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     “neutron’’ dairesel kesitli 
profillerden oluşan korkuluk sistemimiz 
olup özellikle merdivenler için en uygun 
ve mükemmel çözümü sunmaktadır. 
Taşıyıcı dikmeler ve küpeşte arasında 
oluşan boşluklar için yatay veya dikey 
profiller ile kullanılabildiği gibi cam 
paneller de tercih edilebilmektedir. 

     “neutron’’ range of railings 
which are composed of circular tubes 
and profiles are the best and timeless 
solution especially for your stairs. You 
can choose vertical or horizontal bars 
as infill materialas well as glass panels.
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     “proton” kare ve dikdörtgen 

olup özellikle balkon, teras ve havuz 
kenarı korkuluklarında alışıla gelmiş 
geleneksel korkulukların yerini almıştır.
Bu seri korkuluklarımız size sadeliği ve 
zerafeti aynı anda sunmaktadır. En çok 
tercih edilen modellerimiz uluslararası test 
laboratuvarlarında 2kN/m yatay yükleme 
ve EN 12600 çarpma testlerinden geçmiş 

     “proton” is a railing system 

which has replaced the traditional 
systems at balconies, terraces and pools. 
“proton” range of railings will offer you 
elegance and simplicity at the same time. 
Most common types of this range have 

2kN/m horizantal and EN 12600 
dynamic (impact) loading.
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     “electron’’ range of Railing 
system which are composed of eliptical 
and oval profiles will bring a new 
breathe to your buildings with its unique,
modern design and easy installation 
ability. Almost all types of this range 
have been tested and certified according 
to 2kN/m horizantal and EN 12600 
dynamic (impact) loading.

     “electron’’ eliptik ve oval 
profillerden oluşan korkuluk sistemidir.
Benzersiz modern tasarımı ve kolay 
kurulum kabiliyeti ile binalarınıza yeni 
bir soluk getirecektir. Bu korkuluk 
sistemizdeki modellerin çoğu uluslararası 
test laboratuvarlarında 2kN/mt yatay 
yükleme ve EN 12600 çarpma 
testlerinden başarı ile geçmiş olup test 
sertifikalarına sahiptir.
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     “art45’’ iki adet 45x10 mm lama
kesitli ekstrüzyon profilden oluşan akıllı bir 
dikme sistemidir. Delme ihtiyacı olmadan  
herhengi bir adaptörün kolayca monte 
edilmesini ve hizalanmasını sağlayan 
eşsiz  ve farklı bir sistem olarak 
beğeninize sunulmaktadır.  

     “art45” is an intelligent post system 
composed by two pieces 45x10 mm 
extrued profiles. Thanks to its unique 
structure it allows easily assembly and 
aligning of any adapter without a need 
of drilling holes. 
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     "art65", our new post system which
is a stronger version of art45 has been 
developed to satisfy higher stability
expectations. At the system the posts are
composed of two pieces 65x13 mm
extruded profiles and thanks to the wide
model variety it is often prefered in the
West European and North American markets. 

     “art65’’ art45 sistemimizin özellikle
yüksek statik ve mukavemet beklentilerini
karşılayabilmek için geliştirilmiş bir versiyonu 
olup, iki adet 65x13 mm lama kesitli 
ekstrüzyon profilden oluşmaktadır. Bu sistemimiz 
geniş model yelpazesi ile Kuzey Amerika ve 
Batı Avrupa gibi yüksek beklenti ve standartları 
olan pazarlarda sıkça tercih edilmektedir.   

art65
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olup, mimari ve statik ihtiyaçlara göre küpeşteli 

railing system which can be also finished
with a handrail profile. This range of product 

     “panorama’’ is a glass supporting

can be perfectly used interrior or exterior 
areas such as balconies, terraces and pools. 
According to your strength expectations you 
can choose one of our ''S '' range systems 
at which you can use 8, 10 or 12 mm glass 
panels or ''X '' range systems most of which
have been tested and certified according to 
2kN/m horizantal and EN 12600 dynamic 
loading and at which you can use 8+8 mm 
or 10+10 mm glass panels.

     “panorama’’ Cam Taşıyıcılı korkuluk sistemi 

veya küpeştesiz uygulanabilmektedir. Kullanım 
yerine ve güç beklentinize göre 8 mm, 10 mm, 
12 mm camlar kullanabileceğiniz ve daha hafif 
yüklere uygun ”S” serimizin veya 2 kN/m yatay 
yüklere ve EN 12600 standartlarına uygun çarpma 
testlerine tabi tutulup sertifikalandırılmış 8+8 mm ve 
10+10 mm camlarla kullanabileceğiniz “X” serimizin 
geniş yelpazelerinden istediğiniz modeli tercih 
edebilirsiniz.         
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X20Z

XK10

X20
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panorama

X41

X50

X40

S10 S20

S20Z X30



     “flora”, our new concept is 
developed for buildings with minimalist 
architecture. This system minimizes the 
need of using accessories, processing 
and installation failures as well. It is 
an outstanding system thanks to its 
simple, unique and elegant design. 

     “flora’’ minimalist mimarili yapılar 
için tasarladığımız bir korkuluk sistemidir. 
İşlem ve işçilik hatalarını ortadan 
kaldıran bu sistemimiz akesuar 
gereksinimlerini azaltarak sade ve şık 
tasarımı ile modern yapıların 
tamamlayıcısı olarak öne çıkmaktadır.  
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     Our canopies are developed to offer 
a pratic, aesthetic and economic solutions
for building enterances. They can be 
combined with glass or plexiglas panels. 
We supply standart and custom disgn 
canopies with a widecolour range.  

     Bina girişlerine; ekonomik, 
estetik ve pratik bir çözüm 
kazandırmak üzere geliştirilen bu
sistemler cam veya pleksiglas ile 
tamamlanır. Standart ve özel 
üretim olarak kendi tesislerimizde, 
alternatif renk seçenekleri ile 
beğeninize sunulmaktadır.
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Alüminyum Giriş Saçakları
Aluminium Canopies



     Çağın metali alüminyumdan suya, rutubete ve dış etkenlere dayanan eloksallı 
veya elektrostatik boyalı oturma grupları...
Masa, sandalye ve koltuk modellerimiz compact, monoblok, cilalı kontrplak, 
iroko ahşap ve alüminyum oturaklı olarak üretilebilmektedir.
Sandalye ve koltuk modellerimiz üst üste
istiflenmeye uygundur. 
Zengin model seçenekleri ile hizmetinizdeyiz.

     Our furnitures made of aluminium, the 
metal of new century are resistant to any 
outside conditions. 
Our chairs and armchairs have different 
seater options like aluminium, laquered 
plywood and iroko. All types are stackable. 
We are in your service with our wide product range.
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OTURMA GRUPLARI / GROUPS OF SEATING
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Cam Bölme Sistemleri
Glass Partition Systems

Kabin Bölme Aksesuarları
Cubicle System Accessories
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