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Ön üretim gerektirmeyen sistemin 
üretimi ve montajı, şantiyeye
malzeme sevkiyatı yapıldıktan sonra 
şantiyede tamamlanır. Doğal ahşap
kaplanmış profiller emaye bordür 
boyalı camlar estetik çizgiler taşıyarak
konsepte uygun tasarımlar oluşturur. 
The E Frame Wood System 
does not require pre-production; 
production and assembly are 
completed at the construction site 
after shipment of the material. The 
combination of natural wood veneer 
profiles and enamel painted glass 
create suitable conceptual designs 
with aesthetic lines.
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teknik
özellikler

technical 
specs100 mm

Doğal kaplamalı dikme profili

Seçilecek doğal kaplama, çeşidine göre

Açık gri veya siyah izolasyon fitili 

E1 kalite 18 mm MDF üzeri doğal kaplama 

Dikeyde ve yatayda (40/100 mm) dikme profilleri (terazi ve şarkülünde) T bağlantı klipsleri ile birbirine bağlanır.

6 mm temperli rodajlı bant bordür şeklinde emaye boyalı cam

Cam yünü veya kayayünü izolasyon

42 db

F30 (30 dk)

Çift cam arası 25 mm jaluzi, buton kumandalı, istenilen renkte

Özel duvar alüminyum bitiş profilleri ile

90° veya açılı özel doğal kaplama ahşap köşe profilleri ile veya  
cam cama birleşim ile

Yatay ve düşeyde +/- 15 mm

Alüminyum kasa veya doğal kaplama. Ahşap mono blok ünite

Melamin, laminat, doğal kaplamalı veya 10 mm temperli cam kanat 

Barelli kilit, alüminyum kol, paslanmaz kol vb.

Alüminyum veya paslanmaz menteşe vb.

Sistem Kalınlığı

Taşıyıcı Sistem

Profil Rengi

Fitil Rengi 

Panel Malzemesi

Modül Birleşimi

Camlar

İzolasyon Malzemesi

Ses İzolasyonu

Yangın Standardı

Jaluzi

Duvar Bitişleri

Köşe Dönüşleri 

Tolerans

Kapı Kasa Ünitesi

Kapı Kanatları

Kapı Aksesuarları

Menteşe
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100 mm

Naturally covered post profile

According to chosen type of covering

Light grey or black insulation piping

E1 quality 18mm natural covering on MDF

Horizontal and vertical (40x100 mm) pillar profiles (on scale and plumb) connected with T clips

6 mm running enamel painted glass in band form

Fiberglass or rockwool insulation (in filled modules)

42 db

F30 (30 min)

25 mm blinds between glass, actuated via switch in desired color

Special aluminium wall finish profiles 

90° or angled special wood corner profiles in natural covering or glass-on-glass combination 

+/- 15 mm vertically and horizontally

Aluminium frame or wooden mono block unit natural covering

Melamine, solid wood or laminated covering and security glass wings 

Barrel lock, aluminium knob, stainless-steel knob etc.

Aluminium or stainless-steel hinge etc.

System Thickness

Bearing System

Profile Color

Piping Color

Panel Material

Module Combination

Glass Types

Insulation Material

Sound Insulation

Fire Standard

Blinds

Wall Ends

Corner Profiles

Tolerances

Door Frame

 Door Wings

Door Accessories

Hinges



Naturalness and modernity  
via the blending of wood  
and glass...

Ahşap ile camın 
birleşiminden gelen  
doğallık ve modernlik..
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Office: 

Nef 12 B Blok  Da�re:130  

Merter İSTANBUL
+90 212 812 85 25 

Factory :

 Çevre Yolu  No:11  

Doman�ç  KÜTAHYA
+90 274 661 22 22 

project@epart.com.tr
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