
INTERIOR PARTITIONS
INTERIOR PARTITIONS

BÖLME SÝSTEMLERÝ
BÖLME SÝSTEMLERÝ

INTERIOR PARTITIONS
SYSTEMS

aluWaLL
R

Arpa

COMPACT LAMINATE
PANELS

aluwall.com

GLASS FITTINGS
&

ACCESSORIES



INDEXINDEX

ÖNSÖZ
PREFACE

aluwall.com

1

2

1

ÝÇ MEKAN SÝSTEM TANIMLARI
INTERIOR PARTITIONS

Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri

Demontable security partitions

Demontable ofis bölmeleri

Demontable partitions

Ýç mekan duvar kaplamalarý

Interior cladding
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KAPAK RESMÝ : KARAKAYA TELEKOM OFÝS BÖLMELERÝ / ARMADA AVM - ANKARA
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Teknolojinin gereksinimleri...

Tasarýmcýlarýn hayalleri...

Prestijli, güvenli, konforlu yaþam kalitesi...

Özgün çalýþma ortamlarýnýn beklentisi...

Aluwall  Interior bölme sistemlerinin

ulaþabildiði tüm çözümler...

Aluwall interior system is a trademark
of Yapý Market Ltd. Co.
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DEMONTABLE BÖLME DUVARLAR & DUVAR KAPLAMALARI

INTERIOR PARTITIONS
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Yükseklik ve modülasyon sýnýrlamasý olmadan, gerektiðinde camlý

veya diðer dekoratif paneller ile bitiþ saðlanabilen fonksiyonel

bölme duvarlar.

Mekanik aský sistemli iç mekan duvar kaplamalarý, her türlü

fonksiyonel gereksinimi (gerektiðinde akustik, gerektiðinde

hijyenik) karþýlayacak malzemeler ile tamamlanabilir.
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Hafif metal strüktürel taþýyýcý sistemlerden oluþmuþ demontable

bölme duvar ile iç mekan duvar kaplamalarý her türlü fonksiyonel

ve ergonomik gereksinimlerinizi karþýlamasýnýn yaný sýra; esnek

yapýsý sayesinde diðer mimari elemanlarla sorunsuz uyum

saðlayacak þekilde çözülmüþtür.
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DEMONTABLE BÖLME DUVARLAR & DUVAR KAPLAMALARI
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GÜVENLÝK AMAÇLI DEMONTABLE BÖLME DUVAR SÝSTEMLERÝ
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GÜVENLÝK ÝHTÝYACI

Demontable camlý bölme sistemlerinde cam arasýnda

hafif metal elemanlarla yatay veya dikey estetik

bariyerlerin uygulanabilir olmasýnýn yaný sýra, kurþuna

dayanýklý camlý bölme duvar sistemleri de beraberinde

sunulmaktadýr.

Gizlilik gerektiren, fakat doðal ýþýk ihtiyacýnýn karþýlanmasý

zaruri olan projelerde, cam panellerin transparan özelliði

gerektiði kadar azaltýlarak sistemin tamamlanmasýnýn

yaný sýra; ses geçirgenlik deðerleri de

kontrol altýna alýnabilir.
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BÖLME DUVAR CAM KAPI SÝSTEMLERÝ

aluwall.com

Sablajlý cam kapý ve

aksesuarlarý.

Karakaya Telekom
Merkez Ofis
Armada AVM

INTERIOR PARTITIONS



DEMONTABLE BÖLME DUVARLAR & DUVAR KAPLAMALARI
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Aluwall Interior sistemlerde sýnýrsýz çözümler.

Farklý modülasyonlarda camlý veya dolu

demontable bölme duvarlar...

“Aluwall Interior” sistemler içerisinde projenize

uygun bir çözüm mutlaka olacaktýr.
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TRANSPARAN BASKILI CAMLI BÖLME DUVARLAR

aluwall.com

Transparan baskýlý

camlý ofis 

bölmelerinden

bir uygulama

örneði.

Ýç mekan bölme

duvar sistemleri, 

tasarýmý sayesinde,

bünyesinde farklý

elemanlarý

birleþtirmeye olanak

saðlamaktadýr.

INTERIOR PARTITIONS



DEMONTABLE BÖLME DUVARLAR
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DORMA Studio Gala’nýn mükemmel

tasarýmý, cam mimarisine

büyük bir katkýda bulunmasýný

saðlamaktadýr. Sistem, rozetsiz

tüm kapý kollarý için uygundur.

Cam kapý sabitleme elemaný.

INTERIOR PARTITIONS
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DEMONTABLE BÖLME DUVARLAR

aluwall.com

Mikrojaluzili camlý

demontable bölme

duvar içi, sablajlý

cam kapý

uygulamasý.

INTERIOR PARTITIONS



DEMONTABLE BÖLME DUVAR SÝSTEMLERÝNDE DORMA CAM KAPI AKSESUARLARI
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ARCOS serisi cam aksesuarlarýyla, camla tasarlanan her türlü

uygulamayý gerçekleþtirmek mümkündür. Tek yönlü ve çift yönlü

açýlan kapýlar, alýn ve sabit paneller ile bir bütünlük içinde hemen

kullanýma hazýr hale getirebilir. Kilit - kapýkolu birlikteliði maksimum

kolaylýðý ve güvenliði saðlar. ARCOS serisi kapý kilitleri hem rozetsiz

hem de rozetli kapý kollarýyla uyum içindedir.
DORMA ARCOS Universal

DORMA ARCOS Studio

DORMA ARCOS Office

INTERIOR PARTITIONS
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DEMONTABLE BÖLME DUVAR SÝSTEMLERÝNDE DORMA CAM KAPI AKSESUARLARI

aluwall.com

DORMA Studio Rondo

Studio Rondo serisinin cam

kapýlarýn þeffaf karakterini

arttýran basit ve düzgün hatlarý

vardýr. Renk seçenekleri hayal

gücünüz için fýrsat yaratýr.

DORMA Studio Classic

Studio Classic serisi cam kapý

aksesuarlarý fonksiyonelliðe

mükemmel uyum saðlar.

DORMA Studio Gala

DORMA Jonior Office

Studio Gala’nýn mükemmel

tasarýmý, cam mimarisine büyük

katkýda bulunmasýný

saðlamaktadýr. Sistem rozetsiz

tüm kapý kollarý için uygundur.

Junior Office aksesuarlarý

özellikle yoðun trafik olan

mekanlardaki gereksinimleri

mükemmel bir þekilde karþýlar.

INTERIOR PARTITIONS



BÖLME DUVAR SÝSTEMLERÝNDE DORMA CAM KAPILAR
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Ses ve ýsý yalýtýmý için ideal çözüm ; DORMA TWIN

Dorma Twin, ýsý yalýtýmý ile ilgili gerekliliklerin olduðu yerlerde, ideal kapý çözümüdür.

Ayný zamanda, Twin'in ses geçirmezlik özelliði onu en doðru seçenek yapar.

Cam panallerin iç yüzeyleri istenildiði þekilde tasarlanabilir. Ýster baský, ister kumlama,

isterse asitleme teknikleri kiþiye özelleþtirilir.

Dorma Twin 6 mm'lik iki adet temperli cam paneli, aralarýnda 20 mm. boþluk býrakacak

þekilde, kare kesitli bir çerçeveyle birbirine baðlar.

Mükemmel ses ve ýsý geçirmezlik özelliði, teleskopik bir kapý fitiliyle daha ileriye götürülebilir.
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BÖLME DUVAR SÝSTEMLERÝNDE DORMA CAM KAPILAR

aluwall.com

DORMA MANET Kayar Kapý

Kayar kapý donanýmý Kayar aksam

INTERIOR PARTITIONS
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