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TUTKUNLAR. 
ÇELİK KAPI VE KAPI SİSTEMLERi 

STEEL DOOR AND DOOR SYSTEMS 



Yaşamınızda Kaliteye Yer Açın...
Open a place for quality in your lifes...

TK1 218 TK4 019 CFT TK1 107 TK2 217

TK4 257 BEYAZTK4 198 Masif



Zarif kombinasyonu ve     
   Sağlamlığı ile 
      evinize yakışacak   
görkemli modeller...

Magnifi cent models    
     beseem your home
          with their elegant 
        combination 

and fi ts...

TK1 221 TK1 105 TK1 065 TK1 169

TK4 150 CF

Dokusu, kalitesi ve modern çizgisiyle
 mekanlarınıza farklı bir soluk getirecek...

It will change your environment with its quality, touch and modern style...



Evinizi en şık şekilde tamamlayacak,
Tarzınıza da renk katacaksınız...

You will donate your home the best and 
   enjoy your style... 

38 yıldır sevdikleriniz
  bizimle güvende...

Your beloved ones have been in safe and
    good hands with us for 38 years...

TK4 499 TK3 198 Şehrazat

TK4 309 TK4 212 TK4 065 CP

TK4 300



At your threshold 
with all the smart 
tones of colours

 of the nature.

Doğadan esinlenerek 
hazırlanan renkleri en 

kaliteli kaplamalarla 
kapınazda görmek size

 yaşam enerjisi verecek...

 It will give you life to see the covers 
which are produced with the best 
colours derived from the nuture.

Doğadaki tüm 
renkler en 
güzel 
tonlarıyla 
kapınızda...

TK3 190 TK3 163

TK3 188

TK3 162

TK3 219



Fire-, smoke-, and 
leak-proof and secure 
with special gaskets, 
meeting international 
norms for fire safety...

Steelʼs Revolt 
Against Fire...

Uluslararası yangın normlarına uygun, duman 
geçirmeyen ve sızdırmazlık özelliğine sahip özel 
contalarıyla yangına dayanıklı, emniyetli... 

Çeliğin Ateşe
        Baş Kaldırışı...

TK4 151 CF TK4 430TK4 308 Ulus

Geniş renk ve desen seçenekleriyle 
stilinizi belirleyecek şık bir koleksiyon...
           An elegant collection that will determine your 
style with extensive color and  design options...



10) Dışarıyı 200º açı ile
görme imkanı sağlayan
gözetleme dürbünü ve
kapı taktağı
Observation enabling to see by 
180 angle and door handle.

06) Merkezi kilit siste-
mine bağlı  dörtlü çelik
pimler, krom kaplama-
larıyla daha da sağlam
Observation enabling to see by 
180 angle and door handle.

05) 5cm açılabilir gizli
emniyet kelepçesi
a5 cm removable hidden 
Safety Dips supports that 
composetha body

02) İzinsiz kopyala-
namayan özel üretim
anahtar ve kilit silindri
Unauthorized can not copy 
special production key lock 
cylinder.

04) İçeriden kilitleme-
yi sağlayan yardımcı
kilit
Auxiliarylock enabling loc-
king from the inside tocash 
from 5 points and case ho-
using.

03) Darbelere dayanıklı
silindir kalkanı ile koru-
nan, 4 koldan 21ayrı
noktadan kilitlenebilen
merkezi kilit sistemi
Central Locking system
lockable from 21 apartpoints 
of4 arms preserved by cylin-
der shield and impact resitant.

09) Ses ve ışık geçirmeyen
izolasyon sağlayan cam yünü
Noise dampenn, haet proof make
insulation fi ber glüüs

08) 78 mm çelik saç-
dan yapılmış, kurşun
geçirmez, her türlü dar-
beye dayanıklı gövde
Body impact all kinds of resis-
tant made of streel  sheet of 
78mm, bullet prof.

“Multisistem Kilit,
Multisistem Emniyet...”

11) Darbelere dayanıklı
gövdeyi oluşturan dikey
omega destekler
Impact resistant vertical ome-
ga supports that compose the 
body

12) Çelik kapıyı 5 nok-
tadan kasaya bağlayan
çelik pimler ve yuvası
Steel pins that connect the 
steel door to cash from 5 points 
and case housing.

13) Çelik kapıyı 3 nok-
tadan kasaya bağlayan,
kapı  aksesuarlarına
uyumlu 3 adet çelik bil-
yalı menteşe
Steel ball hinges that connect 
steel door to door-frame at 3 
points, in harmony with door 

accessories

14) Çelik üzeri ahşap
kaplamada renk desen
çeşitliliği
Diversity of colors and patterns 
in terms of wooden coating on 
steel

15) Toz, rüzgar, ses ve
haşere girişini engelleyen
gömme yuvalı kauçuk
conta. (opsiyonel)
Built in nested rubber gasket 
that hinders the entranca of 
dust, wind sound. pest.(optional)

01) Merkezi kilidi içer-
den çalıştıran pratik kilit
mandalı
Practical lock catch that ope-
rates central locking from the 
inside.

07) Merkezi kilit siste-
mine bağlı hareketli alt
ve üst çelik pimler
Moving top and buttom steel 
pins depend on central loc-
king syste.
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TEKNİK
DETAY
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