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Designs that elevate 
living spaces and 
increase functionality.

Yaşam alanlarını yücelten, 
işlevselliği arttıran 
tasarımlar.



Yaşam  ortamını  yüceltmek,  işlevselliği  artıran  bir  tasarım  
oluşturmak,  güzelliğin  peşinden  gitmek  için  ekibimizin  bilgi  ve  
deneyimini  uygulamak:  yaşam  kalitesin i  iyileştiren  ve  
projenin  değerini  artıran  bir  ürün  sistemi  yaratmanın  
tartışılmaz  amacını  arıyoruz. .

Gülümseten, şaşırtan bir tasarım ve her 
iç mekana hayat verir.
Farklı bir anlayışla tasarlanmış 
benzersiz,minimalist, modern ve diğer 
tüm ürünlerden tamamen farklı.

A design that makes you smile and 
surprises you, brings life to every 
interior space.
It is designed with a different 
understanding, unique, minimalist, 
modern and completely different 
from all other products. 

We apply our teams knowledge and 
experience to elevate the living space, 
to create a design that increases 
funcionality, and to follow beauty: we 
are looking for the unquestionable 
purpose of creating a product system 
that improves life quality of life and 
increases the value of the project.

01 BAKIŞDOOR



Kaliteli hizmet ve koşulsuz müşteri memnuniyeti için çalışıyoruz, 
üretiyoruz.Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük kapı 

üretim tesisleri ile sektördeki ilklerin DAİMA ÖNCÜ’sü olmaya devam 
ediyoruz. 50.000 m²’lik kapalı üretim tesisimizde, ülkemiz ve bölgemiz 

ekonomisi için DAİMA ÇALIŞIYORUZ! Kapı, Kapak ve Panel çatısı altında 
geçmişten günümüze ve geleceğe atacağımız adımlar "BİRLİKTE DAİMA 

GÜÇLÜ! BAKIŞ SÖZÜ" mottosu ile yepyeni bir dönemi başlatmanın 
heyecanını yaşıyoruz.

We work and produce for quality and unconditional customer satisfaction. 
We continue to be the EVERLASTING FRONTIER of the firsts in the sector 

with Door production facilities that are the largest in Turkey and in the Middle 
east, and second largest in Europe. We are ALWAYS WORKING in our 50.000 

square meter closed production facility for our the economy of our region 
and our country! We are experiencing the excitement of starting a new 

period with the steps from the past to today and towards the future under 
the scope of Door, Closures and Panel and our “ALWAYS STRONG 

TOGETHER ! PROMISE OF BAKIŞ!” motto. 

2004 yılında Membran kapak üretimine başlayan 
BAKIŞ markası 2020 yılında DÜNYADA İLK ve TEK 
210cmx280 cm ebatındaki AKRİLİK PANEL, 2021 
yılda da 210x280 cm ebatlarında PET HIGHGLOSS 
Yüzey ve  Panel üretimini yaparak tüm sektörü 
domine edecek büyük bir inovasyona imza atmıştır.

Büyük yatırımlar ve yıllarca süren AR-GE 
çalışmalarımızın gururunu hepimize ithaf 
ediyoruz.Türkiye ve Dünyadaki yaygın bayi ağı ile 
bizi yuvalarına alıp BAKIŞ ürünlerini tercih eden 
milyonlarca aileye, dur durak bilmeden çalışan 
değerli bayilerimize ve el emeği ile bizleri 
onurlandıran tüm mobilya üreticilerine teşekkür 
ediyoruz.

BİRLİKTE DAİMA GÜÇLÜ ve DAİMA İLERİYE!
Bakış markası ile öncelikli amacımız kaliteli 
ürünler ve kaliteli hizmet sunmaktır.

BAKIŞ brand that started the production of 
Membrane closures in 2004 has scored a great 
innovation that will dominate the whole sector by 
producing  the FIRST and ONLY ACRYLIC PANEL 
in 210cmx280 cm size in 2020 and PET 
HIGHGLOSS Surfaces and Panels in 210x280 cm 
size in 2021

We dedicate the pride of our large investments 
and R&D works that lasted for years. We thank the 
millions of families that welcomed us into their 
homes and chose BAKIŞ products with the 
widespread dealer web in Turkey and around the 
world, our valuable dealerships that work without 
stopping and all the furniture producers that make 
us proud with their handicraft and labour. 

ALWAYS STRONG STOGETHER and 
ALWAYS GOING FORWARD! Our primary 
intention with Bakış brand is to offer quality 
products and quality services. 
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Mükemmellik güvenle başlar. Daha iyi hizmet vermeye devam etmek için 
daha keskin odaklanma, pazar rekabet gücü, verimlilik ve motivasyon ile 

Daima Çalışıyoruz. Müşterilerimizin benzersiz güvenine ve güvenine sahip 
olmaktan onur duyuyoruz.

BAKIŞ SÖZÜ
Birlikte daima güçlü

Perfection starts with trust. We are always working with sharp 
focus, market competition power, productivity and motivation to 

continue giving better service. We are honoured to have our 
customer’s unique trust.

PROMISE OF BAKIŞ
Together always strong

We manage production with 
industrial sensitivity. We examine 
the products with every detail, so 
that we can give a unique style and 
reliable performances. 

Üretimi endüstriyel hassasiyetle 
yönetiyoruz.Ürünleri her ayrıntısıyla 
inceliyoruz, böylece benzersiz bir 
tarz ve güvenilir performanslar 
sergiliyoruz.

Şirketin artan başarısı, sürekli olarak 
modernize edilen üretim sürecine, en 
son teknolojilere ve değişen müşteri 
gereksinimlerine sürekli uyum 
sağlamasına bağlanabilir.

The increasing success of the 
company can be attributed to the 
continuously modernized 
production process, the latest 
technologies and always adapting to 
changing customer needs. 

Size ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi 
ürünleri sunmak, size yüksek, bireysel 
estetik ve mümkün olan en iyi 
kullanılabilirlik özelliklerine sahip 
ürünler sunmak için elimizden 
gelenin en iyisini yapıyoruz.

We do our best to provide you with 
the products that will fulfill your 
needs in the best way, to provide 
you with products that has the 
highest individual aesthetics and the 
best usability qualifications possible. 

BAKIŞDOOR



Kilometre Taşlarımız;

Birlikte daima güçlü

2004 2008 2009 2014 2015

Membrane Kapak 
üretimine başladık,

We started the 
Membrane closure 
production .

1.000.000 m² Kapak 
Üretimi Tesisi Yatırımı

The 1.000.000 m2 closure 
production facility 
investment was made. 

Acrylic Kapak ve Panel 
üretimine başladık,

We started acrylic 
closure and panel 
production 

40.000 m²’lik panel ve 
kapı üretimi tesisi,

The 40.000 m2 panel and 
door production facility 
was established 

Melamin ve Emprenye 
hattı üretime başladı

Melamine and impregnite 
line production started

2015 2019 2020 2021 2021

Yılda 720.000 adet 
kapı üretimi ile 
Türkiye’nin En büyük 
Tesisi

We became Turkey's 
largest facility with 
720.000 pieces of door 
production annually 

Acrylic Yüzey hattı 
üretime başladı,

Acrylic surface line 
production started

Dünyada İlk ve Tek 
210x280 cm PREMIUM 
Acrylic Panel Üretimi

We made the first and 
only 210x280 cm 
Premium acrylic panel 
production in the world 

Türkiye’nin en büyük 
PVC yüzeyli kapı 
üretimine başladık

We started Turkey's 
largest Pcv surface 
door production 

Dünyada ilk ve tek 
210x280 cm PET yüzey 
Highgloss Panel Üretimi

We produced the first and 
only 210x280 cm pet 
surface highgloss panel 
production in the world 
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Our Milestones;

ALWAYS STRONG TOGETHER



Ürünlerimiz, çözümlerimiz, satış sonrası hizmetlerimizle 
sağladığımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk 
tercihi olarak, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer oluşturan 
bir şirket olmak.

MİSYONUMUZ

To be a value creating company for our employees and 
customers as the first choice of our customer’s with our 
products, solutions, the reliability we provide with our post-sales 
services and our high work ethics.

OUR MISSION

Verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye’de en iyi olmaya devam 
ederek sektörün lokomotifi olmak.

VİZYONUMUZ

To be the locomotive of the sector by continuing to be the best 
in Turkey in all the services we provide .

OUR VISION

Doğadaki ağaç desenleri birebir olarak 
metal silindirlere işlenir. Bu işlem sonrası 
ortaya ağaç deseni işlenmiş silindir 
şeklinde metal kalıp ortaya çıkar. Her 
desen için ayrı bir silindir gereklidir. Daha 
sonra özel baz kağıtlara bu silindirler 
vasıtası ile renklendirme işlemi yapılır. 
Ortaya ağaç deseni olan ve farklı 
renklerde dekor kağıdı çıkar.

Dekor kağıtları emprenye hatlarında 
çeşitli işlemlerden geçerek mukavemet 
kazanır. Melamin Kapıyı Folyo kapıdan 
ayıran ve onu uzun ömürlü kılan en 
önemli işlem dekor kağıdının emprenye 
işleminden geçmesidir.

Son üretim aşaması olarak emprenyeli 
dekor kağıtları yüksek yoğunluk ve özel 
yüzey zimparasına sahip hdf plakalara 
yüksek basınç ve isi değerlerine 
ulaşabilen presler ile preslenerek hdf 
yüzeyine sabitlenir. Bu işlem sırasında 
tutkal gibi yapıştırıcı özelliğe sahip 
ürünler kullanılmaz. Isı ve yüksek basınç 
buradaki en önemli unsurdur.

Tree patterns in nature are engraved 
exactly on metal rollers. After this 
process, a cylindrical metal mold with a 
tree pattern is formed. A separate roller 
is required for each pattern. Then, the 
coloring process is carried out on 
special base papers using these rollers. 
This produces different colored décor 
paper with tree designs.

Decor papers gain resistence by going 
through various processes in the 
impregnation lines. The most important 
process that separates Melamine Doors 
from Foil Doors and makes Melamine 
Doors long-lasting is the impregnation 
of the decor paper. 

As the final production stage, the 
impregnated decor papers are pressed 
and fixed onto mdf plates with high 
density and special surface sanding 
using high pressure and presses that can 
reach high temperature values. 
Products with adhesive qualities, such 
as glue, is not used during this process. 
Heat and high pressure are the most 
important factors here. 
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Côte d'lvoire   |   Mongolia   |   Qatar



Premium Series
premium serisi

Mekanların mutlak kahramanı olan bir 

kapı için yeni Premium serisi. belirli bir 

çerçeveye sahip şekiller ile genele hakim 

güçlü çizgileri arasındaki kontrast, 

benzersiz bir kombinasyon oluşturur.

The new Premium series forms a 

unique combination with contrast 

between the shapes that have a certain 

frame and the strong lines dominating 

in general for a door that is the absolute 

hero of spaces. 

PREMIUM SERIES
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Shaker-1
9350

Soft Touch 
White

Soft Touch Beyaz

Yaşam alanlarında sadelik ve 
minimalizm arayanlar
için tasarlandı. Çizilmeye ve solmaya 
dayanıklı, onlarca uygulanabilir 
renkler için lütfen kartelaya bakınız.

It was designed for those who are 
looking for plainness and 
minimalism in their living spaces. 
Please check the color chart for 
tens of scratch and fade resistant 
colors 

PREMIUM SERIES
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NEW

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Shaker-2
9330
Soft Touch
Mink
Soft Touch Vizon

Biçim ve duygunun 
harmanlanmasıyla tasarlandı. Shaker 
2 ile ile tüm sembolik anlamları 
minimuma indirgedik. 

It was designed with the blend of 
style and emotion. We minimized all 
the symbolic meanings with Shaker 
2 

PREMIUM SERIES
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NEW

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Ustaca tasarlanan ritmin ahengi 
Sardes ile tanışın.. Evinize 
postmodern çizgileri yansıtmanızda 
en büyük destekçiniz olacak. 

Meet Sardes, which is the harmony 
of the skillfully designed rhythm. It 
will be your greatest support in 
reflecting the post-modern lines to 
your home. 

Plainness is formed 
by the reality. 

sadelik gerçeklerden oluşur.

PREMIUM SERIES

21 BAKIŞDOOR

Sardes
9310

Soft Touch
Anthracite

Soft Touch 
Antrasit

20 

NEW

Decorative 2 architrave 
is used in this product.

Bu üründe dekoratif 2 
pervaz kullanılmıştır.



We open up 
dreams… 
hayalleri açıyoruz... 

Perge
9330
Soft Touch
Mink
Soft Touch Vizon

Perge, which is formed by the 
combination of elegant lines will 
add classiness to your home with its 
energetic design and rich color 
scale. 

Those seeking simplicity and 
minimalism in their living spaces
was designed for. Please refer to the 
color chart for dozens of applicable 
colors that are resistant to 
scratching and fading.

PREMIUM SERIES
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NEW

Decorative 2 architrave 
is used in this product.

Bu üründe dekoratif 2 
pervaz kullanılmıştır.



Perge
9350
Soft Touch White
Soft Touch Beyaz

simplicity
consists of facts.

sadelik gerçeklerden oluşur.

PREMIUM SERIES
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NEW

Decorative 2 architrave 
is used in this product.

Bu üründe dekoratif 2 
pervaz kullanılmıştır.



Royal Series
royal serisi

Royal Koleksiyonu, dört sevilen kapı 

serisini bir araya getirerek mekanların 

zamansız kalitesini vurguluyor: Efes, 

Cubic, Milet ve Cone. Koleksiyon, 

herhangi  bir  proje iç in seçmeyi 

kolaylaştırır. Mimarların ve tasarımcıların 

kapı yüzeylerinden en iyi şekilde 

yararlanmalarını sağlar. Seçim süreci, 

ürün çeşitl i l iğini ve benzersizl iği 

korurken basit ve verimlidir.

The Royal Collection, emphasizes its 

timeless quality of spaces by combining 

the four ser ies of  loved doors: 

Efes,Cubic, Milet and Cone. Collection 

makes the choice easy for any projects. 

It ensures that Architects and designers 

benefit in the best way from door 

surfaces. The selection process is 

simple and productive in protecting 

product variety and uniqueness.

ROYAL SERIES
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Efes
9310

Soft Touch
Anthracite

Soft Touch 
Antrasit

Philosophy of 
naturalness.. 
doğallığın felsefesi

ROYAL SERIES

28 BAKIŞDOOR

NEW

29

Decorative 2 architrave 
is used in this product.

Bu üründe dekoratif 2 
pervaz kullanılmıştır.



Efes
9310

Anthracite
Antrasit

philosophy
of nature

doğallığın felsefesi

NEW

ROYAL SERIES

Enchanting elegance.. 
büyüleyici zarafet.. Cubic

9350
Soft Touch
White
Soft Touch Beyaz

ROYAL SERIES
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NEW

Decorative 2 architrave 
is used in this product.

Bu üründe dekoratif 2 
pervaz kullanılmıştır.



Cubic
9300

Soft Touch
Moon Grey

Soft Touch
Ay Gri

We offer more than 
just a door.. 

bir kapıdan
daha fazlasını sunuyoruz

ROYAL SERIES
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NEW

Decorative 2 architrave 
is used in this product.

Bu üründe dekoratif 2 
pervaz kullanılmıştır.



Milet
9350
Soft Touch
White
Soft Touch 
Beyaz

a plainness that 
gives you a relief.. 
içinizi ferahlatan sadelik.. 

ROYAL SERIES
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NEW

Decorative 1 architrave 
is used in this product.

Bu üründe dekoratif 1
pervaz kullanılmıştır.



minimal
but dynamic details...
minimal ancak dinamik 
detaylar... 
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ROYAL SERIES

Cone
9320
Soft Touch
Tungsten Grey
Soft Touch
Tungsen Gri

NEW

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Cone
9350

Soft Touch
White

Soft touch beyaz

Modern lines of 
traditional approaches

geleneksek yaklaşımların
modern çizgileri

ROYAL SERIES
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NEW

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Modern Series
Modern serisi

İç mekan tasarımında en önemli 

alanlardan biri de bağlantı noktalarıdır. 

Çünkü bu sayede mekan şekillenir ve 

biçimlenir. Modern serisinin size 

sunacağı en büyük avantaj ise mekanı 

tasarlarken ergonomi ve estetiği bir 

arada sunmasıdır. 

One of the most important areas in 

interior design are the connection 

points. Because they shape and style 

the space. The biggest advantage the 

modern series provides you with is that 

it provides ergonomics and aesthetic 

together when designing the space. 

MODERN SERIES
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Berlin
9320

Soft Touch
Tugnsten 

Grey
Soft Touch

Tungsten Gri

MODERN SERIES

42 43 BAKIŞDOOR

Meet the calmest 
tone of grey… 

Grinin en dingin 
tonu ile tanışın… 

NEW

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Country 01
9090

Arizona Pine
Arizona Çam

MODERN SERIES
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We were inspired 
by the fighter 
spirit of trees 
Ağacın mücadeleci 

ruhundan ilham aldık 

NEW

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Country 02
9300

Soft Touch 
Moon Grey
Soft Touch Ay Gri

MODERN SERIES

47 BAKIŞDOOR46

A new perspective 
that will change 
your lifestyle… 
Yaşam tarzınızı değiştirecek 
yeni bir bakış açısı… 

NEW
Decorative 1 architrave 
is used in this product.

Bu üründe dekoratif 1
pervaz kullanılmıştır.



philosophy
of nature

doğallığın felsefesi

ROYAL SERIES

Country 02
9350

Soft Touch
White

Soft Touch Beyaz

MODERN SERIES
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The noblest form of style… 
Tarzın en asil hali… 

NEW

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



MODERN SERIES
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Tokyo
9350
Soft Touch 
White
Soft Touch Beyaz

It carries 
the dynamism 

of the city.
Şehrin 

dinamizmini 
evinize taşır.

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



MODERN SERIES
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Minimalism 
is hidden 
in the details.. 
Minimalizm 
detaylarda gizlidir.. 

Roma
9350
Soft Touch
White
Soft Touch Beyaz

NEW

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Roma
9330
Soft Touch
Mink
Soft Touch Vizon

MODERN SERIES
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Feel the difference calmness 
contributes to the space… 
Dinginliğin mekana kattığı 
farkı hissedin… 

NEW

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Riga
9300
Soft Touch
Moon Grey
Soft Touch Ay Gri

MODERN SERIES
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Elegance 
of the 

rustic lines.. 
Rustik çizgilerin 

zarafeti.. 

NEW

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Fourplus
9020

Bute White
Bute Beyaz

MODERN SERIES
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Decisive but 
soft details… 

Kararlı ama 
yumuşak detaylar… 

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



MODERN SERIES

60 61 BAKIŞDOOR

Explore the energy of 
the linearity… 
Çizgiselliğin enerjisini 
keşfedin… 

Kobe
9330
Soft Touch
Vizon
Soft Touch Vizon

NEW

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Yaşamın her alanında sadeliği teşvik 

eden Basic serisi, iç dünyanızdaki 

geleneksel akıma sizi bir adım daha 

yaklaştıracak ve daima gündeminizde 

kalacak.

The Basic ser ies that  promotes 

simpleness in all areas of life, will get 

you closer to the traditional current in 

your inner world and it will always stay 

on your agenda.

Basic Series
basic serisi
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Doğal 
Koyu Meşe

Fourline
9210
Natural
Dark Oak

Simpleness  
should  be  dashing. 
Sadelik  gösterişli  
olmalıdır.

SI
MP
LE
NE
SS

BASIC SERIES
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Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Doğal Açık Meşe

Fourline
9190

Natural
Light Oak

Simpleness, 
a radical new idea

Radikal yeni bir fikir basitlik
N
E
W

I
D
E
A

BASIC SERIES

66 67 BAKIŞDOOR

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Göle Teak

Fourline
9290
Gole Teak

A minimalist high life.
Minimalist yüksek yaşam.

MI
NI
MA
LI
ST

BASIC SERIES
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Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Gold Ceviz

Fourline
9110
Gold

Walnut

Inspiration that comes 
from nature. 

Doğadan gelen ilham.

BASIC SERIES
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Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Arizona Çam

Polar
9090
Arizona
Pine

Find nature in the 
tones of brown. 

Kahverenginin tonlarında 

doğayı bulun.

NA
TU
RE

BASIC SERIES
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Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Lunar Gri

Polar
9200
Lunar
Grey

We prepared every 
detail with care. 

her detayını özenle hazırladık.DE
TA
IL

BASIC SERIES

75 BAKIŞDOOR

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.
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Doğal Meşe

Polar
9230
Natural
Oak

Stylishness has 
what it takes. 
Şıklık, gerekenlere sahiptir.

STYLISH
BASIC SERIES

76 77 BAKIŞDOOR

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



Doğal Açık Wenge

Polar
9220
Natural
Light Wenge

We formed perfect 
design lines for 
your space. 
mekanınız için kusursuz 

tasarım çizgileri oluşturduk.

PER
FE
CT

BASIC SERIES

78 79 BAKIŞDOOR

Flat architrave is used in 
this product.

Bu üründe düz pervaz
kullanılmıştır.



A practical solution
in narrow spaces.
Dar alanlarda 
pratik bir çözüm.

81 BAKIŞDOOR80

Sardes
9310
Anthracite
Antrasit

NEW

Decorative 2 architrave 
is used in this product.

Bu üründe dekoratif 2 
pervaz kullanılmıştır.

SLIDING
DOOR
SÜRGÜLÜ 
KAPI

SLIDING DOOR
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TECHNICAL DETAIL
TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL DETAIL
TEKNİK BİLGİLER

DIMENSIONS / ÖLÇÜLER SWING DIRECTION / KANAT AÇILIM YÖNÜ Door Casing / Ayarlı Pervaz

DOOR FRAME STANDARDS / KASA STANDARTLARI

DOOR CROSS-SELECTION / KAPI KESİTİ

NORMAL LEAF DIMENSIONS
NORMAL KAPI ÖLÇÜ ARALIKLARI

UNEQUAL DOUBLE LEAF DOOR
YAVRULU KAPI ÖLÇÜ ARALIKLARI

MDF FRAME / MDF KASA

FRAME AND LEAF OPERATIONS
KASA VE KANATTA CNC İŞLEMLERİ

DOOR LEAF PROPERTIES
KANAT ÖZELLİKLERİ

KOMPOSITE FRAME
KOMPOZİT KASA

82 83 BAKIŞDOOR

PVC yüzey
PVC surface

PVC yüzey
PVC surface

ROUND FRAME
BOMBE KASA

FLAT FRAME
DÜZ KASA

MDF COVERD WOOD CASE
HAVUZLU KASA

Kapı Kanadında Yönsüz
Kelebek Menteşe Uygulaması
Butterfly Hinge Application on Door Leaf

46 Düz Pervaz
2200x80x12 mm

43 Düz Pervaz
2200x80x18 mm

45 Dekoratif 2 Pervaz
2200x100x12 mm

44 Dekoratif 1 Pervaz
2200x100x18 mm

41 Oval

40 Düz

40 Başlık

2200x80x18 mm

2200x80x9 mm

2200x100x9 mm

Süpürgelik 2
2200x80x12 mm

Süpürgelik 1
2200x80x9 mm

Süpürgelik 3
2200x80x12 mm



PVC COLOR CHART
PVC RENK KARTELASI

9230 NATURAL OAK / DOĞAL MEŞE 9190 NATURAL LIGHT OAK / DOĞAL AÇIK MEŞE

9210 NATURAL DARK OAK / DOĞAL KOYU MEŞE 9220 NATURAL LIGHT WENGE /  DOĞAL AÇIK WENGE

9290 GOLE TEAK / GÖLE TEAK 9030 SATIN WHITE / SATEN BEYAZ

9110 GOLD WALNUT / GOLD CEVİZ 9090 ARIZONA PINE / ARİZONA ÇAM

9350 SOFT TOUCH WHITE / SOFT TOUCH BEYAZ 9320 SOFT TOUCH TUNGSTEN GREY / SOFT TOUCH TUNGSTEN GRİ

9300 SOFT TOUCH MOON GREY / SOFT TOUCH AY GRİ 9330 SOFT TOUCH MINK / SOFT TOUCH VİZON

9310 SOFT TOUCH ANTHRACITE / SOFT TOUCH ANTRASİT 9020 BUTE WHITE / BUTE BEYAZ 

9240 BUTE MAGIC STONE / BUTE MAGIC STONE 9200 LUNAR GREY / LUNAR GRİ

PVC COLOR CHART
PVC RENK KARTELASI
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35x42 mm SOLID WOOD
35x42 mm KAPI SERENİ

Please contact your customer representative to obtain detailed information and certificates
Detaylı bilgi ve sertifikalarımız edinmek için lütfen müşteri temsilciniz ile iletişime geçiniz.

TUBULAR PARTICLE BOARD
OPTİMAL OKAL LEVHA

MDF
MDF

PVC SURFACE
PVC YÜZEY

EDGE BAND
KENAR BANDI

FIRE DOOR
YANGIN KAPISI
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PRODUCT FEATURES
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

UV RESISTANCE
AGAINIST YELLOWING
SARARMAYA KARŞI 
UV DAYANIMI

EO / E1
HCHO
EO / E1
HCHO

PU GLUE WATER &HUMIDITY
RESISTANT GLUE
SU & NEME KARŞI
DAYANIKLI YAPIŞTIRICI

ANTI-SCRATCH
PVC SURFACE
ÇİZİLMEZ PVC YÜZEY

COLORFAST
COLORS DO NOT FADE
SOLMAZ RENKLER

FLEXIBLE SIZES
OEM PRODUTION
ESNEK BOYUTLAR
OEM ÜRETİM

FUGA JOINT
BİRLEŞİK FUGA
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