yatay ve düşey kayıtlı tek cam sistem / single glass with horizontal & vertical profile system

black art

Yalınlık ve tasarım
zenginliğinin bir arada
sunulduğu tek camlı yatay
ve düşey kayıtlı sistem
minimalist ve yalın mimariyi
ön plana çıkartmaktadır.
Demontable duvar
üzerindeki kayıtları
kapılara da taşıyarak
görsel bütünlüğü
kaybetmeden şeffaflık
ve ferahlık olgularının
bir arada sunulması
tasarımlarınıza hayat
veriyor. A single glass
horizontal and vertical profile
system where simplicity
and rich design are brought
together brings minimalist
and simple design to the
fore. The presentation
of transparency and
spaciousness hand in
hand without compromising
visual harmony by moving
the horizontal profiles on
the dismountable walls
to the doors gives life to
your designs.
Bener Hukuk
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technical
specs

DYK İnşaat Satış Ofisi

teknik
özellikler
Sistem Kalınlığı
Genişlikler
Yükseklikler
Ağırlık
Profil Sistemi
Tolerans
Camlar

42 mm
Tercih edilen gridler 300 / 600 / 900 / 1000 / 1100 mm
2100-3250 mm
25-42 kg/mπ
İki parçalı eloksallı veya eloktrostatik boyalı alüminyum sistem profili
Yükseklik ve genişlikte +/- 10 mm
45° veya düz rodajlı camlar; 4+4, 5+5, 6+6 mm lamine veya 8, 10, 12 mm temperli olarak kullanılabilir,
cam üzerine folyo kaplama uygulanabilir.

Düşey Bağlantı

Sistem profilleri ile

Yatay Bağlantı

Sistem profilleri ile

Ses Yalıtımı

Rwp < 34 db

Dolu Modül

Masif veya laminat kaplı kenarları 1 mm PVC bantlı 18 mm çift yüz panel

Köşe Dönüşleri
Kapı Kasaları
Kapı Kanatları
Kapı Aksesuarları
Menteşeler

System Thickness
Widths
Heights
Weight
Profile System
Tolerance
Glass Types

42 mm
Preferred grids 300 / 600 / 900 / 1000 / 1100 mm
2100-3250 mm
25-42 kg/mπ
Two-piece lid with Eloxal aluminium clips wall profile with wall base (ceiling-floor-wall-base profile)
+/- 10 mm in height and width
45° or straight run, 4+4, 5+5, 6+6 mm laminated or 6-8-10mm tempered glass, transparent or
covered with opaque folio lines

Vertical Connection

With system profiles

Horizontal Connection

With system profiles

Sound Inusulation
Corner Profiles
Full Module
Door Frames
Door Wings
Door Accessories
Hinges

Rwp < 42 db
Glass-on-glass or with system profile
18 mm double-sided panels with solid wood or laminated door sides banded with 1 mm PVC bands
Aluminium or electrostatic paint
18 mm double-sided panels with solid wood or laminated door sides banded with 1 mm PVC bands
Barrel lock, aluminium knob, stainless-steel knob etc.
Aluminium or stainless-steel hinge etc.

Cam cama birleşim ile veya sistem profili ile
Alüminyum eloksal veya elektrostatik toz boya
20 x 40 mm çerçeveli, yatay ve düşey kayıtlı security cam kanat veya çerçevesiz melamin, laminat, masif
kaplama security kanat
Barelli kilit, alüminyum kol, paslanmaz kol vb.
Alüminyum veya paslanmaz menteşe vb.
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Bener Hukuk
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Black Art;
profilin en ince, en şık,
en zarif hali…
Black Art;
the thinnest, most chic
and elegant instance
of a profile...

Bener Hukuk
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Yatay-düşey kayıtların yanı sıra gerektiğinde kayıtsız olarak cam
cama kullanılabilme özelliğine de sahip olan Black Art sistemi
projenizde tek profil sistemi ile çok yönlü çözüm imkanları sunar.

Bener Hukuk
The Black Art system offers a versatile single profile system for your
project with the possibility of horizontal or vertical profiles or the use
of glass-on-glass when required.
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Merkez
Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi Metro İş Merkezi 10/8 1. Levent İstanbul
T. 0212 325 21 77 (pbx) • F. 0212 325 21 78
Fabrika
Yahya Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi Taşkıran Sokak 6 Gültepe Kağıthane İstanbul
T. 0212 321 75 44 • F. 0212 321 75 86
info@epart.com.tr
www.epart.com.tr
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