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Kanat Aðýrlýðý Tablosu

sýnýf

Birim Alanýn Aðýrlýðý (kg /m²)

tek kanat çift kanat

34

36

34

43

-

35

33

41

Yangýn dayanýmýna ve kapý ölçüsüne baðlý olarak kanat 
kalýnlýðý 50-60 mm arasýndadýr. Ýçi taþyünü dolguludur.

Kanatlarda yer alan ankraj çubuklarý sayesinde ytong vb. 
malzemeden yapýlmýþ duvarlara kolay montaj imkaný saðlamaktadýr.      

Profil kör kasalý uygulamalarda kapý boþluðu hesaplanýrken 
ankraj çubuklarýnýn oluþturduðu çýkýntý sebebi ile montaj boþluðu 
kapý geniþliðinden 20 mm, yüksekliðinden 10 mm geniþ olmasý 
gerekir.  

Kapý kapalý konumda iken kanadýn arka kýsmýnda yer alan kanat 
destek somunu ile kapýnýn mukavemeti artýrýlýr. 

Uyarý:  

Sað                    Sol Left                   RightSað                    Sol

  E60 
seçenekleri mevcuttur. (Stoklu çalýþýlmaktadýr)

   RE 90    REI120 UNI 9723 Ýtalyan Standartlarýnda 
sertifikalandýrýlmýþ kapýlardýr. (Stoklu çalýþýlmaktadýr)

   EI2 30 - 60 - 90 Avrupa Standartlarýnda EN 1634-1 sertifikalý
kapý seçenekleri mevcuttur. (Projeli çalýþýlmaktadýr)

Çift yönlü kilit mekanizmasý ve dört tarafý kasalý olmasý sayesinde 
istenildiðinde sað ya da sol yönlü kullaným kolaylýðý saðlar.

Kasalar 1,5 mm, kanatlar ise 0,8 mm galvanizli sacdan imal 
edilmiþtir.

Pervaz kalýnlýðý 20 mm olup 4 tarafta da (kayýtta) mevcuttur.

Kapý; kapý kasasý, kanadý, iki adet menteþe (bir adedi yaylý, bir 
adedi standart), sýcak duman fitili, çift kanatlý kapýlarda 
kanat sýralama çubuðu, standart kol ve kilit seti içerir. 

Standart sýcak duman fitili ile ortam ýsýnýn belli bir sýcaklýða
ulaþmasý durumunda köpürerek kapý ile kanat arasýndaki
boþluðun kapanmasý saðlanýr.

Standart yaylý menteþe ile kapýnýn kendi kendisini kapatmasý
saðlanýr.

Avrupa Standartlarýnda EN 1634-1 sertifikalý kapý 
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RAL 

9010
RAL 

9011
RAL 

9016
RAL 

9018

Menteþeler herbiri 160 kg yüke dayanýklý ve 200.000 
kez açýlýp kapanabilme özelliðine sahiptir.    

Çift kanatlý kapýlarda hangi kanadýn önce kapanacaðýný 
belirleyen sýralama çubuðu standart olarak yer almaktadýr.

Çift kanatlý kapýlarda altta ve üstte içten sürgü 
mekanizmasý vardýr. 

Sürgü mekanizmasý panik barlý kapý uygulamalarýnda
panik bar ile senkronize çalýþýr.

Opsiyonel olarak soðuk duman fitili, hidrolik, 
barel (silindir), panik bar, pencere, manyetik tutucu, 
hareketli alt süpürgelik ve paslanmaz aksesuar 
seçenekleri mevcuttur.

Geniþ renk yelpazesi ve her çeþit dokuya uyum saðlayabilecek,
klasik mimariye orjinal bir dokunuþ katabilen çeþitli kaplama 
seçenekleri vardýr.

Portakal yüzeyi görünümünde bitiþe sahip olan kapýnýn boya 
kalýnlýðý 70 microndur.

500 saatlik tuzlu buhar testi ile korozyona karþý dirence sahiptir.

Standart Diðer Renk Seçenekleri (NINZ fabrika)

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL 

Standart Rengimiz (Stok teslim)

RAL 

1013 Ayrýca OPSÝYONEL olarak kendi tesisimizde istenilen
RAL renginde boyama yapýlabilmektedir.

1015 5010 5024 6000 7016 7024 7035 
RAL 

7038
RAL 

8011
RAL 

9001
RAL 

9002

RENK ve KAPLAMA SEÇENEKLERÝ  

UNIVER



Kanat Aðýrlýðý Tablosu

sýnýf

Birim Alanýn Aðýrlýðý (kg/m²)

tek kanat çift kanat

EI 2 60

REI 120

37

35

42

40

Yangýn dayanýmýna ve kapý ölçüsüne baðlý olarak kanat 
kalýnlýðý 50-60 mm arasýndadýr. Ýçi taþyünü dolguludur.

Kanatlarda yer alan ankraj çubuklarý duvarlara açýlacak
yuvalara saplanarak, harç ile montaj imkaný saðlamaktadýr.  

 Kapý boþluðu hesaplanýrken ankraj çubuklarýnýn oluþturduðu 
çýkýntý sebebi ile montaj boþluðu kapý geniþliðinden 20 mm, 
yüksekliðinden 10 mm geniþ olmasý gerekir.  

Kapý kapalý konumda iken kanadýn arka kýsmýnda yer alan kanat 
destek somunu ile kapýnýn mukavemeti artýrýlýr. 

Uyarý:

   REI120 UNI 9723 Ýtalyan Standartlarýnda sertifikalandýrýlmýþ 
kapýlardýr. (Stoklu çalýþýlmaktadýr)

   EI2 60 - 90 - 120 Avrupa Standartlarýnda EN 1634-1 sertifikalý
kapý seçenekleri mevcuttur. (Projeli çalýþýlmaktadýr)

Çift yönlü kilit mekanizmasý ve dört tarafý kasalý olmasý sayesinde 
istenildiðinde sað ya da sol yönlü kullaným kolaylýðý saðlar.

Kasalar 1,5 mm, kanatlar ise 0,8 mm galvanizli sacdan imal 
edilmiþtir.

Pervaz kalýnlýðý 50 mm olup 3 tarafta da (kayýtta) mevcuttur.

Kapý; kapý kasasý, kanadý, iki adet menteþe (bir adedi yaylý, bir 
adedi standart), sýcak duman fitili, çift kanatlý kapýlarda 
kanat sýralama çubuðu, standart kol ve kilit seti içerir. 

Standart sýcak duman fitili ile ortam ýsýnýn belli bir sýcaklýða
ulaþmasý durumunda köpürerek kapý ile kanat arasýndaki
boþluðun kapanmasý saðlanýr.

Standart yaylý menteþe ile kapýnýn kendi kendisini kapatmasý
saðlanýr.EI 60

EI 90

EI 120

REI 120

Sýnýf Var Yok

X
X
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RAL 

9010
RAL 

9011
RAL 

9016
RAL 

9018

Çift menteþeli olup menteþelerden biri ayarlanabilir bilye yataklý 
olup kendini kapatma özelliðine sahiptir.

Menteþeler herbiri 160 kg yüke dayanýklý ve 200.000 kez açýlýp 
kapanabilme özelliðine sahiptir.    

Çift kanatlý kapýlarda hangi kanadýn önce kapanacaðýný 
belirleyen sýralama çubuðu standart olarak yer almaktadýr.

Çift kanatlý kapýlarda altta ve üstte panik bar ile senkronize
çalýþan içten sürgü mekanizmasý vardýr. 

Tek kanatlý ve çift kanatlý kapýlarda kasalar 3 parçalý demonte 
teslim edilmektedir.

Opsiyonel olarak soðuk duman fitili, hidrolik, barel (silindir), 
panik bar, pencere, manyetik tutucu, hareketli alt süpürgelik ve 
paslanmaz aksesuar seçenekleri mevcuttur.

Geniþ renk yelpazesi ve her çeþit dokuya uyum saðlayabilecek,
klasik mimariye orjinal bir dokunuþ katabilen çeþitli kaplama 
seçenekleri vardýr.

Portakal yüzeyi görünümünde bitiþe sahip olan kapýnýn boya 
kalýnlýðý 70 microndur.

500 saatlik tuzlu buhar testi ile korozyona karþý dirence sahiptir.

Standart Diðer Renk Seçenekleri (NINZ fabrika)

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL 

Standart Rengimiz (Stok teslim)

RAL 

1013 Ayrýca OPSÝYONEL olarak kendi tesisimizde istenilen
RAL renginde boyama yapýlabilmektedir.

1015 5010 5024 6000 7016 7024 7035 
RAL 

7038
RAL 

8011
RAL 

9001
RAL 

9002

RENK ve KAPLAMA SEÇENEKLERÝ  
???
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Çift yönlü kilit mekanizmasý ve dört tarafý kasalý olmasý sayesinde 
istenildiðinde sað ya da sol yönlü kullaným kolaylýðý saðlar.

Kasalar 1,5 mm, kanatlar ise 0,6 mm galvanizli sacdan imal 
edilmiþtir.

Kanat kalýnlýðý 40 mm olup içi petek karton dolguludur.

Pervaz kalýnlýðý 20 mm olup 4 tarafta da (kayýtta) mevcuttur.

Kapý; kapý kasasý, kanadý, iki adet menteþe , çift kanatlý 
kapýlarda kanat sýralama çubuðu, standart kol ve kilit seti içerir. 

Standart yaylý menteþe ile kapýnýn kendi kendisini kapatmasý
saðlanýr.

Sað                    Sol Left                   RightSað                    Sol

Kanat Aðýrlýðý Tablosu

sýnýf

Birim Alanýn Aðýrlýðý ( m²)kg / 

tek kanat çift kanat

15 14

Opsiyonel olarak soðuk duman fitili, hidrolik, 
barel (silindir), panik bar, pencere, manyetik tutucu, 
hareketli alt süpürgelik ve paslanmaz aksesuar 
seçenekleri ile birlikte gerektiðinde tuvalet kapýlarý
þeklinde de kullanýmý mümkündür.

Kapý kapalý konumda iken kanadýn arka kýsmýnda yer alan kanat destek 
somunu ile kapýnýn mukavemeti artýrýlýr. 
Kanatlarda yer alan ankraj çubuklarý duvarlara açýlacak yuvalara 
saplanarak, harç ile montaj imkaný saðlamaktadýr. 
Çift kanatlý kapýlarda altta ve üstte içten sürgü mekanizmasý vardýr. 
Sürgü mekanizmasý panik barlý kapý uygulamalarýnda panik bar ile 
senkronize çalýþýr.
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KAYAR YANGIN KAPILARI 

GÝYOTÝN YANGIN KAPILARI

BÜYÜK BOYUTLU MENTEÞELÝ YANGIN KAPILARI

CAM YANGIN KAPILARI

Geniþ renk yelpazesi ve her çeþit dokuya uyum saðlayabilecek, 
klasik mimariye orjinal bir dokunuþ katabilen çeþitli kaplama 
seçenekleri vardýr. Portakal yüzeyi görünümünde bitiþe sahip 
olan kapýnýn boya kalýnlýðý 70 microndur.                   

UNI 9723 REI 120-180 Dakika Yangýn Dayanýmlý

UNI 9723 REI 120 Dakika Yangýn Dayanýmlý

UNI 9723 REI 120 Dakika Yangýn Dayanýmlý

EN 1634-1 EI 60-120 UNI 9723 REI 30-60-90-120 Dakika Yangýn Dayanýmlý

ÖZEL YANGIN KAPILARI



SLASH EXUS

INOX PANÝK BAR INOX PANÝK BAR

EXUS  STANDART PANÝK BAR  STANDART KOL

PANÝK BAR
ÇEÞÝTLERÝ 

SABÝT TOPUZLU
 INOX KOL

MAC 1 INOX 
ELEKTRONÝK KÝLÝT KOLU

STANDART 
INOX KOL

MAC 1 STANDART
ELEKTRONÝK KÝLÝT KOLU

ÖZEL AKSESUAR ÇEÞÝTLERÝ


