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‘Bayilerimizle El Ele Dünyaya Üretim’
‘Productıon to the world with our dealars hand in hand’

یدا بید لالنتاج العالم من خالل وكالئنا



Dış mekan yaşam alanlarınızn en lüks tasarımı olan
Biyoklimatik sizlere daha kaliteli bir yaşam alanı sunmaktadır.

• Ürünümüz eksenel olarak 105 dereceye kadar hareket
etmektedir.

• ürünümüz eksenel açısını tamamladıktan sonra geriye doğru
toplanabilir.

• Üst paneller arasında soğuk sıcak izolasyon için poliüretan
köpük dolgusu yapılabilir.

• Panel üzerindeki su sağ ve sol oluklara akar burda biriken su
ise sağ ve sol oluklardan ön ve arka oluklara doğru akar ön ve arka 
oluğun altında bulunan ayaklardan ise dışarı doğru su
tahliyelesi yapılır.

• Aksesuarlar krom ve alüminyumdan yapılmıştır.

Hayaller�n�z� 
İnşaa Ed�yoruz



• Bioclimatic, the most luxurious design of outdoor 
living spaces, offers you a better quality living 
space.

• Our product moves axially up to 105 degrees.

• Our products can be rolled back axial angle after 
completing.

• Polyurethane foam filling can be made between 
the top panels for cold-hot isolation.

• The water above the panel flows into the right and 
left grooves.

• Accessories are made of chrome and aluminium.

• There is a specially designed glass compartment 
for placing glass between the two systems.



‘Nicelikten,Niteliğe Özgün Tasarım’
'From Quantity to Quality Unique Design'

Çevre 
Dostu



Oluk ön oluk taşıyıcı olarak iç 
kısmına lama yerleştirme
bölümüyle 6 metreye kadar 
arası açık tutulabilir.

Ayak aralıkları daha geniş 
tutularak
ayaktan oluşacak manzara
engeli ortadan kaldırılır.

Groove As a front groove
carrier, it can be kept open
up to 6 meters with the
plate insertion part inside.

By making the legs’
distance wider, the better
view is provided. 



Paneller Alt ve üstten hizalama için 
özel yapılmış tırnaklara oturtularak 
kitlenir ve mükemmel bir izolasyon 
sağlar.

Ayaklar kapaklı ayak seçimi
yapılarak daha estetik bir görüntü
sağlandı.

Iç yan oluk rayların iç kısmına
takılarak ön oluklara 45 derece
zaviyeli olacak şekilde birleşir ve iç 
kısmında 45 derecelik açılarla
aydınlatma oluşturur.

Pannels It provides a perfect
isolation by fitting to the nails
which are specially made for
bottom and up alignment.

Pilars A more aesthetic
appearance was achieved
Inside groove the inner side
groove is attached to the inside
of the rails and uniting with the
front groove at a 45 degree,
creating 45 degree lighting.



Alüminyum Profil
Aluminum Profile

RESIM KODU ADI ADET M/KG

GU1001 PANEL 20,0 3,74

GU1002 BUYUK RAY 2 6,4

GU1003 RAY KAPAK 2 0,85

GU1003 RAY KAPAK 2 0,85

GU1004 KUCUK RAY 2 1,4

GU1005 BUYUK OLUK 2 2,67

GU1003
KUCUK OLUK 

KAPAGI
2 0,48

GU1006 U LED PROFILI 2 2,15

GU1006 U ARKA LED PROFILI 1 2,15

GU1007 L ON LED PROFILI 1 1,42

GU1008
ON VE ARKA 

AYAKLAR
6 3

GU1008
RAY ALTI AYAK 

PROFILI
0 3

GU1008

ORTA TASIYICI 

PROFILI VEYA 

DEMIRI

1 3

GU1009 AYAK KAPAK 6 0,85

GU1009 AYAK KAPAK 0 0,85

GU1009 AYAK KAPAK 1 0,85

GU1010 MOTOR KAPAK 1 2
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‘Bayilerle 
El Ele Dünyaya 
Üretim’

'Prodiction to the world 
with our dealars
hand in hand.’
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