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Tek, çift ve üç ısıcam uygulaması
ile ısı ve ses izolasyonu en üst
seviyeye çıkaran sistem.

Tek tip destek sacı
ile pratik işçilik

Su geçirmez ve dayanıklı
contalar ile pencerelerinize
daha fazla yalıtım.

3, 4, ve 5 odacık sistemlerine sahip
pro�llerimiz ile ısı yalıtımınıza
ve ekonominize ekstra katkı.

Tek tip destek sacı ile pratik işçilik

Maximum heat and sound isolation
thanks to single, double and triple
glass application

More Insulation with waterproof and
resistant TPE seal

In the interior space, heat  insulation
saving the energy consumed for heating
in winter and for cooling in summer

Easy application with monotype
reinforcing steel   

Zengin renk seçenekleri
With wide range color

w w w . a p l a s . c o m . t r



* Pro�l cidar kalınlıkları 2,5 mm toleranslar içinde üretilir.
* 5 mm, 20 mm, 24 mm, ve 32 mm kalınlığa kadar 
tek,çift ve üç cam uygulanabilir.
* 58 desibele kadar ses yalıtımı sağlar.
* Özel tasarım TPV contalar, kesin sızdırmazlık sağlar. Güneş 
ışınlarından dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
* Pro�l yüzeyindeki 10˚ lik eğim ve 8 mm radyus,suyun 
tahliyesini çabuklaştırır. Yağmur sonrası herhangi bir su 
sızıntısı ve birikintisi yapmaz.
* Özel tasarlanmış su kanalı dışa doğru 16˚ lık eğimi ve su 
toplama haznesi sayesinde su rahatlıkla dışarı atılır.
* Su tahliye kanallarında dış cidar ile iç cidar arasındaki 
yükseklik farkından dolayı, tahliye edilen yağmur suyunun 
rüzgarın etkisiyle içeri  girmesi engellenir.Ayrıca destek 
sacı bölümüne temas etmeyen bu kanallar 
havalandırmayı da sağlar.
* Menteşe vidasını mukavemet arttırıcı federleri sayesinde 
zaman içerisinde kanadın sarkma riskini azaltır.
* Dekoratif ve tek tırnak cam çıtaları; yüzeyde toz ve küçük 
partiküllerin tutulmasını engeller.
Cam yüzeye baskı yaparak camı daha iyi tutmasını sağlar.
* Pro�lin altındaki tırnaklar yardımcı pro�llerin rahatlıkla takılıp 
sökülmeyi sağlar, doğramanın montajı esnasında teraziye 
almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır. Ayrıca her 
türlü detay pro�lleri ile uyumlu çalışmayı sağlar.
* Pro�ller özel tasarlanmış tek tip galvenizli takviye sacları ile 
güçlendirildiğinden dış yüklere karşı mukavemeti ve rüzgar 
basıncına karşı dayanıklıdır.
* Formülünde kullanılan 1. sınıf kalite hammaddeler sayesinde 
en sert iklim koşullarına, dış ortamlara, güneş ve UV ışınlarına 
ve korozif ortamlara karşı mükemmel dayanıklılık sağlar. 
* Tüm ana pro�lleri, kilitli kapılar dahil olduğundan mükemmel 
ısı yalıtımı sağlar. (UF=1,432 W  /m2 OK)
* Yüzeyleri düzgün ve parlaktır.

GENEL ÖZELLİKLER

 

6030a Systeme
KAPI DETAYI

DOOR PROFILE DETAILS

Code 03.220
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Pro�le Width: 60 mm Woll Thickness: 2,5 mm Air Permeability: 0.33 m3/hcm

Cam Tipi

Pro�l Genişliği: 60 mm Et Kalınlığı: 2,5 mm

Cam ile
Cam ile
Cam ile

Cam ile

Tek Cam

Çift Cam

Hava geçirgenliği :0.33 m3/hcm Ses Yalıtımı: 58 Db

Ses Yalıtımı Isı Geçiş Katsayısı Kanat Boyu Kanat Boyu

Glass Type
Glass

Glass
Glass

Single Glass

Double Glass

Sound Insulation Heat Transmission
Coe�cient

Plane Height Plane Height
With
With

With
GlassWith

* Pro�le membrane thicknesses are produced
within 2,5mm tolerances.
* Single, dual and triple glass up to thicknesses of
5mm, 20mm, 24mm, and 32mm can be appiled.
* By triple glass application it provides sound
insulation up to 58 decibels.
* Special desing TPV gaskets provide certain
impermeability, it is not a�ected by the sunrise 
and external factors, it gets not deformed.
* The 10˚ slope and 8 mm radius at the pro�le surface
facilitate discharge of water, it does not allow any
water leakage or accumulation after rain.
* Water and humidity are readily discharged by
means of the specially designed water channel,
the outward slope of 16˚ and the water collection tank.
* On account for the height di�erence between the 
outer membrane and the inner membrane through
the water discharge channel, it is prevented that
the discharged rain water drives , in by the wind
e�ect. Furthermore, not contacting to the support
sheet section. these channels also provide ventilation.
*The hinge screw. thanks to its resistance enhancing
feathers. reduces the risk of the plane to droop by time.
* The decorative and single cam glass bars prevent
detention of dust and small particles at the surface. Forcing 
on the glass surface, it provides better clutch ot the glass.
* The cams under the pro�le provide easy assembly and 
disassembly of the ancillary pro�les. facilitate balancing 
during assembly of the woodwork, and it reduces heat 
transfer, Further, it provides harmonious
work with all kinds of detail pro�les.
* Reinforced with the specially designed single type 
galvanized  forti�er iron sheets, th pro�les are resistant 
to external loads and enduring against wind pressure.
* Thanks to the �rs class quality raw materials used in
its formula, it provides perfect protection against  
toughest climatic conditions, external ambiences,
sunrise and UV rays as well as corrosive environments.
* All main pro�les, since lock doors are inclusive, provide
perfect heat insulation. ( Uf= 1,432 W \ m2 OK)
.Its surfaces are smooth and brilliant.

GENERAL SPECIFICATIONS

Sound Insulation: 58 Db

Code 03.360

YENİ
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6040a Systeme

Code 03.056

Code 03.051
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Cam Tipi

Pro�l Genişliği: 60 mm Et Kalınlığı :2,1 mm

Cam ile
Cam ile
Cam ile

Cam ile

Tek Cam

Çift Cam

Hava geçirgenliği: 0.33 m3/hcm Ses Yalıtımı: 60 Db

Ses Yalıtımı Isı Geçiş Katsayısı Kanat Boyu Kanat Boyu

Glass Type

Pro�le Width : 60 mm Woll Thickness : 2,1 mm

Single Glass

Double Glass

Air Permeability: 0.33 m3/hcm

Sound Insulation Heat Transmission
Coe�cient

Plane Height Plane Height
Glass

Glass
Glass

Glass

With

With
With

With

KAPI DETAYI
DOOR PROFILE DETAILS

* Pro�l cidar kalınlıkları 2,1 mm toleranslar içinde üretilir.
* 5 mm, 20 mm, 24 mm, ve 32 mm kalınlığa kadar 
tek, çift  ve üç cam uygulanabilir.
* 3’lü cam uygulaması ile 60 desibele kadar ses yalıtımı sağlar.
* Özel tasarım TPV contalar, kesin sızdırmazlık sağlar. 
Güneş ışınlarından dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
* Pro�l yüzeyindeki 10˚ lik eğim ve 8 mm radyus, suyun 
tahliyesini  çabuklaştırır. Yağmur sonrası herhangi bir su 
sızıntısı ve birikintisi yapmaz.
* Özel tasarlanmış su kanalı dışa doğru 16˚ lık eğimi ve su 
toplama  haznesi sayesinde su rahatlıkla dışarı atılır.
* Su tahliye kanallarında dış cidar ile iç cidar arasındaki 
yükseklik farkından dolayı, tahliye edilen yağmur suyunun 
rüzgarın etkisiyle içeri girmesi engellenir. 
Ayrıca destek sacı bölümüne temas etmeyen bu kanallar 
havalandırmayı da sağlar.
* Menteşe vidasını mukavemet arttırıcı federleri 
sayesinde zaman içerisinde kanadın sarkma riskini azaltır.
* Dekoratif ve tek tırnak cam çıtaları; yüzeyde toz
ve küçük partiküllerin tutulmasını engeller. 
Cam yüzeye baskı yaparak camı daha iyi tutmasını sağlar.
* Pro�lin altındaki tırnaklar yardımcı pro�llerin rahatlıkla 
takılıp sökülmeyi sağlar, doğramanın montajı esnasında 
teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır. Ayrıca 
her türlü detay pro�lleri ile uyumlu çalışmayı sağlar.
* Pro�ller özel tasarlanmış tek tip galvenizli takviye
sacları ile güçlendirildiğinden dış yüklere karşı
mukavemeti ve ruzgar basıncına karşı dayanıklıdır.
* Formülünde kullanılan 1. sınıf kalite hammaddeler
sayesinde en sert iklim koşullarına, dış ortamlara, güneş 
ve UV ışınlarına ve korozif ortamlara karşı mükemmel 
dayanıklılık sağlar. 
* Tüm ana pro�lleri, kilitli kapılar dahil olduğundan
mükemmel ısı yalıtımı sağlar. (UF=1,432 W  /m2 OK)
* Yüzeyleri düzgün ve parlakdır.

* Pro�le membrane thicknesses are produced within
2,1 mm tolerances.
* Single,dual and triple glass up to thicknesses of
5mm, 20mm, 24mm, and 32mm can be applied.
*By triple glass application it provides sound insulation
up to 58 decibels.
* Special design TPV gaskets provide certain
impermeability, it is not a�ected by the sunrise and
external factors, it gets not deformed.
* The 10˚ slope and 8 mm radius at the pro�le surface
facilitate discharge of water. it does not allow any water
leakage or accumulation after rain.
* Water and humidity are readily discharged by means
of the specially designed water channel, the outward
slope of 16˚and the water collectian tank.
* On account for the height di�erence between the outer
membrane and the inner membrane througt the water
discharge channel, it is prevented that the discharged 
rain water drives in by the wind e�ect. Furthermore,
not contacting to the support sheet section, these
channels also provide ventilation.
* The hinge screw, thanks to its resistance enharcing
feathers, reduces the risk of the plane to droop by time.
* The decorative and single cam glass bars prevent
aetention of dust and small particles at the surface.Forcing 
on the glass suface, it provides better clutch of the glass.
* The cams under the pro�le provide easy assemmbly
and disassembly of the ancillary pro�les, facilitate
balancing during assembly of the woodwork. and it
reduces heat transfer. Further it provides harmonious
work with all kinds of detail pro�les.
* Reinforced with the specially designed single type 
galvanized forti�er iron sheets, th pro�les are resistant
to external loads and enduring  against wind pressure.
*Thanks to the �rst class quality raw materials used in
its formula, it provides perfect protection against
toughest climatic conditions, external ambiences,
sunrise and  UV rays as well as corrosive environments.
* All mail pro�les, since lock doors are inclusive
provide perfect heat insulatilon. (UF=1,432W\ m2 OK)
* İts surfaces are smooth and brilliant

GENERAL SPECIFICATIONS

Sound Insulation: 60 Db

Code 03.011



* Pro�l cidar kalınlıkları 2,5 mm toleranslar içinde üretilir.
* 24  mm çift cam uygulanabilir.
* 65 desibele kadar ses yalıtımı sağlar.
* Özel tasarım TPV contalar, kesin sızdırmazlık sağlar. Güneş 
ışınlarından dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
* Pro�l yüzeyindeki 10˚ lik eğim ve 8 mm radyus, suyun 
tahliyesini çabuklaştırır. Yağmur sonrası herhangi bir su 
sızıntısı ve birikintisi yapmaz.
* Özel tasarlanmış su kanalı, dışa doğru 16˚ lık eğimi ve su 
toplama haznesi sayesinde su rahatlıkla dışarı atılır.
* Su tahliye kanallarında dış cidar ile iç cidar arasındaki 
yükseklik farkından dolayı, tahliye edilen yağmur suyunun 
rüzgarın etkisiyle içeri girmesi engellenir.Ayrıca destek sacı 
bölümüne temas etmeyen bu kanallar 
havalandırmayı da sağlar.
* Menteşe vidasını mukavemet arttırıcı federleri sayesinde 
zaman içerisinde kanadın sarkma riskini azaltır.
* Dekoratif ve tek tırnak cam çıtaları; yüzeyde toz
ve küçük partiküllerin tutulmasını engeller.
Cam yüzeye baskı yaparak camı daha iyi tutmasını sağlar.
* Pro�lin altındaki tırnaklar yardımcı pro�llerin
rahatlıkla takılıp sökülmeyi sağlar, doğramanın
montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır
ve ısı transferini azaltır. Ayrıca her türlü detay
pro�lleri ile uyumlu çalışmayı sağlar.
* Pro�ller özel tasarlanmış tek tip galvenizli takviye
saçları ile güçlendirildiğinden dış yüklere karşı
mukavemeti ve rüzgar basıncına karşı dayanıklıdır.
* Formülünde kullanılan 1. sınıf kalite hammaddeler
sayesinde en sert iklim koşullarına, dış ortamlara,
güneş ve UV ışınlarına ve korozif ortamlara karşı
mükemmel dayanıklılık sağlar. 
* Tüm ana pro�lleri, kilitli kapılar dahil olduğundan
mükemmel ısı yalıtımı sağlar. (UF=1,432 W  /m2 OK)
* Yüzeyleri düzgün ve parlaktır.

GENEL ÖZELLİKLER
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Cam ile

Cam Tipi

Pro�l Genişliği :70 mm Et Kalınlığı: 2,5 mm Hava geçirgenliği: 0.33 m3/hcm Ses Yalıtımı: 65 Db

Ses Yalıtımı Isı Geçiş Katsayısı Kanat Boyu Kanat Boyu

Çift Cam

Profile Width: 70 mm Wall Thickness: 2,5 mm Sound Insulation: 65 Db

Double Cam

Air Permeability: 0.33 m3/hcm

Glass

Glass Type Sound Insulation Heat Transmission
Coe�cient

Plane Height Plane Height

7050a Systeme
KAPI DETAYI

DOOR PROFILE DETAILS

Code 03.325Code 03.340

* Pro�le membrane thicknesses are produced within
2,5mm tolerances.
* 2 glass up to thicknesses of 24 mm can be applied.
* By triple glass aplication it provides  sound insulation
up to 65 decibels.
* Special design TPV gaskets provide certain
impermeabiliy. it is not a�ected by the sunrise
and extermal factors, it gets not deformed.
* The 10˚ slope and 8 mm radius at the pro�le surface
facilitate discharge of water. it does not allow any water
leakage or accumalation after rain.
* Water and humidity are readily discharged by means
of the specially designed water channel, the outward 
slope of 16˚and the water collection tank.
* On accout for the height di�erence between the
outer membrane and the inner membrane through the
water discharge channel, it is prevented that the
discharged rain water drives in by the wind e�ect.
Furthermore, not contacting to the support sheet section,
these channels also provide ventilation.
*The hinge screw, thanks to its resistance enhancing
feathers, reduces the risk of the plane to droop by time.
*The decorative and single cam glass bars prevent
detention of dust and small particles at the surfe ce.
Forcing on the glass surface, it provides better clutch
ot the glass.
*The cams under the pro�le provide easy assembly 
and disassembly of the ancilliary pro�les, facilitate
balancing during assembly of the woodwork, and it 
reduces heat transfer. Further, it provides harmonions
work with al kinds of detail pro�les.
* Reinforced, with the speciallly designed single type
galvanized forti�er iron sheets. th pro�les are resistant
to external loands and enduring against wind pressure.
* Thanks to the class quality raw materials used in
its formula, it provides perfect  protection against
toughest climatic conditions, external ambiences,
sunrise and UV rays as well as corrosive environments.
* All mail pro�les, since lock doors are inclusivei provide
perfect heat insulation. (UF=1,432W\m2 OK)

GENERAL SPECIFICATIONS



8030a Systeme

* 80 mm pro�l genişliği2,6 mm et kalınlığı ile 32
db’e varan ses ve %38 ısı yalıtımı sağlar
* 2’li ray sistemi sayesinde çok büyük açıklıklarda
geniş hacim ve rahat kullanım sağlar.
*Formülünde kullanılan 1. sınıf kalite hammaddeler
sayesinde en sert iklim koşullarına,dış ortamlara,
güneş ve U.V ışınlarına ve korozif  ortamlara karşı
mükemmel dayanıklılık sağlar. 
* Sürme kasa aynı zamanda orta kayıt olarak
kullanılıp,isteğe göre alt tarafı sürgü üst tarafı
sabit pencere-kapı yapma imkanı sağlar.
* Sürme kapı ve pencerelerde kullanılan özel fırça
ve TPV conta sistemleri sayesinde 0,33 m3/h.cm’e
hava geçerliliği, 2000 Pa basınca kadar rüzgar
direnci sağlanır.
* 5 mm, 20 mm, 24 mm, ve 32 mm kalınlığı kadar
tek,çift ve üç cam uygulanabilir.
* Cam çıtaları; yüzeyinde toz ve küçük partüküllerin
tutulmasını engeller. Cam Yüzeye baskı yaparak,
camı daha iyi tutmasını sağlar.
* Avrupa standartlarındaki ispanyoleti boşluğu ile
kullanılan özel ispanyoleti sayesinde tam güvenlik
sağlanır. 
* Kapama pro�lleri sayesinde toz ve rüzgarın içeri
girmesi engellenir. 
* Pro�lin altındaki tırnaklar rahatlıkla takılıp 
sökülmeyi sağlar, doğramanın montajı esnasında 
teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır. 
* Pro�ller galvenizlenmiş takviye sacları ile
güçlendirildiğinden dış yüklere karşı 
mukavemeti arttırır.
* Yüzeyleri düzgün ve parlaktır.

GENEL ÖZELLİKLER
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* it provides up to 32 Db sound and 38% heat 
insulation, by means of its pro�le width of 80mm 
and wall thickness of 2,6 mm.
* Thanks to the Dual Rail system it provides extenseive 
volume and comfortable use through vast clearances.
* Thanks to the �rst class quality raw materials used in its
formula, it provides perfect protection against toughest
climatic conditions, external ambiences, sunrise 
and UV rays as well as corrosive environments.
* The slide frame used also as mullion, enabling to 
render the lower section a slide and the upper section 
a stable door.
* Thanks to the special brush and TPV gasket systems 
used in its slide door and windows, it provides air 
permeability up to 0,33 m3/  vol. and wind resistance 
up to 2000 Pa pressure.
* Single, dual and triple glass up to thicknesses of 5mm,
20mm, 24mm, and 32 mm can be appiled.
* The glass bars prevent detention of dust and small 
particles at the surface. Forcing on the glass surface, 
it provides better clutch of the glass.
* Full safety is provided thanks to its special 
espagnolette used with the European standart 
espagnolotte clearance.
* Thakns to the closure pro�les, dust and wind 
entrance is  prevented.
* The cams under the pro�le provide easy assembly 
and disassembly of the ancillary pro�les, facilitate
balancing during assembly of the woodwork, and it 
reduces heat transfer.
* Reinforced with the galvanized fortifer iron, 
sheets, the pro�les are resistant to external loads.
* İts surfaces are smooth and brilliant.

Pro�le Width: 80 mm Woll Thickness: 2,6 mm Air Permeability: 0.33 m3/hcm

Cam Tipi

Pro�l Genişliği: 80 mm Et Kalınlığı :2,6 mm

Cam ile
Cam ile
Cam ile

Cam ile

Tek Cam

Çift Cam

Hava Geçirgenliği: 0.33 m3/hcm Ses Yalıtımı: 32 Db

Ses Yalıtımı Isı Geçiş Katsayısı Kanat Boyu Kanat Boyu

Glass Type
Glass

Glass
Glass

Single Glass

DoubleGlass

Sound Insulation Heat Transmission
Coe�cient

Plane Height Plane Height
With
With

With
GlassWith

TEK RAYLI SÜRME
(FİX KASA)

SINGLE SLIDING FRAME

GENERAL SPECIFICATIONS

Sound Insulation: 32 Db



Code: 03.335

Code: 03.075

Code: 03.070Code: 03.080
For 70 mm
Code: 03.350

84
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3

Code: 03.325Code: 03.065 Code: 03.085Code: 03.060 Code: 03.340Code: 03.050 Code: 03.055

YARDIMCI PROFİLLERİMİZ  -   SUPPLEMENTARY PROFILES
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Zengin renk yelpazesine sahip ahşap görünümlü PVC laminasyon
kaplamalarımız ile kapı ve pencerelerinizi evinizin dekorasyonuyla

uyum içinde kullanabilirsiniz.

You can choose from our wide rang of color laminated pro�les of 
windows and doors compatible with your house furnishing

Zengin renk seçeneklerimizden örnekler.
Daha fazla seçenek için bayilerimizden bilgi alınız.

Samples of wide color range
For more color optione please don’t hesitate to contact us.

96

Code: 03.221

Sürme Pervazlı Sineklik Kasa
Code: 03.236

YENİ

Dışa Açılır  kanat 
Code: 03.041

YENİ

Sürme Sineklik Kanat
Code: 03.195

YENİ

U Kapatma Pro�li 
Code: 03.355

YENİ
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