KAPILAR
MULTI-PURPOSE STEEL DOORS
KAPI KASASI / DOOR FRAME:

MENTEŞELER / HINGES:

0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak
üretilmektedir. Aşağıda çeşitleri bulunan kasa profillerinden projelere uygun
olan herhangi bir kasa seçilebilmektedir.
It is manufactured with premium quality sheet metal in the thickness range
of 0,7 mm to 2,0 mm. Any frame profile listed below can be selected as per
requirements of the project.

Kapılarda ağır hizmet tipinde menteşeler kullanılmaktadır. Menteşeler TSE
belgelidir ve en az 200.000 çevrim garantisi bulunmaktadır. Her kapıda 2
adet menteşe kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi kapının kendi kendine
kapanmasını sağlayan yaylı mekanizmaya sahiptir. Bu nedenle hidrolik itici
sistemine gerek kalmamaktadır.
Heavy-duty hinges are used on the doors. The hinges are TSE certified and
guaranteed for at least 200,000 cycles . 2 hinges are used on each door.
One of them has a spring mechanism that allows the door to close by itself.
Therefore, there is no need for a hydraulic pusher system.

KAPI KANADI / DOOR LEAF:
0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak
üretilmektedir. Kanat içerisine ses ve ısı izolasyonu için 100-120 kg/m3
yoğunlukta taş yünü konulmaktadır. Kanat için destek saclarıyla beraber
özel yöntemler kullanılarak birleştirilmektedir. Birbirine kaynatılarak,
perçinlenerek ve kenetlenerek yapılan birleştirme sonucunda çok rijit ve
sağlam bir yapı elde edilmektedir. Kalın binili ve ince binili olarak projelere
uygun şekilde seçim yapılabilmektedir.
It is manufactured with premium quality sheet metal in the thickness range
of 0,7 mm to 2,0 mm. 100-120 kg/m3 density rock wool is placed inside the
wing for sound and heat insulation. It is combined with the support sheets
for the wing using proprietary methods. A very rigid and robust structure is
obtained as a result of the assembly with welding, riveting and clamping.
Customizable in accordance with the project requirements with thick or thin
rebated door.
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KİLİT SİSTEMİ / LOCK SYSTEM:
Sac kapılar, her türlü aksesuar grubu ile çalışacak şekilde üretilebilmektedir.
Bu sayede projelerde esnek çözümler sağlanmaktadır.
Sheet metal doors can be manufactured to be compatible with all types of
accessory groups. In this way, flexible solutions are available as per project
requirements.

ÇOK AMAÇLI SAC
KAPILAR
MULTI-PURPOSE STEEL DOORS
BOYA / PAINTINGS:
Son teknoloji kullanılan elektrostatik boya tesislerinde,
tercih edilecek renk ve Ral kodlarına göre polyester
boya ile boyanmaktadır. *Standart renk Ral 9002
(beyaz) olarak sunulmaktadır.
It is painted with polyester paint according to the
preferred color and Ral codes in the electrostatic paint
facilities using the latest technology. *Standard color
is Ral 9002.

PAKETLEME / PACKAGING:
Balonlu naylon ile tamamen kaplanarak sevkiyat
sırasında boya hasarının önüne geçilmektedir
Completely covered with bubble wrap to prevent paint
damage during shipment.

AYARLI FİTİLLİ KASA
ADJUSTABLE WICKED
FRAME

TAMAMLAYICI KASALI
KÖŞE KASA
CORNER FRAME WITH
COMPLEMENTARY FRAME

CAM VE MENFEZ SEÇENEKLERİ / 		
GLASS AND LOUVER OPTIONS:
Projelere uygun esnek çözümler için aşağıdaki cam ve
menfez seçenekleri tercih edilebilmektedir.
The following glass and louver options can be
preferred for flexible solutions as per project
requirements.

FİTİLLİ KÖŞE KASA

DÜZ KÖŞE KASA

WICKED CORNER FRAME

FLAT CORNER FRAME

İNCE BİNİLİ ÇİFT KANAT DETAYI
THIN REBATED DOUBLE DOOR

KALIN BİNİLİ ÇİFT KANAT DETAYI
THICK REBATED DOUBLE DOOR

www.gurmetalkasa.com.tr

ÇOK AMAÇLI SAC
KAPILAR

Max. 140 cm

www.gurmetalkasa.com.tr

Max. 300 cm

Max. 300 cm

MULTI-PURPOSE STEEL DOORS

Max. 140 cm

ÖLÇÜ VE YÖN
KILAVUZU
SIZE AND DIRECTION GUIDE

LEFT

RIGHT

Y

E: En / Width
Y: Yükseklik / Height
D: Duvar Kalınlık / Wall Thickness

D

E
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Kahramankazan/ ANKARA
0(312) 354 17 64
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