ÇELİK KAPI VE KASA ÖZELLİKLERİ
1. Kapı kasasının çelik aksamının yapımında 2 mm kalınlığında DKP saç kullanılmaktadır.
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3. Kilit karşılıkları 2 mm kalınlığında DKP saçlarla takviyeli olup toplam 4 mm kalınlıktadır.
4. Kilit dili karşısında firmamızın ARGE birimi tarafından geliştirilen Türk Patent Enstitüsü
tarafından tescilli ayarlı dil karşılığı kullanılmaktadır.
5. Tüm kapılarımızda kullanılan gizli emniyet mandalı için tasarlanan derzli mandal yatağı
sayesinde kasa sağlamlığı ve estetik bütünlüğü korunmuştur.
6. Tercih edilen renge ve yüzeye göre kasa ve pervazlar kaplamalı MDF, PVC, laminat ya da
kompakt laminat ile görsel bütünlük sağlanması için kaplanmıştır.
7. Kapı kanadının iç yapısının imalatında 1,5 mm kalınlığında DKP saç kullanılmaktadır.
8. Kapı kanatlarının bir tarafı komple sac iken diğer taraf trapez saclarla desteklenmiştir.
9. Kapı kanatlarının içi ısı ve ses yalıtımının sağlanması amacıyla cam yünü doldurulmuştur.
10. Kapılarımızın menteşe bölümünde 4 adet, kanattan kasaya geçen sabit çelik emniyet pimleri
bulunmaktadır.
11. Kanat kalınlığımız modele ve yüzey kaplamasına göre 80-90 mm kalınlığa ulaşmaktadır.
12. Kanat çevresi 1 mm kalınlığında paslanmaz kromla çevrilidir.
13. Kapı kanadında kullanılan barel koruyucu rozetler dışarıdan kesici ve delici aletlerle tahrip
edilememesi için özel olarak imal edilmiş sertleştirilmiş çeliktendir.
14. Barel koruyucu rozetler kapı modeline göre 6-12 mm yüzeye gömülüdür.
15. Tüm kapılarımızda gizli emniyet mandalı kullanılmaktadır.
16. Tüm kapılarımızda TSE standartlarında üretilmiş 20 mm kalınlığında 3 adet kaynaklı menteşe
kullanılmaktadır.
17. Kapılarımızda kullanılan mobilyalar, 1. Kalite MDF’dir ve istenilen renkte ve özellikte ahşap
kaplamayla kaplanmaktadır.
18. Kapı kenarlarındaki masif çıtalar fabrikamızda işlenmektedir.
19. Kapılarımızın tüm çelik aksamı elektrostatik fırın boyalıdır.
20. Elektrostatik toz boyalarımız Akzo Nobel tarafından Türkarslan Çelik Kapı’ya özel epoksi
polyester içerikli olup darbe ve neme karşı güçlendirilmiştir.
21. Mobilyalarımızda kullanılan cila malzemesi işçi ve kullanıcı sağlığı açısından kalitesi tescilli
Akzo Nobel’dir.
22. Tüm kapılarımız TSE tarafından kalite belgelidir.
23. Tüm kapılarımızda kilit aksamı 5 yıl, mekanik aksam 10 yıl, mobilya aksamı 2 yıl garantilidir.

