HAKKIMIZDA

Kaliteyi her zaman en ön planda tutan ﬁrmamız 2016 yılında
Bornova’da kurulmuştur. 2016 yılından 2022 yılına kadarki
olan serüveninde, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek
tecrübeli teknik ekibiyle kendini yenilemeye ve geliştirmeye
devam etmektedir.
2000 m2’lik kapalı alanda imalat ve montaj işini titizlikle
yürüten ﬁrmamız 2022 yılına kadar toplam 15.000 adedin
üzerinde hareketli sistem imalat ve montajı yapmıştır.
İmalat yaptığımız ürünlerin başında otomatik kepenk, otomatik
pergola, giyotin cam, alüminyum doğrama ve fotoselli kapı yer
almaktadır. Bu ürünlerde imalat ve montaj işini yürütmektedir.
Nyç Yapı olarak üretim yaptığımız ürünleri montajsız halde
(demonte) satışını da gerçekleştirmekte olup tüm Türkiye’ye
sevkiyatını sağlamaktayız.
Firmamız; üretim, satış, montaj ve satış sonrası desteğiyle,
sağladığı her ürün ve hizmette üstün kalite ve uygun ﬁyat
politikasıyla en yüksek müşteri memnuniyetini hedeﬂemektedir.
Kendi alanlarında oldukça deneyimli personelimiz, projelendirme, keşif, satış ve satış sonrası hizmetlerde profesyonel yaklaşımlar sergilemektedir. Mesleğinde tecrübeli ve
teknik donanımlı personelimiz ihtiyaçlarınızı doğru tespit
ederek en ekonomik ve fonksiyonel çözümler üretmektedir.
Takım ruhu ile siz müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışmaktayız.
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OTOMATİK TENTE

OTOMATİK PERGOLA MOTORLU IŞIKLI TENTE
Sistemlerimizle cafe, restoran ve teraslarınızda mevsim koşullarına göre dış mekanlarda kullanılmaktadır. Özel kumaşlarımız sayesinde yaz, kış olumsuz hava koşullarından korumaktadır. İzmir otomatik
pergola kullanımının en yoğun olduğu şehirlerden biridir.
Motor ve uzaktan kumanda yardımı ile bir kaç dakika içinde pergole kumaşını içinde sararak, açık hava
keyfinize kesintisiz devam etmenizi sağlar. Bu şekilde mekanınızı yazın sıcaktan, kışın rüzgardan ve
soğuktan koruyabilirsiniz.
İmal ettiğimiz otomatik tente ithal blackout kumaştan ve alüminyum profillerden oluşmaktadır.
Temizliği kolay uzun ömürlü sistemlerimizden olup,

OTOMATİK TENTE

BİOKLİMATİK PERGOLA
ROLLİNG ROOF

ROLLİNG ROOF HİZMETLERİ
Her mekanda uygulanabilecek olan rolling roof sistemleri, açılır kapanır tavan olarak adlandırılabilir.
Katlanırken toplanma işleminin yapıldığı uygulama sayesinde açık hava ortamlar istendiği vakit kapalı
mekana dönüştürülebilir.
Sistem üstünde yer edinen panellerin temel görevi, gün ışığından en çok faydanın sağlanabilmesidir.
Katlanma hareketi panellerin temizliğinin rahat bir halde yapılması için mühim bir ayrıcalıktır.
İstenilen her renkte yapılabilen uygulamalar yardımıyla uzun ömürlü ve konforlu bir kullanım mümkündür.
Kullanıldığı ortama estetik ve şık bir manzara veren rolling roof çatı sistemleri, kendine özgü hareket
sistemleri yardımıyla farklı mekanlardaki gereksinimleri en iyi halde karşılar. Her türlü negatif hava
şartına karşı koruma elde eden paneller, sıcaklık yalıtımı da sağlayarak dört mevsim aranan konforun
yaratılmasında kullanılır.
Kullanım alanına nazaran oldukça muhtelif avantajlar elde eden rolling roof çatı sistemleri, yağışlı
havalarda da yarım açılarak mekanın havalandırılması sağlanabilir. Her türlü hava koşulundan en çok
verimin sağlandığı sistem yardımıyla her türlü alanda emin bir halde ömür sürdürülebilir. Klasik jakuzi
sistemine müsait olarak çalışan modeller istendiği vakit iç mekanlardan rahatça temizlenebilir.

Rolling roof her alana uygulanabilen katlanma ve toplanma
hareketini bir arada yapabileceğiniz bir çatı kapatma sistemidir.
Rolling roof özel tasarım paneller yardımıyla katlanma hareketi
ile havalandırma ve gölgelendirmeyi aynı anda yapabilirsiniz.
Sistem katlanma pozisyonunda bile özel paneller yardımıyla
yağmur ve kardan etkilenmeden mekanınızı havalandırabilirsiniz.
Rolling roof özel tasarım olan paneller yardımıyla panellerin dış
yüzeyini çatıya çıkmadan içerden kolaylıkla temizleyebilirsiniz.
Rolling roof sistemi panellerin yapmış olduğu katlanma hareketi
yardımıyla, çatıdan havalandırma yaparken bile gölgelendirme
özelliğini kaybetmez.

BİOKLİMATİK PERGOLA

GİYOTİN CAM

GİYOTİN CAM HAREKETLİ KÜPEŞTE
Hareketli küpeşte; bahçe, balkon ya da teras içerisinde kullanılır. Bu yapılar alüminyum
ya da benzeri metallerden yapılan cam korkuluklardır.
Giyotin cam (hareketli küpeşte) modelleri dikey bölümde hareket ederek açılıp kapanabilir. Bu sistemler tamamen açık duruma geldiği zaman, bir panel yüksekliği kadar alan
sabit şekilde kalmaktadır. Bu sistemler hem sabit hem de kontrol edilebilen bir camlama
sistemiyle karşımıza çıkar. Bu sistemler genel olarak uzaktan kumandalı şekilde tasarlanır.
Giyotin cam sistemi, çok farklı mekanlarda kendisine yer bulabilir. Kullanıldığı alanlarda
güvenlik ve kullanım kolaylığı sunan bu sistem her geçen gün daha fazla alanda kendisine
yer bulmaktadır.
Firmamız başta giyotin küpeşte modelleri ve aksesuarları olmak üzere, engin ürün
yelpazesini siz değerli müşterilerimizle bir araya getiriyor. Giyotin cam modellerinde
sektörde en iyi kaliteyi, en hızlı ve kusursuz şekilde sunmaya devam ediyoruz. Firmamız
sürdürdüğü AR-GE ve toplam kalite politikalarıyla sürekli olarak arttırdığı üretim kalitesi
ve kendisine özgün endüstriyel tasarımlarıyla sizleri bekliyor.

Günün her saati güvenilir bir şekilde çalışabilen giyotin camlar, çağdaş mimari
tasarımlarına yeniden hayat veriyor. Yüksek üretim standardında imal edilen
giyotin cam sistemleri kaliteli bir çözüm olmasıyla beraber ısı yalıtımında ve
şeffaflıkta optimum performans sunuyor. Bu sistemleri binanıza uygun bir
tasarım ve konfigürasyon oluşturarak satın alabilirsiniz. Firmamız teknoloji ve
insan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak sizlere güvenilir çözümler
sunmaya devam ediyor. Sektördeki gücümüz ve kaliteli hizmetlerimizle beraber
fark yaratarak, her zaman ilk tercih edilen marka olarak bulunuyoruz.

GİYOTİN CAM

KATLANIR CAM BALKON

Cam balkon sistemlerimiz üst seviye sızdırmazlık
teknolojisine haiz uygulamalardır. Ses ve sıcaklık yalıtımı
sağlar. Kullanılan alüminyum profil, rulman ve aparatlar
kaliteli ürünlerdir. Uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Zengin
renk seçenekleri ile kullanılabilmektedir. İsteğe bağlı
olarak renkli temperli cam kullanılabilir. Bağlantı noktaları krom nikel paslanmaz aparatlardır ve uzun
ömürlüdür. Alt ve üst alüminyum kasalarda kullanılan
kilit mekanizması ile son derece güvenlidir.

KATLANIR CAM BALKON

YANA KAYAR SÜRME CAM

Eşikli sürgü cam balkon sistemleri, öteki sistemlerin
alternatiflerinden biri olup sistem yalıtımı eşiksiz
sürme sistemlerinden daha çok yalıtıma sahiptir.
Kayar sistem (sürme sistemi cam), altındaki raylar
aracılığıyla ve bu raylar üzerinde yer edinen camların yatay hareket doğrultusunda ilerlemesiyle
balkon, iç mekânlarda daralmaya sebep vermemektedir.

YANA KAYAR SÜRME CAM

ALÜMİNYUM DOĞRAMA
ISI YALITIMLI

Alüminyum doğrama, alüminyum profillerin istenilen ölçüler doğrultusunda birleştirilip
genelde ev, ofis, dükkan, balkon gibi bölümleri çevreleme için kullanılmaktadır. Bu alanlarda pencere, kapı, balkon kenarlığı ya da ofis bölmesi oluşturmak isteyenlere dayanıklı,
sağlam ve kullanışlı bir hizmet olarak ön plana çıkmaktadır.

ISI YALITIMSIZ

ALÜMİNYUM DOĞRAMA

ZİP PERDE

Dış alanlara has harika kumaşı özelliği
yardımıyla dış cephe gölgelikleri, veranda
ve vitrin gölgelikleri mühim tatbik alanlarındandır.
Dış mekanlarda motor sistemi yardımıyla
bütün koşullarda ergonomik ve fonksiyonel çözümler sunar. Kullanımı basit bir
gölgeleme sistemine ihtiyacı olanlar
motoru yardımıyla uzaktan kumandası ile
ülkü bir çözümdür.

Zip perde modelleri, fermuarlı, dikey,
stor da adlandırılıp motorlu ve otomatik
kumandalı halde çalışmaktadır.
Artık günümüzde otomasyon teknolojisi
ve UV güneş kırıcı olarak da adlandırılmaktadır. Özel motoru ve kumandası
yardımıyla avantaj olarak tek bir tuş ile
huzurlu kullanım sağlar.

ZİP PERDE

DIŞ CEPHE KAPLAMA
SİLİKON CEPHE

KOMPOZİT CEPHE

DIŞ CEPHE KAPLAMA

Camın sadeliğini ve aseletini vurgulayan silikon cephe sistemleri pek çok
kişinin ilgisini çekmeyi başardı.
Silikon cephe sisteminde, dıştan
bakıldığında estetik bir tasarım ile
karşılaşırsınız. Bu cephe sisteminde ısı
camlar kaset profiller kullanılarak
tutturulur. Silikon cephe uygulamalarında özel bir yapışkan madde
kullanılır. Cam paneller arasında
sızdırmazlık garantisi verilir. Ayrıca
cam paneller arasında gölge oluşumunun da önüne geçilir. İstendiğinde
seçilen herhangi bir cam panel gizli
kanat haline dönüştürülür.

Kompozit paneller, iki alüminyum içerisine yerleştirilen polietilen tabakadan
meydana gelir. Kompozit cephe panelleri kolay montajı ve ekonomik yapısı ile
avantajlı çözümler sunar. Hafif olmasına rağmen son derece dayanıklı olan
Kompozit cephe sisteminin bakımı ve temizliği de kolaydır. İleri teknoloji ürünlerinden bir tanesi olan kompozit kaplama sistemleri özellikle modern mimaride
sıklıkla tercih edilir. Her türlü binada ve yapıda yeni bir görünüm sunan dış
cephe kompozit kaplama sistemleri beklentilerinizi fazlasıyla karşılayabiliyor.
Kompozit kaplamalar hem hafif olması ve sağlam yapısı nedeniyle alüminyum
malzemeler kullanılarak hazırlanır.

DIŞ CEPHE KAPLAMA
TRANSPARAN SPİDER CEPHE

Bu sistemde özellikle arka destekte triplex
camlar kullanılmaktadır. Şeffaf cam kolon
cephesinin yatay cam kombinasyonları
temperli cam, lamine ısıcam veya ısıcam
olarak uygulamaktayız.
Yüksek kaliteli masif camla örülen cephe
şık bir görünüm sunarken, aynı zamanda
güvenli ve belirgin bir mimariye sahiptir.

Karanlık alan aydınlatması, kalabalık iş merkezlerinde yüksek
tavanları aydınlatmak için uyguladığımız bir sistemdir. Temel
amaç aydınlatma sağlamaktır.

SKYLİGHT ŞEFFAF ÇATI

Cam sistemlerinden olan skylight şeffaf çatı kaplama sistemlerimiz çelik konstrüksiyona uygulanarak dayanıklılığını ve
tercih sebebini arttırır. Bu sistem ile ister özel ister ticari
amaçlı olsun, sık ve işlevsel her türlü mekanı kapalı ama
şeffaf mekanlar olarak açmak mümkündür.

DIŞ CEPHE KAPLAMA

DIŞ CEPHE KAPLAMA
KAPAKLI CEPHE

İzolasyonlu cam giydirme cephe sistemidir. Binaların dış cephelerini şekillendirmek için
son yıllarda bu sistem ile birbirinden farklı çalışmalar yapmaktayız.
Cam yüzeylerin açılabilir yapısı ile kapaklı cephe ortaya çıktı ve birçok bina gerçekten
muhteşem sonuçlar aldı. Katlama mekanizmasının desteği ile burada kullanılan ürünün
kaliteli performansı, gerçekten göz kamaştıran teknolojiyi ortaya çıkarmaktadır.

DIŞ CEPHE KAPLAMA

FOTOSELLİ KAPI

Otomatik açılır kayar kapı olarak da adlandırılan fotoselli kapıların
pek çok işlevi bulunmaktadır. Açılır kayar kapılar diğer kapılardan
farklı olarak hem iç hem de dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Harekete duyarlı olan bu kapılar ziyadesiyle kullanışlı ve şıktır.

Fotoselli kapılarımız farklı şekillerde
çalışmaktadır. Bazıları hareketi algılayarak
hareket ediyorken bazıları parmak izi veya
kontrol butonu aracılığıyla hareket etmektedir. Ayrıca kapıların bazıları çift yönlü
hareket edebilir, bazı kapılar tek yönlü
hareket etmektedir. Tasarımlar ise yarım
daire, tam daire, yay parçası şeklindedir.

FOTOSELLİ KAPI

90 DERECE AÇILIR KAPI

Doksan derece otomatik kapı sistemleri günümüzde pek çok alanda aktif bir şekilde
kullanılmaktadır. Standart kapılardan, bina kapılarına kadar geniş bir uygulama yelpazesine
sahiptir. 90 derece otomatik kapı sistemi, TSE standartlarından başarılı bir şekilde geçmiş
uygulamalardan bir tanesidir. Yüksek kalitede işçilik ve malzemelerle üretilen bu kapılar
aradığınız performansı sizlere sunuyor. Sessiz olarak çalışan ünitesi, aynı zamanda yoğun
çalışmaya da uygun şekilde tasarlanmıştır.

DOKSAN DERECE AÇILIR KAPI

OTOPARK BRANDASI

Otopark brandası sayesinde otopark tarzı
işletmelerde burada yer alan araçları dış
etkenlerden kötü hava şartlarının verdiği
hasarlardan koruyacaksınız. Otopark brandası
son derece kaliteli ve kullanım açısından uzun
ömürlü branda otopark türüdür. Bu branda da
kullanılan kumaş kalitesi ise son derece
güvenilir olup araçlarınızı dış etkenlerden
korumayı da sağlar.

OTOPARK BRANDASI

OTOMATİK KEPENK

HEM ESTETİK GÖRÜNÜM
HEM GÜVENLİK BİR ARADA
Biz fark etmesekde pek çok alanda otomatik kepenk kullanılmaktadır. İnsanın en temel
ihtiyaçlarından bir tanesi güvenlik ihtiyacıdır. Bu durum ev ve iş yerlerinde kapı
kullanımını beraberinde getirmiştir. Zamanla kapılar yeterli olmayınca demir bariyerler ve
kepenklerde devreye girmiştir. Günümüz dünyasında ise güvenlik kadar estetik de önemli
bir noktadadır. Hal böyle olunca kullanılan kepenklerde de güvenlik kadar estetik
görünüm önem kazanmıştır.

OTOMATİK KEPENK

MAFSALLI TENTE

Güneş, rüzgar ya da yağmurdan korunmamızı sağlayan bir branda çeşidi olan tenteler
hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Mafsallı tente adı verilen tente modeliyse genel olarak
dışarıdaki mekanlarda kullanılmakta olan bir tentedir. Mafsal adını taşıyan fonksiyonunun
verdiği kolaylık sayesinde bu tentelerinizi istediğiniz her vakit kapatır veya açarsınız.

Çeşitlerimiz;
• Otomatik tente
• Kumandalı tente
• Çift mafsallı tente
• Tek mafsallı tente

MAFSALLI TENTE

KASETLİ TENTE

Kasetli tente, kullanımı son
derece pratik ve kolaydır.
Kompak bir dizayn ile son
derece şık bir görünüm elde
edebilirsiniz. Ayrıca üretimlerimizde renk seçimi konusunda da karşınıza çıkacak
birçok seçenek olacaktır.
Bunları göz önünde bulundurmanız durumunda sorunsuz bir şeklide kullanabileceğiniz tente üretiminin
olmasını sağlamış
olacaksınız.

KASETLİ TENTE

KARPUZ TENTE

Karpuz tente, genel olarak camlarda
kullanılır. Cam üstleri ve kapı girişleri
için uygundur. Restoran gibi özel
mekanlar için estetik bir görünüm
sağlamak açısından tercih edilir. Son
derece şık bir görüntüsü olduğundan
uzun zamandan beri çok sayıda talep
aldığımız bir modeldir.

KARPUZ TENTE

ŞEFFAF BRANDA

Şeffaf branda kullanım alanları
bakımından her türlü mevsimsel şartların önüne geçebilmek
amaçlı kullanılabilir. Özellikle
yaz aylarında güneşin sıcaklığında, kış aylarında ise soğuk
hava şartlarından koruyan
şeffaf naylon branda sayesinde
daha sağlıklı bir şekilde insanları konuk edebilirsiniz. Şeffaf
branda modelleri son derece
kaliteli brandalar arasında yer
almaktadır.

ŞEFFAF BRANDA

KÖRÜKLÜ TENTE

Modellerimiz kullanılacak olan alana göre değişmektedir.
Elbette sizin talebinize göre ve alanın boyutuna göre hareket
ederek üretim yapıyoruz. Körüklü tente modelleri arasında pek
çok model var. Tente modellerinin uygulanmasında, sunulacak
olan seçeneklerin değerlendirilmesinde avantaj sağlanabilir.
Uygun ve ekonomik olan ödemelerimiz sayesinde siz de bu
tente modellerini yaptırabilirsiniz.

KÖRÜKLÜ TENTE

SABİT TENTE

Sabit olan tentelerde malzemeler değişebilir. Sabit tente modelleri, boyut açısından özel
şekilde üretilebilir. Ekibimizin uzman olduğu bu alan, tentelerin farklı boyut, farklı
malzeme olarak üretimini de kolaylaştırmaktadır. Sizin için sunulan çok sayıda model
arasından seçim yapabilirsiniz. Bu modelleri değerlendirmeniz durumunda, hemen siz de
tente sipariş edebilirsiniz.

SABİT TENTE

YARASA TENTE
Yarasa tente, geniş olan
alanlar için kullanıma uygundur. Aynı zamanda korunaklı
bir seçenek olduğundan,
yağışın çok olduğu yerler için
önerilir. Gündüz güneş
ışığından korumak açısından
da avantajlı olacaktır. Otomatik tente sisteminin kullanımı
son derece pratik ve kolay
olduğundan, siz de bunu
tercih ederek hizmet alabilirsiniz.

YARASA TENTE

ÇİFT AÇILIR TENTE

Çift açılır tente, geniş olan alanlar için
kullanıma uygundur. Aynı zamanda
korunaklı bir seçenek olduğundan,
yağışın çok olduğu yerler için önerilir.
Gündüz güneş ışığından korumak
açısından da avantajlı olacaktır.

ÇİFT AÇILIR TENTE

ŞAŞIRTMA TENTE

Şaşırtma tenteler en ferah ortamları sağlamak amaçlı kullanılan
görsel zenginliği ile her zaman insanlara huzur veren ortamlar oluşturabilen tentelerdir.
Akrilik kumaş renk seçenekleri ile farklı kombinasyonlar yaratılabilir.

ŞAŞIRTMA TENTE

SEKSİYONEL KAPI

Seksiyonel Kapı Sistemleri, endüstriyel yapılar için
oldukça amaçlıdır. Tavana açılır halde dizayn edilmiş
olup, çelik malzemeden imal edilmiştir. Fabrika, depo
benzeri endüstriyel yapılar için motorlu ve manuel
kullanımla ülkü bir sistemdir.
Kapıyı gerçekleştiren 615 ya da 495 mm`lik paneller,
birbirine panel rengi elektrostatik boyalı çelik,
alüminyum ya da paslanmaz çelik menteşeler ile
bağlanır. 42 mm kalınlığındaki ve 0.78 W/m2K termal
katsayılı paneller, arası 40 kilo/m3 yoğunluğu
poliüretan köpük ile doldurulmuş, iki tane çelik,
alüminyum ya da paslanmaz çelik levhadan oluşmuştur.

SEKSİYONEL KAPI

YÜKSEK HIZLI PVC KAPI

Genellikle endüstriyel tesisler, fabrikalar, gıda işletmeleri , depo alanları, üretim alanları, showroomlar, otomotiv servislerinde, süratli açma
kapama özelliği sayesinde vakit kayıplarını en aza indiren kapı sınıfıdır.
Yüzeyi PVC brandadan oluşur. Katlanır ve sarmal sistem olarak üretilir.
Rüzgar dirençlerini arttırmak için yatay eksende çelik ve alüminyum
barlar ile güçlendirilir. Fabrikalarda personel , forklift, el arabası ve
benzer biçimde ekipmanların geçişinde tercih edilir. Otomatik açma ve
kapanma özelliği sayesinde yüksek konfor sağlar.

YÜKSEK HIZLI PVC KAPI

KÜPEŞTE

Merdivenlere, balkonlara, teraslara ve yapıların bir fazlaca kısmına, güvenlik ve güzel
bir manzara sağlamak için meydana getirilen dekorasyon çalışmasıdır. Tamamen
Alüminyum profiller kullanılarak hazırlandığından uygulamaya “alüminyum küpeşte”
dekoru denir.
Küpeşte, fobilik sözcüğü ile eş anlamlıdır. Küpeşteler, alüminyum olduğu benzer biçimde
ahşap, çelik, krom ve plastik vs. modelerini üreten firmalar bulunmaktadır.

KÜPEŞTE

ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Tüm taşıyıcı sistemlerin çelikten üretildiği, bilhassa zelzele tehtidi taşıyan coğrafi
bölgelerde tercih edilen, sıklıkla çelik konstrüksiyon yapılan binaları, çelik konstrüksiyon
hangar, çelik konstrüksiyon spor tesisleri, çelik konstrüksiyon depo ve çelik konstrüksiyon atölyelerde kullanılan, geniş açıklıklara ve yüksekliğe haiz çelik yapı sistemidir.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON

BAHÇE KAPISI

Bahçe kapısı modelleri arasında
manuel ve otomatik alternatifleriyle
en çokca tercih edilen modellerin
önünde gelen sürgülü bahçe kapısı,
altında durağan rayları bulunan ve
muayyen bir yöne kaydırılarak
oluşturulan bahçe kapısı modelidir.
Otomatik sistemlerde muhtemel,
elektrik kesintilerinde elle açılabilmesi en büyük avantajıdır.

BAHÇE KAPISI

OTOMATİK BARİYER

Bariyer sistemleri, oldukça sık çalışmaya müsait olarak üretildiğinden, vasıta giriş-çıkış
yoğunluğu fazla olan yerlerde güvenilir ve kontrollü geçişi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bariyer sistemleri aleni ya da kapalı her türlü umumi otopark girişlerinde,
yapınak, mesken, apartman-site türü hususi binaların bahçe ve otopark girişlerinde,
havaalanı, otobüs terminali benzer biçimde halka aleni kalabalık mekânlarda, kontrollü
sık geçişi sağlamak için en müsait sistemdir.

OTOMATİK BARİYER

YANGIN KAPISI

Yangına müdahele mevzusunda en büyük destek olan yangın çıkış kapıları pek oldukça hususi vaziyet
düşünülerek geliştirilmektedir. Yangının çıkmış olduğu ortamla ilişkiyi keserken, minimum can kaybıyla yangın alanından uzaklaşmanızı sağlamaktadır. Yangın alanında içe ve dışa açılım seçenekleri
bulunurken, dışardan kapalı olsa bile içeriden açılabilen Yangın Kapı Sistemleri, opsiyonel olarak acele
durumlarda kullanılabileceğiniz ürkü kolları ile kolaylık sağlamaktadır. Kapıların aleni kalması riskine
karşı yaylı emniyet sistemler ile kapılarda kapanma güvenliği sağlanabilmektedir.

YANGIN KAPISI

REFERANSLARIMIZ

REFERANSLARIMIZ

