






TAXTA
Taxta alüminium sistemlər taxtadan hazılanan daxili

səthiylə məkanın interyerinə xüsusi bir gözəllik
bəxş etməklə yanaşı, izosistem alüminiumumdan

hazırlanan xarici səthiylə səs, soyuq, külək kimi
neqativ xarici təsirlərə qarşı effektiv müdafiə təşkil edir.

Taxta alüminium sistemlərindən də hər növ sürmə,
qapı-pəncərə və cəbhə işlərində geniş istifadə olunur.

ALÜMİNİUM
İzosistem alüminium sintetik poliamid lifləri 
vasitəsilə iç və çöl alüminium profillərin birləşməsiylə 
hazırlanan sistemləridir. Bu sistemlər üç qat 
rezini, hava kameraları və künclərinin sintetik 
yapşıtırıcılar ilə preslənərək pərçimlənməsi 
sayəsində yüksək səs və istilik izoliyasiyası təmin edir. 
İzosistem alüminium yüksək dayanaqlılığı ilə 
böyük ölçülü, vitraj tipli qapı və pəncərələrin 
hazırlanması üçün əlverişlidir.

PVC
PVC qapı və pəncərələr korroziyaya
uğramaması, yuyula bilməsi,
uzunömürlülüyü və s.
xüsusiyyətləriilə seçilir.
PVC qapı və pəncərələr müxtəlif
rəng və teksturada
hazırlana bilməsi, onun
məkanın vizual bütövlüyünü
pozmadan istifadəsinə
imkan yaradır.



SÜRMƏ SİSTEMLƏR
Sürmə sistemlər, panoramik mənzərəni saxlamaqla

hər hansı bir sahəni qapamağa, açıldıqda isə məkanın
sahəsini genişləndirməyə imkan verir. Sürmə
sistemlər bağ evi, restoran və s. obyektlər ilə

yanaşı, terras, yay mətbəxi, qış baxçası kimi
tikililərdə də istifadə üçün idealdır.

Sürmə sistemlər 6 növdə olur:

 Hebe-Schiebe (Lift and Slide) •

Paralel (Volkswagen) •

Qatlanan (Akardeon) •

Monoslide •

Sadə sürmə •

Dynamic •



OFİS ARAKƏSMƏ SİSTEMLƏRİ

Əsasən, ofis, iş və ticarət mərkəzləri kimi obyektlərdə istifadə olunan şüşə
arakəsmələr, məkanı kiçik sahələrə bölərək daha səmərəli istifadəsinə imkan
yaradır. Arakəsmələr şüşə, ağac, mebel və səsuducu materiallardan da hazırlana bilir.

Arakəsmə sistemləri materialına görə üç yerə ayrılır:

•Tam şüşəli

•Mebel kombinasiyalı

•Hərəkətli divarlar 



GİYOTİN
Hərəkətli məhəccər sistemi kimi də tanınan giyotin
şüşə sistemləri şaquli istiqamətdə avtomatik hərəkət
edən şüşə qanadlardan hazırlanır.Əsasən qış baxçalarında,
terraslarda, artırmalarda, restoran və kafelərdə tərcih edilir.

TENT PERGOLA
Uzaqdan idarəetmə xüsusiyyətli tent pergola
kölgələndirmə sistemləri möhkəm metal sütun
profilləri, alüminium relsləri və istilik keçirməyən,
alişmayan PVC qatlı materialı ilə restoranlar, çardaqlar,
terrasslar, yay və qış baxçalarının tikintisi üçün ən optimal
seçimlərdən biridir. Əlavə modulları vasitəsilə, istənilən
vaxt və ya müəyyən hava şəraitində avtomatik açılıb
bağlanmasını təmin etmək mümkündür.



CAMBALKON
Cambalkon, rahat açılıb bağlanma, qatlanma və
siyrilmə xüsusiyyətləri sayəsində vizual bütövlüyü
pozmadan hər hansı açıq məkanı qapalı, qapalı
bir məkanı açıq bir məkana çevirməyə imkan verir.
Cambalkon sistemlər açıq məkanları qar, yağış, külək,
toz və səs kimi xarici təsirlərdən qorumaq
üçün ideal vasitədir.

Cambalkonlar üç növə ayrilir:

•Qatlanan cambalkon

•Sürmə cambalkon

•Asqılı cambalkon



AVTOMATİK QAPILAR
FOTOSEL QAPI
DÖNƏR QAPI

QARAJ QAPISI
TURNİKETLƏR



DUŞ KABİN 
GÜZGÜ İŞLƏRİ
MƏHƏCCƏR




