


MİSYONUMUZ

Müşteri istekleri ve kalite hedeflerimiz doğrul-
tusunda, toplam kalite anlayışı çerçevesinde 
müşteri beklentileri ötesinde değer yaratarak 
ürün ve hizmet sunduğumuz andan itibaren; 
müşteri memnuniyetini esas alarak, sektörde 
örnek öncü bir kuruluş olma niteliğimizi sürdür-
mek. 

VİZYONUMUZ

Her an, her yerde ve her aşamada koşulsuz 
müşteri memnuniyetini esas almak, paydaşla-
rımızla birlikte kalitenin bir yaşam biçimi ola-
rak ilerleme ve gelişmenin alt yapısı olmasını 
sağlamak ve bu anlayışı yaygın hale getirmek, 
şirketimizin Türk Ekonomisine, iş ahlakı ve ku-
rum kültürü normlarında kıymet yaratarak yaşa-
yacak bir işletme olmasını amaçlayan ilkelere 
bağlı kalmak, alanlarımızda sürekli büyümek 
ve sektörümüzde lider firma konumuna gelerek 
bunu kalıcı kılmak.



Manşei    FORCE 
Çalşma gerilimi  220V / 50 HZ, 3 / 4 HP. -  380V / 50 HZ, 1 HP 
Kontrol ünitesi  Mikroişlemcili Elektronik Kontrollü 
Hz  20 – 25 cm/sn 
Çalşma sklğ  20 TUR / SAAT -  35 TUR / SAAT 
Taşma kapasitesi  27 m2 - 35 m2 Yay dengeli yükler için 
 

FORCE / DANİMARKA





Personel Kapısı                                                                                 Gözetleme Penceresi

Farklı Ral Seçenekleri                              Caraskal Sistemi                        Lop Dedektör                                        Pnömatik Emniyet Sistemi

Optik Sensör                                                     Kumanda Modülü

ENDÜSTRİYEL KAPILARDA OPSİYONEL ÖZELLİKLER



RAL 2004 TURUNCU RAL 3002 KIRMIZI RAL 5010 MAVİ RAL 9006 GRİ RAL 5012 AÇIK MAVİ

YANGIN KAÇIŞ KAPISI

AKTİF YANGINDA 60-90-120 DAKİKA DAYANIM GÖSTEREN YANGIN KAPISI ÖZELLİKLERİ:

• Ören Yangın Kapıları (60-90-120 dakika): 1,5 mm Galvenizli bükme sac kasa ve 1.5 mm galvenizli sac kanatların üzerine 

yangına dayanıklı özel boya uygulanmıştır. İstenilen RAL rengine göre opsiyonel boyama yapılır.

• Yangın Kapısı kanat kalınlığı: 55mm dir.

• Kanat içine dansity taşyünü doldurulmuştur. Preste şekillenmiş çelikten imal edilmiş kasanın içindeki ısı köprüsünü sağlayan taşyü-

nü ve taşyünü dolgu üzerine istenilen marka panik bar uygulanır

• 60-90-120 dakikaya kadar yangına dayanıklıdır.

PVC ŞERİT PERDE KAPILAR

Kullanım Alanları

Fabrika içi veya dışı ana kapılarda,

Personel giriş ve çıkış kapılarında,

Yükleme kapılarında,

Mutfak Kapılarında,

Boyahane kapılarında,

Kaynak ve buhar bölmelerinde,

Üretim bölmelerinde,

Soğuk hava depolarında,

Şoklama oda girişlerinde,

Konveyör Band Sistemleri

Türk Gıda Kodeksine uygun

PVC Şerit Kapı Sistemleri Türk Gıda Ko-

deksi ve ilgili yönetmenliklere tam uygun-

luk taşır. Gıdaların üretimi, tüketimi ve de-

netimi hakkındaki 560 sayılı KHK ve ilgili 

mevzuat gereği yeniden yapılanan gıda 

işyerleri için ideal çözümler sunar. Özel-

likle gıda sektörü işletmelerinde sağlıklı ve 

temiz bir ortam için PVC Kapı Sistemleri 

önerilmektedir.
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