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30 yılı aşkın ahşap, çelik ve alüminyum tecrübemizi bir çatı altında birleştirdik. Çözülemez denileni çözmek, butik projelerde beklenen mükemmel 
sonuçları elde etmek bizim işimiz. En butik projeden, büyük ölçekli yapılara mimari bir stili olan her proje bizim ilgi alanımıza girer. Kalite ve kaliteli 
hizmet bizim ilk prensibimizdir. Bunu takip eden en önemli etken ise yıllar boyu müşterilerimize verdiğimiz servis hizmetidir. Bizi bu günlere getiren 
müşterilerimizin duyduğu güven. Sizlerle hep daha iyiye...



OS2 75 Eskitilmiş Prinç
3



ÇELİK & PRİNÇ 
OS2 75

- İçe açılır pencere
- Dışa açılır pencere 
- İçe açılır kapı 
- Dışa açılır kapı 
- Yatay Pivot
- Dikey Pivot
- Katlanır Sürme
- Paralel Sürme

OS2 75 serisi Secco Sistem tarafından 
tasarlanan , 19. ve 20. yüzyıl üretilen 
çelik pencere ve kapıların yerini alması 
düşünülen OS2 ailesinin bir üyesidir.  
Bu ısı yalıtımlı sistemde 40 dan fazla 
profil çeşiti bulunmaktadır. 27 mm den 
başlayan kesit genişlikleri ile görünür 
kesitleri inceltir. Mimari projelerde 
içeride ve dışarıda ışık ve gölge ile oyna-
mak istenen projeler için idealdir. OS2 
75 sistemi bir çok dizayn varyasyonu ve 
açılım kombinasyonu sunar. Cam cephe 
sistemleri ile entegre edilebilir. 
Çift açılım sistemlerinde 130 x 290 cm 
ölçülerinde 50 mm kalınlığında cam ile 
birlikte kullanılabilir.  Gizli menteşe ve 
hırsız güvenlikli kitleme sistemleri gibi 
opsiyonlar sunar. 

Katlanır kapıdan, pivot açılım sistem-
lere, dışarı açılır pencere ve kapılarak ka-
dar tüm açılımları içerisinde barındıran 
komplike bir seridir. 

OS2 75 sistemi EN 14351-1 standar-
tlarına göre bağımsız laboratuarlar 
tarafından test edilmiş ve sertifikaland-
ırılmıştır. 

Dünya üzerinde ve Türkiye’de bir çok 
alanda dizayn ödülü sahibidir.

50 mm Cam kanalı

Klipsli çıta sistemi

Eurogroove aksesuar kanalı

İç conta

Çift binili ve su kanallı dış conta

Polyamid bağ profili ve ısı köpüsü



Galvanize Çelik
Boyalı

Corten Çelik
Doğal

Corten Çelik
Mumlu

Prinç
Eskitme

Prinç
Satine

Paslanmaz Çelik
Parlak

Parlanmaz Çelik
Satine

Paslanmaz Çelik
Eskitme

Paslanmaz Çelik
Eskitme

Materyal Profiller sıcak çekim 
şeritten elde edilmiş, 
sendzimir galvanize 
çeliktendir.

Profiller yüksek 
dayanımlı kendini 
atmosferik etkil-
erden koruyan bir 
tabakaya sahip oxide 
çelik plakalardan 
yapılmıştır.  

Profiller yüksek 
dayanımlı kendini 
atmosferik etkil-
erden koruyan bir 
tabakaya sahip oxide 
çelik plakalardan 
yapılmıştır.  

Profiller bakır alaşımı 
OT67 plakadan soğuk 
çekim metodu ile elde 
edilmiştir. 

Profiller bakır alaşımı 
OT67 plakadan soğuk 
çekim metodu ile elde 
edilmiştir. 

Profiller endüstriyel 
bazla ön korumalı 
paslanmaz çeik şertil-
erden elde edilmiştir. 

Profiller endüstriyel 
bazla ön korumalı 
paslanmaz çeik şertil-
erden elde edilmiştir. 

Profiller endüstriyel 
bazla ön korumalı 
paslanmaz çeik şertil-
erden elde edilmiştir. 

Profiller endüstriyel 
bazla ön korumalı 
paslanmaz çeik şertil-
erden elde edilmiştir. 

Alaşım FeP02 GZ 200  
(zinc covering equal 
to 200 g/m² per face)

Fe 510 X (C max % 
0,12: Si % 0,25-0,75: 
Mn % 0,20-0,50: P % 
0,07-0,15: Cu % 0,25-
0,55: Cr % 0,30-1,25: 
Ni max % 0,65)

Fe 510 X (C max % 
0,12: Si % 0,25-0,75: 
Mn % 0,20-0,50: P % 
0,07-0,15: Cu % 0,25-
0,55: Cr % 0,30-1,25: 
Ni max % 0,65)

Cu Zn 33 CW 506L 
(67% copper e 33% 
zinc)

Cu Zn 33 CW 506L  
(67% copper and 
33% zinc)

AISI 316L Marin
X2 CrNiMo 17-12-2 
DIN 14404

AISI 316L Marin
X2 CrNiMo 17-12-2 
DIN 14404

AISI 304 
X5 CrNi 18-10 
DIN 14301 

AISI 316L Marin
X2 CrNiMo 17-12-2 
DIN 14404

UNI EN 10142/3/7;
EURONORM 143

EN 10149 EN 10149 EN 1652:1999 EN 1652:1999 EN 10088-2; EU 114 EN 10088-2; EU 114 EN 10088-2; EU 114 EN 10088-2; EU 114

Galvanize ürünler 
kimyasal olarak 
temizleme işlemi tabi 
tutulur ve sonrasında 
fırınlanır. 
180 -200 derece fırın-
da 25 dakika Elektro 
statik toz boya sistemi 
uygulanarak koruma 
altına alınır. 

Profiller çekildikten 
sonra özel ban-
yolarda kimyasal 
eskitilme uygulanır 
ve yıllandırılmış hale 
getirilir.

Profiller çekildikten 
sonra özel ban-
yolarda kimyasal 
eskitilme uygulanır 
ve yıllandırılmış hale 
getirilir. 
Doğrama haline ge-
tirildikten sonra özel 
yağlar & mumlama 
işlemi ile eksra bir 
korumaya uygulanır. 
Böylece oxide çelikteli 
akmalar büyük oranda 
azaltılır. 

Profiller üretildikten 
sonra zımparalama 
işlemi yapılarak 
yüzey temizliği yapılır 
ve özel kimyasal 
banyolarda geçirilerek 
yaşlandırma işlemi 
hızlı bir şekilde yapılır. 
Daha sonra ürünler 
fırında kurutulur. 
En son işlem olarak 
vaselin yağı ile 
yağlanır. 

220 kum zımparalar 
ile profil yüzeylerinde 
satine işlemi uygu-
lanır. 

AISI 316L kalite marin 
sınıfı paslanmaz çelik 
plakadan üretilen 
ürünler R2 yüzey 
işlemine tabi tutulur. 
%53 reflekte parlak 
yüzey elde edilir. 

AISI 316L kalite marin 
sınıfı paslanmaz çelik 
plakadan üretilen 
ürünler 2B  scotch 
brite satine işlemine 
tabi tutulur.

AISI 304 kalite sınıfı 
paslanmaz çelik 
plakadan üretilen 
ürünler 220 kum 
zımpara ile yüzey 
işlemine tabi tutulur

AISI 316L kalite marin 
sınıfı paslanmaz çelik 
plakadan üretilen 
ürünler özel asitler ile 
yıkanır ve vaselin yağ 
ile yağlanır. 

Standart

Yüzey
işlemi

MATERYALLER
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ÇELİK PENCERE 
İçe açılır

OS2 75 Satine Prinç OS2 75 Corten Çelik



PENCERE 
İçe açılır & Çift açılım Çıtalar Kollar Menteşeler Açılımlar

Kare Kare Kaynaklı

Rustik Silindir 2 kanatlı

Üçgen L silindir 3 kanatlı

Lama L Kare  Gizli

OS2  içe açılır pencere sistemi ısı bariyerli profili, aksesu-
arları, contaları ile komple çözülmüş bir sistemdir. Şekilli, 
şekilsiz ve kemerli ürünlerin üretimi için uygundur. 77 
mm profil kesit kalınlığı, 50 mm’e kadar cam kalınlığı 
desteklenmektedir. 

Çift kanat açılır pencere ve kapı sistemlerinde yalıtım 
dış ve iç conta ile sağlanmaktadır. Secco çelik pencere 
sistemleri EN 14351-1 normuna göre bağımsız laboratu-
arlar tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

• Rüzgar dayanımı / Basınç  5
• Rüzgar dayanımı / Burkulma C
• Su geçirimsizlik  9
• Akustik Performans  45 dB
• Termal Performans  1,04 wm2k
• Hava geçirgenliği   4

Alt Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 47 mm 

YanKesit  - Kasa + Kanat yükseklik 47 mm 

Orta Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Karolaj & Orta kayıt - yükseklik 36 mm 



ÇELİK PENCERE 
Dışa açılır

OS2 75 Galvanize çelik boyalı OS2 75 Corten Çelik



PENCERE 
Dışa açılır Çıtalar Kollar Menteşeler Açılımlar

Kare Kare Kaynaklı

Rustik Silindir 2 kanatlı

Üçgen Oval 3 kanatlı

Lama Çekme

OS2  içe açılır pencere sistemi ısı bariyerli profili, aksesu-
arları, contaları ile komple çözülmüş bir sistemdir. Şekilli, 
şekilsiz ve kemerli ürünlerin üretimi için uygundur. 77 
mm profil kesit kalınlığı, 50 mm’e kadar cam kalınlığı 
desteklenmektedir. 

Çift kanat açılır pencere ve kapı sistemlerinde yalıtım 
dış ve iç conta ile sağlanmaktadır. Secco çelik pencere 
sistemleri EN 14351-1 normuna göre bağımsız laboratu-
arlar tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

• Rüzgar dayanımı / Basınç  5
• Rüzgar dayanımı / Burkulma C
• Su geçirimsizlik  7A
• Akustik Performans  42 dB
• Termal Performans  1,04 wm2k
• Hava geçirgenliği   4

Alt Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 47 mm 

YanKesit  - Kasa + Kanat yükseklik 47 mm 

Orta Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Karolaj & Orta kayıt - yükseklik 36 mm 



ÇELİK KAPI 
İçe açılır

OS2 75 Galvanize çelik boyalı



KAPI
İçe açılır & Eşiksiz veya Eşikli Çıtalar Kollar Menteşeler Açılımlar

Kare Kare Kaynaklı

Rustik Silindir 2 kanatlı

Üçgen 3 kanatlı

Lama

OS2  içe açılır kapı sistemi ısı bariyerli profili, aksesuar-
ları, contaları ile komple çözülmüş bir sistemdir. Şekilli, 
şekilsiz ve kemerli ürünlerin üretimi için uygundur. 77 
mm profil kesit kalınlığı, 50 mm’e kadar cam kalınlığı 
desteklenmektedir. Eşikli ve eşiksiz üretilebilmektedir.

Çift kanat açılır pencere ve kapı sistemlerinde yalıtım 
dış ve iç conta ile sağlanmaktadır. Secco çelik pencere 
sistemleri EN 14351-1 normuna göre bağımsız laboratu-
arlar tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

• Rüzgar dayanımı / Basınç  3
• Rüzgar dayanımı / Burkulma C
• Su geçirimsizlik  1A
• Akustik Performans  38dB
• Termal Performans  1,02 wm2k
• Hava geçirgenliği   3

Alt Kesit  - Kanat yükseklik 47 mm
Düşük eşik profili ile 60 mm

YanKesit  - Kasa + Kanat yükseklik 47 mm 

Orta Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Karolaj & Orta kayıt - yükseklik 36 mm 



ÇELİK KAPI 
Dışa açılır

OS2 75 Galvanize çelik boyalı



KAPI
Dışa açılır & Eşiksiz veya Eşikli Çıtalar Kollar Menteşeler Açılımlar

Kare Kare Kaynaklı

Rustik Silindir 2 kanatlı

Üçgen 3 kanatlı

Lama

OS2  dışa açılır kapı sistemi ısı bariyerli profili, aksesuar-
ları, contaları ile komple çözülmüş bir sistemdir. Şekilli, 
şekilsiz ve kemerli ürünlerin üretimi için uygundur. 77 
mm profil kesit kalınlığı, 50 mm’e kadar cam kalınlığı 
desteklenmektedir. Eşikli ve eşiksiz üretilebilmektedir.

Çift kanat açılır pencere ve kapı sistemlerinde yalıtım 
dış ve iç conta ile sağlanmaktadır. Secco çelik pencere 
sistemleri EN 14351-1 normuna göre bağımsız laboratu-
arlar tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

• Rüzgar dayanımı / Basınç  5
• Rüzgar dayanımı / Burkulma C
• Su geçirimsizlik  1A
• Akustik Performans  38dB
• Termal Performans  1,02 wm2k
• Hava geçirgenliği   3

Alt Kesit  - Kanat yükseklik 42 mm
Düşük eşik profili ile 60 mm

YanKesit  - Kasa + Kanat yükseklik 47 mm 

Orta Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Karolaj & Orta kayıt - yükseklik 36 mm 



ÇELİK YATAY PİVOT 
PENCERE

OS2 75 Galvanize çelik boyalı



YATAY PİVOT PENCERE 
Çıtalar Kollar Menteşeler Açılımlar

Kare Kare Kaynaklı

Rustik Silindir

Üçgen Oval

Lama Çekme

Pivot sistem ısı bariyerli profili, aksesuarları, contaları 
ile komple çözülmüş bir sistemdir. 77 mm profil kesit 
kalınlığı, 50 mm’e kadar cam kalınlığı desteklenmektedir. 
Geniş panoramik açılımlar sağlar. İyi bir havalandırma 
sağlar ve camı silmek çok kolaydır. 

Pivot sistemlerde yalıtım dış ve iç conta ile sağlanmak-
tadır. Secco çelik pencere sistemleri EN 14351-1 normu-
na göre bağımsız laboratuarlar tarafından test edilmiş 
ve sertifikalandırılmıştır. 

• Rüzgar dayanımı / Basınç  4
• Rüzgar dayanımı / Burkulma C3
• Su geçirimsizlik  7A
• Akustik Performans  42 dB
• Termal Performans  1,48 wm2k
• Hava geçirgenliği   4

Alt Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Üst Yan Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Alt yan Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Karolaj & Orta kayıt - yükseklik 36 mm 

Tip 1
200 g x 130 h
100 kg
 



ÇELİK DİKEY PİVOT 
PENCERE

OS2 75 Corten çelik 



DİKEY PİVOT PENCERE 
Çıtalar Kollar Menteşeler Açılımlar

Kare Kare Kaynaklı

Rustik Silindir

Üçgen Oval

Lama Çekme

Pivot sistemi ısı bariyerli profili, aksesuarları, contaları 
ile komple çözülmüş bir sistemdir. 77 mm profil kesit 
kalınlığı, 50 mm’e kadar cam kalınlığı desteklenmektedir. 
Panoramik açıklıklar sağlar. Camı silmek çok kolaydır. 
İyi bir havalandırma sağlar. 

Yalıtım dış ve iç conta ile sağlanmaktadır. Secco çelik 
pencere sistemleri EN 14351-1 normuna göre bağımsız 
laboratuarlar tarafından test edilmiş ve sertifikaland-
ırılmıştır.

• Rüzgar dayanımı / Basınç  4
• Rüzgar dayanımı / Burkulma C3
• Su geçirimsizlik  7A
• Akustik Performans  42 dB
• Termal Performans  1,48 wm2k
• Hava geçirgenliği   4

Alt Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Üst Yan Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Alt yan Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Karolaj & Orta kayıt - yükseklik 36 mm 

135 g x 270 h
100 kg
 



ÇELİK DİKEY PİVOT 
KAPI

OS2 75 Corten çelik 



DİKEY PİVOT KAPI 
Çıtalar Kollar Menteşeler Açılımlar

Kare Kare Kaynaklı

Rustik Silindir

Üçgen Oval

Lama Çekme

Pivot sistemi ısı bariyerli profili, aksesuarları, contaları 
ile komple çözülmüş bir sistemdir. 77 mm profil kesit 
kalınlığı, 50 mm’e kadar cam kalınlığı desteklenmektedir. 
Panoramik açıklıklar sağlar. Camı silmek çok kolaydır. 
İyi bir havalandırma sağlar. 

Yalıtım dış ve iç conta ile sağlanmaktadır. Secco çelik 
pencere sistemleri EN 14351-1 normuna göre bağımsız 
laboratuarlar tarafından test edilmiş ve sertifikaland-
ırılmıştır.

• Rüzgar dayanımı / Basınç  5
• Rüzgar dayanımı / Burkulma C5
• Su geçirimsizlik  6A
• Akustik Performans  42 dB
• Termal Performans  1,48 wm2k
• Hava geçirgenliği   4

Alt Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Üst Yan Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Alt yan Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Karolaj & Orta kayıt - yükseklik 36 mm 

210 g x 353 h
350 kg
 



ÇELİK KATLANIR KAPI         
İçe veya dışa açılır                 62 mm orta kesit ile dünyanın en incesi

OS2 75 Galvanize çelik RAl 7021 boyalı



KATLANIR KAPI
İçe veya dışa açılır Çıtalar Kollar Menteşeler Açılımlar

Kare Kare Kaynaklı

Rustik Silindir 2 kanatlı

Üçgen Oval 3 kanatlı

Lama Çekme

OS2  içe açılır pencere sistemi ısı bariyerli profili, aksesu-
arları, contaları ile komple çözülmüş bir sistemdir. Bir çok 
farklı açılım şeması ile isteklere hizmet eder. 50 mm’e 
kadar cam kalınlığı desteklenmektedir. 

Katlanır kapı sistemlerinde yalıtım dış ve iç contalar 
ile sağlanmaktadır. Secco çelik pencere sistemleri EN 
14351-1 normuna göre bağımsız laboratuarlar tarafın-
dan test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

• Rüzgar dayanımı / Basınç  2
• Rüzgar dayanımı / Burkulma B
• Su geçirimsizlik  1A
• Akustik Performans  38 dB
• Termal Performans  1,20 wm2k
• Hava geçirgenliği   3

Üst Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm 

Orta Kesit  - Kanat + Kanat genişlik 62 mm 

Alt  Kesit  - Kasa + Kanat yükseklik 62 mm
Performans Eşikli sistem 77 mm  

Sıfır eşik sistemi çift kıl fitil sistemi ile sunulur, 
performans eşiği 15 mm yükseliğinde 45 
derece açılı bir eşik profili ile gelir ve conta 
sistemi ile izole edilir. Çok daha yüksek bir 
izolasyon sağlar. 

Maksimum 
7 kanat
100 kg / kanat
 



ÇELİK KATLANIR KAPI         
İçe veya dışa açılır                 62 mm orta kesit ile dünyanın en incesi

OS2 75 Corten Çelik 



İÇ & DIŞ MEKAN BULUŞMASI 

550 g x 270 h - Açık ve kapalı görünüş

62 mm genişliğinde
çift kanat birleşimi ile 
ultra ince kesit sunar. 

Böylece maksimum 
manzara performansı 
sağlanır. 

Özel diyazn edilmiş kolları 
ile üstün bir estetik sunar

Motorlu Zip sineklik sistemi



ÇELİK SÜRME KAPI - EBE 85 AS

OS2 75 Galvanize çelik RAl 7021 boyalı



SÜRME KAPI - EBE 85 AS
Çıtalar Kollar Opsiyonlar Açılımlar

Kare Basık Motor

Rustik Silindir

Üçgen

Lama

EBE 85 AS Serisi 85 mm profil derinliği ile 60 mm kalın-
lığında camların kullanılmasıına olanak sağlar. 600 kg a 
varan motorlu taşıma kapasitesi ile 8800 mm genişlik 
x 3400 mm yükseliğinde açıkların sürme kapı olarak 
geçilmesi için uygundur. 

Sistem 4 taraftan iki contalı sistem ile yalıtım sağla-
maktadır. Birleşim noktasında da iki baskılı bir sistem 
kullanmaktadır.

Secco çelik pencere sistemleri EN 14351-1 normuna 
göre bağımsız laboratuarlar tarafından test edilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır.

• Rüzgar dayanımı / Basınç  3
• Rüzgar dayanımı / Burkulma C
• Su geçirimsizlik  8A
• Akustik Performans  43 dB
• Termal Performans Ug 0.6 1,12 wm2k
• Hava geçirgenliği   4
• Güvenlik    RC2

Üst Kesit  - 69 veya 94 mm opsiyonlu 

Orta Kesit  - 69 mm 

Alt  Kesit  - 94 mm alt profil + tamamen 
gömülebilir alt eşik profili

Sıfır eşik sisteminde gizli direnaj yapmak 
gereklidir. 

Özel çözümler için 
ofisimizde iletişime 
geçebilirisiniz. 

Test edilmiş 
Kanat limitleri
G:1900 x Y:3400
Ağırlık : 600 kg
 



ÇELİK SÜRME KAPI - OS2 75AS

OS2 75 Galvanize çelik RAl 7021 boyalı



SÜRME KAPI - OS2 75 AS
Çıtalar Kollar Opsiyonlar Açılımlar

Kare Basık Motor

Rustik

Üçgen

Lama

OS AS serisi ince hatları ile OS2 75 serisine ve OS’ 65 
serisine sürme kapı çözümü olarak geliştirilmiştir. 47 mm  
dört taraf dönen simetrik kanat sistemi ile çok estetiktir.  
Üst kasa ve alt kasası diğer malzemeler ile saklanabilir. 

250 kg a kadar tekerlekli sistem, 1000 kg kadar ise 
manyetik taşıma sistem olmak üzere farklı boyutlar ve 
ağırlıklar için iki farklı ray sistemi ile sunulmaktadır. 

Secco çelik pencere sistemleri EN 14351-1 normuna 
göre bağımsız laboratuarlar tarafından test edilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır.

• Rüzgar dayanımı / Basınç  3
• Rüzgar dayanımı / Burkulma B
• Su geçirimsizlik  5A
• Termal Performans Ug 0.6 1,0 wm2k
• Hava geçirgenliği   4

Üst Kesit  - 47 mm kanat + üst kasa

Orta Kesit  - 47 mm 

Alt  Kesit  - 47 mm alt profil + tamamen 
gömülebilir alt eşik profili

Sıfır eşik sisteminde gizli direnaj yapmak 
gereklidir. 

Özel çözümler için 
ofisimizde iletişime 
geçebilirisiniz. 

Test edilmiş
Kanat limitleri
G:1500 x Y:2900
Ağırlık : 250-1000 
kg
 



ÇELİK SÜRME KAPI - OG Magnetic
6 metre yükselik 

1500 Kg taşıma kapasitesi

Sıfır Sürtünme

Eşiksiz geçiş 

OS2 75 Galvanize çelik RAl 7021 boyalı
İronlev 

Manyetik taşıma



SÜRME KAPI - OG Magnetic
Çıtalar Kollar Opsiyonlar Açılımlar

Kare Basık

Rustik Silindir

Üçgen

Lama

EBE 85 AS Serisi 85 mm profil derinliği ile 60 mm kalın-
lığında camların kullanılmasıına olanak sağlar. 600 kg a 
varan motorlu taşıma kapasitesi ile 8800 mm genişlik 
x 3400 mm yükseliğinde açıkların sürme kapı olarak 
geçilmesi için uygundur. 

Sistem 4 taraftan iki contalı sistem ile yalıtım sağla-
maktadır. Birleşim noktasında da iki baskılı bir sistem 
kullanmaktadır.

Secco çelik pencere sistemleri EN 14351-1 normuna 
göre bağımsız laboratuarlar tarafından test edilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır.

• Rüzgar dayanımı / Basınç  3
• Rüzgar dayanımı / Burkulma C
• Su geçirimsizlik  8A
• Akustik Performans  43 dB
• Termal Performans Ug 0.6 1,0 wm2k
• Hava geçirgenliği   4
• Güvenlik    RC2

Üst Kesit  - 69 mm + kasa

Orta Kesit  - 69 mm 

Alt  Kesit  -69 mm alt profil + tamamen gömüle-
bilir alt eşik profili

Sıfır eşik sisteminde gizli direnaj yapmak 
gereklidir. 

Özel çözümler için 
ofisimizde iletişime 
geçebilirisiniz. 

Test edilmiş
Kanat limitleri
G:1900 x Y:3400
Ağırlık : 600 kg-
1500 kg
 



KOL SEÇENEKLERİ  
Silindir

Sistemler

OS2,BV,EBE,ST,SA

vitruvio tronca
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Konfigürasyonlar ve Ölçüler

T pencere kolu L ls

L pencere kolu

L Çift açılım pencere kolu

L kalpı kolu 
kare rozetli

L kapı kolu

Paslanmaz chrome  Paslanmaz satin

Eskitme prinç             Satine prinç

Materyaller ve yüzey bitiş seçenekleri 

Corten çelikl

Paslanmaz eksitme



KOL SEÇENEKLERİ  
Kare

Sistemler

OS2,BV,EBE,ST,SA

vitruvio quadra
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Konfigürasyonlar ve Ölçüler

T pencere kolu

L pencere kolu

L Çift açılım pencere kolu

L kalpı kolu 
kare rozetli

L kapı kolu

Paslanmaz chrome  Paslanmaz satin

Eskitme prinç    Satine prinç

Materyaller ve yüzey bitiş seçenekleri 

Corten çelikl

Paslanmaz eksitme
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KOL SEÇENEKLERİ  
Oval

Sistemler

OS2,BV,EBE,ST,SA

vitruvio ovale
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Konfigürasyonlar ve Ölçüler

T çift açılım sistemler

T kapı

T kapı  
kare rozet

T graz mekanizma ile

Eskitme prinç    Satine prinç

Materyaller ve yüzey bitiş seçenekleri 



KOL SEÇENEKLERİ  
Yuvarlak

Sistemler

OS2,BV,EBE,ST,SA

vitruvio tonda
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Konfigürasyonlar ve Ölçüler

T pencere kolu

L pencere kolu

L Çift açılım pencere kolu

L kalpı kolu 
kare rozetli

L kapı kolu

Eskitme prinç    Satine prinç

Materyaller ve yüzey bitiş seçenekleri 



KOL SEÇENEKLERİ  
Raffaello

Sistemler

OS2,BV,EBE,ST,SA

raffaello
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Konfigürasyonlar ve Ölçüler

H  düz

H tuvarlak

Paslanmaz chrome  Paslanmaz satin

Eskitme prinç    Satine prinç

Materyaller ve yüzey bitiş seçenekleri 

Paslanmaz eksitme





 
N.T.Villa Bebek / İstanbul  

   
Secco EBE 65 Seri
Design    - Sevimli mimarlik
Produce  - Was System



Afromozia ve çelik birlikteliği

Sevimli mimarlık ekibinin dizayn ettiği vil-
lanın her köşesinde düşünülmüş detaylar ve 
modernist bir bakış karşımıza çıkıyor. 

Afromozia ağacının güzel rengi ve dokusu ile 
temsilcisi olduğumuz secco çelik pencerelerin 
muhteşem uyumu göz dolduruyor. 

Gizli motorlu panjur ve sinelik & gölgelik 
sistemi, motorlu açılır dev vasistas pencerel-
eri otomasyon sistemine bağlı olarak kul-
lanılabiliyor.  Türkiyede ilk defa kullanılan 
alexa sesli kontrol sistemi ile sistem kontrol 
edilebiliyor. 

Secco Çelik 
Pencere 
Antrasit

Afromozia Ahşap
Kaplama

BEFORE AFTER

Alüminyum 
Gölgelik 
Sistemi

Afromozia 
Kaplama

Gizli
Panjur 
Sistemi

Secco
Çelik 
Pencere



 

N.T.Villa Bebek / İstanbul  
    

Secco EBE 65 Seri
Design    - Sevimli mimarlik 
Produce  - Was System   



Çizimden gerçeğe dönüşüm

Amacımız mimari bürolarıın hayal ettikleri 
projeleri uygulama mümkünlüğü ile harman-
layarak hayata geçirmektir. 

Çok uzun yıllardır çalıştığımız çözüm ortak-
larımız ile birçok kalem işi koordine edip tek 
bir elden çıkmış gibi uygulayabilmekteyiz. 
Buda sonucun mükemmele yakın olmasını 
sağlamakta. 

Projede ; Çelik pencere, ahşap kaplama, saçak 
kaplama, giriş saçak sistemi, motorlu panjur, 
motorlu sineklik, alüminyum sürme gölgelik, 
alüminyum cumba üstü giydirme işleri uygu-
lanmıştır. 

Motorlu gölgelik sistemi hem sineklik , hemde güneş kırıcı perde olarak kullanılmaktadır. İçeriden dışarısı görünür, dışarıdan içerisi görünmez. 

İçeriden görünüş

Gölgelik & Sineklik sistemi dıştan görünüş



 
H.D.Villa              Çubuklu/ Secco OS2 75 serisi             

    Design By Hakan Ezer        
               Produce by WAS Sytem



zerafet

Çelik pencerelere sistemlerinin sunduğu in-
anılmaz incelikte kasa kanat sistemleri ile elde 
edilmiş ince bir zevkin yansıması.  

Hakan Ezerin sihirli dokunuşları ile dizayn 
edilmiş bu evde her noktada başka bir dünya 
bizleri karşılıyor. Çelik pencere göre özenle 
seçilmiş bölüntüler ile farklı hisleri mekanlar-
da yaşatıyor. 

Çift kanat açılır pencere sistemi. İnanılmaz incelikte özel orta kayıt birleşim sistemi ile muazzam bir görsellik sunuyor. 

İçeriden görünüş

H.D.Villa              Çubuklu/ Secco OS2 75 serisi             
    Design By Hakan Ezer        

               Produce by WAS Sytem



 H.D.Villa              Çubuklu/ Secco OS2 75 serisi       
    Design By Hakan Ezer        

               Produce by WAS Sytem 



ÇELİĞİN GÜCÜ

Incecik çelik pencere özel diyand edilmiş 870 
kg ağırlığında çelik sövesi ile özel bir yaşam 
mekanı oluştuyor.

Mimarın yaratıcı bakış açısını gerçeğe 
dönüştürdüğümüz başka bir özel nokta bizim 
için. Yapması zor ama sonucu keyifli, her pro-
je bizim içinde başka bir serüven.  

İçeriden görünüş

Özel tekmelik ve kapı kilit  detaylı çelik kapı

H.D.Villa              Çubuklu/ Secco OS2 75 serisi       
    Design By Hakan Ezer        

               Produce by WAS Sytem 



 H.D.Villa              Çubuklu/ Secco OS2 75 serisi       
    Design By Hakan Ezer        

               Produce by WAS System



ÇELİĞİN ZERAFETİ

36 mm lik karolaj çıtalarının narin güzelliği 
ile bölünmüş pivot ve mini cumba sistemi.

Mekanlara zenginlik katan ürünler. 

İçeriden görünüş

Özel dikey pivot pencere sistemi + 36 mm karolaj çıtaları ile

Mini cumba + köşe dönüşler ve 36 mm karolaj ile

H.D.Villa              Çubuklu/ Secco OS2 75 serisi       
    Design By Hakan Ezer        

               Produce by WAS System



 

Dünyadan Proje Örnekleri



Dünyadan Proje Örnekleri



WAS ?
Ne demek ? Wood , Aluminium, Steel. Sizin için
tüm ürünleri bir araya topladık. Ayrıca bu 
malzemeler birbirleri ilede çok iyi çalışıyor. Bizde bir 
araya getirmeyi iyi biliyoruz. 

Cool
Hot
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WAS Çelik , Paslanmaz çelik, Korten, Prinç 
gibi bir çok materyal ile üretilmiş 
örnekler ile sizi başbaşa bırakıyoruz. 

Hayallerinizi geliştirmekte kul-
lanımanız dileği ile...

Sonuçta herşey hayal etmel ile başlar...



Bir projenin özel olması için sizi yansıtması gerekir. 
Secco da her zaman sizin tarzınızı yansıtacak bir detay bula-
caksınız. Bu bir kol, belki bir cam çıtası detayı, malzeme veya  
renk olacak. 

Çeliğin olağanüstü taşıma gücü ile kişiselleştirebilirlik bir 
araya geliyor ve ortaya bir sanat eseri çıkıyor. 

Sadece bir pencere veya kapı diye mi düşünmüştünüz ...

51



WAS

WAS olarak size sınırları zorlayan 
ürünler sunuyoruz. Sınırlarını zor-
layan dizaynlar için yaratılmış ürünler. 

Mimari bakışı olan ürünler, bizim için 
en küçük detay önemli o yüzden her 
gün daha iyisini arıyoruz. 

OS2 75 Thermal 
Break
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WAS Narinden de narin görmek, yada 
tamamen yok etmek...

Belkide kaba hatlardan daha iyisi yok-
tur sizin için...

Herkes için bir sistem var. Siz görmek 
istediğiniz ve yaşamak istediğinizi 
seçin ve tadına varın. 

ister narin
ister kaba
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WAS ?
Ne demek ? Güzellik detaylarda gizli demek. 
O yüzden her projemiz ile kendimiz ilgileniyoruz.

Brass rich
Prinç parlaklıgı
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WAS İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Cihangir Mah. Güvercin Cad. Baha İş Merkezi B blok Kat 2 
Avcılar / İstanbul - Türkiye 
Tel: +90 212 422 87 83
Fax: +90 212 422 87 47
E Posta : info@was.com.tr
Web : www.was.com.tr

İnstagram : https://www.instagram.com/wassystem/
Pinterest  : https://tr.pinterest.com/wassystem/
Facebook : https://www.facebook.com/wassistem 


