
‘’ Biz kalitemizle varız ‘’



Sürekli gelişim odaklı yapımızla kaliteden ödün vermeden müşterinin hayalini 
kusursuzlukla gerçeğe taşıyarak ödülünü müşteriden alan firma olmaktır.
Modern silikon cephe, kapaklı cephe, kompozit cephe uygulamaları, alüminyum 
doğrama, korkuluk, otomatik kapı sistemleri ile insanların yaşam standartlarını 
yükseltmek vizyonumuzun ön koşuludur.
Yenilikçi, geleceği belirleyici ürünler ve farklı tasarım ürünlerini yaratıcı uygulamalarla 
buluşturarak sektörümüzde müşteri memnuniyetini sağlamaktayız.



Şanlıtürk Cephe Sistemleri olarak profesyonel iş anlayışımız, genç dinamik kadromuz, 
insanlığa verdiğimiz değer, hedeflerimiz, inandığımız ilkelerden asla taviz vermeyen 
yapımız ile 2009 yılından günümüze kadar metal sektöründe yer almayı başardık. Müşteri 
gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst 
düzeyde tutmayı, tutkuyla çalışarak, sektöre yön veren ve tercih edilen,özellikle güvenilen 
bir firma olmayı başarmak için çalışanlarımızın daha fazla sorumluluk üstlenmelerini ve 
kendilerini geliştirmelerini sağlayarak iyi bir tedarikçi firma olma yolunda ilerlemekteyiz.





ALÜMİNYUM
DOĞRAMA

Alüminyum doğrama sistemleri estetik görünümlü ve uzun ömürlüdür. Yüksek ve 
düşük sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur. Alüminyum doğrama sistemleri 
yalıtımlı ve yalıtımsız gruplar halinde istenilen tüm ebatlarda üretilebilir. Yapılan 
uygulamalar geniş açıklıklara izin verir, bakımı kolaydır ve çevrecidir. 





KOMPOZİT
KAPLAMA

Kompozit Panel Kaplama Sistemleri hayal gücünün sınırsız olduğu günümüz 
mimarisinde geniş kullanım alanları bulan cephe kaplamalarıdır. Modern mimarinin 
sınır tanımayan tasarımlarına cevap verebilmek amacıyla sunulan Kompozit Panel 
Cephe Sistemleri, sürekli artan taleplere yeni ufuklar açmaktadır. Eski yapıların 
restorasyonuna ya da yeni yapıların planlamasına yönelik zengin biçimlendirme 
olanakları sunar. Binanıza estetik görünüm kazandırması dışında rahatlıkla 
kullanılabilen bir yapı malzemesi haline gelmiştir. Renk yelpazesi oldukça geniş olan 
ve standart birçok rengin yanı sıra ahşap desenli seçenekleriyle de cephe kaplamada 
kullanılmaktadır. Kolay  şekillenmesi, hafif ve dayanıklı olması, iklim şartlarından ve 
ultraviyoleden etkilenmemesi gibi avantajlarıyla dış cephe de alüminyum kompozit 
kaplama tercih edilmektedir.





SİLİKON
CEPHE

Slikon Cephe sistemleri  camın sadeliğini ve aseletini vurgulayan cephe giydirme 
sistemleridir. Slikon cephe  sisteminde dıştan bakıldığında alüminyum profil 
görülmeyip tümüyle cam görünümü oluşturulmaktadır. Bu cephe sisteminde ısı 
camlar cepheye kaset profilleriyle tutturulmaktadır. Bu profillere özel bir şekilde 
yapıştırılan camlar dış cephelere oldukça şık bir görünüm kazandırmaktadır. Cam 
paneller arasındaki sızdırmazlık çift EPDM fitil ile sağlanılmaktadır. Böylece cam 
panellerin arasında gölge oluşması engellenir. İstendiğinde seçilen herhangi bir cam 
panel (dışarıdan hangisinin açılır olduğu belli olmaksızın ) gizli kanat haline 
getirilebilir. Slikon giydirme cephe sistemi yapılara yüksek prestij ve zengin cephe 
görünümü kazandırdığı için tercih edilmektedir. İstenildiğinde, modüllerin içine kanat 
profili uygulaması yapılarak gizli kanat mekanizmaları yerleştirilebilir. Camın 
sadeliğinin ve asaletinin ön plana çıktığı silikon giydirme cephe sistemleri yapıya 
komple bir estetik katmaktadır.





KAPAKLI
CEPHE

Klasik kapaklı cephe sistemi olarak da anılan bu sistemin 
karakteristik özelliği cephe dışından alüminyum profillerin 
görünmesidir. 50 mm genişliğinde görünen bu kapaklar pek çok 
farklı geometrik kesite sahiptirler. Kapak alternatifi çok olan bu 
sistemin uygulanması; ayarı bitmiş olan alüminyum alt 
konstrüksiyon üzerine yerleştirilen camın evvela baskı profillerinin 
uygun yuvalara vidalanması ile sıkıştırılıp sızdırmazlığın 
sağlanmasını müteakip istenilen kesitteki kapak profilinin yuvasına 
oturtularak montaj işleminin tamamlanması şeklindedir. Kapaklı 
cephede mekanik olarak bağlanan profillerin cam ilişkisindeki ısı , 
ses ve su izolasyonu EPDM fitiller ile sağlanmaktadır.

OFİS
BÖLMELERİ

Sadeleştirilmiş ve inceltilmiş tasarım anlayışı ile ekonomik cam 
çözümleri, maksimum şeffaflık sunmaktadır. Sistem hiçbir düşey 
taşıyıcıya gereksinim duymaz ve 10 - 24 mm arasındaki farklı cam 
kalınlıklarına uyum sağlayabilir.
Tasarımcıyı tüm kalınlıklardan kurtarırken, derin mekanların 
algılanmasında engel oluşturmayan mekanlar yaratır; teknik 
gereklilikleri sağlayan ama sınırları olmayan yüzeyleri elde etmeye 
olanak sağlar.





SPİDER
CEPHE

Son zamanlarda dış mekanlardaki mimari alanlarda da birçok 
yenilik yapılmaktadır. Artık mimari proje denildiğinde akıllara 
konutların ya da mekanların iç dizaynı da akla gelmemektedir. 
Çünkü gelişen teknoloji ve estetik anlayışı özel dokunuşları her 
anlamda görünebilir hale getirdi. Bu anlamda özellikle dış mekan 
mimarisine yön veren “Spider Cephe” çalışmaları, kesinlikle 
istenilen özelliklere cevap verebilen bir üründür. Diğer adıyla 
transparan cephe sistemleri olarak bilinen bu yapılar, kendi farkını 
ortaya koyabilecek özel bir malzemeden üretilmektedir.

GENLEŞTİRİLMİŞ
METAL

Genişletilmiş metal, galvanizli saç, DKP düz saç ve aluminyum 
saçlarada kullanılan, herhangi bir kaynak, delme, Kesme 
yapmadan, örgü benzeri düzenli bir desen oluşturmak için kesilmiş 
ve gerilmiş ışık ve hava iletkenliğine sahip bir metal levha türüdür.
Genişletilmiş metalin en büyük avantajı ise; hiçbir şekilde ve surette 
montajlama veya kaynaklama yöntemi ile bir araya getirilmemiş 
fakat tek bir parça metalden imal edilmiştir. 
Hammadde genellikle DKP, paslanmaz çelik, alüminyum 
kullanılabilmektedir. 
Işık ve hava iletkenliğine sahip olması nedeniyle birçok alanda 
kullanılmaktadır. Genişletilmiş metal panelleri, müşteri 
beklentilerini karşılamak için her boyutta üretilebilir.





KORKULUK
ALÜMİNYUM - CAM - KROM

Alüminyum küpeşte günümüzde en çok tercih edilen merdiven korkuluğu 
modellerindendir. Gerek f iyat gerekse estetik açıdan uygun olmasının yanı sıra 
paslanmaya dayanıklı olması ve hızlı takılır sökülür olması da çok rağbet görme 
sebeplerindendir.
Mimari uygulamalı yapılarda kullanacağınız Cam Korkuluk diğer korkuluklardan 
değişik olarak, estetiği dinamik ve zarif bir görüntü ile buluşturur.
Paslanmaz çeliğin kullanılmasıyla yapılarda modern bir estetik ortaya çıkmaktadır. 
Cam ve paslanmazın ışığın ve akışını yansıtan uygulamaların istenilen boyut ve 
formlarda tasarlanabilmektedir.





FOTOSELLİ
KAPI

Günümüzde, fotoselli kapılar her bina çeşidi için artık normal 
özelliklerden biri haline gelmiştir. Süpermarketlerden 
havalimanlarına kadar, otellerden hastanelere kadar yaygınca 
kullanılmaktadır. Bu kapıların en büyük 3 avantajı şunlardır: Kolay 
geçiş, hijyen ve enerji tasarrufu (doğa-dostu konsepti). Kapıyı 
açmak için fiziksel bir güce ihtiyaç duymuyorsunuz. Kapı geçiş 
alanına girer girmez sizi algılar ve kendiliğinden açılır.
Şanlıtürk Cephe Otomatik Kapı Sistemleri istekleriniz 
doğrultusunda şeffaf, renkli, reflekte, solar veya kombine özellikli 
lamine, temperli veya lamine+temperli camlarla ve özel fırça, 
conta yapısı ile hava yalıtımını muntazam bir şekilde sağlayan 
alüminyum profil sistemlerini, elektrostatik toz boya (RAL 
standartları) veya eloksal renklendirme teknikleri ile her tür ihtiyaç 
ve zevke uygun hale getirerek otomatik kayar kapılarınızı 
üretmektedir.

CAM
BALKON

Cam balkon sistemleri, temelde camların alüminyum raylar 
içerisinde hareket ederek, balkonun uygun köşelerine, tüm 
camların katlanarak açılması temeline dayanmaktadır. 
Günümüzde şehir hayatının giderek daha yorucu, stresli olduğu 
düşünüldüğünde, insanlara evlerinde bir özgürlük alanı oluşturan 
balkonlar daha da önem kazanmaktadır.
Cambalkon uygulamaları asıl bileşeninin cam olması ve şeffaflığı 
sayesinde binanın görüntüsüne herhangi bir zarar vermediği gibi 
genel mimariye uyum sağlayarak estetik bir görüntü de 
sağlamaktadır.
Cam balkon sistemlerinde kullanılan camlar  “temperli” veya 
“lamine” güvenlik camlarıdır. Dolayısıyla camların kırılması sonucu 
olası zararlar engellenmiş olmaktadır. 





KEPENK
GARAJ KAPISI

Kepenk , özellikle iş yerlerinde kapı ve pencereleri dışarıdan gelecek her türlü 
müdehaleye karşı koruyan, alüminyum veya sac gibi malzemelerden yapılan 
üründür. 
Hırsızlara karşı iyi bir önlem olan kepenkler, neredeyse birçok firma tarafından 
kullanılmaktadır. Firmalar ihtiyaçlarına göre kepenk çeşitlerinden her hangi birisini 
tercih etmektedir. Bu konuda yapacağınız iyi bir tercih ile işlerinizi ve ürünlerinizi 
güvende tutabilirsiniz.
Güvenlik tüm canlıların en önemli en etkili refleksidir. asıl olarak güvenlik ihtiyacını 
karşılamak üzere geliştirilen bir sistemdir. Göz için göz kapağı ne ise, iş yerleri için de 
tam olarak o dur. İş yerimizin hatta konutumuzun güvenlik sorunu varsa ilk 
düşündüğümüz veya düşüneceğimiz şey otomatik kepenktir.





PANJUR
Panjur ya da pancur, ahşap, plastik ya da metal kanatlardan 
oluşan ve bir pencerenin dışına takılan koruma düzeneği. Aynaları, 
sabit ya da hareketli, dar, eğik paletlerden oluştuğu için, panjur 
havalandırmayı ve dışarıdan görünmeden dışarıyı görmeyi sağlar.
Panjurlar günümüzde modern mimari ve kullanım rahatlı 
bakımından motorlu ve uzaktan kumandalı olarak imal 
edilmektedirler.

BARİYER
SİSTEMLERİ

Bariyer sistemi otoparka giren - çıkan araçların düzenli ve güvenli 
geçişini sağlar. Kapatılacak yolun genişliğine göre bariyer kolunun 
uzunluğu 3 metre, 5 metre, 6 metre ve ara uzunluklarda değişiklik 
göstermektedir.Dış hava koşullarından etkilenmeden sorunsuz 
çalışır. Bariyer sistemi; bariyer motoru, bariyer kolu, emniyet 
fotoseli, flaşör ve uzaktan kumandadan oluşur. Otopark bariyer 
sistemini isterseniz otopark ogs yahut diğer adıyla otopark hgs 
antenleri ve otopark etiketleri ile çalıştırabileceğiniz gibi yüz tanıma 
sistemi, parmak izi okuma sistemi ve kartlı geçiş sistemi ile de 
entegre çalıştırabilirsiniz. 
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