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Fabrikada hazırlanan 6 mm 
temperli, emaye boyalı, rodajlı, 
her iki yüzden özel bir teknik ile 
yapıştırmalı, profilin görünmediği 
modül, şantiyede üst üste 
veya yan yana monte edilerek 
sistem tamamlanır. The module 
is manufactured with 6 mm 
tempered, enamel painted,  
or grinded glass and cohesion
is acheived with a special 
technique where both faces 
are assembled on top of each 
other or side by side to create 
the system.
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100 mm

1.5, 1.8, 2.0 mm et kalınlıklarında

Elektrostatik boyalı veya eloksallı sistem profili

Açık gri veya siyah 

8 mm

18 mm masif, melamin kaplama veya kumaş kaplama

50 x 3 mm polietilen ses izolasyon bandı

47 db (dolu modüller için)

F30 (30 dk)

Zemin profili kablo geçişine olanak verecek şekilde 100 mm yüksekliğinde olup görünen kısım 80 mm’dir. 
Gerektiğinde baza kapağı açılarak kablo ilavesi yapılmakta ve üzerine data, priz v.s. elektrik armatürlerinin 
montajı yapılabilmektedir. Zemindeki ve tavandaki kot farklılıkları özel ayarlı ayaklar ile giderilmektedir.

Hazırlanan blok kasetler derz profilleri ile yan yana veya üst üste getirilerek yatay ve düşey derzli 
sistem oluşturulmaktadır, derz boşluklarına siyah veya gri renkte derz fitili uygulanmaktadır.

Elektrostatik toz boyalı veya eloksal alüminyum profiller ve 6 mm temperli, emaye bodür boyalı, rodajlı 
cam özel bir yapıştırma tekniği ile yapıştırılarak prefabrike ünitenin (kumlu camlı, tam camlı, yarı camlı, 
dolu modül, yatay camlı modül) uygulaması

Melamin, laminat, masif kaplama ve security cam kanat 

Barelli kilit, alüminyum kol, paslanmaz kol vb. 

Alüminyum veya paslanmaz menteşe vb.

Sistem Kalınlığı

Profil Kalınlıkları

Profil Rengi

Fitil Rengi

Derz Genişliği

Panel Malzemesi 

Yalıtım Bandı

Ses İzolasyonu

Yangın Standardı 

Baza Profili

 
 

Modül Birleşimi

 
Camlar

 
 

Kapı Kanatları

Kapı Aksesuarları

Menteşeler

100 mm

Wall thicknesses of 1.5, 1.8, 2.0 mm

Electrostatic paint or Eloxal system profiles

Lighy grey or black

8 mm

18 mm solid wood, melamine coverings or fabric coverings

50 x 3 mm Polyethylene sound insulating band 

47 db (for full modules)

F30 (30 min)

The base has a height of 100 mm allowing floor profile cable access and has a visible section of  
80 mm. The furniture base lid may be opened and various types of cables, plugs, electricity  
armatures and the like may be fitted. Elevation differences between floors and ceilings are solved  
with adjustable feet.

The mono block trays prepared are placed adjacent to or on each other with joint profiles to create 
vertical or horizontal jointed systems. Black or grey joint piping is fitted to joint gaps.

The profiles are painted with electrostatic paint or Eloxal aluminium profiles are used and the prefabricated 
units are created by binding 6mm panes of tempered, enamel paint or grinded glass with a special 
technique. Sandblasted glass in fully glazed, semi glazed, full module, and horizontal glazed module options.

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

Profile Thickness

Profile Color

Piping Color

Joint Width

Panel Materials

Insulating Band

Sound Insulation

Fire Standard

Furniture Base Profile

 
 
 

Module Combination

 
Glass Types

 
 

Door Wings

Door Accessories 

Hinges

teknik
özellikler

technical 
specs
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With integrated acoustic panels, 
obtain high noise insulation levels 
with the Strüktürel demountable 
wall partition system...

Strüktürel demontable bölme 
duvar sistemi; akustik paneller ile 
entegre edilerek yüksek ses yalıtım 
değerleri elde edilebilmektedir.
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Sistemde kullanılan zemin baza 
profilleri, kablo geçişine ve elektrik 
armatürleri montajına imkan tanır...

The floor base profiles used 
within the system allow access 
to installation cables and the 
assembly of electricity armatures...
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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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