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KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

Kuruluş yılı 2012’den günümüze alüminyum sektöründe yerini alarak Karadeniz Bölgesi, 
Trabzon’da üretimini devam ettiren Terakki Alüminyum; kamu kurumları, yaşam alanları ve özel 
mimari birçok projede yer almıştır. Üretimde sürekli gelişen kalite ile verimlilik, sürdürülebilir 
müşteri memnuniyeti ve fayda gösteren performans anlayışını benimseyerek tüm faaliyetlerini 
bu ilkeler üzerinden yola çıkarak sürdürmektedir. 

Terakki Alüminyum; sektör beklentilerini ve müşteri ihtiyaçlarını, genç, dinamik ve sürekli gelişen 
ve geliştiren kadrosuyla ilkelerinden ödün vermeden karşılamaktadır. 

Alüminyum kapı ve pencere, dış cephe giydirme, mimari sistemler, nitelikli cam, kompozit 
kaplama, kapı otomasyon sistemleri, kış bahçesi sistemleri, cam küpeşte sistemleri, raylı tente ve 
giyotin sistemleri alanlarında faaliyet gösteren Terakki Alüminyum;  üretimlerini yarı otomatik ve 
tam otomatik makine parkuru ve özel yazılımlar ile destekleyen, üretimin tüm adımlarını barkod 
sistemi kullanarak gerçekleştiren terakki alüminyum; yatırımlarını da bu yönde yapmakta ve 
teknolojisini her geçen gün daha da geliştirmektedir.

Geribildirim kültürünü benimseyen Terakki Alüminyum; çevreye duyarlı, toplumsal faydayı 
gözeten, işçi sağlığı ve iş güvenliğini bir standart olarak gören, çözüm odaklı yaklaşımı ile 
alüminyum sektörüne değer katmayı amaçlamaktadır. 

Terakki Alüminyum; daima üreten ve ürettiğini Dünya’ya da kazandırabilen Türkiye anlayışı ile 
ülke ekonomisine olan katkısını sürdürmeye, ihracatını artırmaya ve bu yolda gelişen yapısıyla 
yeni pazarlara ulaşma gayretini göstermeye devam etmektedir.

TERAKKİ ALÜMİNYUM

Tasarım ve üretimde yenilikçi, kaliteli insan ve çevre odaklı projeleri inşa etmek ve bunları 
gerçekleştirirken müşterilerin vazgeçilmez çözüm ortağı olmak.

MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi ve yenilikçi firmalardan biri olmak amacıyla teknoloji ve 
yeniliğe değer vermek; müşteri odaklı yaklaşımdan asla taviz vermeden TERAKKİ ALÜMİNYUM 
kalitesini korumak ve yürüttüğü projeler ile sürdürülebilir değerlere hayat vermek.

VİZYONUMUZ

· Öncü    · Yenilikçi    · Çevik    · Güvenilir    · Müşteri Odaklı    · Kaliteli    · Sonuç Odaklı

DEĞERLERİMİZ

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
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KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİKAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ W8 SERİ W6 SERİ

W-75 ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA SERİSİ

W75 seri Yüksek ısı yalıtımı istenen soğuk iklimi olan bölgeler için geliştirilmiştir. Her türlü pencere ve kapı açılım varyasyonlarının 
çözülebildiği, teknik olarak Euro section 1 kanal detayıyla tüm aksesuar çeşit uyumunun sağlandığı, kulanılan 34 mm poliamid ısı 
bariyeri sayesinde yalıtım özelliği güçlendirilmiş bir pencere ve kapı serisidir. 

Gereksinim duyulması halinde ısı ve ses yalıtımı artırılabilinir özeliktedir. Mimari estetiğiyle ve tüm boya, eloksal renklerinin 
uygulanabildiği ayrıcalıklı bir sistemdir. W75 yalıtımlı pencere ve kapı serimiz gövde olarak 75 mm derinliğinde varyasyon olarak 
W7 (1.6 mm kalınlğında ) ve W8 (2 mm kalınlığında) olarak oluşmaktadır. Serilerimiz güçlü tasarımı sayesinde, tüm doğrama 
serilerimizle uyumlu olarak aynı conta ve aksesuarlarının, çıta, adaptör, köşe, takozu profillerinin ortak kullanılması yönüyle 
uygulamacılar için gerek stok, gerek imalat gerekse atıl malzeme maliyetinden kurtararak maksimum yarar sağlamaktadır.

W-65 ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA SERİSİ

Her türlü pencere ve kapı açılım varyasyonlarının çözülebildiği, teknik olarak Euro section 1 kanal detayıyla tüm aksesuar çeşit 
uyumunun sağlandığı, kullanılan 24 mm lik poliamid ısı bariyeri sayesinde yalıtım özelliği güçlendirilmiş bir yalıtımlı pencere ve 
kapı seridir. 

Mimari estetiğiyle ve tüm boya, eloksal renklerinin uygulanabildiği ayrıcalıklı bir sistemdir. W65 yalıtımlı pencere ve kapı serimiz 
gövde olarak 65 mm derinliğinde varyasyon olarak W5 (1.6 mm kalınlğında ) ve W6 (2 mm kalınlığında) olarak oluşmaktadır. 
Serilerimiz güçlü tasarımı sayesinde, tüm doğrama serilerimizle uyumlu olarak aynı conta ve aksesuarlarının, çıta, adaptör, köşe, 
takozu profillerinin ortak kullanılması yönüyle uygulamacılar için gerek stok, gerek imalat gerekse atıl malzeme maliyetinden 
kurtararak maksimum yarar sağlamaktadır.
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W4 SERİKAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ W3 SERİ

W-55 ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA SERİSİ

Her türlü pencere ve kapı açılım varyasyonlarının çözülebildiği, teknik olarak Euro section 1 kanal detayıyla tüm aksesuar çeşit 
uyumunun sağlandığı, 14,8 mm poliamid ısı bariyeri sayesinde yalıtım özelliği güçlendirilmiş bir pencere ve kapı serisidir.

Mimari estetiğiyle ve tüm boya, eloksal renklerinin uygulanabildiği ayrıcalıklı bir sistemdir. W55 yalıtımlı pencere ve kapı serimiz 
gövde olarak 55 mm derinliğinde varyasyon olarak W1(1.6 mm kalınlğında ) ve W3 (2 mm kalınlığında) olarak oluşmaktadır. 

Serilerimiz güçlü tasarımı sayesinde, tüm doğrama serilerimizle uyumlu olarak aynı conta ve aksesuarlarının, çıta, adaptör, köşe, 
takozu profillerinin ortak kullanılması yönüyle uygulamacılar için gerek stok, gerek imalat gerekse atıl malzeme maliyetinden 
kurtararak maksimum yarar sağlamaktadır.

W-55 YALITIMSIZ ALÜMİNYUM DOĞRAMA SERİSİ

Her türlü pencere ve kapı açılım varyasyonlarının çözülebildiği, teknik olarak Euro section 1 kanal detayıyla tüm aksesuar çeşit 
uyumunun sağlandığı bir seridir. 

Mimari estetiğiyle ve tüm boya, eloksal renklerinin uygulanabildiği ayrıcalıklı bir sistemdir. W55 pencere ve kapı serimiz gövde 
olarak 55 mm derinliğinde varyasyon olarak W2 (1.6 mm kalınlğında) ve W4 (2 mm kalınlığında) olarak oluşmaktadır. 

Serilerimiz güçlü tasarımı sayesinde, tüm doğrama serilerimizle uyumlu olarak aynı conta ve aksesuarlarının, çıta, adaptör, köşe, 
takozu profillerinin ortak kullanılması yönüyle uygulamacılar için gerek stok, gerek imalat gerekse atıl malzeme maliyetinden 
kurtararak maksimum yarar sağlamaktadır.

KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ
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KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ D1 - D2 SERİ

D-55 YALITIMSIZ KAPI SİSTEMİ

Kapı açılım varyasyonlarının tamamını karşılayan, Avrupa 
normlarında kanal detayıyla tüm aksesuar çeşit uyumunun 
sağlandığı, tüm boya ve eloksal renklerinde uygulanabilen bir 
sistemdir. İçerden ve dışından bakıldığında kasa kanat hemyüz 
görünüme sahip olduğundan estetik bir görünüm sağlar.

D-55 YALITIMLI KAPI SİSTEMİ

Yalıtımsız kapı seri sistemi ile tümüyle aynı özelliklere 
sahip ayrıca poliamid ısı bariyeri sayesinde yalıtım özelliği 
güçlendirilmiş bir yalıtımlı kapı seri sistemidir. İçerden ve 
dışından bakıldığında kasa kanat hemyüz görünüme sahip 
olduğundan estetik bir görünüm sağlar.

CEPHE SİSTEMLERİ
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CEPHE SİSTEMLERİ KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE CEPHE SİSTEMLERİKONDENS KANALLI SİLİKON CEPHE

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE

Silikon giydirme cephe sisteminde çerçeveler içeride kalarak görünmeyecek şekilde camlara silikon ile sabitlenir. Dışarıdan 
bakıldığında sadece cam kaplama görülür ve derz aralıklarında EPDM fitiller uygulanarak derinlik kazandırılır. 

Bu sayede binanız daha şık ve modern görünür. Gizli kanat yapılması istendiğinde sabit ve kanat profilleri aynı olduğu için bina içi 
ve dış görünüşünde bütünlük sağlanmış olur. Taşıyıcı sistemi 2 mm ve 1.4 mm et kalınlığı olan mulyon ve transom profillerine sahip 
sistemimiz 35 mm.’ den 195 mm.’ ye kadar geniş ürün çeşitliliğiyle üretilmektedir. Optimum statik değerler sağlanabilmektedir. 
Profiller dizaynı sayesinde bütün taşıyıcılar hem düşey hemde yatay olarak kulanılabilmektedir. Ayrıca yatay taşıyıcı profilinde 
kertme yapılmadığından uygulayıcı için avantaj sağlamaktadır. Tüm bağlantı profilleri ve diger tüm profiller ortak kullanılmakta 
olup uygulayıcı için büyük bir stok avantajı sağlamaktadır.

F50 KONDENS KANALLI SİLİKON CEPHE

Silikon giydirme cephe sisteminde çerçeveler içeride kalarak görünmeyecek şekilde camlara silikon ile sabitlenir. Dışarıdan 
bakıldığında sadece cam kaplama görülür ve derz aralıklarında EPDM fitiller uygulanarak derinlik kazandırılır. Bu sayede binanız 
daha şık ve modern görünür. 

Gizli kanat yapılması istendiğinde sabit ve kanat profilleri aynı olduğu için bina içi görünüşünde bütünlük sağlanmış olur. Taşıyıcı 
sistemin kondens kanallari sayesinde olusacak yoğuşma ve yagmur sularını sistem dışına atmaktadır. Taşıyıcı sistemi 2 mm ve 
1.7 mm et kalınlığı olan mulyon ve transom profillerine sahip sistemimiz 35 mm.’ den 195 mm.’ ye kadar geniş ürün çeşitliliğiyle 
üretilmektedir. Optimum statik değerler sağlanabilmektedir. Tüm bağlantı profilleri ve diger tüm profiller ortak kullanılmakta olup 
uygulayıcı için büyük bir stok avantajı sağlamaktadır.
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CEPHE SİSTEMLERİ KLASİK KAPAKLI CEPHE CEPHE SİSTEMLERİKLASİK ENTEGRE CEPHE

F50 KLASİK KAPAKLI CEPHE

Dışarıdan bakıldığında camlar bir çerçeve içersinde gibi görünür. Silikon cephedekinden farkı bu camlar üzerine gelen alüminyum 
profillerin kapak gibi görünmesidir. Cephede kanat açılmak istendiğinde özel dizayn profillerle dışardan algılanamayacak şekılde 
gizli kanat uygulaması gercekleştirilir. 

Düz, yuvarlak ve badem şeklindeki kapak seçenekleriyle binanıza ayrı bir renk getirir. Taşıyıcı sistemi 2 mm ve 1.4 mm et kalınlığı 
olan mulyon ve transom profillerine sahip sistemimiz 35 mm.’ den 195 mm.’ ye kadar geniş ürün çeşitliliğiyle üretilmektedir. 
Optimum statik değerler sağlanabilmektedir. Profiller dizaynı sayesinde bütün taşıyıcılar hem düşey hemde yatay olarak 
kulanılabilmektedir. Ayrıca yatay taşıyıcı profilinde kertme yapılmadığından uygulayıcı için avantaj sağlamaktadır. Tüm bağlantı 
profilleri ve diger tüm profiller ortak kullanılmakta olup uygulayıcı için büyük bir stok avantajı sağlamaktadır.

F50 KLASİK ENTEGRE CEPHE

Dıştan bakıldığında alüminyum profil görülmeyip, strüktürel silikon cephe sistemi görünümü elde edilmektedir. Cama Strüktürel 
Silikonla sabitlenen özel çift cam spacer profili, bağlantı profilleriyle dıştan taşıyıcı profillere sabitlenir. İstendiğinde seçilen 
herhangi bir cam panel, dışarıdan hangisinin açılır olduğu belli olmaksızın gizli kanat haline getirilir. 

Sistem panel profili gerektirmediği için oldukça ekonomik bir çözümdür. Taşıyıcı sistemi 2 mm ve 1.4 mm et kalınlığı olan mulyon 
ve transom profillerine sahip sistemimiz 35 mm.’ den 195 mm.’ ye kadar geniş ürün çeşitliliğiyle üretilmektedir. Optimum statik 
değerler sağlanabilmektedir. Profiller dizaynı sayesinde bütün taşıyıcılar hem düşey hemde yatay olarak kulanılabilmektedir. Ayrıca 
yatay taşıyıcı profilinde kertme yapılmadığından uygulayıcı için avantaj sağlamaktadır. Tüm bağlantı profilleri ve diger tüm profiller 
ortak kullanılmakta olup uygulayıcı için büyük bir stok avantajı sağlamaktadır.
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CEPHE SİSTEMLERİ ÇT-94 SERİ CEPHE SİSTEMLERİSKY-78 SERİ

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE

Geniş ve yüksek açıklık gerektiren alanlarda, magaza, vitrin, showroom gibi cephelerde, tercih edilen bir sistemdir. KAPAKLI ve 
SİLİKON CEPHE özelikleriyle çözülebilmektedir. 

Buna ek olarak alüminyum kullanımı minimum miktarlarda olduğundan yüksek ekonomide sağlamaktadır.

IŞIKLIK SİSTEMİ

Genellikle çelik taşıyıcı üstlerinde kullanılan, geniş açıklıklarda tercih edilen, SKY78 sisteminde istenildiğinde havalandırma ve 
duman tahliyesi için kanat uygulaması yapılabilmektedir. 

Taşıyıcı profillerde bulunan kondens kanalları sayesinde, hem sistem içerisindeki yoğuşmaları, hem de iç cam yüzeyinde 
oluşabilecek yoğuşma sularını dışarı atabilecek dizayna sahiptir.
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CEPHE SİSTEMLERİ KOMPOZİT PANEL TAŞIYICI SİSTEM CEPHE SİSTEMLERİPERFORE / MESH

KOMPOZİT PANEL TAŞIYICI SİSTEM

Kompozit panel montajı için KLİPSLİ, KERTMELİ ve ÇITALI olmak üzere alt taşıyıcı sistem çözümleri üretmekteyiz. 

Sistemlerimiz Kompoze panel montaj ve yapı mantığına uygun bir çözüm olup, hava sirkülasyonu sağladığı için hertürlü iklim 
şartlarında doğru bir etkileşim yaratır. 

Kolay ve hızlı Montaj uygulamasıylada ekonomik bir çözüm sunar.
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CEPHE SİSTEMLERİCEPHE SİSTEMLERİ GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLERİSER CEPHE KAPLAMA SİSTEMİ

GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLERİ

Güneş Kırıcı Sistemlerimiz yapılarda gün ışığın kontrolünü sağlamak, enerji kaybını önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Işığın mekana 
yeteri kadar girmesine izin veren, dekoratif amaçlı da kullanılan ve yapıya estetik değer katan uygulama çözümleridir. 

Cephe sistemleri, Skylight, Alüminyum doğrama üzerine istenilen açıda montajı yapılabilmektedir. 

Tüm Ral renklerinde ve eloksal seçeneklerinde QUALANOD ve QUALICOAT belgeli profiler üretilebilmeltedir.

SER CEPHE KAPLAMA SİSTEMİ

SER sistemimiz seramik ve Kompakt Laminat malzemeler için KLİPSLİ, ZİKOV, AGRAF ve YAPIŞTIRMA SİSTEMLERİ olarak 
tasarlanmış kaplama alt taşıyıcı sistemidir. 

Montaj ve uygulamalarda ekonomik bir çözüm sunar. Hızlı basit ve kaliteli uygulamalarla avantaj sağlanmış olur.
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KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİV8 SERİCEPHE SİSTEMLERİ SPİDER CEPHE SİSTEMLERİ

SPİDER CEPHE SİSTEMLERİ

Spider cephe sistemleri diğer cephe sistemlerinden farklı olarak taşıyıcı alüminyum yerine farklı bir yapı malzemesinin kullanılması 
ile üretilir. Bu durumda sistemin çok daha şeffaf cepheler üretmek için kullanılması mümkün hale gelir. Spider cephe sistemlerinin 
farklı türleri vardır: paslanmaz, boyalı çelik taşıyıcılar, paslanmaz gergiler veya özel taşıyıcı cam bloklar. Tek cam ya da ısıcam 
uygulaması ile kullanılabilmektedirler. Spider cephe sistemlerinde paslanmaz gövde tercih edilir. Spider cephe sistemlerinde farklı 
renkte ürün seçenekleri vardır. Farklı gövde kalınlıklarına uygun uygulama yapılabilmektedir. Spider cephe sistemleri oldukça şık 
bir tasarıma sahiptir. Bu da spider cephe sistemlerinin pek çok farklı müşteri için uygun olmasını sağlar.

OFİS BÖLME SİSTEMLERİ
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OFİS BÖLME SİSTEMLERİOB2-105 SERİ

SLİKONLU OFİS BÖLME SİSTEMLERİ

Ofis bölme sisteminde; fabrika ortamında toplanmış, çerçevesiz cam görünümüne sahip Strüktürel camlı ünitelerde; Gizli 
alüminyum çerçeve üzerine 6 mm camın UV dayanımı çok yüksek olan 3M VHB bonding bandı ile yapıştırılarak oluşturduğu 
prefabrike mono blok ünite.

OB1-120 SERİ

OFİS BÖLME SİSTEMİ

Ofis bölme sisteminde; Fabrika ortamında toplanmış çerçeveli cam görünüme sahip. Çerçeveli camlı ünitelerde; alüminyum 
çerçeve içerisine takılan şeffaf pvc koruma fitili, profil ile birlikte 450 kesim yapıldıktan sonra 6 mm camın çevresine takılarak 
oluşturduğu prefabrike mono blok ünite.

OFİS BÖLME SİSTEMLERİ
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KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ V8 SERİ

SÜRME SİSTEMLERİ

SÜRME SİSTEMLERİS5-S32 SERİ

S32-T YALITIMLI SÜRME SERİ

120 kg kanat taşıma kapasitesi. 2200 mm kanat yüksekliği. 1200 mm kanat genişliği. 90 kesimler sayesinde düşük fire oranı, kolay 
ve hızlı montaj imkanı. 40 mm genişliğinde orta kanat profilleriyle ince ve zarif görünüm. 

Poliamid ısı bariyeri. Kusursuz mekanizma sayesinde tüm açılım varyasyonlarında yüksek çalışma performansı. Tüm Ral renklerinde 
ve ekosal seçeneklerinde QUALONOD ve QUALICOAT belgeli profiller üretilebilmektedir.
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KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİV8 SERİS3-S65 SERİ

S65 YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 Yalıtımlı sürme serimiz sürme ve kaldır-sür olarak uygulanabilmektedir. Her tür mekan için ideal mimari görünüm ve üst 
düzey performans sağlanmaktadır. Kanat segmenti olark 150 kg, 300 kg, ek mekanizma ile 400 kg’a ve 3.3 metre yüksekliğe kadar 
çalışabilmektedir. 

S65 sürme serimizde Poliamid ısı bariyeri, EDPM fitiller ve ithal mekanizma sayesinde yüksek çalışma performansı sağlamaktadır. 
Tüm açılım varyasyonlarını karşılayabilmektedir. Tüm Ral renklerinde ve ekosal seçeneklerinde QUALONOD ve QUALICOAT belgeli 
profiller üretilebilmektedir.

SÜRME SİSTEMLERİ

CAM BALKON SİSTEMLERİ
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TEKCAMLI CAM BALKON SİSTEMİ

CAM BALKON SİSTEMLERİ CONSENSUS (24mm) / ECO BELLA (8mm)

ISICAMLI CAM BALKON SİSTEMİ TEK CAMLI SÜRGÜLÜ CAM BALKON SİSTEMİ

VİSTA SLİDER (8mm) / VİSTA QUADRO (20mm) CAM BALKON SİSTEMLERİ

ISICAMLI SÜRGÜLÜ CAM BALKON SİSTEMİ
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KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ V8 SERİ

OTOMASYON SİSTEMLER VE PANJUR SİSTEMLERİ

OTOMATİK KEPENK GARAJ KAPI SİSTEMLERİ
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PANJUR SİSTEMLERİ FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ
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GİYOTİN CAM KÜPEŞTE SİSTEMLERİ

İnovatif otomatik pencere sistemlerinden biri olan giyotin cam sistemi motorludur. Bu cam modülünün çalışma şekli otomatiktir. 
Bu üründe camlar, 10 mm temperli ya da 19 mm ısıcamlı olarak üretilmektedir. Üçlü yan ray kanalları içerisinde yer alan camlar 
dikey hareket etmektedir. Camların yukarı aşağı hareketi, ithal Elatech kayış, askı plangalar ve motor ile sağlanır. Bu güçlendirilmiş 
hareket sistemi ile camlara orantılı bir hareket kabiliyeti kazandırılmıştır. Aslında bu sistemin en can alıcı noktası sistemin 
ilk sırasında yer alan sabit camdır. Diğer hareketli camlar söz konusu bu sabit camın üzerine çekilir. Dolayısıyla sistem açık 
konumdayken camlar küpeşte vazifesi görür ve giyotin camı oluşturur.

GİYOTİN CAM KÜPEŞTE SİSTEMLERİ

Taşıyıcı
Aparat

Motor

Çerçeve 
Kasa

Ön Kapak

Alt Baza

OTOMATİK TENTE (PERGOLE) SİSTEMLERİ

Tentenin kullanılmadığı zamanlarda güneşin zarar verici ışınlarından ya da kötü hava şartlarından etkilenmemesi amacıyla kaset 
mekanizması ile kumaşın saklanabildiği sistemdir. 

Ayrıca bakım maliyetlerini en aza indirmesi ve otomatik oluşu sebebiyle çok pratik bir tente modelidir.

OTOMATİK TENTE (PERGOLE) SİSTEMLERİ

Motor
Kapağı

Aydınlatma

Dere Birleşim 
Aparatı

Yalıtım 
Fitilleri

Dere Yan Kapağı

Su Tahliyesi

Taşıyıcı Araba
Trapez 

Sac

Ray Ön
Kapak

Kumaş
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KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ V8 SERİ BAZA SİSTEM

KORKULUK SİSTEMLERİ

KORKULUK SİSTEMLERİ

Ayarlı Baza

5+5 mm

15 cm

30 cm
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KORKULUK SİSTEMLERİKORKULUK SİSTEMLERİ

KR 6101 KR 6103

KR 6102 KR 6104
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KORKULUK SİSTEMLERİKORKULUK SİSTEMLERİ

KR 6105 KR 6107

KR 6106 KR 6108
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KORKULUK SİSTEMLERİKORKULUK SİSTEMLERİ

KR 6109 KR 6111

KR 6110 KR 6112
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SUNDURMA SİSTEMLERİ (CAMLI)

KORKULUK SİSTEMLERİ

KR 6113

KR 6114
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MENFEZ SİSTEMLERİ

SUNDURMA SİSTEMLERİ (CAMLI)
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MENFEZ SİSTEMLERİ

MENFEZ SİSTEMLERİ

MENFEZ sistemleri düşük sıcaklık farklarına sahip sıcak yada soğuk şartlandırılmış havanın dağıtımında yada dönüş havasının 
toplanmasında kullanıma uygundur. 

Menfez duvar, yer, pencere önlerinde uygulanabilir. Geniş derinlik seçenekleriyle yapıya uyumu ve lamel seçenekleriyle uygun 
çözüm sunar.

REFERANSLAR
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Trabzon VillaTrabzon VillaREFERANSLAR REFERANSLAR



Trabzon Focus Park Trabzon Düzköy Belediyesi Hizmet Binası
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REFERANSLAR REFERANSLAR
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Gümüşhane Torul Cam Seyir Terası
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REFERANSLARGümüşhane Torul Cam Seyir TerasıREFERANSLAR
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REFERANSLAR Rize Çaykur Genel Müdürlüğü Trabzon Boztepe Ay Işığı 2 REFERANSLAR
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REFERANSLARTrabzon Kuzey PenRize PakçaysanREFERANSLAR



terakkiyapi.com 63terakkiyapi.com62

Trabzon Z RezidansTrabzon Z RezidansREFERANSLAR REFERANSLAR
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Rize İl Emniyet Müdürlüğü Rize İl Emniyet Müdürlüğü

terakkiyapi.comterakkiyapi.com64

REFERANSLAR REFERANSLAR
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Trabzon Axis Otel
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REFERANSLARTrabzon Axis OtelREFERANSLAR
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Trabzon Axis OtelTrabzon Axis OtelREFERANSLAR REFERANSLAR
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Trabzon Boztepe Ak Life Platin - Gold REFERANSLARRize Ekstrat Fabrikası / Trabzon Boztepe Kız Kur'an KursuREFERANSLAR
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Sert Kaya İnşaatREFERANSLAR K.T.Ü İKTİSADİ İDARİ BİL. FAK. REFERANSLAR
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Düzköy Spor SalonuREFERANSLAR Endüstri Meslek Lisesi REFERANSLAR
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KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ V8 SERİ

T: +90 (462) 411 65 65
info@terakkiyapi.com

Kaşüstü Mh. Merkez Cd. No.: 51/B
Yomra/Trabzon/TÜRKİYE


