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HAKKIMIZDA

ŞİRKET PROFİLİ

MİSYON VİZYON

 Firmamız yılların vermiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimi, uzman satış ekipleri, yetkili servis ve montaj ekipleri, yedek parça stokları, kaliteli ürünleri 
ve rekabetçi fiyatları, kurumsal organizasyon şekli ile tüm yurtta ve yurt dışında hizmet verebilmesi ile siz müşterilerimize her zaman iyiyi sunma gayreti 
içerisindedir.
 Gensan ailesine katılan, memnuniyetleri ile bizi tavsiye eden bütün müşterilerimize buradan tekrar teşekkürlerimizi sunarız. Firmamızı seçmiş 
müşterilerimizin vermiş olduğu doğru karara ve güvene layık olabilmek, sektörümüzde en iyiyi yapabilmek ve en iyi yere gelmek için işimizin bilincinde 
olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Saygılarımızla,
Vahap ODABAŞI
Genel Müdür

 Şirketimizin temelleri 1997 yılında GENELSAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. adıyla atılmıştır. Başlangıç olarak bina elektrik, tesisat, hırsız güvenlik 
sistemleri yangın ve gaz algılama ihbar sistemleri konusunda müşterilerine hizmet vermiştir.
 1999 yılında şirketimiz GENSAN İNŞAAT OTOMASYON GÜVENLİK SİSTEMLERİ adı altında mevcut olan konusundaki alt yapısını ön plana 
çıkarmak amacı ile kurulmuştur.
 Gensan; gelişen teknolojiyi yakalamak ve müşterilerine dünya ile aynı anda sunmak adına yetişmiş teknik ve yönetici kadrosu ile faaliyetlerine devam 
etmekte, günden güne yeniden yapılanma çalışmaları içerisinde sektörde birçok yeniliğe imza atmaya devam etmektedir.

 Koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi ile sektörde yılların verdiği tecrübeyi birleştirip, dünya çapında kendini kanıtlamış lider markaların yüksek 
kaliteli ürünlerini uzman ekibimiz vasıtası ile en uygun fiyata müşterilerine sunmaktır.
 Çalıştığımız ve yaşadığımız mekanlarda istediğimiz güven, huzur ve rahatlık ortamını sağlayacak, çağdaş, yaşamın gereği olan elektro-mekanik bina 
donanım sistemlerinin kurulumu, bakımı ve servisi konusunda sektörün lideri olmaktır.
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ABOUT US
 Our company has years of experience and knowledge, expert sales teams, authorized service and assembly teams,
 spare parts stocks, quality products.
With its competitive prices, corporate organization style and its ability to serve all 
over the country and abroad, it always strives to offer the best to you, 
our customers.is in it.

 We would like to thank all our customers who joined the Gensan family and recommended us with their satisfaction. Chose our company
We are aware of our work in order to be worthy of the right decision and trust given by our customers, to do the best in our sector and to come to the best place.
We want you to know that we are
Regards,
Vahap ODABAŞI
General manager
 
COMPANY PROFILE
The foundations of our company were established in 1997 by GENELSAN ELEKTRİK LTD. STI. was named. As a start, building electrical, plumbing, burglar security
systems, fire and gas detection alarm systems has served its customers.
 In 1999, our company brought its infrastructure to the fore under the name of GENSAN İNŞAAT OTOMASYON SECURITY SYSTEMS.
was established to extract
 Gensan; It continues its activities with its trained technical and managerial staff in order to catch up with the developing technology and present it to its customers at the same time with the world.
continues to make many innovations in the sector within the scope of restructuring works from day to day.

MISSION VISION
Combining the principle of unconditional customer satisfaction with years of experience in the sector, it is the high level of leading brands that have proven themselves around the world.
to offer quality products to its customers at the most affordable price through our expert team.
A modern, electro-mechanical building that will provide the environment of trust, peace and comfort we want in the places where we work and live.
To be the industry leader in the installation, maintenance and service of hardware systems.



KULLANIM / USAGE
   Yoğun ve hız gerektiren her türlü giriş çıkış mahallinde vazgeçilmez 
ürünlerdirler. Kurulacağı yer ve pozisyona göre destek ayaklı veya destek 
ayaksız çalışmaya uygun bir dizayna sahiptirler. Alçak tavanlı girişler için kırma 
kollu modelleri mevcuttur. Destek ayağının kaçınılmaz olduğu uzun kollu 
projelerde destek ayağının montesi mümkün olmaz ise seyyar destek çatallı 
modeller en uygun çözümdürler.

Products are the kind of intense and speedy entry is indispensable Support or 
support by location and position they have a design that is suitable for working 
without a foot. Crushing for low ceilings sleeve models are available. Long 
sleeves where the support leg is unavoidable If the support of the support leg in 
the projects would not be possible models are the most suitable solution.
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Yol Bariyer Sistemleri
Road Barrier Systems

2 Yıl Garantili
Two Year Warranty



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Firmamız, White&Rose, Nice, BFT, Came, Gİ.Bİ.Dİ., Genius (Spin), Bariguard 
marka bariyer sistemlerinin satış, servis ve bakımlarını başarı ile sürdürmektedir. 
Alüminyum veya Sac Kabin Alüminyum Boru Kolu: Giriş genişliğine bağlı 
olarak kol uzunluğu 4 mt ve 6 mt. olan iki ayrı model vardır. Ara değerler için kol 
kısaltılır. Uzaktan kumanda sistemi ile 20-30 metre mesafeden kontrol edilir. 
Ayarlanabilir süre sonunda otomatik olarak kapanır. Bu özelliği istek 
doğrultusunda iptal edilebilir.

Our company, White & Rose, Nice, BFT, Came, Gİ.Bİ.Dİ., Genius (Spin), sales, 
service and maintenance of Bariguard brand barrier systems with success. 
Aluminum or Sheet Metal Cabin Aluminum Pipe Lever: Depending on the 
entrance width, the arm length is 4 mt and 6 mt. are two separate models. For 
intermediate values, the arm is shortened. Remote control system is controlled 
from a distance of 20-30 meters. Adjustable time automatically closes at the end. 
You can cancel this feature on request.
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Yol Bariyer Sistemleri
Road Barrier Systems

GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. 
Bariyer sistemleri çalışırken İkaz amaçlı flaşör lamba yanıp sönmektedir.



Cork Barrier Systems
Road Blocker Mantar Bariyer Sistemleri

KULLANIM / USAGE
Pratik sağlam ve fonksiyonel kullanımı ite stratejik kullanım amaçlı bir kapıdır. 
Yaya yoğunluğu yaşanan ve italiğe geçici süreler kapatılacak her yerde kolay 
çözümdür. Şehir merkezi ve tarihi yerlerde çevre dostudurlar, görüntü kirliliğine 
meydan vermeden stratejik amaç için kullanılabilen mükemmel ürünlerdir. Çok 
soğuk ortamlarda ısıtıcı kit opsiyonu ile donma yaşanmadan kullanılabilirler. 

Door is practical for the purpose of strategic use with its robust and functional. 
The pedestrian density is experienced and it will be closed temporarily is easy 
solution in place. They are environmentally friendly in the city center and 
historical places image contamination the products are excellent. Heater kit 
option in very cold environments, they can be used without freezing.
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Cork Barrier Systems
Road Blocker Mantar Bariyer Sistemleri

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Dikkat çekici aydınlatma kiti ile küçük ebatlarına göre oldukça işlevseldirler. With its remarkable lighting kit They are functional.
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. 
Bariyer sistemleri çalışırken İkaz amaçlı flaşör lamba yanıp sönmektedir.



Yana Kayar Kapı Sistemleri

KULLANIM / USAGE
Endüstriyel mekânlarda özelikte yoğun trafik yaşanmayan mahallerde güvenlik 
ön planlı kapı sistemleridirler. Konut ve villa uygulamalarında çevre düzenlemesi 
ve mimariye ferforje uygulamaları ile mükemmel uyum sağlarlar. Asma kapı 
sistemleri; kapı zemininde ray olmaması kötü hava koşulları, zemin bozukluğu 
ve eğimden etkilenmeden sürekli işlevlik sağlar.

In places where there is no heavy traffic in industrial places they are security 
fronted door systems. Residential and villa applications perfect for landscaping 
and architecture with wrought iron applications they adapt. Suspended door 
systems; The lack of rail on the door floor in bad weather conditions, provides 
continuous functionality without disturbing the ground disturbance and slope.
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Sliding Door Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Firmamız, Nice, BFT, Came, Gİ.Bİ.Dİ., Genius (Slider, Milord, Falcon), Daspi marka yana kayar kapı 
sistemlerinin satış, servis ve bakımlarını başarı ile sürdürmektedir. Motor aşırı çalışmadan dolayı 
oluşabilecek ısınmaya ve zorlanmaya karşı termal koruma düzeneği ile donatılmıştır. Kapı, kapı 
boyunca tespit edilen, galvanize edilmiş çelik kramayer dişliler ile mekanizmadan tahrik edilir.  
Uzaktan kumanda sistemi ile 20-30 metre mesafeden kontrol edilir. Ayarlanabilir süre sonunda 
otomatik olarak kapanır. Bu özelliği İstek doğrultusunda iptal edilebilir. Bu durumda kontrol tümü ile 
güvenlik görevlisine veya kumanda sistemine geçer. Elektrik kesilmesi durumunda manuel konuma 
alınarak elle açılır. Kapı, opsiyonel olarak buton sistemi ile de kontrol edilebilir. Büyük dişli opsiyonu 
kullanılarak kapı hızları 2 kat artırılabilmektedir.

Our company, Nice, BFT, Came, Gİ.Bİ.Dİ., Genius (Slider, Milord, Falcon), Sales, service and 
maintenance of Daspi brand sliding door systems with success. Engine overheating It is equipped with 
a thermal protection device against heat and strain. Door, galvanized steel gratings fixed along the door 
The mechanism is driven by the mechanism. 20-30 meters with remote control system controlled from 
distance. Automatically at the end of adjustable time It closes. This feature can be canceled on request. 
In this case check it switches to the security guard or control system. Electricity in the event of a 
manual interruption. The door can also be controlled with the pushbutton system. Large gear door 
speeds can be increased by 2 times
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı İki adet infrared algılayıcı dan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Boy 
totoselicps İyonu İle90ve 140 cm. lik düşey düzlemde cisimler algılanıp kazalar 
önlenebilmektedir. Opsiyonel AntiCrash sistemi, dokunmatik alt güvenlik sistemi ile hem 
kapınızı hem de personelinizi koruyabilirsiniz.

Yana Kayar Kapı Sistemleri
Sliding Door Systems



Doksan Derece Kapı Sistemleri

KULLANIM / USAGE
Tek ve çiti kanal kapı uygulamalarında problemsiz en uygun çözümdür. 
Proje tasarım şekline göre 90 derece üzeri açılma imkânı da sağlamakladırlar. 
Kompakt ve modern tasarımı ile sisteme çağdaş estetik bir görünüm kazandırır. 
Mafsal kollu tasarımlı modelleri; çok büyük ve ağır kapıları revizyon yapılması 
güç durumlarda her pozisyonda otomatik kullanabilmeye imkan verir.

It is the most suitable solution without any problem in single and fence channel 
door applications. It provides up to 90 degrees above the project design.
It looks contemporary aesthetics with compact and modern design. Hinged-arm 
design models; Very large and heavy doors overhaul
automatic use in all positions allows.
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Sliding Door Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Firmamız, Nice, BFT, Came, Gİ.Bİ.Dİ., Genius (Mistral, Euro Bat, Trigon), Daspi marka 
dairesel kapı sistemlerinin satış, servis ve bakımlarını başarı ile sürdürmektedir. Sistemler 
monofaze elektrik enerjisi ile çalışmakta kapı boyutlarına göre farklı güçlerde 
üretilmektedir. Kapının 90 derece açılma veya kapanma süresi yaklaşık 18 saniyedir. Kapı 
uzaktan kumanda sistemi ile yaklaşık 20-30 metre mesafeden kontrol edilir. Elektrik 
kesilmesi durumunda kapı manuel hale alınarak elle açılır.  Mekanizma, su, nem ve kötü 
hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmiş olup. orijinal muhafazası 
içindedir. Gömme tip modelleri ile teknolojiyi tasarımınızı etkilemeden kullanabilirsiniz. 

Our company, Nice, BFT, Came, Gİ.Bİ.Dİ., Genius (Mistral, Euro Bat, Trigon), Daspi 
brand circular door systems sales, service and maintains their care. Systems of single-phase 
electrical energy working with different strengths according to the door size. The opening 
or closing time of the door at 90 degrees is approximately 18 seconds. Door Remote control 
system with control at a distance of about 20-30 meters. In case of a power failure, the door 
is manually opened. The mechanism is not affected by water, humidity and bad weather 
conditions. It has been designed. in its original enclosure with recessed type models use 
technology without affecting your design.
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcı dan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Engelleme 
ve sıkışmaya karşı İkinci bir emniyet sistemi içerir. Bariyer sistemleri çalışırken İkaz amaçlı 
flaşör lamba yanıp sönmektedir.

Doksan Derece Kapı Sistemleri
Sliding Door Systems



Panjur Sistemleri

KULLANIM / USAGE
Ev ve iş yerinizle uyumun yanı sıra, her ortamda güven, ısı tasarrufu ve ışık 
yalıtımı konusunda azami sızdırmazlık sağlar. Uzaktan kumandalı ve manuel 
kullanılabilen sistemler pencere ve garajlar için konforlu bir kullanım sunarlar.

In addition to adapting to your home and workplace, you can also provides 
maximum sealing for light insulation. Remote control and manual systems are 
comfortable for windows and garages they offer use.
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Shutter Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Poliüretan dolgulu alüminyum kaplı paletler ile ham alüminyumdan çekilmiş ekstra sağlam profilli 
sistemler hertürlü amaca uygun kullanım sunmaktadır. Palet genişliği 41, 55, 75, 77ve l00 mm.'dir. 
Yüksek mukavemetli, standart renkte elektro-statik toz boyalıdır. Taşıyıcı dikmeli profiller fitilli olup, 
toz ve hava geçişini asgariye indirir. Palet uçları özel plastik kaplıdır. Sistemlerde kullanılan motor 
ekipmanları Alman Elero marka olup, paletlerin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olarak model seçimi 
yapılır. Ardışık ve sık kullanımlarda veya muhtemel sıkışmalardan oluşabilen ısınmalara karşı, motor 
içinde bu ısınmayı algılayıp. motoru korumaya alan bir termal koruma düzeneği mevcuttur. Buton ile 
kontrol edilebildiği gibi uzaktan kumanda sistemi İle kontrol edilebilirler. 
Mekanizma, elektrik kesilmesi durumunda manuel hale alınabilir.

It is made of aluminum with aluminum coated pallets with polyurethane filling extra robust profile 
systems. The pallet width is 41, 55, 75, 77 and 110 mm. High electro-static powder painted in standard 
color. Carrier profiles are roving, minimizing dust and air passage. Pallet tips custom plastic coated. 
Engine equipment used in systems German Elero brand, depending on the weight and height of the 
pallet model selection makes. Consecutive and frequent use or possible jams. detect this heating in the 
engine against overheating. engine A thermal protection device is provided for protection. You can 
control with buton and they can be controlled by the remote control system. Mechanism can be made 
manual if power failure
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Bariyer 
sistemleri çalışırken ikaz amaçlı tlaşör lamba yanıp sönmektedir.

Panjur Sistemleri
Shutter Systems



KULLANIM / USAGE
Isı kayıplarını ve toz geçirgenliğini en aza indiren bu sistemler, forklift ve yaya 
trafiğinin yoğun olduğu mekânlarda mekanik olarak en uygun çözümlerdir.
Ayrılan mekânların aralarında oluşan basınç farklılıklarına göre seçilen; çeşitli 
kalınlık genişlik ve binide imalat ve uygulamaları mümkündür.

These systems, which minimize heat losses and dust permeability, mechanically 
suitable for places where pedestrian traffic is intense Solutions. Selected 
according to the pressure differences between the separated spaces; various 
thickness widths and building manufacturing and applications possible
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Garaj Kepenk Panjur Sistemleri
Garage Shutter Systems
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Bariyer 
sistemleri çalışırken ikaz amaçlı tlaşör lamba yanıp sönmektedir.

Garaj Kepenk Panjur Sistemleri
Garage Shutter Systems



KULLANIM / USAGE
Çok amaçlı tavana açılır paletli kapılar çelik veya alüminyumdan imal edilmiştir  
İç hacmi daraltmaz, terah ve güvenlidir.
Emniyet sistemi, manuel sistem ve sızdırmazlık Özelliklerine sahiptir.       
Yüksek açma kapama gerektiren yerlerde uygun çözümdür.

Multipurpose roof-mounted crawler doors made of steel or aluminum
It does not narrow the internal volume, it is terah and safe.
Safety system, manual system and sealing features.
It is a suitable solution in places requiring high opening.
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Seksiyonel Garaj Kapı Sistemleri
Sectional Garage Door Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Firmamız, Goxu (Göksu), Scarpantoni, Alkur, Genius (Spin) marka seksiyonel kapı sistemlerinin 
satış, servis ve bakımlarını başarı ile sürdürmektedir. Monofaze küçük ve otta boy kapıların yanı sıra 
üç fazlı yüksek güçlü motorlar mevcuttur. Standart panellerin ön ve arka yüzey kısımları 0.5 mm 
galvanize çelik olup, içi 4 cm poliüretan dolguludur. Panel yüksekliği 550 mm ve 610 mmdir. 
Poliüretan dolgunun izolasyon katsayısı K: 0,4 w/m2 C (Freon baz) dünya standartlarında kabul 
görmüş izolasyon değeridir. Ray sistemi sağlı sollu döşenerek kapı 90 derecelik bir konumla tavana 
açılır konuma gelir. Kapı, kapının ağırlığını dengeleyen sarmal tip yaylar ile donatılmış olup herhangi 
bir acil durumda manuel kullanıma imkânı verir. Panel içine yerleştirilen güçlendirici 
çelik/alüminyum levhalar kapının çarpmalara ve rüzgâra karşı olan dayanımını arttırır. Kapı, m2'ye 
80kg. rüzgar basıncına dayanıklıdır. Kontrol ünitesine tüm güvenlik tertibatı ve geçiş kontrolü 
bağlanabilir. Aşırı yüklemede motoru koruma düzeni mevcuttur. Kapı hızı yaklaşık 250 mm/saniye dir. 
Elektrik kesilmesi durumunda manuel kullanım imkânı verir.

Our company, Goxu (Göksu), Scarpantoni, Alkur, Genius (Spin) brand Sectional door systems sales, 
service and maintenance with success It continues. Monophase small and grassy doors as well as 
three-phase High power motors are available. Front and rear surface of standard panels parts are 0.5 
mm galvanized steel and 4 cm polyurethane inside. The panel height is 550 mm and 610 mm. 
Insulation of polyurethane fill coefficient K: 0.4 w / m2 C (Freon base) accepted world class
insulation value. The rail system is installed on the right hand side and the door is 90 degrees position 
to the ceiling. The door balances the weight of the door Equipped with helical type springs, manual in 
any emergency situation it allows use. Panel placed in the booster steel / aluminum sheets against the 
bumps and wind of the door Increases resistance. The door is 80kg per m2. resistant to wind pressure. 
Control All safety devices and access control can be connected to the unit. Extreme engine protection 
scheme is available for installation. Door speed about 250 mm / sec. Allows manual use in case of 
power failure
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcı dan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Opsiyonel 
parmak koruma sistemi ve yay kırılma halat kopma sistemleri ile donatılabilmektedirler.

Seksiyonel Garaj Kapı Sistemleri
Sectional Garage Door Systems



Seksiyonel Endüstriyel Kapı Sistemleri

KULLANIM / USAGE
Çok amaçlı tavana açılır paletli kapılar çelik veya alüminyumdan imal edilmiştir. 
Endüstriyel yapılar için tavana açılır kapılar motorlu ve manuel kullanımda ideal 
ve modern çözümdür. Fabrika ve depo gibi tüm endüstriyel amaçlara uygundur. 
İç hacmi daraltmaz, ferah ve güvenlidir. Emniyet sistemi, manuel sistem ve 
sızdırmazlık özelliklerine sahiptir. Yüksek açma kapama gerektiren yerlerde 
uygun çözümdür. Her türlü yataklama şeklinde etkin kullanım imkanı ile 
dünyada en çok tercih edilen depo ve kapalı mekan kapı tandırlar.

Multipurpose roof-mounted crawler doors made of steel or aluminum. 
Ceiling-mounted gates for industrial buildings ideal and modern solution in use. 
All like factory and warehouse suitable for industrial purposes. It does not narrow 
the internal volume, it is spacious and safe. Safety system, manual system and 
sealing features. It is a suitable solution in places requiring high opening. All 
kinds of most effective in the world with the possibility of effective use
warehouse and closed doors.
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Sectional Industrial Door Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Monofaze küçük ve otta boykapıların yanı sıra üç tazlı yüksek güçlü kapı motorları da mevcuttur. Ön 
ve arka kısmı 0.5 mm Galvanize çelik olup, İÇİ 40-42 mm poliüretan dolguludur. Panel yüksekliği 550 
mm ve 610 mmdir. Poliüretan dolgunun izolasyon katsayısı K: 0,4 m2 C (Freon baz) dünya 
standartlarında kabul görmüş izolasyon değeridir. Kapı, kapının ağırlığını dengeleyen sarmal tip 
yaylar İle donanmış olup herhangi bir acil durumda manuel kullanıma imkânı verir. 
Panel içine yerleştirilen güçlendirici çelik/alüminyum levhalar kapının çarpmalara ve rüzgâra karşı 
olan dayanımını arttırır. Kapı, m2 ye 80 kg. rüzgâr basıncına dayanıklıdır. Kontrol ünitesine tüm 
güvenlik tertibatı ve geçiş kontrolü bağlanabilir. Aşırı yüklemede motoru koruma düzeni mevcuttur. 
Kapı hızı yaklaşık 250 mm/saniye dir. Metal kütle dedektörü, ip çek sistemi, buton kontrolü, uzaktan 
kumanda kontrolü gbi bir çok kontrol sistemi ile çok rahat kontrol edilebilmektedir.

Three-door high-powered doors, as well as small-sized and small-sized doorways engines are also 
available. Front and back of 0.5 mm galvanized steel, It is filled with 40-42 mm polyurethane. Panel 
height 550 mm and 610 mdUr m. Insulation coefficient of polyurethane fill K: 0.4 m2 C (Freon base)
is the world-class accepted isolation value. Door of the door Equipped with spiral type springs 
balancing the weight of any emergency it allows manual operation. Reinforcement steel / aluminum 
sheets placed inside the panel door increases the resistance to impacts and wind. Door to 80 kg. 
resistant to wind pressure. All safety devices and The access control can be connected. Motor 
protection in overload It is available. The door speed is approximately 250 mm / sec. Metal mass 
detector, rope check system, button control, remote control control gbi a lot of control The system is 
very comfortable to control
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcı dan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Parmak 
koruma sistemi ile donatılmışlardır. Halat kopma emniyet sistemi, yay kırılma emniyet 
sistemi ve pnomatik emniyet sistemi endüstriyel seksiyonel kapılarda standart ekipmanlardır.

Seksiyonel Endüstriyel Kapı Sistemleri
Sectional Industrial Door Systems



Yükleme Rampası Sistemleri

KULLANIM / USAGE
Yükleme ve boşaltmalarda çağdaş emniyetli ve rantabl çözümler sağlar.
Endüstriyel tesisler, marketler, marinalar, hava alanları gibi tesislerde seri 
kullanım sağlar. Yükleme rampaları depo ve nakil araçları arasında güvenil ve 
ekonomik yükleme-boşaltma yapılmasını sağlar.

Provides contemporary safe and cost-effective solutions for loading and 
unloading. Industrial facilities, markets, marinas, airports allows use.
Loading ramps are reliable and economical between storage and transport 
vehicles loading and unloading.
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Loading Ramp Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Çeşitli değişik model ve ebatlarda imal edilir. Tek flap ve 3 flaplı modelleri ile her 
türlü araca uygun çalışma sağlarlar. Teleskopik modelleri ile araç skalası geniş 
yükleme boşaltma merkezlerinin vazgeçilmez ekipmanlarıdırlar. Manual olarak 
kapanma sağlanabilir.

They are manufactured in various models and sizes. Single flap and 3 flaps
They provide suitable tools for all types of vehicles. Telescopic models
With vehicle scale wide loading unloading centers indispensable
are the equipment. Manual closing is possible.
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcı dan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Parmak 
koruma sistemi ile donatılmışlardır. Halat kopma emniyet sistemi, yay kırılma emniyet 
sistemi ve pnomatik emniyet sistemi endüstriyel seksiyonel kapılarda standart ekipmanlardır.

Yükleme Rampası Sistemleri
Loading Ramp Systems



Yükleme Körükleri

KULLANIM / USAGE
Depo alanlarında yükleme rampalarının olduğu yerlerde. In storage areas where loading ramps are located.
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Loading Bellows



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Yükleme ve boşaltmalarda modern teknoloji ile azami sızdırmazlık sağlar. Bu 
sayede enerji tasarrufu sağlanır.  İhtiyaca göre çarpma tipi, yükleme tüneli, 
yüklemem odası, şişme körük sistemi gibi ihtiyaca uygun sistemler dizayn edilir. 
3mm kalınlığında pvc branda malzemeden imal edilir. İç aksam galvaniz 
profilden imal edilir.

Provides maximum sealing with modern technology for loading and unloading. 
This saves energy. Multiplication type, loading according to requirements tunnel, 
inflatable bellows system is designed. It is made of 3mm thick pvc tarpaulin 
material. Internal parts are made of galvanized profile.
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GÜVENLİK / SAFETY
Engelleme ve sıkışmaya karşı İkinci bir emniyet sistemi içerir.

Yükleme Körükleri
Loading Bellows



Yüksek Hızlı PVC Kapılar

KULLANIM / USAGE
Çalışma alanınızda ihtiyaç duyduğunuz yoğun trafik akışına cevap alabilme. 
İstenmeyen (+) yada (-) hava akımlarına bağlı olarak aşırı toz, nem, yetersiz 
hijyen sorunlarının giderilmesi. Gürültü ve görüntü kirliliğini asgariye İnmesi, 
tesisinizin verimliliğinin artması ve mekânın  daha da yaşanabilir kılınması ise 
tercihiniz PVC Sarmal Endüstriyel Hızlı Kapı olmalıdır. 

Responding to the heavy traffic flow you need in your work area To receive. 
Excessive dust due to unwanted (+) or (-) air currents, moisture, inadequate 
hygiene problems. Noise and image to minimize pollution, increase the 
efficiency of your facility and the space making it more livable is your choice 
PVC Sarmal Industrial Fast, the door should be.
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High Speed   PVC Doors



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Kendine özgü taşıyıcı ray sistemi kanal contalarının içerisindeki çift yönlü kıl fırçaları 
sayesinde yalnızca sızdırmazlığı asgariye indirmekle kalmaz mamulümüzün performansını 
kullanım ömrünü en üst seviyeye taşır. Hassas ayarlama noktaları için uygun Çift Kademeli 
Switch Gurubu, Kapı sistemini durma noktalarından önce yavaşlatarak kademeli 
sonlandırmasını sağlamaktadır. Redüktörlü motor ve fren sistemi çok yoğun kullanımlar 
için özel olarak geliştirilmiştir. Rüzgar profil sistemi, kapı ferda yekpare yada modüler 
uygulamaları ile rüzgar mukavemetini maksimum düzeyde tutmak üzere dizayn edilmiştir. 
Metal kütle dedektörü, ip çek sistemi, buton kontrolü, uzaktan kumanda kontrolü gibi 
birçok kontrol sistemi ile çok rahat kontrol edilebilmektedir.

Bi-directional guide rail system with double-sided not only minimizes tightness through 
bristle brushes maximizes the performance of our products to the highest level. Double 
Stage Switch Group, suitable for precise adjustment points system by slowing down before 
stopping terminate. Geared motor and brake system too specially developed for intensive 
use. Wind profile system, door to the ferrite monolithic or modular applications with wind 
strength It is designed to keep it at maximum level. Metal mass detector, ip check system, 
button control, remote control control as many Control system can be controlled very 
easily
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcı dan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Boy 
totoselicps İyonu ile 90ve 140 cm. lik düşey düzlemde cisimler algılanıp kazalar 
önlenebilmektedir. Opsiyonel AntiCrash sistemi, dokunmatik alt güvenlik sistemi ile hem 
kapınızı hem de personelinizi koruyabilirsiniz.

Yüksek Hızlı PVC Kapılar
High Speed   PVC Doors



Fotoselli Kapı Sistemleri

KULLANIM / USAGE
Ameliyathane, alış veriş merkezleri, döviz büroları, restoranlar ve daha birçok 
mekanda sıcak veya soğuk havayı muhafaza eden pratik ve hijyenik bir kullanım 
sağlarlar. Prestij ve çağdaşlığı sunar. Çok fonksiyonlu kullanıma uygundur. 
Mekânlarda ısı dengesini ve hijyeni sağlar. Mimari konumlara göre dizayn 
edilebilir ve montajı yapılır. Estetik ve hızlılık sağlar. İslenilen açıda radarlar ile 
donatılarak açma kapama alanı ayarlanabilir. Her türlü mimari çözüme uygun 
olarak lamine, temperli, buzlu cam uygulamaları kolayca uygulanabilmektedir.

Operating rooms, shopping centers, exchange offices, restaurants and more 
practical they are hygienic. Offers prestige and modernity. Very Functional use. 
Heat balance and hygiene in places It provides. Can be designed and assembled 
according to architectural positions Provides aesthetics and speed. Opened with 
radars Closing area can be adjusted. Any architectural solution Laminated, 
tempered, frosted glass applications can be easily applied
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Photocell Door Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Firmamız, Toronco, Çoka, Çilingiroğlu, PA, Dorma, BFT, Manusa (Aktiva veya Bravo) 
marka yana kayar cam kapı sistemlerinin satış, servis ve bakımlarını başarı ile 
sürdürmektedir. Kapının tamamen açık bırakılması, Kapının tamamen kapalı bırakılması, 
içteki ve dıştaki radarlardan bir tanesinin iptal edilebilmesi. Kapının istenen açıklıkta 
açılabilmesi. Kapının manuel konuma getirilebilmesi fonksiyonlarını gerçekleştirir. Görüş 
açısı ayarlanabilir radarı sayesinde sıkışmalar ve vurmaları önler. Opsiyonel fotosel 
seçeneği ile ekstra koruma sağlanır. Sistem doğrama yapısı çıtalı olup, kazalar sonucu cam 
kırılmalarında camın herhangi bir kişi tarafından kolayca değiştirilmesine olanak sağlar. 
Sistem profil setleri TSE sızdırmazlık sertifikalıdır.

Our company, Toronco, Çoka, Çilingiroğlu, PA, Dorma, BFT, Manusa (Aktiva or Bravo) 
brand sliding glass door systems for sale, service and maintains their care. Leaving the door 
fully open, Leaving the door completely closed, one of the inner and outer radars can be 
canceled. Opening the door at the desired opening. Performs the functions of manual 
opening of the door. Thanks to its adjustable angle radar, it prevents jams and bumps. Extra 
protection is provided by the optional photocell option. Chopping system The structure is 
slatted and caused by accidents in the glass breakage of glass of any person allows it to be 
changed easily. System profile sets TSE The sealing is certified.
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine 
sahiptir. Engelleme ve sıkışmaya karşı İkinci bir emniyet sistemi içerir.

Fotoselli Kapı Sistemleri
Photocell Door Systems



Döner Kapı Sistemleri

KULLANIM / USAGE
Ev ve iş yerinizle uyum ve bütünlük sağlar. 
Her ortamda güven ısı tasarrufu ve azami sızdırmazlık sağlar.
Uzaktan kumandalı ve manuel kullanım sağlar.
Pencere ve garajlar için konforlu bir kullanım sağlarlar.

It provides harmony and integrity with your home and workplace.
In any environment, confidence ensures heat savings and maximum 
tightness. Provides remote control and manual operation.
They provide comfortable use for windows and garages.
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Rotary Door Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Kapının tamamen açık bırakılması, Kapının tamamen kapalı bırakılması, içteki ve dıştaki 
radarlardan bir tanesinin iptal edilebilmesi, Kapının istenen açıklıkta açılabilmesi. Kapının 
manuel konuma getirilebilmesi fonksiyonlarını gerçekleştirir. Görüş açısı ayarlanabilir 
radarı sayesinde sıkışmalar ve vurmaları önler.
Opsiyonel fotosel seçeneği ile ekstra koruma sağlanır. Sistem doğrama yapısı çıtalı olup, 
kazalar sonucu cam kırılmalarında camın herhangi bir kişi tarafından kolayca 
değiştirilmesine olanak sağlar. Sistem profil setleri TSE sızdırmazlık sertifikalıdır

Leaving the door fully open, Leaving the door completely closed, canceling one of the 
inner and outer radars, opening at the desired opening. Manual adjustment of the door 
functions. Thanks to the view angle adjustable radar prevents jams and bumps. Extra 
protection is provided by the optional photocell option. Chopping system The structure is 
slatted and caused by accidents in the glass breakage of glass of any person allows it to be 
changed easily. System profile sets TSE sealing is certified
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı İki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine 
sahiptir.  Engelleme ve sıkışmaya karşı İkinci bir emniyet sistemi içerir.

Döner Kapı Sistemleri
Rotary Door Systems



Hermetik Kapı Sistemleri

KULLANIM / USAGE
Valor otomasyon alternatifleri özellikle spesifik ihtiyaçlar gösteren yapılar için 
uyarlanmıştır. Hava koşulları kontrol altında olan ortamlar, (hastaneler, klinikler, 
rehabilitasyon merkezleri, bedensel özürlüler merkezleri, diş klinikleri, eczaneler, 
saunalar, spa salonları, sağlık-güzellik merkezleri) Ameliyathaneler, İlaç ve kimyasal 
madde şirketleri, Kayıt stüdyoları Valor H sızdırmaz kapılar için otomasyon sistemidir. 
Valor L ile aynı ölçü baremlerinde kullanılabilir olmakla beraber farklı bir gövdeye 
sahiptir ve özel uygulamalar için uygundur. Valor HS benzer bir uygulama olup daha 
yüksek kapasiteli kapıların otomasyonu için uyarlanmıştır.

Valor automation alternatives show particular needs adapted for structures. Weathered 
environments, (hospitals, clinics, rehabilitation centers, physically disabled people)
centers, dental clinics, pharmacies, saunas, spa salons, health-beauty centers) Operating 
rooms, pharmaceuticals and chemicals companies Valor H, recording studios System. 
Available in the same size range as Valor L it has a different body and is suitable for special 
applications. Valor HS is a similar application that allows the Adapted for automation
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Hermetic Door Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Bütün versiyonlarında bulunan titreşim izolasyon fitili sayesinde oldukça sessiz ve 
gürültüsüz çalışması, konforun en önemli kriter olduğu yapılarda bu otomasyonun ideal 
seçenek olmasını sağlar. Örneğin; ameliyathaneler, SPA merkezleri, sağlık merkezleri; 
rahat, konforlu, elverişli olmalıdır ki bu sayede hastalara psikolojik ve fiziksel rahatlık 
sağlanmalıdır.Kayıt stüdyoları en üst seviye sessizliğe ihtiyaç duyar. Yüksek hijyen 
seviyesi, Yuvarlak gövdesi sayesinde kiri ve tozu kendisinden uzak tutar, temizlik kolaylığı 
sağlar. Bu özellik bütün aksesuarlarda olduğu gibi bu otomasyon sisteminin hastanelerde 
ve dinlenme merkezlerinde ideal olmasını sağlar. Otomatik kapılar hem hijyeni hem 
güvenliği sağlarken aynı zamanda hastalar ve çalışanlar için hareket özgürlüklerini 
kısıtlamamalıdır. Steril düzene riayet etmeli ve kapı kolu kullanmaktan uzak tutmalıdır.

Vibration insulation fuse in all versions quiet and noiseless work, comfort is the most 
important criteria in buildings this makes automation the ideal choice. For example; 
operating theaters, SPA centers, health centers; comfortable, comfortable, convenient In 
this way, patients should be provided psychological and physical comfort. studios need the 
highest level of silence. High hygiene level, Round body keeps dirt and dust away from 
itself, cleaning Provides ease. This feature is the same as all accessories system is ideal in 
hospitals and recreation centers. Automatic doors provide both hygiene and safety while at 
the same time it should not restrict freedom of movement for patients and employees. 
Sterile must comply with the regulations and avoid using the door handle.
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı İki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine 
sahiptir. Engelleme ve sıkışmaya karşı İkinci bir emniyet sistemi içerir.

Hermetik Kapı Sistemleri
Hermetic Door Systems



Hava Perdesi Sistemleri

KULLANIM / USAGE
Tek kanat ve çift kanat olarak kullanılabilir.
Market, soğuk hava depoları, ara bölümlerde hava sirkülasyonunu asgariye 
indirir. Ortama doğal bir izolasyon sağlar.

It can be used as single wing and double wing.
Market, cold stores, air circulation in intermediate sections
minimizes. Provides natural isolation to the environment.
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Air Curtain Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Yüksek kapasiteli sıcak ve soğuk hava üfleme kapasitesi sayesinde iç ve dış 
havayı tecrit eder. Şeffaf ve çağdaş bir görünüm sunar.
220 V monofaze mevcut hava sirkülasyonlu modellerin yanı sıra 380 V. trifaze 
ısıtıcılı sistemlerde bulunmaktadır.

High capacity hot and cold air blowing isolates the outside air. It offers a 
transparent and contemporary look. 220 V single-phase models with current air 
circulation as well as 380V. Three-phase heater systems.
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GÜVENLİK / SAFETY
Sıkışmaya karşı İki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine 
sahiptir. Engelleme ve sıkışmaya karşı İkinci bir emniyet sistemi içerir.

Hava Perdesi Sistemleri
Air Curtain Systems



Turnike Sistemleri

KULLANIM / USAGE
Güvenliğin ön planda olduğu, insan trafiğinin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi 
gerektiği yerlerde kullanılır. Bu alanlar kamu daireleri, hastaneneler, farikalar, 
konutlar gibi yerlerde kullanılır.

Control and control of human traffic, where safety is at the forefront
It is used where it should be. These areas are public offices,
used in hospitals, hospitals, residences.
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Turnstile Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Turnike geçiş sistemleri günümüz geçiş kontrol sistemlerinin önemli ekipmanlarından 
biridir. Herhangi bir binaya, fabrikaya, alanlara giriş-çıkışı düzenlemek ve 
sınırlandırmak için kullanılırlar. İç ve dış ortamlar için uygun modelleri mevcuttur. 
Daha çok tek başına değil de bir kontrol cihazı ile birlikte kullanılmaktadırlar. Parmak 
izli, yüz tanıma yada kartlı geçiş cihazları ile entegre olarak yapılmaktadır. Bu sistem 
personel devam kontrol sistemi, geçiş kontrol ya da ziyaretçi programı üzerinden 
önceden tanımlanmasıyla parmak izi, yüz ve kart okutulması sonucu turnike geçişi 
sağlanır.

Turnstile access systems are important in today's access control systems equipment. 
To any building, factory, They are used to regulate and limit input-output. Internal and 
external Suitable models for environments are available. Not a single one They are 
used together with the controller. Integrated with fingerprint, face recognition or card 
pass-through devices It is made. This system staff attendance control system, access 
control or In addition, the visitor can program the fingerprints on the face Turn
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GÜVENLİK / SAFETY
Geçiş sistemi  üzerinde acil durum kontak girişleri mevcuttur. Bu girişe yangın deprem gibi 
uyarı sistemleri bağlanabilir.  Bu sayede acil durum sinyali geldiğinde her iki yönde de sistem 
çalışır hale gelebilir.

Turnike Sistemleri
Turnstile Systems



Yangın Kapısı Sistemleri

KULLANIM / USAGE
İş yerleri, hastaneler, çok katlı plazalar, alışveriş merkezleri ve konutlarda yangın 
kaçış kapısı olarak kullanılırlar. 60 ve 120 dk dayanımlı kapılar mevcuttur.  
İstenilen Özelikte Özel imalatlarda yapılabilmektedir. 
Panik bar, kapı itici hidrolik ve pencere uygulamalarının yanı sıra kilitleme 
mekanizmaları opsiyonel olarak sunulabilmektedir.

Workplaces, hospitals, multi-storey plazas, shopping centers and residences
They are used as fire escape doors. Doors with 60 and 120 min strength
It is available. Can be done in special manufacturing
Panic bar, door pusher as well as hydraulic and window applications
locking mechanisms are available as optional
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Fire Door Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Firmamız, Ninz yangın kapı sistemlerinin satış, servis ve bakımlarını başarı ile 
sürdürmektedir. Kanatların melal levhaları, İzolasyon malzemesinin çekirdeği ile 
yapıştırılmıştır. Bütün kapı bileşenleri tamamıyla galvanize edilmiştir. Isı 
dayanıklılığı arttırılmış toz boya ile boyanmıştır. Yangın kapıları ile ilgili bütün 
gerekli normlara uygundur. Galvanize çelik profilden yapılmış köşebentler, duvar 
bağlantı kelepçeleri, yerinde kurulum için gerekli bağlantı parçaları mevcuttur. 
İkinci kanat üzerinde kendi kilitlenir s istem ve panik bar bulunmaktadır. 

Our company, Ninz fire door systems sales, service and maintenance with 
success. Insulation of wings, insulating The material is glued with the core. All 
door components completely galvanized. Heat resistance with increased powder 
coating Painted. Complies with all necessary standards for fire doors Galvanized 
steel profile brackets, wall connection clamps, necessary fittings for on-site 
installation are available. Second wing It has its own lock on the s-prompt and 
panic bar
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GÜVENLİK / SAFETY
Menteşelerden biri kendi kendine kapanma sağlayan yaylı menteşe, diğeri vida ile dikey ayarlama sağlayan 
bilyeli menteşe bulunmaktadır. Doğru kapanma sekansını sağlayan kapanma düzenleyicisi vardır. Kapı 
kanatları içine güçlendirici plakalar yerleştirilmiştir. Kanatların alt kenarında ve çerçevede uygun yuvalara 
yerleştirilmiş sıcaklıkla genişleyen contalar vardır. Epoxy-polyester fırın boya ile boyanmıştır.

Yangın Kapısı Sistemleri
Fire Door Systems



Çelik Konstrüksiyon Sistemleri

KULLANIM / USAGE
Kapalı açık otoparklarda, fabrika içerisinde, trafik düzenleme araçların ve 
yayaların sık kullanıldığı her yerde güvenli  ihtiyacına cevap veren sistemlerdi.

System is In indoor car parks, within the factory, responding to the need for 
safety wherever pedestrians are frequently used.
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TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications
Farklı ral kodlarında yol çizgiler, plastik-metal yön işaretleri, metal-plastik park 
stoperleri, delinatör uygulanır. Işıklı ışıksız uyarı tabelaları.  Projede ihtiyaç 
epoksi zemin kaplama  gibi otopark  uzun ömürlü kaplama sistemi 
uygulanmaktadır.

Road lines in different ral codes, plastic-metal directional signs, metal-plastic
park stoppers, delinator is applied. Illuminated unlit warning signs.
In the project need epoxy flooring as well as parking lot long life coating
The system is implemented.
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GÜVENLİK / SAFETY

Çelik Konstrüksiyon Sistemleri
Steel Construction Systems
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