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VİZYONUMUZ
Tüm gerçekleştirmiş olduğumuz güvenilir ve garantili satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile sürekli gelişerek

kalıcılığımızı yaratmak, yenilikçi kaliteli ürünler sağlamak proje başlangıcındaki müşterimizle saygı sevgi ilişkimizi
projenin tamamlanmasında korumak, müşteri memnuniyeti hedefimizden ödün vermeden, ihtiyaçları

her zaman en üst düzeydeki kalite anlayışımızla karşılamak ve en iyi yatırımın insan olduğu düşüncemizle
ilerlemek ve sektöründe lider olmaktır.

MİSYONUMUZ
Faaliyet içinde bulunduğumuz tente ve cam kapama sektöründe, yenilikçi anlayışımızla müşterilerimize her zaman

en iyi hizmet ve ürünü sunmak, kalite odaklı hizmet anlayışı, insana ve çevreye değer, hep en iyi ve en güzelini
sunma gayreti ile koşulsuz müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, hızlı ve verimli sonuçlar almaktır.

KALİTE ANLAYIŞIMIZ
MEMNUNİYET

Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak

VERİMLİLİK
Tüm faaliyetlerimizde verimliliği artırmak 

KALİTE
Tüm iş süreçlerimizde kaliteyi ve estetiği önde tutmak

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
Ar-ge çalışmalarımız ile müşteri memnuniyeti ve rekabet için yeni ürünler tasarlamak ve yenileşmek

YENİLİKÇİLİK
Değişen teknolojiye uyum sağlayarak  sürekli yenilik yapmak

UYGUN ÇÖZÜMLER
Müşterilerilerimizin ihtiyaçlarına, beklentilerine ve önceliklerine uygun çözümler sunmak



BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİBAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ



     Standart Pergola Sistemi bağımlı veya bağımsız olarak 12 metre cephe ve 8 metre ileri açılım, ara dikme gerektirmeksizin 96m²

alanı tek parça halinde kapatabilecek normda tasarlanmıştır. 

     Saatte 90 km/h hızla esen rüzgara mukavemet edebilen bu sistem, yağmura, güneşe aynı zamanda 30cm kar kalınlığına karşı

dayanıklı olarak tasarlanmıştır. 

     Kendinden taşıyıcılı ray profilleri 150x110 ölçülerinde olup tek modülde 8 metre açılım sağlamaktadır. Raylar yüksek taşıma

kapasitesi hesaplanarak tasarlanmıştır. 

     Ön bağlantıda 80x80 veya 100x100 direkler ile desteklenmektedir. 160x120 ebadındaki ön kısım yağmur oluğu olarak tasarlanmıştır.

Burada biriken su 120x80 ölçüsündeki direklere dağılım yapıp direklerden gizli su tahliyesi sağlamaktadır. 

     Sistemde kullanılan alüminyum profillerin tamamı yüksek dereceli olarak imal edilmiştir. Elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.

Boyama sisteminde kullanılan elektrik akımı, alüminyum ile boya arasında kuvvetli bir taşıyıcı görevi üstlenir. Bu akım alüminyumun

boya ile bütünleşmesini, boyanın uzun yıllar kalıcı olarak kullanılabilmesini sağlamaktadır. Ürünler 200°’de boyanmaktadır. 

     Sistemin hareketi; rayların içerisinde bulunan taşıyıcı arabalar ve triger kayışın birlikte hareketi ile sağlanmaktadır. Altı tekerlekten

oluşan taşıyıcı arabalar, triger kayışını çekici görevini üstlenmekte, triger kayışın içinde bulunan çelik telin sahip olduğu çekiş gücü ile

birleşerek üstün bir gerilme sağlamaktadır. 

     Sistemde kullanılan fitil ve contalar tüm olumsuz hava şartlarında uygulama alanına su ve hava girişini engellemektedir. Fitiller

kumaş ve raylarda, contalar ise taşıyıcı arabalarda bulunmaktadır. Bu detaylar sayesinde yağmura karşı koruma sağlanıp sızmalar

% 100 önlenmekte, pergola sistemi uzun yıllar kullanılabilmektedir. Sistemde kullanılan tüm bağlantı vidaları, cıvatalar ve pimler

yüksek kalite paslanmaz çeliktir. 

PERGOLA GENEL ÖZELLİKLER



     Sistemde metre ağırlığı 1.500 gr olan, doygun et kalınlığına sahip alüminyum boru kullanılmaktadır. Motoru içerisinde muhafaza

eden boru, Avrupa teknolojisi Somfy ve Becker akıllı motorların aparatlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Burada motora

çalışma komutu verdikten sonra boru harekete geçer, bu sayede sistemin hareketi sağlanmaktadır. Bu harekete yardımcı rulmanlar

kullanılmaktadır. Rulmanların demir olması yük taşıma kapasitesini maksimum seviyeye çıkarmaktadır. 

     Sistemde yalıtım amaçlı galvaniz saclar kullanılmaktadır. Galvaniz sac 50x150 kutu profil ile pergola sisteminin şase kısmına

bağlanır. Böylelikle arka gövde koruma altına alınıp, buradan uygulama alanına kir, su vb atıkların girmesi engellenmiş olur. 

     Sistemde alüminyum dışında kullanılan tüm plastikler yüksek kalite malzemeden üretilmiş olup, sistemle tam uyumlu olarak

tasarlanmıştır. 

     Sistem ön direk olmadan, üst askı aparatı ile montaja elverişli şekilde tasarlanmıştır. Askılı modelde sistemi ön direkler yerine

montaj yapılacak beton veya çelik konstrüksiyon taşımaktadır. Askılı sistem için 4 cm çapında 3 mm et kalınlığında demir boru

kullanılır. Bu boru önden çelik mafsal, arkadan ise demir duvar bağlantı aparatı ile duvara takılarak sabitlenir. Böylelikle rayın

mukavemeti sağlanır. Askılı sistem, ön direk ile birlikte veya çift yöne açılımlı olarak da uygulanabilir.

     Sistem ön direk olmadan, payanda aparatı ile montaja elverişli şekilde tasarlanmıştır. Payandalı modelde sistemi ön direkler yerine

arka demir profil taşımaktadır. Payandalı sistem için 40x80 ölçüsünde demir profil kullanılır. Bu profil bükülerek arkadan corner direğe

kaynatılır. Ön taraftan ise paslanmaz aparatlar yardımıyla raya sabitlenir.Böylelikle rayın mukavemeti sağlanır. Payandalı sistem, ön

direk ile birlikte veya çift yöne açılımlı olarak da uygulanabilir. 

     Sistem, ortadan direkli veya ortadan iki yandan direkli olmak üzere çift açılıma elverişli şekilde tasarlanmıştır. Çift taraflı sistemin

başında ve sonunda 100x100 veya 150x150 ölçülerindeki demir profil direk vazifesi görür. Bu iki direk, üstten de aynı profil ile

desteklenerek kamelya iskeleti oluşturulur. Bu sistem daha geniş alanların kapatılmasına imkan tanımaktadır.



PERGOLA RENK BOYA KODLARI

Bu kartelada veya ekranda gösterilen RAL renkleri sadece fikir vermek amaçlıdır, referans olarak kullanılamaz.

RAL 3005 Weinrot

RAL 3009 Oxidrot

RAL 3011 Braunrot

RAL 5010 Enzianblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 6026 Opalgrün

RAL 7000 Fehgrau

RAL 7001 Silbergrau

RAL 7005 Mausgrau

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7039 Quarzgrau

RAL 8003 Lehmbraun

RAL 8007 Rehbraun

RAL 9004 Signalschwarz

RAL 9015 TiefschwarzRAL 9001 Cremeweiß



PERGOLA KUMAŞ ÇEŞİTLERİ

Bu kartelada veya ekranda gösterilen kumaş renkleri sadece fikir vermek amaçlıdır, referans olarak kullanılamaz.

Desenli Beyaz Desenli Krem Desenli Gri

Düz Krem Desenli Yeşil Desenli Siyah
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Sistemde kullanılan alüminyum profiller , 6063 – T6 F25(7580 Briner Sertlik) özelliktedir.  
Bütün profiller şantiyeye elektro statik fırın boyalı olarak ve ambalajlı gelir.  
Bütün aksesuar galvaniz ve elektro statik fırın boya olarak ambalajlı gelir. 
Hareketli çatı örtüsü alüminyum metaldir.  
Paneller eksenel çalışmaktadır ve istendiğinde geri toplanma hareket kabiliyetine haizdir.
(Bu özellik havalandırma ile gölgelendirmeyi aynı anda yapabilmesi açısından önemlidir)  
Paneller eksenel olarak minimum 85 derece açıda açılabilmelidir.(Cepheden gelen güneş ışığını kesmek için önemlidir)  
Oluk detayı alüminyum olmalı ve su giderleri tıkandığında içeri su dönüşü olmaması için sistemin dış yüzeyinde bulunmalıdır.  
Tavan örtüsünün açılma-kapanma hareketi uzaktan kumanda kontrolü ile sağlanmalıdır.  
Hatalı kullanımı önlemek için otomasyon sistemi ile entegre edilmelidir. ( mekanik limit siviçleri bu konuda sorun yaşatmaktadır)  
Kullanılacak sistem tüm mevsim şartlarına uygun olarak tasarlanıp üretilmektedir.  
Motor ile hareketli mekanizma arasında güç aktarımını triger kayışı sağlamalı ve ayarlanabilir olmalıdır.  
Dikey taşıyıcı profiller alüminyum olmalı . Zemine yapılacak aplikasyonun gizli kalması ve zemin yalıtımını korumaya almak için ana
taşıyıcı ve kapaktan oluşan iki parçadan oluşmalı.  
Flanş aplikasyon vidaları M8 * 80 lik buldeks veya M8*80 Gömlekli Çelik dübel ve galvaniz kaplama olmalıdır
(Zemin yalıtımına zarar vermemek için)  
Sistemde kullanılacak fitiller EPDM olmalıdır.  
Kullanılacak silikonlar, Nötral silikon olmalıdır.  
Montaj ekipleri firmanın kendi ,maaşlı,sigortalı ekibi olmalıdır.  
Kullanılacak sistemin , 5 (Beş) yıl Motor ve 2 yıl mekanik garantisi olmalıdır.  
Her bir sistem modülü dikey ve yatay taşıyıcı profillerden oluşur dikey ana taşıyıcılar 100*150*3, yatay ana taşıyıcılar
100*150*3 mm ölçülerinde olmalıdır.  
Sistem modülleri 50kg+25kg /m² yayılı yük ve 50kg/m² rüzgar yükünü karşılayacak statik özelliklere sahip olmalıdır.  
Sistem modüllerinde kullanılan özel paneller sayesinde yağışlı havalarda havalandırmayı gerçekleştirecek şekilde dizayn
edilmiş olup, kumanda ile kontrolde yağmur moduna sahip olmalıdır.  
Sistemde bulunan aluminyum panellerin eksenel hareketi ayrı, geri toplanma hareketi ayrı motorlar ile yapılmalıdır.

BİOKLİMATİK AKILLI ÇATI SİSTEMLERİ
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     Giyotin Cam Sistemleri, sık kullanılan cam sistemlerinden farklı olarak dikey hareket etmesi sebebiyle ayrıcalık yaratmaktadır.
     Genellikle teras, cafe ,restaurant ,işyerleri gibi mekanlarda kullanılan giyotin cam sistemleri,özel tasarımı ile mekanlara kesintisiz
panorama imkanı sunmaktadır.Dinamik yapısı ile görüş alanını sınırlamadan kullanıcıları geniş manzaralar ile buluşturmaktadır.
Kolay kullanımı ile doğaya yakın üst düzey konfor sağlamakta, güçlü dizaynı ve zengin renk yelpazesiyle mekanlara kusursuz
çözümler sunmaktadır.
     Kusursuz dizaynı, uzaktan kumandalı kolay kullanımı ile ortama değer katan giyotin cam sistemleri, üst düzey ısı yalıtımı, ses
izolasyonu gibi konularda da fayda sağlayarak dört mevsim güvenle kullanım imkânı sunmaktadır.
     Giyotin cam sistemleri ileri teknoloji ile desteklenmiş özel tasarımı, cam panellerin şık ve estetik görünümü, modern ve zarif
hatlarıyla fark yaratmakta, tüm bu özellikleriyle kendisinden beklenen görsel ve fonksiyonel tüm beklentileri en üst düzeyde
karşılamaktadır.
             SİSTEM ÖZELLİKLERİ
•  Sistemdeki alt panel cam sabit olduğu için kapalı konumda korkuluk görevi görmektedir.
•  Sistem 1 sabit +2 hareketli olarak tasarlanmıştır. Sistemin maksimum ölçüleri 330cm x 300cm veya 380cm x 250cm'dir.
•  Sistemin hareketi istenilen yükseklikte durdurularak ihtiyaca göre kullanım imkanı sağlamaktadır.
•  Büyük ölçülerde camdaki esnemeyi minimuma indirgemek için destekli profil kullanılmaktadır.
•  Giyotin cam sistemi otomatiktir. Standart olarak uzaktan kumanda ile kontrol sağlanmaktadır.
•  Ayarlanabilir cam seviyeleri sayesinde ters rüzgara karşı etkin koruma sağlamaktadır.
•  Sistemde opsiyonel olarak ısıcam kullanılarak ısı yalıtımı yüksek seviyede koruma sağlanmaktadır.
•  Cam ile sistemin entegrasyonu özel poliüretanlı yapıştırıcı ile sağlanmaktadır.
•  Sistemin hareketini sağlayan özel kayış sistemi, diğer hareketli camlarda kullanılan sistemlere göre daha fazla mukavemetli
olmasından dolayı uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.
•  Sisteme dahil edilen denge ağırlığı hareket esnasında cama stabil hareket imkanı vermekte ve sistemin daha sessiz çalışmasını
sağlamaktadır.
•  Giyotin Seride kullanılan camlar 8mm ve 10mm kalınlığında ve temperlidir. Alternatif renk seçenekleri mevcuttur.
•  Opsiyonel olarak ısıcam tercihi sunulmaktadır.
•  Sistemin kanat başına m² ağırlığı 30-35 kg aralığındadır.
•  Sistemdeki tüm alüminyum profiller elektrostatik toz boya ile boyanabilmektedir.

                 CAM ÖZELLİKLERİ
• Sistemde, Türkiye’de ve Avrupa’da sektöründe öncü Şişecam’a bağlı Trakya Cam Sanayii A.Ş.firması tarafından üretilen camlar
kullanılmaktadır.
• Camlar, uygulama yapılacak mekanın konseptine uygun farklı renklerde alternatifler sunmaktadır.
• Camlar uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte olup, gerekli tüm kalite belgeleri ve sertifikaları mevcuttur.

GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ
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     Kendine has estetistiği ve tasarımı ile cam sistemleri arasında kendini öne çıkaran Giyotin Cam Sistemleri, firmamızın da
ürettiği cam sistemleri arasında en çok tercih edilen sistemler arasında yer alıyor. Manuel giyotin sistemlerinin en öne çıkan
özelliği yer kaplamadan, cam ihtiyacınızı sağlarken estetik bir duruş da katması.

     Giyotin Cam Sistemleri yapı olarak dikey yönde hareket edip, açılıp kapanan cam sistemleridir. Manuel giyotin ve motorlu
giyotin arasındaki fark ise Manuel giyotinin adı üstünde elle ayarlanıyor olmasıdır. En büyük özelliği şık ve estetik olmasının
yanında rüzgar ve yağmur gibi kötü hava koşullarını kesiyor olmasıdır. Manuel şekilde ayarlanabilmesi ile camın istediği kadar
alanının açık veya kapalı kalması sağlanarak istenen görüntü elde edilebilir.

     Özellikle bol rüzgar alan mekanlarınıza çözüm olarak sunulan Manuel giyotin cam sistemleri, rüzgarlık olarak da bilinmektedir.
Kafe, kafeterya, restaurant, lokanta gibi yerlerde rahatlıkla kullanılabilir şekilde üretilmiştir.

MANUEL GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ
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     Sürme Seri Sistemler eşikli veya eşiksiz olarak uygulanabilmektedir.

     Zeminle görsel olarak bütünlük sağlaması ve giriş-çıkışın yoğun olduğu yerlerde rahat geçiş imkanı sağlaması açısından 7 mm

yüksekliğinde eşiksiz alt kasa profili alternatifi sunmaktadır.

     Zemin girişli mekanlarda su sızıntısı,rüzgar ve olumsuz hava şartlarından dolayı oluşabilecek dış etkenlere karşı 5 cm

yüksekliğindeki eşikli alt kasa profili ile yüksek düzeyde koruma sağlamaktadır.

•  Dış mekan için maksimum 2500 mm  yükseklik ve her kanat için 1100 mm genişlik uygun görülmektedir

•  İç mekan için maksimum 3000 mm  yükseklik ve her kanat için 1200 mm genişlik uygun görülmektedir

•  Sonsuz kanat sayısı uygulanmaktadır.

•  Kanatlar rayın kendi içerisinde hareket edip içeri katlanmadığı için her türlü perde uygulamasına müsaittir.

•  Köşe takozları sayesinde su tahliye özelliği vardır.

•  Sistem alt tekerleri ayarlı olduğundan dolayı her türlü terazisiz ortamda çalışabilmektedir.

•  Sistem her türlü terazisiz ortamda çalışmasının yanında alt tekerler kendi kendini teraziye almaktadır.

•  Her türlü dönüşlü balkonlarda uygulama özelliği (oval balkonlar hariç) vardır.

•  Kanatlar birbirini özel çekme kapakları sayesinde götürmektedir.

•  Contalar alüminyum ve kıl fitil olduğundan sararma, çıkma v.b. gibi sorunları yoktur.

•  Sürme Seride kullanılan camlar 8-10mm kalınlığında ve temperlidir. Alternatif renk seçenekleri mevcuttur.

•  Sistemin m² ağırlığı 25-30 kg aralığındadır.

•  Sistemdeki tüm alüminyum profiller elektrostatik toz boya ile boyanabilmektedir.

SÜRME CAM SİSTEMLERİ
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•  Sistemde maksimum  2500 mm yükseklik uygulanmaktadır. (Referans olarak 2700 mm’ ye kadar da uygulanabilir)

•  Sistemde bulunan her kanadın maksimum genişliği 600 mm`dir.

•  Sistemde her kanat, çapı 31 mm olan 8 adet rulman ile taşınmaktadır.

•  Kanatlarda kullanılan her kapak, mafsallı olduğundan her açıya göre kolay uygulanabilmektedir.

•  Kullanılan rulmanların geniş ve çiftli olmasından dolayı kanatlar her açıdaki dönüşleri çok basit gerçekleştirmektedir.

•  Kullanılan boynuz menteşelidir,katlanabilmektedir.

•  Kullanılan kıl fitiller kanattan uygulamalıdır.

•  Açılan kanatların rüzgârdan etkilenmemesine ve hareket etmesine engel olacak kilitleme görevi yapan stoper parça bulunmaktadır.

•  Sistemde açılı dönüşlerde köşe aparatı montaj kolaylığı sağlamaktadır.

•  Kilitleri ayarlı kilit olup rüzgarda açılmak gibi problemi yoktur.

•  Contalar büyük H şeklinde kullanıldığı için conta aralarından su alma riskini azaltmaktadır.

•  Kullanılan poliüretan yapıştırıcı, bakteri oluşumunu önleyen anti bakteriyel katkı maddesi içerir.

•  UV katkılı conta sayesinde sararma sorunu en aza indirilmiştir.

•  Katlanır seride kullanılan camlar 8mm kalınlığında ve temperlidir. Alternatif renk seçenekleri mevcuttur.

•  Sistemin m² ağırlığı 25-30 kg aralığındadır.

•  Sistemdeki tüm alüminyum profiller elektrostatik toz boya ile boyanabilmektedir.

KATLANIR CAM SİSTEMLERİ
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Mafsallı tente klasik bir tente modeli olup diğer tente modellerimiz arasında en ekonomik olanıdır.

Duvara veya tavana monte edilebilen tek tarafa doğru açılabilen tente modelimizdir.

İstenirse tente üzerine alüminyum çatı profili monte edilerek tentenin kısmi korunması sağlanır.

İsterseniz uzaktan kumandalı motor eklenerek oturduğunuz yerden de açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca tenteye rüzgar sensör

sistemi de ekleyebilirsiniz.

Kullanılan kumaşlar çeşitli kalite ve zengin renk seçeneğine sahiptir.

Ayrıca dijital baskılı isteklerinize de cevap veriyoruz.

TEKNİK ÖZELLİKLER
•  Paslanmaz inox bağlantı elemanları

• Elektrostatik RAL kataloklu toz fırın boya  

•  Alüminyum enjeksiyon döküm parçalar

•  İthal akrilik kumaş 5 yıl süreyle solmazlık garantili

•  Alüminyum ekstrüzyon profiller

•  200-700 cm tek parça genişlik

•  150-200-250-300 cm ileri doğru açılım

•  0-45 derece'ye kadar kademesiz ayarlanabilen eğim aralığı açısı

MAFSALLI TENTE SİSTEMLERİ



1



2



     Yere gömmeli veye tekerlekli olarak yapılabilen direklerin üzerine monte edilen her iki yöne  açılma ve kapanma özelliğine

sahip tente modelimizdir. Bu sayede daha büyük alanları  gölgelendirir.

     Tekerlekli olma özelliği sayesinde tentenin yeri istenildiği gibi değiştirilebilir. Artık cafeleriniz, bahçeleriniz, teras katlarınız

gibi büyük alanları kollarınızın altına alabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

•  Alüminyum koruma çatısı

•  Elektrostatik toz boyalıdır.

• Çatı ve ayaklar paslanmazdır.

•  Hareket edebilen veya yere sabitlenen çelik plakalar.

•  Manuell veya uzaktan kumandalı motor sistemi

•  300-700 cm tek parça uzunluk

•  Paslanmaz inox bağlantı civatalar ve pimler

KAMELYA MAFSALLI TENTE SİSTEMLERİ





•  Mekanizmayı ve kumaşı dış etkilerden koruyan tam kaset sistemi 

•  Dünyaca tanınan Somfy Marka tüp motor

•  Avrupa akrilik kumaş

•  Kumaş tozlarını tutan süpürgelik sistemi

•  Sesi absorbe eden yalıtım sistemi

•  Kendinden alıcılı, uzaktan kumanda ile kontrol sistemi

•  Otomatik algılayan rüzgar sensörü

•  Alüminyum enjeksiyon döküm parçalar

•  İnox paslanmaz bağlantı civatalar ve pimler

•  150, 200, 250, 300, 350 cm ileri açılım

•  45 derece'ye  kadar kademesiz ayarlanabilir eğim

•  Paslanmayı önleyen Galvaniz Boru

•  Elektrostatik toz boya

•  3 mm alüminyum ekstrüzyon Profil et kalınlığı

•  Değişebilir yan plastik ve göz kapaklar

•  Tente açıldığında kumaşı ve mekanizmayı göstermeyen alüminyum profil

KASETLİ TENTE SİSTEMLERİ
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    Motorlu dış mekan perdesi olarakta tanınan ürünümüz bir çok avantajı bünyesinde barındırmaktadır.

•  Güneşin zararlı olabilecek UV ışınlarını %80 oranına kadar absorbe eder ve azaltır.

•  Rüzgarın ciddi sayılabilecek kuvvetteki şiddetlerini ortadan kaldırır.

•  Ortamdaki haşere ve böcek geçişini engeller.

•  Uygulandığı alanlarda ısınmak amaçlı kullanılan yakıt miktarında tasarruf etmenizi sağlar.

•  Eğer konut ve aile yaşam alanlarında kullanıyor iseniz; mahremiyetinizi korur.

•  Konfor ve kullanım açısından teknolojik imkanı olan “Fermuarlı Perde” konut, ofis ve proje binalarında kullanılabilir.

ZİP PERDE SİSTEMLERİ
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     Karpuz tente sistemi, ilk bakışta karpuz şeklini ve dilimlerini andırdığından karpuz tente adını almıştır. Oldukça şık bir tente
sistemidir. Farklı renk seçeneklerine sahip olması sayesinde, modern bir görünüm sunar. Bu nedenle her seviyede; otel, lokanta,
kafe ve diğer işletme alanlarında kullanıma uygun bir tente sistemidir.
     Karpuz tente modelleri, diğer tenlere kıyasla daha geniş monte edilebilir alanlara sahiptir. Örneğin pencereler için de montesi
kolay ve uygundur. Bu aynı zamanda kapı girişi için de geçerlidir. Dekoratif olarak da beklentileri fazlasıyla karşılayan karpuz tente,
kullanımı son derece kolay olup, her türlü hava koşullarında uzun yıllar dayanıklılık gösteren kumaş yapısına sahiptir.
     İşletmeniz için ihtiyaç duyduğunuz karpuz tente modelini sizlere en uygun fiyat teklifi ile sunmaktayız. İstanbul’un neresinde
olursanız olun, adrese kadar gelen profesyonel ekibimiz ölçülendirme işlemi ardından tente sistemi için sizlere en uygun fiyat
teklifini sunar ve kabul etmeniz durumunda da belirlenen gün ve saatte montaj-kurulum işlemini profesyonel bir şekilde
gerçekleştirir.

              SİSTEM ÖZELLİKLERİ

     Karpuz tente sistemini, diğer tente sistemleri ile kıyasladığımızda özellikle de görsel olarak çok daha etkileyici ve özel
olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında işlevsellik olarak da pek çok özelliği bulunmaktadır.
 • Oldukça şık bir tente modeli olan karpuz tente; kafe, restoran, mağaza, AVM gibi pek çok işletme modeli için uygun bir sistemdir.
 • Güneş, yağmur ve her türlü hava koşullarına dayanıklı kumaş yapısı, uzun yıllar kullanıma uygundur.
 • Fiyat olarak, diğer tente sistemlerine kıyasla da oldukça ekonomiktir.
 • Monte işlemi daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
 
     Tüm bu özellikleri ve daha fazlası ile karpuz tente sistemleri beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak bir tente sistemidir.

KARPUZ TENTE SİSTEMLERİ
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•  Upright dikey tente montajı için yüksek mukavemetli alüminyumdan imal edilen bağlantı elemanları kullanılır.

•  Upright dış kaseti yüksek mukavemetli alüminyum ekstrüzyon profillerden imal edilir.

•  Sistem içerisinde kullanılan uzaktan kumandalı motor veya redüktör sayesinde kumaş gerginliği ve rüzgara

dayanıklılık sağlanmaktadır.

•  Upright ön alın profili  yüksek mukavemetli alüminyum ekstrüzyon profil olarak imal edilir. Bu profil 15 x 5 cm formunda,

1055 gr/mt ağırlığındadır.

•  Gövde profilleri montaja uygun yüksek kaplı demir ve boyalı bağlantı elemanları kullanılır. Gövde profili, yan kanallar

ve kumaş gerdirme alt çıtası olmak üzere 3 parçadan oluşmaktadır.

•  İsteğe göre motorlu veya manuel olarak tasarlanmıştır.

•  Alüminyum enjeksiyon döküm parçalar kullanılmaktadır.

•  Alüminyum ekstruzyon profiller kullanılmaktadır.

•  Elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.(RAL katalogu renkleri)

•  Sistemde kullanılan tüm bağlantı vida ,cıvata ve pimleri paslanmaz INOX’tur.

•  Özel ölçüye göre üretim yapılmaktadır.

•  Maksimum 12 m² büyüklüğe kadar tek parça yapılabilmektedir.

•  Ürünü tamamlayıcı nitelikte ,özel olarak imal edilmiş plastik kapaklar kullanılmaktadır.

•  Kumaşı ve mekanizmayı dış etkenlerden koruyan tam kaset sistemi mevcuttur.

•  Manuel veya motorlu uzaktan kumandalı olabilmektedir.

•  Şeffaf mika veya screen (delikli kumaş) tercih edilebilmektedir.

WİNTENT TENTE SİSTEMLERİ
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