


Hakkımızda
İşletmemizin  kurucuları, 2005 yılında  Duş&Kabin üretim ve montaj 

faaliyetine başka bir Firma adı altında başlamıştır. Kurucu ekip, 2018 
yılına kadar, Otomatik Kapı ve Duş&kabin üretim ve montaj faaliyetleri-
ine devam etmiş olup. 2018 Aralık ayında kalifeye personelleri ile bir-
likte KATRE YAPI çatısı altında faaliyetlerini sirdürme kararı almıştır. 

Kurulduğu günden bugüne, sahip olduğu uzman kadrosunun te-
crübesini, imalatını yapmış olduğu ürünlerinin kalitesine yansıtarak, 
müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkartmayı hedefleyen KATRE 
YAPI, ileri teknoloji, uzman personel, müşteri memnuniyeti,ürün ve hiz-
met kalitesi ilkerinden taviz vermeden ülke ekonomisine hizmet ver-
meye devam etmektedir. 

KATRE YAPI, kendine özgü kalite ve çizgisinden ödün vermeden,Ülke 
ekonomisine her türlü zor şartlarda dahi katkı sağlamayı  hedefle-
mektedir.

Vizyonumuz
Firmamızın ulusal/

uluslararası pazarda et-
kinliğini ve verimliliğini 
arttırmak amacıyla ken-
di uzmanlık alanımız-
da kendi yöntemlerini 
sürekli geliştiren, sek-
törün öncülüğünü yapan, 
Türkiye´nin güvenilir ve 
saygın kuruluşu olmak.

Misyonumuz
Eğitim ve kültür düzeyi yüksek 

çalışan profilimiz ile toplam kalite 
yönetim felsefesine uygun bir yöne-
tim uygulaması ile verdiğimiz hizmeti 
geliştirmek, müşteri memnuniyetini 
en üst düzeyde sağlamak. Çevreye 
duyarlı, maksimum güvenlikte çalışan 
makinaları, en iyi kalitede geliştirerek 
müşterilerimizin hayatını kolaylaştır-
mak amacındayız.
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FOTOSELLİ
KAPILAR
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TEKNİK ÖZELLİKLER
OTOMATİK: Her iki yönden radarların algılanmasıyla otomatik açılma 
ÇIKIŞ: (Tek yön) Sadece çıkış yönünde otomatik açılma, girişe yasaklı
AÇIK: Sürekli açık ve frenli, kapı kanatları elle kapatılamaz,
KAPALI (GECE): Sürekli kapalı ve radarlar devre dışı kapı ancak içerden program değiştirmek suretiyle, 
dışarıdan ise anahtarlı kontak şalteri açılabilir.
KISMİ AÇILMA: Kapı tüm genişliğinin %40’ ı ile %90’ ı arasında ayarlanabilen bir mesafe kadar açılır ve kapanır. 
Enerji tasarrufu sağlayan bu programda geçişin yoğun olduğu saatlerde kapı otomatik olarak tam açılma 
moduna geri dönmelidir.
ŞİDDETİ: Kapı açıp kapamadaki sertliğini kontrol edilebilmektedir..
MANUEL: Kapı elle serbestçe açılıp kapatılabilir.
KAPI HIZ AYARLARI: Açma hızı, kapatma hızı, açıldığında bekleme hızı program şalterinden ayarlanabilir.
KAPI AÇMA HIZI: 0,6-0,8 mt / sn (ayarlanabilir)
KAPI KAPANMA HIZI: 0,6 – 0,8 mt / sn (ayarlanabilir)
KAPI AÇIK KALMA SÜRESİ: 0-30 sn (ayarlanabilir)
MAX TAŞIMA KAPASİTESİ: 2*150 kg, Tek kanat 200 kg
NET KAPI GENİŞLİĞİ: Teknik olarak maksimum açıklık (ölçüye göre)
ELEKTROMANYETİK KİLİT: 1 adet (opsiyon)
EMNİYET FOTOSELİ: 1 çift
SEZİCİ ELEMAN RADAR TİPİ: 2adet
ARIZA PANOSU: Kumanda ünitesi arıza durumunda
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220 V 50 hz
GÜÇ HARCAMASI: 200 W
MAX İTME GÜCÜ (STATİK): 150 N
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:  -25 C Derece + 50 C derece
KORUMA: IP 54

FOTOSELLİ KAPILAR



USTALIK, ZERAFET
VE TECRÜBE BİR ARADA 
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HERMETİK
KAPILAR
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HERMETİK KAPILAR
Hermetik kapı sistemleri gelişen tıp , insan sağlığına verilen önem 

ve en önemlisi Sağlık bakanlığının yürürlüğe koyduğu şartnamaler 
sayesinde her geçen gün hastahane ve kliniklerde yerini almaktadır. 
Filtre sistemleri ile temizlenmiş dezenfekte havanın istenmeyen 
sirkülasyonlar ile kirlenmesini engellemek adına hermetik kapı sistem-
leri oldukca etkilidir. Hijyenik ve yarı hijyenik alanlardaki kaliteli steril 
havanın muhafaza edilmesi ve istenilen oranlarda steril bölgeden yarı 
steril ve oradan steril olmayan bölgelere sızıntısına izin verilmesinde 
hermetik ve yarı hermetik kapıların rolü tartışmasız önceliklidir. KA-
TRE YAPI hermetik ve yarı hermetik kapıların projelendirmesinde ve 
ön hazırlıklarında müteahit firmalara danışmanlık vermektedir.

Otomatik Hermetik kapı
sistemleri günümüzde

hastane, labaratuar, nano
teknoloji merkezleri

ve benzeri bakteriyel,
kimyasal ve parteküler

düzeyde hijyen gerektiren
tüm ortamların

vazgeçilmez ihtiyacıdır.

KATRE YAPI kapı sistemleri hava sirkülasyonu ile gelen organik, kimyasal 
ve partikül kirliliğini önlemek üzere sızdırmaz bir kapanış sağlar. KATRE YAPI 
kapı sistemleri hijyenik yapısı sayesinde kendi bünyesinde bakteri ve mikro or-
ganizmaların barınmasını engelleyecek şekilde uygun tasarım ve malzemeden 
üretilmiştir. Patentli mekanizması ve hareket sistemi sayesinde hermetik kapı-

da yeni bir soluk olan KATRE YAPI kapı sistemleri %100 yerli üretimdir.
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ENDÜSTRİYEL
GARAJ KAPILARI
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ENDÜSTRİYEL GARAJ KAPILARI
Endüstriyel kapılarımız çelik sandviç panellerden oluşur. Sandviç paneller galvanize sac 

levhalar arasına yüksek basınçlı poliüretan enjekte edilerek elde edilir. Yüksek basınçlı poliüre-
tan sayesinde mükemmel ısı izolasyonu sağlanır. Panellerimizin rüzgar mukavemeti 80 km/
saat ’tir. Seksiyonel endüstriyel kapı panellerinin ön ve arka yüzeyindeki sac levhalar birbir-
ine dört katlı olarak sağlamca birleşmektedir. Kapı panellerinde aydınlatma amaçlı, istenilen 

sıralarda çift cidarlı akrilik camdan oluşan pencereler açılabilir.

Seksiyonel endüstriyel kapılar 380 
V-AC/50 Hz elektrik motoru takılarak ve/
veya kapı ağırlığını dengeleyen torsiyon yay 
(kurmalı yay) sistemi sayesinde manuel olar-
ak kolaylıkla açılabilir. Kapı ağırlığı kullanıcıyı 
etkilemez. Yaylar standart olarak 15.000 kez 
harekete dayanımlı olarak imal edilmiştir. 
Daha uzun ömürlü yaylarda opsiyonel olarak 
takılabilir.

Seksiyonel endüstriyel kapı panelleri bir-
birine galvanize çelikten imal edilmiş ment-
eşelerle bağlanır.

Endüstriyel kapı motor sistemleri elektrik 
kesintisi halinde motor mili boşaltılarak veya 
zincir yardımıyla manuel olarak açılır. Hayat 
boyu yağlama gerektirmez. Bu sırada elek-
trik gelse bile kullanıcı güvenliği açısından 
manuel kumanda önceliklidir.
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KAPILARDA KULLANILAN
STANDART ÖZELLİKLER

• Halat kopma emniyet sistemi
• Yay setinin çift yaydan 

oluşması
• Yaylı tamponlar
• 2” galvanizli çelik ray seti
• Alüminyum üst sızdırmazlık 

profili
• Alüminyum alt destek profili
• EPDM alt sızdırmazlık contası
• EPDM üst sızdırmazlık contası
• Kama kanallı içi boş mil
• Kama kanallı içi dolu mil
• 6000 mm’den geniş kapılar 

için 65 mm omega rüzgâr 
destek sacı kullanılır

• Kapı Kulpu
• Arka bağlantı C profili
• Alt sızdırmazlık contası
• Yan sızdırmazlık contası
• 5500 mm’den sonra çift yan 

menteşe ve uzun teker kul-
lanılır
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GARAJ
KAPILARI
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GARAJ
KAPILARI

GARAJ
KAPILARI
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KOLLU
BARİYER
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ÖZELLİKLERİ
• Uluslararası standartlara uygun üretim.
• Girişi çıkışın yoğun olduğu yerlerde kullanmaya uygundur.
• Bariyerin kolunun ağırlığını dengeleyen yay sistemi sayesinde 
motor üzerindeki yükü en aza indirilimiştir.
• Bariyer kolu her zaman kilitli durumdadır.
• Bariyer kolu her zaman kilitli durumdadır.
• Sıkışmaya karşı elektronik güvenlik önlemi mevcuttur.

24 V DC Motorlu kollu otopark bariyeri, araç giriş-çıkış yoğun-
luğunun fazla olduğu yerlerde, “ Hızlı açılma -kapanma “ ve 
“kontrollü geçiş” sağlar mimarinize uygun olarak değişik renk 
seçenekleri ile binanızın “ estetik görünüm “ üne katkı yapar.

Tasarımı ile binanıza estetik bir çözüm sunar Toplu konut ve 
endüstiriyel tesis gibi giriş-çıkışların hızlı olması gerektiği ye-
rlerde, kontrollü geçişi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmenizi 
sağlar. 24 V DC motoru ve tasarımı ile, trafiğin yoğun olduğu 
yerlerde kullanıma uygundur..

Micro işlemcili kontrol paneliyle her türlü access kontrol sis-
temi (kumanda, kartlı geçiş, plaka okuma) ile uyumlu bir şekilde 
çalışabilir . Galvenizli gövdesi elektrostatik boya ile çürüme ve 
paslanmaya karşı iki kat koruma sağlar. Ayrıca aliminyum kolu 
rüzgar direncine karşı aerodinamik olarak tasarlanmıştır. Elek-
tirik kesilmesi esnasında manuel olarak açma-kapama olanağı-
na sahiptir.
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OTOMATİK
BAHÇE KAPILARI
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YANA KAYAR KAPI 
BAHÇE SİSTEMLERİ   

Villa, apartman, site, endüstriyel te-
sis vb. yapıların girişlerinde kullanıl-
maktadır. 300 kg'dan 3500 kg'a kadar 
olan motor seçenekleri ile yana doğru 
kayarak çalışmaktadırlar. -20 ila + 55 
derece sıcaklıkta farklı kontrol alter-

natifleriyle tercih edilmektedir.
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KANATLI (DAİRESEL)
BAHÇE KAPILARI

Dairesel bahçe kapı sistemleri işyeri ve konutlarınızdaki ferfor-
je dekoratif her türlü kapınızı otomatik olarak, uzaktan kumanda 

yardımı ile açmanıza imkan tanırlar. 
Kanatlı Bahçe Kapısı Sistemlerinde her kanat birbirinden bağımsız 

olarak hareket eder. Dairesel Bahçe Kapılarında, her kanat için ayrı 
motor kullanılır.

Bu Motorlar kanatın genişliğine, ağırlığına ve kullanım sıklığına 
göre değişkenlik göstermektedir. 
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OTOMATİK KEPENK
PANJUR SİSTEMLERİ
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GALVANİZ ÇELİK SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM SİSTEMLER
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POLİÜRETAN
DOLGULU ALÜMİNYUM
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BRANDA KAPI
PVC
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SARMALI
HIZLI PVC

KATLANIR
HIZLI PVC
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RAMPA
SİSTEMLERİ

KÖRÜK
SİSTEMLERİ
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BARİYERLER
ENDÜSTRİYEL
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Road Blocker her türlü araçlı saldırıya karşı, askeri tesisler, devlet binal-
arı, elçilikler, üretim tesisleri, petrol rafinerileri, oteller, havaalanları ve 
stadyum gibi giriş-çıkışın kontrollü ve güvenli yapılması gereken alan-
larda en yaygın kullanılan sistemdir.Sistem sadece araç çarpmalarına 
dayanıklı bir kasa olarak tasarlanmamış aynı zamanda sistemle ilgili tüm 
aksamlar da gerçekleşebilecek saldırılara karşı güçlendirilmiştir. Hidrolik 
çalışma sistemi sayesinde Blocker Sistemi en yoğun yerlerde bile kes-
intisiz çalışmaktadır. Bu sistem, Mantar Bariyer ve diğer bariyer ler ile 
senkronize edilerek olası saldırılarda savunmayı en üst düzeyde tutarak, 
araçların güvenli bir şekilde bölgeye girişini sağlamaktadır.

ROAD BLOCKER / 
BLOK BARİYER Darbeye ve hava koşullarına dayanıklı  Hidrolik Mantar Bariyerler, il-

eri teknolojisiyle Avrupa normu 304 Kalite Paslanmaz borulardan üretil-
mektedir.Bariyerlerin çapı ve yüksekliği, alanın gereksinimlerine ya da 
istenen güvenlik düzeyine göre değişkenlik göstermektedir. Elektron-
ik özelliği sayesinde, yükseltme/alçaltma işlemi her tür kart okuyucu, 
uzaktan kumanda, parmak izini tanıyan biyometrik okuyucular, otomatik 
plaka tanıma sistemi veya basit bir kontrol düğmesiyle dahi, herhangi bir 
giriş kontrol sistemi aracılığıyla kontrol edilebilir. Bunun yanı sıra sisteme; 
manyetik loop dedektörler, fotoseller, yanıp sönen ışıklar veya kırmızı/
yeşil trafik ışığı gibi emniyet aksesuarları kolayca entegre edilebilir. 

Firmamızın İş ortaklarının özel tasarlamış oldugu suikast mantarı ta-
mamen bombalı araçlar ve araçlı intihar saldırılarını önlemek için özel 
dizayn edilen bir bariyer çeşididir.

 Mantar bariyer, her tip araçlı suikast riskine karşı özel olarak tasarlan-
mış bir güvenlik ürünüdür. Saatte 80 km. hızla bile çarpan bir aracı dur-
duracak niteliklere sahip olan mantar bariyer ürünümüz, hidrolik çalış-
ma prensibi ile son derece kararlı bir çözümdür. Bu güne kadar tasarlayıp 
kurduğumuz onlarca mantar bariyer ilk günkü gibi hizmet vermektedir. 
Mantar bariyer fiyat anlamındada avantajlı bir üründür.

MANTAR BARİYER
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SİSTEMLERİ
DUŞ & KABİN
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Biz herkesin en iyi bildiği işi yapması gerektiğine in-
anıyoruz.  Duşakabin sektöründeki uzun yıllara dayanan 
tecrübemiz ve binlerce memnun müşterimizle,  Duşa 
& kabin üretiyoruz. Hem de en iyisini…

Müşteri memnuniyeti konusunda gösterdiğimiz has-
sasiyetle, ücretsiz keşif hizmetimizle de yanınızdayız.

DUŞ & KABİN SİSTEMLERİ

Size özel teklifler verebilmemiz için 
bizimle irtibata geçin!
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CAM BALKON
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Cam Balkon Sistemleri’nin 
sahip olduğu katlanır ve 
sürme sistem çözümleri 
pek çok yenilikçi özelliğe sa-
hiptir.

 Cam balkon sistemlerinde 
bulunan cam paneller; her 
iki tarafa da ayrı ayrı topla-
nabilir. Bu sayede kesintisiz 
manzara görünümü sunar.

 Sistemlerde kullanılan çift 
cam, ses yalıtımında yük-
sek performans sağlar, ses-
siz ve huzurlu yaşam alan-
ları oluşturulmasına katkı 
sağlar.

 Gizli su tahliye kanalları 
ile yağmur suyu profilden 
kolayca tahliye edilir ve ter-
lemeden kaynaklı oluşan 
sorunlar ortadan kalkar.

 Temperli cam kullanımı 
sayesinde her türlü mekân-
da güvenle kullanılabilir.

ayesinde her türlü mekân-
da güvenle kullanılabilir.
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ALÜMİNYUM
KÜPEŞTE VE
KORKULUK
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Küpeşte Korkuluk Sistemleri, zaten korkuluk kelimesi ile aynı 
anlamı taşır. Alüminyum şeritler merdiven, balkon, binaların giriş, 
asma kat, bahçeler, havuz kenarları ve teraslara kolayca uygulana-
bilir. Merdiven, balkon, teras ve havuz kenarları gibi kullanım alan-
larınız için estetik, görsel ve uzun ömürlülük sağlar. Alüminyum 
Küpeşte nin rutin temizlik haricinde herhangi bir bakıma ihtiyaç 
duymaz ve yıllarca sorunsuz bir kullanım sunar  bu mükemmel 
özellikleri sayesinde, modern ve akıllı yapıların tamamlayıcı ve 
vazgeçilmez malzemesi haline gelmiştir. Asla paslanmaz ve ko-
rozyona karşı dayanıklıdır. Sağlamdır  ve hafiftir ve uzun seneler 
kaliteli kullanım olanak tanır.  İstediğiniz şekilde kullanıma açıktır. 
İçerde ve dışarda kolaylıkla kullanılabilir. Geri dönüşüm kolaylığı 
ile doğa dostur. Firma olarak Cam Küpeşte Sistemleri imalat ve 

montaj işlerinide yapıyoruz.



6564

DUVAR KAĞIDI
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Neden duvar kağıdı? 
 Çünkü bir kez uygulandığında yıllarca hiçbir deformasyon yaşanmadan 

kullanılabilen duvar kağıdı, boya ve badanaya göre çok daha ekonomik 
bir dekorasyon alternatifidir. Üstelik yeni nesil silinebilir duvar kâğıtları 
temizlikte büyük kolaylık sağlar ve leke tutmadığı için boya badana uygu-
lamasında olduğu gibi tekrar yenilenmeye ihtiyaç duymaz.

Duvar kağıdında Türkiye’nin  1 numarası;
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RİDAS
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Ridas canlı sıva iç mekanlarınız için özenle tasarlanmış ve 
geliştirilmiş iç cephe kaplama malzemesidir. Ridas® dekoratif 
canlı sıva; doğal elyaflar, strafor, kağıt hamuru, selüloz gibi mal-
zemelerden oluşan, yaşadığınız yere çok farklı bir görünüm ka-
zandırmanın yanında, ısı ve ses izolasyonu ile akustik sağlayan bir 
üründür. Teneffüs edebilme yeteneği ile duvarlarda oluşabilecek 
rutubeti absorbe ediyor olması, ürünün dünya pazarında en çok 
tercih nedeni olarak gösterilmektedir. Dekorasyonda alışılmışın 
ötesinde bir ürün olarak Dünya ve Türkiye pazarına sunulan Ri-
das® Dekoratif Canlı Sıva, boya ya da duvar kağıdına kıyasla 2–4 
kat daha kolay uygulanabilmekte ve daha uzun ömürlü olmaktadır. 
Ridas Canlı Sıva fiber, asbest, cam elyafı vb. gibi insan sağlığına 
zararlı hiçbir toksik ve alerjen madde içermez...

RİDAS NEDİR?

RİDAS aynı zamanda bir iç cephe ısı yalıtım malzemesidir.Mini-
mum %30 oranında ısı yalıtımını sağlar.Dış cephe mantolama uy-
gulamalarındaki gibi binanızın duvarlarını da ısıtmak zorunda da 
değilsiniz.Yaşam alanında ki ısıyı 72 saat muhafaza edebildiğin-
den tekrar yakıt harcamak zorunda kalmazsınız.

Toplu konutlarda /apartmanlarda iç içe geçen yaşam alan-
larında ses yalıtımına çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır.İşte ridas 
bunu size sunar ve %40 ses yalıtımı sağlar.içerisinde bulunan ses 
söznümleyici malzemeler sayesinde yankı oluşturmaz ve akustiği 
düzenler.

Ridas Canlı Sıva ISI YALITIMINI Sağlar

Ridas Canlı Sıva SES YALITIMINI Sağlar



72 73

RİDAS dalgalı renkleri ve parlaklığı ile son derece dekoratiftir ve 
evinizin duvarlarını bir sanat eserine dönüştürür.Antistatik özelliği 
nedeni ile toz tutmaz ve tozu barındırmaz..Her rengin insanlar 
üzerinde (göreceli) sağlamış olduğu canlılık ve motive edici etkileri 
vardır. Ridas’ taki zengin renk yelpazesi ve sıra dışı dekoratifliği ile 
sizlere bu özellikleri yaşatmaktadır.

Ülkemizde konutlarda 2-3 yıl içerisinde bir iç cephe boyası 
yapılmaktadır.Bu süre Bodrum gibi nem oranı yüksek bölgeler-
de daha da kısalmaktadır.Oysa RİDAS CANLI SIVA’nın ortalama 
ömrü 10 yıldır.Bu klasik iç cephe boyalarına göre 3-4 kat daha 
ucuz anlamına gelmektedir.Boya maliyetini düşürdüğü gibi ısı 
yalıtımından sağladığı fayda ilk iki yılda kendini amorti etmek-
tedir.

RİDAS içeriğindeki komponentleri (tekstil, tutkal ve genleştirilm-
iş polistren tanecikleri) ve özel karışımları sayesinde yanabilirliğini 
en az seviyeye düşürmektedirBununla birlikte yanma esnasında 
enerji üretmediği ve duman oluşturmadığı uluslar arası testlerle 
kanıtlanmıştır.

Ortamdaki hava kirliliğinin duvarlara yoğun olarak yansıdığına 
şahit olmuşsunuzdur. Ridas’ın içeriğindeki komponentler saye-
sinde, gözenekli yapısı ile bu kirliliği minimize eder ve sağlık açı-
sından problemi genel bir menfaat haline dönüştürür.

Ridas Canlı Sıva DEKORATİFTİR

Ridas Canlı Sıva EKONOMİKTİR

Ridas Canlı Sıva yanmayı YAVAŞLATIR

Ridas Canlı Sıva TENEFFÜS EDEBİLİR

Her rengin insanlar üzerinde göreceli etkileri vardır. Giyimim-
izde, ayakkabımızda ve saatten tutunda bir çok yaşam zevkimizde 
renk tercihlerimiz vardır. RİDAS hayatımızın büyük bir bölümünü 
geçirdiğimiz yaşam alanlarımıza özel renk ve desenleri ile ayrı bir 
neşe katmaktadır. Eviniz, işyeriniz, sosyal alanlarınız, alış-ver-
iş mekanlarınız gibi hayatınızın vazgeçilmezi çok sayıdaki yaşam 
alanlarında ridas ile güzellikleri hissedin ve zamanın keyfini 
yaşayın. Misafir odaları, oturma odaları, salonlar, çocuk odaları ve 
mutfaklardaki ridas’ın özel renk ve desenleri sayesinde, aileniz ve 
misafirlerinizle mutlu ve keyifli vakit geçirirsiniz.

Ridas tamamen su bazlıdır.İstenildiği an geri kazanılabilir ve su 
spreyi ile yumuşatılarak jel hale dönüştürülebilir.Böylece çok pratik 
ve kısa süre içerisinde tamir edilebilir.Tamir edilen yerde kesinlikle 
ek yeri ve ton farkı oluşturmaz.Sadece bu özelliğiyle bile rakipsizdir.

Ridas esneme özelliği ile çocuklara yönelik ev kazalarında son 
derece koruyucudur; cam, porselen, mobilya gibi ürünlerin çarp-
malarında, ürünlere gelebilecek zararı da ortadan kaldıracaktır.

Ev hanımları ve mekan sahipleri!.. Artık duvar silmeye ve temiz-
lik derdine son!.. Ridas anti-statik özelliği ile toz, duman, is gibi 
ortam kirliliklerine çözüm olmaktadır.

Ridas Canlı Sıva TERAPİ Özelliğine Sahiptir

Ridas Canlı Sıva Kolayca TAMİR EDİLEBİLİR

Ridas Canlı Sıva DARBELERİ ABSORBE Eder

Ridas Canlı Sıva ANTİ-STATİKTİR

Ridas; cam elyafı, fiber, asbest vb. gibi kanserojen ve alerjen 
madde içermez.

Ridas Canlı Sıva ALERJEN DEĞİLDİR
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Yapısı ve dokusunda oluşan efektler sayesinde mekanları daha 
derin ve geniş gösterir.

Ridas Canlı Sıva MEKANLARI GENİŞLETİR
Esnek yapısı sayesinde bina oturmalarıda dahil oluşacak deformas-

yonları gizler ve var olan duvar ve sıva hatalarını da ortadan kaldırır.

Ridas Canlı Sıva KUSURLARI KAPATIR
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LTT-303ASLTT-303S

LTT - 303 LTT - 303D

LTT - 303ADLTT-303A

- Çift Ayaklı Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Döküm Göbek ve Kollar
- Ölçüler: 84 x 72 cm
- Kol dahil H: 98 cm

- Çift Ayaklı Açılı Kapaklı
   Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm                    
  Göbek ve Kollar ve Lazer      
  Kesim Okuyucu Pleksi
- Ölçüler: 84 x 72 cm
- Kol dahil H: 105 cm

- Çift Ayaklı Dar Kasa
   Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm
   Göbek ve Kollar
- Ölçüler: 84 x 64 cm
- Kol dahil H: 98 cm

- Çift Ayaklı Double
- Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm
   Göbek ve Kollar
- Ölçüler: 84 x 138 cm
- Kol dahil H: 98 cm

- Çift Ayaklı Açılı Kapaklı
   Double Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm       
   Göbek ve Kollar ve Lazer
   Kesim Okuyucu Pleksi
- Ölçüler: 84 x 138 cm
- Kol dahil H: 105 cm

- Çift Ayaklı Açılı Kapaklı
   Dar Kasa Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm
   Göbek ve Kollar, 
   Lazer Kesim Okuyucu Pleksi
- Ölçüler: 84 x 64 cm
- Kol dahil H: 105 cm

TR�POD TURN�KELER
TRİPOD TURNİKELER
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LTT - 313EDLTT - 313E

LTT - 313 LTT - 313D

LTT - 303JLTT - 303E

- Silindirik Çift Ayak Lüks
   Model Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm
   Göbek ve Kollar
- Ölçüler: 104 x 72 cm
- Kol dahil H: 100 cm

- Çift Ayaklı Jetonlu Turnike
   304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm 
   Göbek ve Kollar, Jeton 
   Ünitesi ve Jeton Kovası
- Ölçüler: 88 x 72 cm
- Kol dahil H: 98 cm

- Tek Ayaklı Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm
   Göbek ve Kollar
- Ölçüler: 45 x 77 cm
- Kol dahil H: 102 cm

- Tek Ayaklı Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm
   Göbek ve Kollar
- Ölçüler: 45 x 77 cm
- Kol dahil H: 102 cm

- Tek Ayaklı Double
   Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm
   Göbek ve Kollar
- Ölçüler: 45 x 138cm
- Kol dahil H: 102 cm

- Tek Ayaklı Double
   Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm
   Göbek ve Kollar
- Ölçüler: 45 x 138 cm
- Kol dahil H: 102 cm

TR�POD TURN�KELER
TRİPOD TURNİKELER
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TRİPOD TURNİKELER
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LTT - 323DLTT - 323

- Kö�egen Çift Ayak Lüks
   Model Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm
   Göbek ve Kollar
- Ölçüler: 80 x 74 cm
- Kol dahil H: 103 cm

- Kösegen Çift Ayak 
   Lüks Model Double    
   Tripod Turnike
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- Alüminyum Döküm
   Göbek ve Kollar
- Ölçüler: 80 x 141 cm
- Kol dahil H: 103 cm

TR�POD TURN�KELER

Dü�en Kol Mekanizması
Paslanmaz Çelik Kol
Termostatlı Isıtıcı
Dı�ı Ortam Kılıfı
Kaçak Geçi� Sensörü
Mekanik Sayaç
Elektronik Sayaç
Buton Kontrol Kutusu
Uzaktan Kumanda Alıcı Ünitesi
Uzaktan Kumanda
Jeton (Baskısız)
Paslanmaz Okuyucu Aya�ı
Paslanmaz Çelik Arka Panel
Turnike Alt Pleyt
Paslanmaz Çelik Yönlendirme Prof ili

- Fiyatlarımıza KDV, sevkiyat, montaj ve devreye alma dahil de�ildir. 

- Fiyatlarımız fatura tarihinde TCMB döviz satı� kuru üzerinden TL’ye çevrilir.

- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.

- Tüm Turnikelerimiz TSE, CE, ISO9001, TÜRKAK ve Yerli Malı belgelerine sahiptir.

OPS�YONLAR  & AKSESUARLAR

TRİPOD TURNİKELER
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SG1WL SG1WE

SG - 312 SG1WS

SG - 212SG - 112

SWING GATE TURN�KELER

- Çift Yönlü
   Motorlu Swinggate
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde

      / tanaK ssalG iskelP mc 08 -
- Temperli Cam Kanat
   Ops. 50 cm

- Çift Yönlü
   Motorlu Swinggate
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- 80 cm Paslanmaz Çelik
   Kanat

             kinakeM iltiliK rathanA -  
                leunaM eli lE ,et�epüK    

   Sürü�
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- 80 cm Paslanmaz Çelik
   Kanat

- Elektrik Kilitli Mekanik     
   Küpe�te, El ile Manuel
   Sürü�
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- 80 cm Paslanmaz Çelik
   Kanat 

- Çift Yönlü
   Motorlu Swinggate
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- 80 cm Alüminyum Prof il  
   ile 5 mm Pleksi Kanat

- Mekanik Yaylı Küpe�te, 
   El ile Manuel Sürü�
- 304 Kalite Paslanmaz
   Çelik Gövde
- 80 cm Paslanmaz Çelik
   Kanat 

SG2WS

tek yönlü

çift yönlü

SG2WL SG2WEçift yönlü çift yönlü

tek yönlü tek yönlü

SWING GATE TURNİKELER
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PLATFORMU
ENGELSİZ YAŞAM
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HYD-A AÇIK ENGELLİ PLATFORMU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ahrik tipi Sonsuz vida
Kapasite 315 kg
Seyir mesafesi 3.000 mm
Hız 0,15 m/sn

Kuyu Çukuru 170 mm Rampa kullanıldığında kuyu 
çukuru gerekmez

Kapı Ölçüsü 900 x 900 mm (W x H)
Kapı Tipi Manuel veya Otomatik
Platform iç ölçü 1000 x 1250 mm (W x D)
Platform dış ölçü 1600 x 1250 mm (W x D)
İç kumanda Totman
Dış kumanda Totman
İnvertör Monofaze Giriş 3 Faz Çıkış
Kontrol Voltajı 12 V

Motor 1.1kW 3 Fazlı Asenkron Motor 
1-phase 230V 50 Hz/9-16 A

Enerji
Körük Standart

Kısa sürede ekonomik çözümler

106www.erzurumbeldekapi.com
www.engelliasansor.net
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