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Hakkımızda / Who We Are?
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1990 yılında, Solmaz Makine olarak sanayi sektörüne merhaba diyen firmamız, iki dostun teknik tecrübesi, özverisi ve büyük işler 
başarma inancı ile yola çıktı.  Talaşlı imalat ve kalıpta seri üretim yapmakta olan firmamız, işlerimizdeki istikrarlı kalite ve güven esasına 
dayalı iş yapma biçimimizle kısa sürede sektörde önemli bir yer edindi.

Ardından, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda seri üretim parkını kurarak büyümeye devam ettik.
Türkiye’de cambalkon üretmek isteyen ilk firmalara, sahip olduğumuz tecrübe ve emeği esirgemeyerek, sistemlerinin tasarımında 

her zaman yol gösterdik. Aynı zamanda Türkiye’de cambalkon alanında ilk yerli aksesuarı yapan firma olduk. Türkiye’de cambalkon 
sektörüne yön vermenin ve ilklere yol göstermenin gururunu yaşadık. Uzunca bir dönem, çözüm ortaklarımız için tasarıma ve aksesuar 
üretimine devam eden firmamız; 1999’dan itibaren, kendi markası olan Kupa Camlama Sistemlerini kurmaya karar verdi. Kupa Camlama 
Sistemleri’ni kurarken amacımız, yıllar içinde edindiğimiz tecrübelere dayanarak; piyasadaki markaların tasarım hatalarını içermeyen, 
sorunsuz çalışan bir sistem yaratmaktı.

Bugün, tamamı kendi tescilli tasarımlarımız olan; katlanır, kayar ve üstten askılı camlama ürünlerimiz ile müşteri şikayetleri en az 
olan; dolayısıyla bayilerimizi de en çok memnun eden sistemleri yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sistemlerimiz, montaj ve kullanım 
kolaylığı, kalite ve estetik değerleri sayesinde, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da giderek daha geniş kitlelere ulaşmaktadır.

Bunların yanında, firmamız sistemlerinde kullandığı tüm aksesuarları kendi bünyesinde üreten Türkiye’deki tek firmadır. Tüm Kupa 
Aksesuarları, tesisimizde bulunan son teknolojiye sahip makineler ile tecrübeli kadromuz tarafından üretilmektedir. Bu şekilde, her zaman 
sürdürülebilir kaliteyi garanti etmekteyiz.

Şu anda 100’ün üstünde aktif bayisine tasarım ve üretim yapmakta olan firmamız, ulusal ve uluslararası pazarın ihtiyaçlarına yönelik 
en doğru yeni ürünleri tasarlamaya devam etmekte ve doğru partnerlerle istikrarlı büyümesini sürdürmektedir.

Our company Solmaz Machinery has been founded in 1990 with technical background, belief in producing the best and devotion of 
two close friends. In a short while the company has gained a significant place within the sector in machining and moulding thanks to its 
consistent way of working that is based on trust and high quality.

We kept growing by establishing our serial manufacturing line in accordance with sectoral needs. 
Subsequently, we supported the first balcony glazing producers of Turkey with designing their systems and sharing our long year 

design experience. At the same time we became the first company of Turkey to produce local glazing accessories. We are proud to 
inspire the very first glazing system producers and steer the glazing system sector in Turkey.

After long years of supporting our shareholders with systems’ design and accessory manufacturing, our company has introduced 
its own brand of glazing systems – Kupa Glazing Systems. By this, we aimed at producing perfectly running systems that don’t have the 
design mistakes of the current brands in the sector.

By today, we are proud to have completely our own design of folding, sliding, top hanging glazing systems that has the least 
customer complaints; so creating the best value for our dealers.  Our systems get more and more acknowledged abroad as well as in 
Turkey, thanks to mounting and usage ease, their high quality and aesthetical means.

Beside these, our company is the first and only company that produces all of its glazing accessories by its own. All Kupa glazing 
accessories are manufactured in our premises with high technology machinery by our experienced employees. By this, we guarantee 
sustainable quality in all of our products. 

Making design and manufacturing to its more than 100 dealers, our company keep growing sustainably by choosing the right 
solution partners domestically and abroad and always in chase of designing the right and best solutions for the market.

We believe your balcony deserves the best, too...
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Neden Kupa Camlama Sistemleri?
• Öncü Firma: Türkiye’deki ilk cambalkon sistemlerinden beri, sistemlerin geliştirilmesine öncülük eden ve diğer markaların da 

gelişimine de katkıda bulunan tasarım uzmanlığına sahibiz.

• Özgün Tasarım:  Tüm sistemlerimiz, kendi özgün ve tescilli tasarımlarımızdır. Aynı biçimde, ihtiyaçlarınıza uygun tasarımları 
kolaylıkla geliştirebiliriz.

• Türkiye’de İlk Yerli Aksesuar: Camlama sistemi aksesuarlarının tamamını kendi fabrikasında yapan ilk ve tek firmayız.

• Sorunsuz Çalışan Sistemler: En az müşteri şikâyeti oranına sahip sistemleri üretiyoruz. Tamamı garantili sistemler sunuyoruz.

• Mutlu bayi, mutlu müşteri: Türkiye’nin her yerinde, en iyi firmalardan seçilen bayi alt yapımız ile müşterilerimizin imalat ve montajı 
kusursuz yapılan sistemler alması garantilenir. Bunun yanında, bayilerimizle karşılıklı gelişim ilkesine dayanan çalışma modelimiz 
sayesinde, istikrarlı bir bayi altyapısına ve en az bayilikten ayrılma oranına sahibiz. 

• Malzeme kalitesi: Güçlü yapıyı şık ve minimal tasarımla birleştiren profillerimiz, alüminyum hammaddesinden, anodize ve boyama 
işlemlerine dek en yüksek kalite esas alınarak üretilir.  

Tüm aksesuarlarımız kendi imalatımız olup, yüksek mukavemete göre tasarlanmış ve paslanma karşıtı işlemden geçmektedir.

Kendi enjeksiyon hattımız sayesinde sınırsız seçenek sunabildiğimiz plastik aksamlarımız, UV’ye, yüksek ve düşük sıcaklık şartlarına 
dayanımlı en kaliteli polyamidden üretilir.  

2Darısı Balkonlarınıza...



We believe your balcony deserves the best, too...

Why Kupa Glazing Systems?
• Pioneer Company: Our company has contributed to development of the very first balcony glazing systems in Turkey and has 

given support to design of many brands since then. 

• Genuine Design: All of our systems are design of our own R&D team are patented. Likewise, we are able to design new systems 
suitable to your unique needs.

• The First Local Accessory Production in Turkey: We are the first and only firm in Turkey to produce all of its glazing accessories 
in its own premises. 

• System That Runs Perfectly: We are proud to produce the systems that has the least customer complaint rates. All of our 
products are under our complete guarantee. 

• Happy dealer, happy end-user: In order to make sure our customers get the best manufacturing and assembly, we choose the 
best companies as our dealers. On the other hand, we establish a strong relationship with our dealers that provides mutual 
development, and we are proud to have the least dealership abrogation rates.  

• Material Quality: Our aluminium profiles that combines robustness with minimal elegant design are produced with the best 
quality from top to toe, such as choosing the best raw material, anodization and painting processes. 

All of our accessories are our own manufacturing and are designed for high robustness and strengthened against corrosion. 

With our own injection line, we are in total control of our plastic parts and able to offer endless options to our customers. We 
use best quality polyamide that is resistant to UV, high and low weather temperatures. 
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Isıcamlı Sistem 
Orion

Açık Kanatları 
Kendiliğinden Sabitlenen 
Dünyada İlk ve Tek 
Isıcamlı Sistem

Sistem Kullanımı ve Özellikleri

• Kanatları açıldıktıktan sonra aparatsız sabitleyen mekanizma
• Daha güçlü kanat sistemi
• Balkonlar ve eşikli mekân kapatmalar için ısı izolasyonu avantajı
• Estetik ve gizli kilitli açma/kapama mekanizması istenilen yüksekliğe monte edilebilir
• 90° ve 135°’ye uygulama imkânı sağlayan panel profilleri 
• Paneller arası contalar ve kanat içi gizli mıknatıslar ile üst düzeyde sızdırmazlık 
• Yüksek mukavemetli, elegant tasarımlı panel ve kasa profili 
• Panellere ara çıta ile bütünleşen şık kapak sistemi
• Sessiz hareket için tasarlanmış güçlü teker yapısı
• Kanat hareketi ile otomatik kapanan, Faydalı Model’e sahip kanat çıkış aparatı ile perdeli alanlarda kolay kullanım 
• Alt raydan etkin su tahliyesi
• Kanatların hem altında hem üstünde yer altında yer alan 4 adet teker takımı
• Duvar kenarı dikey profillerde tam entegre şık tasarım
• Kenarlardaki ekstra fitillerle artırılmış yalıtım
• Paslanmaya karşı güçlendirilmiş metal aksamlar 

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ
MOVABLE GLASS SYSTEMS
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• Self-locking mechanism in open sashes 
• Thermal insulation advantage  especially suitable for glazing high balconies and threshold applicable spaces
• Stronger panel structure
• Aesthetic and invisible locking mechanism that is adjustable to desired height
• Applicable to 90° and 135° type corners with angular panel profiles
• Maximum insulation due to inner magnets and in between gaskets of panels
• Aesthetic design that appeal to modern tastes in panel and rail profiles, beside their robust structure
• Wheel systems designed for silent move
• Panel caps that aesthetically integrate with panel frame
• Panel exit guide that closes automatically with panel movement makes easier usage with stores has Utility Model Award
• Effective water discharge from bottom rail
• At bottom and on top 4 pieces of wheel systems at total
• Totally integrated, elegantly designed wall side aluminium profiles
• Enhanced insulation with extra wall side gaskets
• Corrosion resistant metal accessories

Double Glazed System 
Orion

The Only Double Glazed 
System That Has Self-
Locking Mechanism In 
Open Panels 

System Features
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Sistem Parçaları / System Parts
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Isıcamlı Sistem Orion
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Sistem Kullanımı ve Özellikleri

•	 Patentli kılavuz yatağı tasarımı ile kanat çıkış aparatı gerektirmeden kanatların sorunsuz katlanmasını sağlayan Türkiye’deki ilk sistem
•	 Katlanır toplanır kanatları ve alt eşiği ile özellikle balkon kapatma için uygundur
•	 Açılı profil kapakları ve fitiller ile her türlü açıda uygulama imkanı
•	 Kanat çıkış aparatı olmadığından, stor perdeye engel teşkil etmeyen kullanım
•	 Yüksek mukavemetli, aynı zamanda minimalist tasarımlı profilleri ile maksimum görüş alanı
•	 Kanatların hem altında hem üstünde yer altında yer alan toplamda 4 adet teker takımı
•	 Duvar kenar dikey profillerde tam entegre şık tasarım
•	 Kenarlardaki ekstra fitillerle artırılmış yalıtım
•	 Estetik, farklı açılara uygun, yüksek kalite polyamidden üretilen profil kapakları
•	 Paslanmaya karşı güçlendirilmiş metal aksamlar

Katlanır Sistem 
Kupa 1

Temel Balkon Camlama 
İhtiyaçlarınız İçin En 
Ekonomik ve 
Patentli TasarımHAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

MOVABLE GLASS SYSTEMS
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System Features

• Thanks to its patented guide base design, it’s the first system in Turkey that allows the panels to fold easily without a panel exit guide 
• With its sliding folding panels and bottom track, it’s especially suitable for balcony glazing
• Ability to mount on every kind of space with angular panel caps
• Not containing a panel exit guide, poses no problem with stores and curtains 
• Enables maximum transparency due to its minimalist designed but still robust profiles
• At bottom and on top 4 pieces of wheel systems at total
• Totally integrated, elegantly designed wall side aluminium profiles
• Enhanced insulation with extra wall side gaskets
• Aesthetic, different angular, high quality polyamide panel caps 
• Corrosion resistant metal accessories

Folding System
Kupa 1

Being A Classic, Kupa 1 Is An 
Economical and Patented 
Design For Your Balcony 
Glazing Needs 
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Sistem Parçaları / System Parts
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Kupa 1
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Sistem Kullanımı ve Özellikleri

•		 Kanat hareketi ile otomatik kapanan, Faydalı Model’e sahip kanat çıkış aparatı ile perdeli alanlarda kolay kullanım
•		 Faydalı Model’e sahip su itici kanat profili ile minimize edilen su girişi
•		 Yüksek mukavemetli profil yapısı ile rüzgara ve dış faktörlere karşı ekstra dayanıklılık
•		 Kanatların hem altında hem üstünde yer alan toplamda 4 adet teker takımı
•		 Açılı profil kapakları ve fitiller ile her türlü mekana uygulama imkanı
•		 Duvar kenarı dikey profillerde tam entegre şık tasarım
•		 Kenarlardaki ekstra fitillerle artırılmış yalıtım
•		 Estetik, farklı açılara uygun, yüksek kalite polyamidden üretilen profil kapakları
•		 Paslanmaya karşı güçlendirilmiş metal aksamlar

Katlanır Sistem 
Kupa 2

Balkon Camlama 
İhtiyaçlarınız İçin Kolayca 
Monte Edilebilen, İdeal 
Camlama SistemiHAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

MOVABLE GLASS SYSTEMS
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System Features

• Panel exit guide that closes automatically with panel movement makes easier usage with stores has Utility Model Award
• Water repelling panel design that has Utility Model Award minimizes water penetration
• With robust profile design, extra strength against wind pressure and other external factors
• At bottom and on top 4 pieces of wheel systems at total
• Ability to mount on every kind of space with angular panel caps
• Totally integrated, elegantly designed wall side aluminium profiles
• Enhanced insulation with extra wall side gaskets
• Aesthetic, different angular, high quality polyamide panel caps 
• Corrosion resistant metal accessories

Folding System
Kupa 2

Easy Montage, Ideal 
Glazing System For Your 
Balcony Glazing Needs
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Sistem Parçaları / System Parts
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Kupa 2
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Sistem Kullanımı ve Özellikleri

• Özellikle yüksek balkonlar ve eşikli mekân kapatmalar için uzun yıllar konforlu kullanım sunan tescilli tasarım
• Kanat hareketi ile otomatik kapanan, Faydalı Model’e sahip kanat çıkış aparatı ile perdeli alanlarda kolay kullanım
• Alt raydan etkin su tahliyesi
• Alt ve üst raylara kilitlenen çift mandallı kilitleme mekanizmaları ile artırılmış güvenlik
• Açılı profil kapakları ve fitiller ile her türlü açıda uygulama imkanı
• Kolay montaj sağlayan, Faydalı Model’e sahip teker takımları
• Güçlü yapısı yanında modern zevklere hitap edecek profil estetiği
• Kanatların hem altında hem üstünde yer altında yer alan toplamda 4 adet teker takımı
• Duvar kenarı dikey profillerde tam entegre şık tasarım
• Kenarlardaki ekstra fitillerle artırılmış yalıtım
• Estetik, farklı açılara uygun, yüksek kalite polyamidden üretilen profil kapakları
• Paslanmaya karşı güçlendirilmiş metal aksamlar

Katlanır Sistem 
Kupa 3

Yüksek Balkonlar ve Eşikli 
Mekân Kapatmalar İçin 
Profesyonel Camlama

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ
MOVABLE GLASS SYSTEMS
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System Features

• Patented design that enables long years durability and comfort in use especially suitable for glazing high balconies and threshold 
applicable spaces 

• Panel exit guide that closes automatically with panel movement makes easier usage with stores has Utility Model Award
• Effective water discharge from bottom rail
• Thanks to double latched lock mechanism both on top and bottom rail, enhanced security
• Ability to mount on every kind of space with angular panel caps
• Easy to mount wheel systems that has Utility Model Award
• Profile aesthetic that appeal to modern tastes beside their robust structure
• At bottom and on top 4 pieces of wheel systems at total
• Totally integrated, elegantly designed wall side aluminium profiles
• Enhanced insulation with extra wall side gaskets
• Aesthetic, different angular, high quality polyamide panel caps 
• Corrosion resistant metal accessories

Folding System
Kupa 3

Professional Solution For 
High Balconies And Glazing 
Needs With Threshold 
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Sistem Parçaları / System Parts
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Kupa 3
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Sistem Kullanımı ve Özellikleri
•	Balkonlar ve eşikli mekân kapatmalar için uzun yıllar konforlu kullanım sunan tescilli tasarım
•	Sessiz hareket için tasarlanmış profil ve teker yapısı
•	Yüksek mukavemetli, aynı zamanda maksimum görüş alanı sağlayan profil yapısı
•	Kanat hareketi ile otomatik kapanan, Faydalı Model’e sahip kanat çıkış aparatı ile perdeli alanlarda kolay kullanım
•	Alt raydan etkin su tahliyesi
•	Alt ve üst raylara kilitlenen çift mandallı kilitleme mekanizmaları ile artırılmış güvenlik
•	Açılı profil kapakları ve fitiller ile her türlü açıda uygulama imkanı
•	Kolay montaj sağlayan, Faydalı Model’e sahip teker takımları
•	Güçlü yapısı yanında modern zevklere hitap edecek profil estetiği
•	Kanatların hem altında hem üstünde yer altında yer alan toplamda 4 adet teker takımı
•	Duvar kenarı dikey profillerde tam entegre şık tasarım
•	Kenarlardaki ekstra fitillerle artırılmış yalıtım
•	Estetik, farklı açılara uygun, yüksek kalite polyamidden üretilen profil kapakları
•	Paslanmaya karşı güçlendirilmiş metal aksamlar

Katlanır Sistem 
Kupa 4

Balkonlar ve Eşikli 
Mekânların Camlaması 
İçin Yeni ve Şık Tasarım

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ
MOVABLE GLASS SYSTEMS
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System Features

• Patented design that enables long years durability and comfort in use especially suitable for glazing high balconies and threshold 
applicable spaces 

• Wheel systems designed for silent move
• Profile design which gives maximum transparency and is robust at the same time 
• Panel exit guide that closes automatically with panel movement makes easier usage with stores has Utility Model Award
• Effective water discharge from bottom rail
• Thanks to double latched lock mechanism both on top and bottom rail, enhanced security
• Ability to mount on every kind of space with angular panel caps
• Easy to mount wheel systems that has Utility Model Award
• Profile aesthetic that appeal to modern tastes beside their robust structure
• At bottom and on top 4 pieces of wheel systems at total
• Totally integrated, elegantly designed wall side aluminium profiles
• Enhanced insulation with extra wall side gaskets
• Aesthetic, different angular, high quality polyamide panel caps 
• Corrosion resistant metal accessories

Folding System
Kupa 4

New and Chic Design For 
High Balconies and Glazing 
Needs With Threshold
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Sistem Parçaları / System Parts
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Kupa 4
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Sistem Kullanımı ve Özellikleri

•	 Tek parça park alanı ile takılma ve zorlanma olmadan kolay hareket
•	 Cam pimleri ve yüksek mukavemetli tasarımı ile yüksek mekânların ağır camlarıyla bile yıllar boyu sorunsuz çalışma
•	 Özellikle kafe, alışveriş merkezi, ofis gibi iç ve dış mekânlara uygun, eşiğe gerek duymayan, kanatların bir park (istasyon) alanında 

toplandığı sistem
•	 Sessiz olması yanında kolay hareket sağlayan güçlü teker takımları
• Toz, su vs gibi dış etkenlerin girişini minimize eden alt ve üst yatay fitiller
•		 Kanat aralarında gizli, yere kilitlenen kanat pimleri ile maksimum güvenlik
•		 Paslanmaya karşı güçlendirilmiş teker takımı ve plastik profil kapakları
•		 Ayarlı menteşe tasarımı ile kolay montaj
•		 Şık yan kasa profili

Üstten Askılıda Konforlu, 
Akıcı ve Ekonomik Çözüm

Üstten Askılı 
Sistem Eco

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ
MOVABLE GLASS SYSTEMS
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System Features

• No tackling, no uneasiness of panel movements thanks to single piece design of parking base
• Long years of comfortable usage even in the highest glazings thanks to high robustness with glass pins and strong profiles
• Especially suitable for inner and outer spaces like cafes, malls, offices that requires no threshold on the floor and need easiness to 

partition the spaces
• Robust wheel systems that enables smooth and silent movement of panels
• Bottom and top panel brushes that minimises the penetration of dust, water etc.
• Maximum security with hidden, in-between panels, to floor locking pins
• Wheel systems enhanced against corrosion and plastic profile caps
• Easy mounting with adjustable hinge system
• Chic design of side frame profiles

Top Hanging 
System Eco

Comfort, Smoothness and 
Economic Solution For Top 
Hanging Glazing 
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Sistem Parçaları / System Parts
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Üstten Askılı Sistem Eco
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•	 En yüksek camları tek elinizle toplayın
•	 Tek parça park alanı sayesinde takılma ve zorlanma olmadan 

kolay hareket
•	 Cam pimleri ve yüksek mukavemetli profil tasarımı sayesinde, 

yüksek mekânların ağır camlarıyla dahi uzun yıllar sorunsuz 
çalışma

•	 Özellikle kafe, alışveriş merkezi, ofis gibi iç ve dış mekânlara 
uygun, eşiğe gerek duymayan, kanatların bir park (istasyon) 
alanında toplandığı sistem

•	 Mekana göre farklı park alanı tasarımları :
•	 Raya paralel park alanları
•	 Raya dik park alanları
•	 Çoklu entegre yapıda park alanları

•	 Park alansız, kanatlar ortadan askılı (kelebek sistem) olarak 
uygulama imkânı

•	 Hareketli panel duvarlar şeklinde uygulama imkânı
•	 Sessiz olması yanında kolay hareket sağlayan güçlü teker 

takımları
•	 Toz, su vs gibi dış etkenlerin girişini minimize eden alt ve üst yatay 

fitiller
•	 Kanat aralarında gizli, yere kilitlenen kanat pimleri ile maksimum 

güvenlik
•	 Paslanmaya karşı güçlendirilmiş teker takımı ve zamak profil 

kapakları
•	 Ayarlı menteşe tasarımı ile kolay montaj
•	 Şık yan kasa profili

Üstten Askılı 
Sistem Pro

En Akıllı Askılı Sistem

Sistem Kullanımı ve Özellikleri

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ
MOVABLE GLASS SYSTEMS
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• Draw even the highest panels with a single hand 
• No tackling, no uneasiness of panel movements thanks to single 

piece design of parking base
• Long years of comfortable usage even in the highest glazings 

thanks to high robustness with glass pins and strong profiles
• Especially suitable for inner and outer spaces like cafes, malls, 

offices that requires no threshold on the floor and need easiness 
to partition the spaces

• Special parking bay designs for different spaces:
• Parking bays parallel to track
• Parking bays perpendicular to track
• Multi integrated parking bays

• Ability to apply central wheeled panel systems without a parking bay
• Ability to apply with panel walls instead of glass
• Robust wheel systems that enables smooth and silent movement 

of panels
• Bottom and top panel brushes that minimises the penetration of 

dust, water etc.
• Maximum security with hidden, in-between panels, to floor 

locking pins
• Wheel systems enhanced against corrosion and zamak alloy 

profile caps
• Easy mounting with adjustable hinge system
• Chic design of side frame profiles

Top Hanging 
System Pro

Smoothest Sliding Top 
Hanging System 

System Features
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Sistem Parçaları / System Parts
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Üstten Askılı Sistem Pro
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Sistem Kullanımı ve Özellikleri

•	 Kapı boşluğu gerektirmediğinden maksimum kullanım alanı
•	 İç mekân bölmeye uygunluk kadar, giriş/çıkış alanlarında da güvenli kullanım
•	 Dönüşlü balkonlar için özel tasarlanmış alüminyum köşe profili ile üstün yalıtım
•	 Toz, su vs gibi dış etkenlerin girişini minimize eden, güvenliği ve tutuş kolaylığını artıran alüminyum kanat profilleri
•	 Sessiz ve konforlu hareket sağlayan alt ve üst tekerler
•	 Alttan taşımalı, ayarlanabilir tekerler
•	 Çapraz üst denge tekeri ile sarsıntısız hareket
•	 Alt raya kilitlenen kanat kilitleri ile tam güvenlik
•	 Alt rayda etkin ve şık tasarımlı su tahliyesi
•	 Estetik, yüksek kalite polyamidden üretilen profil kapakları
•	 Paslanmaya karşı güçlendirilmiş metal aksamlar

Eşikli Sürme 
Sistemi

Yatay Hareket Eden 
Kanatlar ile Mekân 
Kapatma veya Bölümleme 
İçin En Pratik ÇözümHAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

MOVABLE GLASS SYSTEMS
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• Maximum usage area  due to non-hinged motion of panels 
• Suitable for space partitioning, also ideal for entrances
• Special design for corners so easy to apply full system with great insulation
• Grab rails designed for easy use and enhanced security minimises water, dust etc. penetration at the same time
• Top and bottom wheel systems with maximum silence and comfort
• Bottom carriage, adjustable wheel systems
• Steady movement with cross design wheel system
• Full security with bottom profile locking panel locks
• Efficient and chic design of water discharge system at bottom rail
• Aesthetic, high quality polyamide panel caps 
• Corrosion resistant metal accessories

Sliding System Practical Solution For 
Space Partition and Floor 
To Ceiling Glazing With 
Sliding Panels 

System Features



34Darısı Balkonlarınıza...

Sistem Parçaları / System Parts
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Eşikli Sürme Sistem
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Sistem Kullanımı ve Özellikleri

• Kapı boşluğu gerektirmediğinden maksimum kullanım alanı
• Özellikle kış bahçesi, kafe, vitrin gibi giriş/çıkış alanlarında rahat geçiş sağlar
• Dönüşlü balkonlar için özel tasarlanmış alüminyum köşe profili ile farklı uygulamalara olanak verirken, üstün yalıtım sağlar
• Toz, su vs gibi dış etkenlerin girişini minimize eden, güvenliği ve tutuş kolaylığını artıran alüminyum kanat profilleri
• Sessiz ve konforlu hareket sağlayan alt ve üst tekerler
• Alttan taşımalı, ayarlanabilir tekerler 
• Çapraz üst denge tekeri ile sarsıntısız hareket
• Alt raya kilitlenen kanat kilitleri ile tam güvenlik
• Estetik, yüksek kalite polyamidden üretilen profil kapakları
• Paslanmaya karşı güçlendirilmiş metal aksamlar 

Eşiksiz Sürme 
Sistemi

Yatay Hareket Eden 
Kanatlar Ile Mekân Kapatma 
Veya Bölümlemede Eşiksiz 
Kullanım Rahatlığı HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ

MOVABLE GLASS SYSTEMS
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• Maximum usage area  due to non-hinged motion of panels 
• Especially suitable for winter-gardens, cafes, shops etc. for a smooth entrance/exit 
• Special design for corners so easy to apply in different designs with great insulation
• Grab rails designed for easy use and enhanced security minimises water, dust etc. penetration at the same time
• Top and bottom wheel systems with maximum silence and comfort
• Bottom carriage, adjustable wheel systems
• Steady movement with cross design wheel system
• Full security with bottom profile locking panel locks
• Aesthetic, high quality polyamide panel caps 
• Corrosion resistant metal accessories

Sliding System 
Non-Threshold

Comfortable Passes In 
Floor To Ceiling Glazing 

System Features
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Sistem Parçaları / System Parts
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Eşiksiz Sürme Sistemi
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Sistem Kullanımı ve Özellikleri

• Balkonlar ve eşikli mekân kapatmalar için ısı izolasyonu avantajı
• 90° ve 135°’ye uygulama imkanı sağlayan panel profilleri 
• Yüksek mukavemetli, aynı zamanda maksimum görüş alanı sağlayan, elegant tasarımlı panel ve kasa profili  
• Paneller arası contalar ve kanat içi gizli mıknatıslar ile üst düzeyde sızdırmazlık 
• Sessiz hareket için tasarlanmış profil ve teker yapısı
• Kanat hareketi ile otomatik kapanan, Faydalı Model’e sahip kanat çıkış aparatı ile perdeli alanlarda kolay kullanım 
• Alt raydan etkin su tahliyesi
• Kolay montaj sağlayan, Faydalı Model’e sahip teker takımları
• Kanatların hem altında hem üstünde yer altında yer alan toplamda 4 adet teker takımı
• Duvar kenarı dikey profillerde tam entegre şık tasarım
• Kenarlardaki ekstra fitillerle artırılmış yalıtım
• Paslanmaya karşı güçlendirilmiş metal aksamlar 

Isıcamlı Sistem 
Eco

Balkonlar ve Eşikli 
Mekânların Camlamasında 
Isı Cam Konforu

HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİ
MOVABLE GLASS SYSTEMS
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• Thermal insulation advantage  especially suitable for glazing high balconies and threshold applicable spaces
• Applicable to 90° and 135° type corners with angular panel profiles
• Maximum insulation due to inner magnets and in between gaskets of panels
• Aesthetic design that appeal to modern tastes in panel and rail profiles, beside their robust structure
• Wheel systems designed for silent move
• Panel exit guide that closes automatically with panel movement makes easier usage with stores has Utility Model Award
• Effective water discharge from bottom rail
• Easy to mount wheel systems that has Utility Model Award
• At bottom and on top 4 pieces of wheel systems at total
• Enhanced insulation with extra wall side gaskets
• Corrosion resistant metal accessories

Double Glazed System 
Eco

Comfort Of Double 
Glass For High Balconies 
and Glazing Needs With 
Threshold 

System Features
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Sistem Parçaları / System Parts
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Isıcamlı Sistem Eco
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