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80 Yıllık Deney�m, Güven ve Kal�te �le
Sektörün Öncü F�rması



KATLANIR SİSTEM - LÜKS SERİ
8MM VE 10 MM SERİLER

S�stem Kullanımı ve Özell�kler�:
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Gr�,  s�yah, beyaz
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Tekn�k Detaylar 

3000 mm

750 mm

8 mm ve 10 mm

Temperl�/lam�ne
 

Kayar  ve  katlanır  şek�lde  yanlarda 

toplanma

Eloksal, beyaz, bronz eloksal, ham

Maks�mum s�stem yüksekl�ğ�

Maks�mum kanat gen�şl�ğ�

Cam kalınlığı 

Cam t�p�

Açılma şekl�

Profil renkler� (stokta)

Pol�am�t kanat kapak renkler�

(stokta)

Yüksek balkonlar ve eş�kl�
mekân kapatmalar �ç�n
profesyonel çözüm  

- Özell�kle yüksek balkonlar ve eş�kl� mekân kapatmalar �ç�n

uzun yıllar konforlu kullanım sunan tesc�ll� tasarım,

- Kanat hareket� �le otomat�k kapanan,

Faydalı Model'e sah�p kanat çıkış aparatı �le perdel� alanlarda

kolay kullanım,

- Alt raydan etk�n su tahl�yes�,

- Alt ve üst raylara k�l�tlenen ç�ft mandallı k�l�tleme mekan�zma-

ları �le artırılmış güvenl�k,

- Açılı profil kapakları ve fit�ller �le her türlü açıda uygulama �mkanı,

- Kolay montaj sağlayan, Faydalı Model'e sah�p teker takımları,

- Güçlü yapısı yanında modern zevklere h�tap edecek profil estet�ğ�, 

- Kanatların hem altında hem üstünde yer alan toplamda 4 adet

teker takımı,

- Duvar kenarı d�key profillerde tam entegre şık tasarım,

- Kenarlardak� ekstra fit�llerle artırılmış yalıtım,

- Estet�k, farklı açılara uygun, yüksek kal�te pol�am�tten üret�len

profil kapakları,

- Uzun ömürlü metal aksamlar...
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Tekn�k Detaylar 
S�stem Kullanımı ve Özell�kler�:

www.basarancammekan.com

3000 mm 

750 mm

4+20+4,  28 mm  kalınlığındak�  ç�ft camlar

Temperl�/lam�ne  

ÇİFT CAMLI KATLANIR SİSTEM 

(LÜKS SERİ) 

Açık kanatları kend�l�ğ�nden
sab�tlenen �lk ve tek
ç�ft camlı s�stem 

Maks�mum s�stem yüksekl�ğ�

Maks�mum kanat gen�şl�ğ�

Cam kalınlığı 

Cam t�p�

Açılma şekl�

Profil renkler� (stokta)

Pol�am�t kanat kapak renkler�

(stokta)
Gr�,  s�yah, beyaz

Kayar  ve  katlanır  şek�lde  yanlarda 

toplanma

Eloksal, beyaz, bronz eloksal, ham

- Kanatları açıldıktan sonra aparatsız sab�tleyen mekan�zma,

- Daha güçlü kanat s�stem�,

- Balkonlar ve eş�kl� mekân kapatmalar �ç�n ısı �zolasyonu avantajı,

- Estet�k ve g�zl� k�l�tl� açma/ kapama mekan�zması �sten�len yüksek-

l�ğe monte ed�leb�l�r.

- 90° ve 135° ‘ye uygulama �mkânı sağlayan panel profiller�

- Paneller arası contalar ve kanat �ç� g�zl� mıknatıslar �le üst düzeyde

sızdırmazlık,

- Yüksek mukavemetl�, elegant tasarımlı panel ve kasa profil�,

- Panellere ara çıta �le bütünleşen şık kapak s�stem�,

- Sess�z hareket �ç�n tasarlanmış güçlü teker yapısı,

- Kanat hareket� �le otomat�k kapanan, Faydalı Model’e sah�p kanat

çıkış aparatı �le perdel� alanlarda kolay kullanım,

- Alt raydan etk�n su tahl�yes�,

- Kanatların hem altında hem üstünde yer alan 4 adet teker takımı,

- Duvar kenarı d�key profillerde tam entegre şık tasarım,

- Kenarlardak� ekstra fit�llerle artırılmış yalıtım,

- Uzun ömürlü metal aksamlar,
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Tekn�k Detaylar 
S�stem Kullanımı ve Özell�kler�:

ÇİFT CAMLI KATLANIR SİSTEM

2500 mm

650 mm

4+12+4,  20mm  kalınlığındak�  ç�ft camlar

Temperl�

Kayar  ve  katlanır  şek�lde  yanlarda 
toplanma

Balkonlar ve eş�kl�
mekânların camlamasında
ç�ft cam konforu   

Gr�,  s�yah, beyaz

Eloksal, beyaz, bronz eloksal, ham

- Balkonlar ve eş�kl� mekân kapatmalar �ç�n ısı �zolasyonu avantajı,

- 90° ve 135° 'ye uygulama �mkanı sağlayan panel profiller�,

- Yüksek mukavemetl�, aynı zamanda maks�mum görüş alanı

sağlayan, elegant tasarımlı panel ve kasa profil�,

- Paneller arası contalar ve kanat �ç� g�zl� mıknatıslar �le üst düzeyde

sızdırmazlık,

- Sess�z hareket �ç�n tasarlanmış profil ve teker yapısı, 

- Kanat hareket� �le otomat�k kapanan, Faydalı Model'e sah�p kanat

çıkış aparatı �le perdel� alanlarda kolay kullanım,

- Alt raydan etk�n su tahl�yes�,

- Kolay montaj sağlayan, Faydalı Model'e sah�p teker takımları,

- Kanatların hem altında hem üstünde yer altında yer alan toplamda

4 adet teker takımı,

- Duvar kenarı d�key profillerde tam entegre şık tasarım,

- Kenarlardak� ekstra fit�llerle artırılmış yalıtım,

- Uzun ömürlü metal aksamlar,
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Maks�mum s�stem yüksekl�ğ�

Maks�mum kanat gen�şl�ğ�

Cam kalınlığı 

Cam t�p�

Açılma şekl�

Profil renkler� (stokta)

Pol�am�t kanat kapak renkler�

(stokta)



Tekn�k Detaylar 
S�stem Kullanımı ve Özell�kler�:

GİYOTİN SİSTEMLERİ
TEK CAMLI VE ÇİFT CAMLI SERİLER

3000 mm

4000 mm

22 mm  kalınlığında  ç�ft cam  seçenekler�

Temperl�

Kayar  ve  katlanır  şek�lde  yanlarda 

toplanma

Maks�mum s�stem yüksekl�ğ�

Maks�mum kanat gen�şl�ğ�

Cam kalınlığı 

Cam t�p�

Açılma şekl�

Profil renkler� (stokta)

Pol�am�t kanat kapak renkler�

(stokta)

Dayanıklılığın
estet�kle buluşması 

Gr�,  s�yah, beyaz

Eloksal, beyaz, bronz eloksal, ham

- Ekstra yer kaplamadan, güvenl�k r�sk� oluşturmadan etk�n havalandırmayı

sağlayan s�stem, açılıp kapanab�len mekânlar yaratmanızı sağlar,

- Yüksek güvenl�k standartlarını gözeten, yıllarca sorunsuz çalışmayı

garant�leyen güçlü z�nc�r taşıma s�stem�,

- V�dalama gerekt�rmeden b�rb�r�ne kolayca takılan s�stem parçaları

sayes�nde, hızlı ve prat�k �malat,

- Ç�ft camlı veya tek camlı uygulamaya �z�n veren kanat profil seçenekler� 

- Kanat arası profiller�n kenetlenme mekan�zması ve tüm hareketl�

yüzeylerdek� fırçalarıyla maks�mum yalıtımı gözeten tasarım,

- Profiller�n�n güçlü yapısı, 3 kanatlı tasarımı ve kanat kenetlenme mekan�z-

ması �le rüzgârda esnemeye ve hırsızlığa karşı maks�mum d�renç,

- Z�nc�r yataklarını g�zleyen yan kapaklar ve elegant profil tasarımları, aynı

zamanda maks�mum görüş alanı sunar,

- Fotosell� yapısı �le arttırılmış güvenl�k,

- Elektr�k olsun veya olmasın tüm poz�syonlarda maks�mum stab�l�te,

- Üst kasa bloğunun �çer�ne g�zlenen 120 N'luk 275 kg kaldırma gücündek�

motor �le orantılı kanat hareket�,

- Kanatları altta veya üstte toplayarak, altından eş�ks�z geç�ş sağlanan

mekânlar veya cam korkuluğu olan ortamlar yaratab�lme 
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4500 mm

1200 mm

10 mm

Temperl�/lam�ne

Tekn�k Detaylar 
S�stem Kullanımı ve Özell�kler�:

ÜSTTEN ASKILI SİSTEM

En estet�k askılı s�stem

Maks�mum s�stem yüksekl�ğ�

Maks�mum kanat gen�şl�ğ�

Cam kalınlığı 

Cam t�p�

Açılma şekl�

Profil renkler� (stokta)

Pol�am�t kanat kapak renkler�

(stokta)
Eloksal, krom kaplama, 
elektrostat�k toz boya

Kayar  ve  katlanır  şek�lde  yanlarda 

toplanma

Eloksal, ham

- En yüksek camları tek el�n�zle toplayın 

- Tek parça park alanı sayes�nde takılma ve zorlanma olmadan kolay

hareket,

- Cam p�mler� ve yüksek mukavemetl� profil tasarımı sayes�nde, yüksek

mekânların ağır camlarıyla dah� uzun yıllar sorunsuz çalışma,

- Özell�kle kafe, alışver�ş merkez�, ofis g�b� �ç ve dış mekânlara uygun, eş�ğe

gerek duymayan, kanatların b�r park (�stasyon) alanında toplandığı s�stem,

- Mekana göre farklı park alanı tasarımları: 

    o Raya paralel park alanları 

    o Raya d�k park alanları 

    o Çoklu entegre yapıda park alanları 

- Park alansız, kanatlar ortadan askılı (kelebek s�stem) olarak uygulama

�mkânı,

- Hareketl� panel duvarlar şekl�nde uygulama �mkânı,

- Sess�z olması yanında kolay hareket sağlayan güçlü teker takımları,

- Toz, su vs. g�b� dış etkenler�n g�r�ş�n� m�n�m�ze eden alt ve üst yatay fit�ller,

- Kanat aralarında g�zl�, yere k�l�tlenen kanat p�mler� �le maks�mum güvenl�k,

- Uzun ömürlü teker takımı ve zamak profil kapakları,

- Ayarlı menteşe tasarımı �le kolay montaj,

- Şık yan kasa profil�,
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Tekn�k Detaylar 
S�stem Kullanımı ve Özell�kler�:

EŞİKLİ SÜRME SİSTEMİ

2900 mm

1000 mm

8 mm - 10 mm

Temperl�/lam�ne

Kayar  şek�lde  yanlara  hareket

Eloksal, ham

Gr�, s�yah

Maks�mum s�stem yüksekl�ğ�

Maks�mum kanat gen�şl�ğ�

Cam kalınlığı 

Cam t�p�

Açılma şekl�

Profil renkler� (stokta)

Pol�am�t kanat kapak renkler�

(stokta)

Yatay hareketl� kanatlarıyla

mekân kapatma veya

bölümleme �ç�n en prat�k

çözüm

- Kapı boşluğu gerekt�rmed�ğ�nden maks�mum kullanım alanı,

- İç mekân bölmeye uygunluk kadar, g�r�ş/çıkış alanlarında da güvenl�

kullanım,

- Dönüşlü balkonlar �ç�n özel tasarlanmış alüm�nyum köşe profil� �le

üstün yalıtım,

- Toz, su vs g�b� dış etkenler�n g�r�ş�n� m�n�m�ze eden, güvenl�ğ� ve

tutuş kolaylığını artıran alüm�nyum kanat profiller�,

- Sess�z ve konforlu hareket sağlayan alt ve üst tekerler,

- Alttan taşımalı, ayarlanab�l�r tekerler,

- Çapraz üst denge teker� �le sarsıntısız hareket,

- Alt rayda etk�n ve şık tasarımlı su tahl�yes�,

- Estet�k, yüksek kal�te polyam�dden üret�len profil kapakları,

- Uzun ömürlü metal aksamlar,
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3000 mm

1000 mm

21 mm  kalınlığında  ç�ft cam  seçenekler�

Temperl�/lam�ne

Kayar  şek�lde  yanlara  hareket

Eloksal, ham

Gr�,  s�yah

Tekn�k Detaylar 
S�stem Kullanımı ve Özell�kler�:

EŞİKLİ ÇİFT CAMLI SÜRME SİSTEMİ  

Maks�mum s�stem yüksekl�ğ�

Maks�mum kanat gen�şl�ğ�

Cam kalınlığı 

Cam t�p�

Açılma şekl�

Profil renkler� (stokta)

Pol�am�t kanat kapak renkler�

(stokta)

Sürme s�stem�n

avantajlarını

arttırılmış yalıtım �le yaşayın 

- 21 mm ç�ft camlı kanatlar,

- Yaylı ve ayarlanab�l�r alt ve üst tekerler �le uzun yıllar sorunsuz

hareket,

- Kanadın yer�nden çıkmasını engelleyen, aynı zamanda sürtünme

ve sarsılmayı engelleyen üst tekerler,

- Yan çıtalarda maks�mum ısı yalıtımı sağlayan tasarım,

- Dönüşlü balkonlar �ç�n özel tasarlanmış alüm�nyum köşe profil� �le

farklı uygulamalara olanak ver�rken, üstün yalıtım sağlar,

- İmalat süres�n� azaltan b�rleşt�rme aparatları,

- Şık ve g�zl� k�l�t �le tam güvenl�k,

- Uzun ömürlü metal aksamlar,

- Yüksek kal�tel� pol�am�t aksamlar,
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2900 mm

1000 mm

8 mm - 10mm

Temperl�/lam�ne

Kayar  şek�lde  yanlara  hareket

Eloksal, ham

Gr�, s�yah

- Kapı boşluğu gerekt�rmed�ğ�nden maks�mum kullanım alanı

- Özell�kle kış bahçes�, kafe, v�tr�n g�b� g�r�ş/çıkış alanlarında 
rahat geç�ş sağlar, kanatlar her �k� yöne toplanab�l�r

- Dönüşlü balkonlar �ç�n özel tasarlanmış alüm�nyum

köşe profil� �le farklı uygulamalara olanak ver�rken,

  

üstün yalıtım sağlar

- Kenetlenen kanat çıtaları sayes�nde arttırılmış yalıtım ve

 

güvenl�k

- Sess�z ve konforlu hareket sağlayan alt ve üst tekerler

- Alttan taşımalı, ayarlanab�l�r tekerler

 

- Çapraz üst denge teker� �le sarsıntısız hareket

- Alt raya k�l�tlenen kanat k�l�tler� �le tam güvenl�k

- Estet�k, yüksek kal�te pol�am�tten üret�len profil kapakları

- Uzun ömürlü metal aksamlar

 

Tekn�k Detaylar 
S�stem Kullanımı ve Özell�kler�:

EŞİKSİZ SÜRME SİSTEMİ  

Maks�mum s�stem yüksekl�ğ�

Maks�mum kanat gen�şl�ğ�

Cam kalınlığı 

Cam t�p�

Açılma şekl�

Profil renkler� (stokta)

Pol�am�t kanat kapak renkler�

(stokta)

- Kapı boşluğu gerekt�rmed�ğ�nden maks�mum kullanım alanı,

- Özell�kle kış bahçes�, kafe, v�tr�n g�b� g�r�ş/çıkış alanlarında

rahat geç�ş sağlar, kanatlar her �k� yöne toplanab�l�r,

- Dönüşlü balkonlar �ç�n özel tasarlanmış alüm�nyum köşe profil�

�le farklı uygulamalara olanak ver�rken, üstün yalıtım sağlar,

- Kenetlenen kanat çıtaları sayes�nde arttırılmış yalıtım ve güvenl�k,

- Sess�z ve konforlu hareket sağlayan alt ve üst tekerler,

- Alttan taşımalı, ayarlanab�l�r tekerler,

- Çapraz üst denge teker� �le sarsıntısız hareket,

- Alt raya k�l�tlenen kanat k�l�tler� �le tam güvenl�k,

- Estet�k, yüksek kal�te pol�am�tten üret�len profil kapakları,

- Uzun ömürlü metal aksamlar,

Yatay hareket eden

kanatlar �le mekân kapatma

veya bölümlemede

eş�ks�z kullanım rahatlığı 
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3000 mm

1000 mm

21 mm  kalınlığında  ç�ft cam  seçenekler�

Temperl�/lam�ne

Kayar  şek�lde  yanlara  hareket

Eloksal, ham

Gr�,  s�yah

- Kapı boşluğu gerekt�rmed�ğ�nden maks�mum kullanım alanı

- Özell�kle kış bahçes�, kafe, v�tr�n g�b� g�r�ş/çıkış alanlarında 
rahat geç�ş sağlar, kanatlar her �k� yöne toplanab�l�r

- Dönüşlü balkonlar �ç�n özel tasarlanmış alüm�nyum

köşe profil� �le farklı uygulamalara olanak ver�rken,

  

üstün yalıtım sağlar

- Kenetlenen kanat çıtaları sayes�nde arttırılmış yalıtım ve

 

güvenl�k

- Sess�z ve konforlu hareket sağlayan alt ve üst tekerler

- Alttan taşımalı, ayarlanab�l�r tekerler

 

- Çapraz üst denge teker� �le sarsıntısız hareket

- Alt raya k�l�tlenen kanat k�l�tler� �le tam güvenl�k

- Estet�k, yüksek kal�te pol�am�tten üret�len profil kapakları

- Uzun ömürlü metal aksamlar

 

Tekn�k Detaylar 
S�stem Kullanımı ve Özell�kler�:

EŞİKSİZ ÇİFT CAMLI SÜRME SİSTEMİ  

Maks�mum s�stem yüksekl�ğ�

Maks�mum kanat gen�şl�ğ�

Cam kalınlığı 

Cam t�p�

Açılma şekl�

Profil renkler� (stokta)

Pol�am�t kanat kapak renkler�

(stokta)

- 21 mm ısıcamlı kanatlar,

- Yaylı ve ayarlanab�l�r alt ve üst tekerler �le uzun yıllar sorunsuz

hareket,

- Kanadın yer�nden çıkmasını engelleyen, aynı zamanda sürtünme

ve sarsılmayı engelleyen üst tekerler,

- Kanat çıtalarında maks�mum ısı yalıtımı sağlayan tasarım,

- Dönüşlü balkonlar �ç�n özel tasarlanmış alüm�nyum köşe profil�

�le farklı uygulamalara olanak ver�rken, üstün yalıtım sağlar,

- İmalat süres�n� azaltan b�rleşt�rme aparatları,

- Şık ve g�zl� k�l�t �le tam güvenl�k,

- Uzun ömürlü metal aksesuarlar,

- Estet�k ve yüksek kal�tel� pol�am�t aksamlar,

Eş�ks�z sürmede

yalıtım ayrıcalığı 
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CAM BALKON PERDESİ

Özenle dekore ed�len cam balkonlarınızı modern ve estet�k yapıya

sah�p cam balkon perdeler� �le tamamlayab�l�r. Balkon mob�lyalarınızın

ömrünü uzatab�l�r ve güneş�n zararlı etk�ler�n� azaltab�l�rs�n�z.

Modern ve Estet�k Görünüm...
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Modern �ç mekanlara uygun, şık ve fonks�yonel tasarımlar �le
daha kullanışlı ve özgün ofisler

CAM OFİS BÖLMELERİ

Cam cama b�rleşen komb�nasyonlar �le; daha şeffaf ortamlar
elde etmek mümkün olmaktadır.

Kısa sürede monte ed�l�p ofisler oluşturab�ld�ğ� �ç�n, duvar, sıva, boya
derd� gerekt�rmez ve hızlı ve tem�z b�r şek�lde mekanlar elde etmen�z� sağlar.

Alüm�nyum bölme profiller� ahşap paneller �le komb�ne ed�leb�l�r.
Böylece mekanınızın �ç dekorasyonu �le bütünleşm�ş bölmeler�n�z daha
uyumlu hale geleb�lmekted�r.

Şık ve Fonks�yonel Tasarımlar...
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Kullanılacak olan bölme profiller� �sten�len RAL reng�nde boyanarak
farklı renk seçenekler� daha alternat�fl� hale geleb�lmekted�r.

CAM OFİS BÖLMELERİ

Mekanlarınızı tekdüze b�r görünümden kurtararak; daha fonks�yonel
ve daha modern b�r görüntüye sah�p olmasını sağlar.

Bölme üzer�ne kullanılan camda her türlü desen, Kumlama, V�tray
çalışması yapılab�l�r ve modern m�mar�ye uygun bölmeler elde ed�leb�l�r.

Dar mekanlarda daha fazla çalışma alanı yaratmanıza olanak sağlar.

Ofisler�n�z�n s�lüet� değ�şs�n...
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Mekanlarınızda bulunan merd�venler�n�z, galer� boşluklarınız,
balkonlarınız korkuluk s�stemler� �le artık güven�l�r ve modern
m�mar�n�n �zler� �le b�rl�kte daha kullanışlı ve şık hale gelmekted�r.

KORKULUK SİSTEMLERİ

Yapınızın m�mar�s�ne uygun olarak cam cama, bombel� camlı yada
�sten�len açılarda kes�len camlı s�stemler �le yapınızı tamamlar.

Bazalı s�stem profiller �le yapılan korkuluklar hem sağlamlık hemde
kes�nt�s�z ferah b�r görüntü sağlayarak �ht�yaçlara karşılık vermekted�r.

Camın zerafet�n� mekanlarınıza taşıyın....
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Tekdüze s�stemler artık tar�h olmakla b�rl�kte b�rçok s�stem �le
daha özgün hale gelen korkuluklar yapınız �le bütünleşerek
komb�ne b�r görünüm kazanacaktır.

KORKULUK SİSTEMLERİ

Güvenl�k ve dayanıklılık b�r arada...
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ROOLING ROOF
KAYAR ÇATI SİSTEMLERİ

Kolay Kullanım ve Şık Görünüm...
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ROOLING ROOF
KAYAR ÇATI SİSTEMLERİ

Mekanlarınıza değer katar...


