Bartadoor
Kapı Sistemleri

Bartadoor
Systems

Bartadoor, modern ve estetik

Bartadoor, following the dynamics

çizgileriyle çağın dinamiklerine
uyumlu farklı sistemler ile ofis ve
yaşam alanlarında sıradanın dışına

of modern area gives the
opportunity to go beyond the
ordinary in officies and living areas.

çıkma fırsatı veriyor.
Adjutable aluminium door frames,
Ayarlı alüminyum kasalı kapılar,
daha ince çizgileriyle alışılagelmiş
geniş pervazlı kasalara

with simplified forms, bring
innovative solution as opposed to
conventionel door frames.

yenilikçi bir çözüm getiriyor.
Sliding door systems provide with
Kayar kapı sistemleri ise
mekanlarda alan tasarrufu ile

the most efficient way to design
spaces.

hacimlerin en verimli şekilde
kullanılmasını sağlıyor.

New generation fixed and sliding
systems with a combination of

Alüminyum, cam ve ahşap
kombinasyonları ile oluşturulan
yeni nesil kapı, kasa ve

aluminium, wooden and glass
leaves and frames, meet within a
line as a part of the whole concept.

kanat tasarımları sabit ve
kayar sistemlerde, bütünün

Bartadoor, with modest lines,

birer parçası olarak ortak bir

offers functional and smart

tasarım çizgisinde buluşuyor.

solutions to projects.

Yalın çizgilerin hakim olduğu
Bartadoor, projelerde daha işlevsel
ve akıllı çözümler sunuyor.

02
03

Master Serisi Kapı Kanatları

Master Doors

Çift camlı kanat seçeneği Master

Traditional door patterns and

serisiyle sunulmaktadır. İnce

models are everywhere. But

çerçeveli yapısı ve uyumlu kol,

the unique Master doors were

kilit tasarımıyla dikkat çeken

designed to emulate the interior

Master serisi kapılar günümüz

of your home.

minimalist anlayışının kapıdaki
göstergesidir.

The aluminium profiles that make
up the door frame are lined on

Kanadı çevreleyen alüminyum

both sides with various modern

profillere birçok yüzey malzemesi

materials according to your

uygulanabilmektedir.

choice, such as, glass, laminate or
metallic laminate 4 mm thick.

Boyalı cam, laminat veya diğer
metal yüzeyler serinin diğer

The Master doors we offer

kapı kasası, kayar kapı ve duvar

are designed to intergrade

içine kayar kapı sistemleriyle

with the exterior facing, both

uyum içinde tasarlanmıştır.

horizontally and vertically, where

Gerek eloksal yüzeyle, gerekse

the individual fields created

RAL renklerinde boyalı olarak

in this way can be filled with

kullanılabilmektedir.

various materials. The profiles
of these doors are made of

Master kapı kanatları

anodised aluminium or can have

34 dB’ye kadar ses yalıtımı

a structural paint finish according

sağlayabilmektedir. Değişik

to the RAL colour swatch.

boyutlarda üretilen kapılarımızı
3700 mm yüksekliğe kadar sipariş

The Master doors have a 34 dB

edebilirsiniz.

sound insulation, mechanical
properties test and we offer them
in sliding non-rebated or rotary
non-rebated as well as rebated
design. Thanks to our production
possibilities, we offer doors up to
a height of 3700 mm.
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Çift camlı strüktürel kapı kanadı,
pervazsız kapı kasası ve duvar içine
kayar kapı sistemi uygulaması.
Double glazed flush door leaf with
hidden door frame and pocket
door system.
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Çift camlı strüktürel kapı kanadı,
ince pervazlı kapı kasası içe ve
dışa açılım uygulaması.
Double glazed flush door leaf
with slim door frame, classic
and reversible openning.

Çift camlı strüktürel kapı kanadı,
pervazsız kapı kasası uygulaması.
Double glazed flush door leaf
with hidden door frame.

Çift camlı strüktürel kapı kanadı, çift
kanatlı kayar kapı sistemi uygulaması.
Double glazed flush door leaf with
double sliding door system.
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Çift camlı strüktürel kapı kanadı,
ince pervazlı kapı kasası
içe ve dışa açılım uygulaması.
Double glazed flush door leaf
with slim door frame, classic
and reversible openning.
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Çift camlı strüktürel ve ahşap kapı kanatlı, iki hareketli iki sabit
kanatlı kayar kapı sistemi uygulaması.

Two sliding and two fixed sliding door system with double glazed
flush and wooden door leaves.
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Çift camlı strüktürel
kapı kanadı,
pervazsız kapı kasası
Çift camlı strüktürel
çift kanatlı duvar içine kayar
kapı sistemi uygulaması.
Double glazed flush door
leaf with double pocket
sliding system.

Çift camlı strüktürel kapı
kanadı, pervazsız kapı kasası
uygulaması.
Double glazed flush door
leaf with hidden door frame.

uygulaması.
Double glazed flush
door leaf with hidden
door frame.
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Çift camlı strüktürel
kapı kanadı, pervazsız kapı
kasası uygulaması.
Double glazed flush door leaf
with hidden door frame.
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Çift camlı strüktürel kapı

Double glazed flush door

kanadı, pervazsız kapı

leaf with hidden door

kasası uygulaması.

frame.
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STING
Sting Serisi Kapı Kanatları

Sting Door

Minimalist çizgiye sahip diğer kapı

The minimalist Sting glass model

kanadı serimiz Sting, isminden

is made by combining glass and

anlaşılacağı üzere sade tasarımı

an aluminium profile, which forms

güçlü gövde yapısıyla birleştiriyor.
Tek camlı olarak sunulan Sting
serisinde boyalı veya desenli
camları kullanmak mümkündür.

the door frame with a glass panel
at the centre, which may be of
clear glass or glass with graphics
– Grafoglass.
We offer rotary and sliding

Sting serisi kanatlarımız da kol,

versions of this door in non-

kilit vb aksesuarlarıyla bütün

rebated design.

olarak Bartadoor serisindeki
sabit/kayar tüm sistemlerle

The profile of these doors is

birlikte çalışma özelliğine sahiptir.

made of anodised aluminium or
can have a structural paint finish

Alüminyum çerçeve profilleri

according to the RAL colour

gerek eloksal gerekse

swatch.

elektrostatik toz boyalı olarak
temin edilebilmektedir.
Sting serisi kapı kanatları da
3700 mm yüksekliğe kadar
kullanılabilir.

For this type of door, we also
have the option to offer a design
height of up to 3700 mm.

STING
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Alüminyum çerçeveli tek cam
kapı kanadı, gizli kayar kapı
sistemi uygulaması.
Aluminium framed single glass
door leaf with hidden sliding
door system.

STING
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Alüminyum çerçeveli
tek cam kapı kanadı,
iki hareketli iki sabit
kanatlı kayar kapı
sistemi uygulaması.
Two sliding and
two fixed sliding
door system with
aluminium framed
single glass door leaf.

Alüminyum çerçeveli

Alüminyum çerçeveli tek

tek cam kapı kanadı,

cam kapı kanadı, kayar kapı

pervazsız kapı kasası

sistemi uygulaması.

uygulaması.
Aluminium framed single
Aluminium framed

glass door leaf with sliding

single glass door leaf

door system.

with hidden door
frame.

STING
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Alüminyum çerçeveli tek
camlı çift kanatlı duvar
içine kayar kapı sistemi
uygulaması.
Aluminium framed single
glass door leaf with
double pocket sliding door
system.

STING
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Alüminyum çerçeveli tek cam
kapı kanadı, gizli kayar kapı
sistemi uygulaması.
Aluminium framed single glass
door leaf with hidden sliding
door system.
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STING

Alüminyum çerçeveli tek cam
kapı kanadı, gizli kayar kapı
sistemi uygulaması.
Aluminium framed single glass
door leaf with hidden sliding
door system.

STING
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Alüminyum çerçeveli
tek cam kapı kanadı,
gizli kayar kapı sistemi
uygulaması.
Aluminium framed
single glass door leaf
with hidden sliding door
system.
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STING

Alüminyum çerçeveli
tek cam kapı kanadı,
pervazsız ve lentosuz
kapı kasası uygulaması.
Aluminium framed
single glass door leaf
with hidden door frame
without lintel.
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