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İnorma; mevsim sorunlarına kalıcı çözümler sunarak
müşterilerine açık alanlardan en iyi şekilde yararlanma
imkanı sunar. İnorma; güneş, yağmur ve rüzgara karşı
özel koruma sağlayan geliştirilmiş ürünleriyle 4 mevsim
yaşam keyfi sunar.
Inorma provides permanent solutions for weather
issues and allows its customers to benefit from open
areas in the best possible way. Inorma brings you the
joy of living in 4 seasons with its advanced products,
protecting you against sun, rain and wind.

İnorma farkıyla 4 mevsim hayatın
keyfini yakala...

Enjoy life in 4 seasons with İnorma...

İnorma Yapı Sistemleri Türkiye’nin önde gelen motorlu tente

Inorma Building Systems is one of Turkey’s leading motorized

ve gölge sistemleri imalat-uygulama firmalarından biridir. 2013

canvas and shading systems production-application

yılında kurulan İnorma, dünden bugüne tecrübesi ve dünya

companies. Founded in 2013, Inorma is amongst the leading

standartlarında üretim sistemi ile sektörün lider markaları

trademarks of the sector with its long-standing experience

arasında yer almaktadır.

and world-standard production systems.

Yurt içi ve yurt dışında kendi geliştirdiği endüstriyel ürün

Providing creative solutions for specific needs with the

çeşitleri ile ihtiyaca yönelik yaratıcı çözümler sunan İnorma,

industrial product spectrum it develops locally and abroad,

tecrübeli ekibi ve sunduğu kalıcı çözümleriyle müşteri

Inorma provides a customer-oriented service with its

memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktadır. İmza attığı

experienced team and permanent solutions.Prioritizing quality

projelerinde kalite ve yenilikçi yaklaşımı ön planda tutan

and innovative approach in its projects Inorma, performs all

İnorma, tüm hizmetlerini yıllar boyu sürecek kalıcılık anlayışıyla

services with a sense of permanence that will last for years.

gerçekleştirir. Kuruluşundan bu yana müşteri mutluluğunu

Inorma attaches importance to customer satisfaction since

önem veren İnorma, kişiye özel yaklaşımı ve kaliteden ödün

its foundation, Inorma has gained the sector’s trust through

vermeden sunduğu uygun fiyat yaklaşımı ile sektörün haklı

the affordable price approach it takes while retaining its

güvenini kazanmıştır.

customization principle and quality.

Çalışmalarında ‘‘çevreye saygı insana saygıdır’’ vizyonu ile

Acting with the vision that “respecting the environment

yola çıkan İnorma, projelerinde estetik detayları sanatsal

is respecting people”, Inorma attaches importance to

bir tasarım içinde hayata geçirmeye önem verir. Kalite ve

actualizing aesthetic details in an artsy design in its projects.

konforun adresi İnorma, müşteri ihtiyaçlarına göre oluşturduğu

he destination for quality and comfort, Inorma prefers the

çözüm önerilerinde seçtiği ürünlerde sağlamlık ve dayanıklılık

most advanced technological products of this era in terms of

açısından çağın en ileri teknolojik ürünlerini tercih eder.

durableness and durability in the solutions it creates based on
customer needs.

Yaşam alanlarında İnorma farkını tercih eden müşterilerimize,
dünyanın dört bir yanında bizimle çalışan tüm bayilerimize

We would like to thank our customers who prefer the Inorma

ve bütün çalışma arkadaşlarımıza İnorma olarak teşekkür

distinction in their living spaces, all branches working with us

ediyoruz. Web sitemizde sizler için hazırladığımız fikir ve

across the world and all our coworkers. You can view the ideas

çözüm önerilerini görebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

and solution offers we have prepared for you and contact us
on our website.

Referans projelerimize buradan ulaşabilirsiz.
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Katlanır Tente Sistem Kumaşının Teknik Özellikleri
Kaplama Türü: PVC kaplama
Aleve Karşı Dayanımı: Alev almaz ve yürütmez
özellikte EN 13501-1 Standardı
Ağırlık: Min. 860 g/nr
Çekme Mukavemeti: 1500 N / 50 mm
Yırtılma Mukavemeti: 100 N
Yapışma Özelliği: 60 N / cm
Soğuk Hava Direnci: -30 °C
Sıcak Hava Direnci: +70 °C
Işık Geçirgenliği: UV ışını geçirmeyecek özellikte olup,
EN ISO 105 B02 standardı belgesine sahip
İplik Sayısı: >550 dtex

Retractable Pergola

Açık havanın eşsiz ferahlığı...

Inimitable freshness of open air...

Aynı zamanda konforun ve doğanın sürprizlerine karşı

At the same time, against the surprises of comfort and nature

güvende olmanın keyfi... Tüm bunlara aynı anda sahip olmanızı

the joy of being safe ...The product that enables you to have

sağlayan şeyin adı: Pergola Tente...

all this at once is: Pergola Awning.

Pek çok insan dış mekanda vakit geçirmeyi sever. Fakat hava

Many people enjoy spending time outdoors. However,

şartlarından korunmak sanıldığı kadar kolay değildir. Her

protecting from weather conditions is not as easy as it seems.

türlü hava durumu aniden belirip tadınızı kaçırabilir. Tam da

All kinds of the weather can appear suddenly and ruin your

bu noktada devreye pergola tente girmektedir. Pergola tente

day. At this point, pergola awning becomes a part of an

açılır kapanır bir sistem olarak tanımlanır. Sizi, sevdiklerinizi

activity. Pergola awning is defined as a folding system. It is

ve mobilyalarınızı yağmurdan ve güneşten korumak için

designed to protect you, your loved ones and your furniture

tasarlanmıştır. Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı yapısı

from rain and sunlight. he product’s high-strength aluminum

elektrostatik toz boyayla boyanmış iskeletle tamamlanmıştır.

composite structure is completed with an electrostatic
powder painted carcass.

Pergola tente sahip olduğu PVC bloklar sayesinde her türlü
hava koşuluna karşı dayanıklıdır ve su geçirmeme özelliğine

Pergola awning is durable to all kinds of the weather thanks

sahiptir. Yalnızca bu özelliği ile bile yaşam standartlarınızı

to its PVC blocks and it has impermeableness. Even with this

önemli ölçüde yükseltir. Peki hepsi bu kadar mı?

feature only raises your life standard significantly. So is that
all?

Pergola tente, klasik tente anlayışının aksine oldukça güçlü ve
modern bir yapıya sahiptir. Kış bahçeniz sizi kısıtlıyor olabilir.

Pergola awning, contrary to the classical awning concept,

Pergola tente ise sizi özgürlüğün en mümkün sınırlarına

is very strong and has a modern structure.Kış bahçeniz sizi

ulaştırır. Yaz günlerinde ise sıradan tenteler işlerinizi ve

kısıtlıyor olabilir. Pergola awning brings you to the most

keyfinizi sıkıntıya sokabilir. Pergola tente sayesinde tüm bu

possible limits of freedom. On the summer days, ordinary

sorunlarınız bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldırılır. Gergi

awnings can disturb your business and pleasure. It puts all

için özel üretilmiş Alman triger kayış sistemi ve paslanmaz

your problems behind one for good thanks to pergola awning.

inox bağlantı vida ve pimleri sayesinde maksimum güvenliğe

It is a product with maximum safety thanks to stainless inox

sahip bir üründür. Uzaktan kumandalı motor desteği, sizlere

connection screws and pins and custom-engineered German

konforun en derin hazzını yaşatır. 5 yıl garantiye sahip pergola

timing belt system for tenter.Remote control engine support

tente, özel estetik görünümü ile mekanlarınıza yepyeni bir

gives the deepest pleasure of comfort to you.The pergola

soluk getirir.

awning, which has a 5-year warranty, offers a brand new
brings breath.

Referans projelerimize buradan ulaşabilirsiz.
You can reach our reference projects here.
www.inorma.com.tr/projeler
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Diğer Özellikler
Sistem üzerinde yer alacak motorlar radyo frekans
kontrollü ve uzaktan kumanda ile çalıştırılmaya
uygundur.
- Kullanılacak olan motor 5 yıl garanti kapsamındadır.
- Sistem ön profili yağmur deresi son noktasında
kullanılacak motor sayesinde gergin durumda
bulunacak bu noktada motor geri gelmeyi önleyerek
frenleme yapabilecek kapasitededir.
- Her açıklık için ayrı ayrı motor kullanılacak olup
kullanılacak olan motorlar dakikada en az 11 devir
yapabilecek özelliktedir.
-Dış etkenlere karşı en az ip 44 koruma sınıfındadır.

Retractable Pergola

Pergola Montajı

Pergola Profilleri

Retractable Pergola Motage

Retractable Pergola Profiles

Kalın Ray Profili
Thick Rail Profile

Büyük Su Oluğu Profili
Large Water Gutter Profile

Other Features
-The motors on the system are suitable operate by remote
control and radio frequency control.
- The motor to use is under 5 year warranty.
- The System front profile at the end of the rain stream tense
thanks to the motor to be used

Direk Profili
Column Profile

at this point to be found, by preventing the motor from
coming back capable of braking
- The motor will be used separately for every space and
- The motors to be used are capable of at least 11 revolutions
per minute.

Referans projelerimize buradan ulaşabilirsiz.

- It is at least rope 44 protection class against external factors.

You can reach our reference projects here.
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Diğer Özellikler

Other Features

- %100 su geçirmez

- 100% waterproof

- Güneş koruması

- Sun protection

- Rüzgara dayanıklı

- Wind resistant

- Yanal muhafaza

- Lateral guard

- Modüle edilebilir

- Can be modulated

- Özelleştirilebilir

- Customizable

- Hızlı kurulum

- Quick installation

Yönlendirilebilir Bıçaklar
Steering Blades

Bioclimatic Pergola

Ismarlama Çözümler, İhtiyaçlarınıza
göre uyarlanmış sınırsız olanaklar

Cumtome-made solutions, tailored to
your needs limitless opportunities

Modern tasarımlı dış mekan güneş, rüzgar, yağmur, kar ve

The modernly designed outdoor provides protection from

diğer elementlerden koruma sağlar. Dış mekan yaşamının

the sun, wind, rain, snow and other elements. It guarantees

olağanüstü kalitesini garanti eder.

extraordinary quality of outdoor life.

Bioclimatic Pergola Sistemi, modern tasarım ve yüksek

Bioclimatic Pergola System is characterized by modern design

düzeyde görsel ve termal konfor ile karakterizedir.

and a high level of visual and thermal comfort.

Dönen bıçaklar, faydalı havalandırma sağlarken, güneşten

While rotating blades provide beneficial ventilation. İt

mükemmel koruma sağlar. Bıçaklar, fazla suyu destek

provides excellent protection from the sun. blades are

kolonlarından kanalize etmek üzere tasarlanmıştır. Kaliteli

designed so as to channelize excess water from support

inşaat Uluslararası standartlara uygun olarak yapılır. Kuvvetli

column. It is done expediently international standard to

rüzgara karşı yüksek derecede direnç sağlar.

quality construction. Provides a high degree of resistance
against the strong wind.

Büyük açıklıklar, olağandışı arazi koşulları veya şantiyenin
özel talepleri durumunda, ihtiyaçlarınıza uygun özel

In case of the big spaces, extraordinary field conditions

çözümler sunuyoruz. Özel olarak tasarlanmış pergolalar,

or private demands of worksite.We offer special solutions

tüm taleplerinize mükemmel şekilde uyan benzersiz dış

tailored to your needs. Specially designed pergolas, unique

mekan alanları yaratarak pratik olarak sınırsız olanaklar

exterior that fits perfectly to all your demands practically

sunar. Bioclimatic Pergola’nın gücü ve kapasiteleri, sensörler,

limetless possibilities by creating space spaces presents. The

paneller, aydınlatma ve diğer aksesuarlar gibi tüm eklenti

power of bioclimatic pergola and capacities integrate with

konforları ile birleştirilmiştir. Yetenekli tasarımcı ve mühendis

all add on comfort as sensors,panels,lightening and other

ekibimiz, en zorlu projelerde bile mükemmel çözümü

accessories. Our team who talented designer and engineer

bulmamızı sağlar. Açık havada hayatın tadını çıkarın.

provide to find a way out to us even the most compelling
projects. Enjoy life in the open air.

Referans projelerimize buradan ulaşabilirsiz.
You can reach our reference projects here.
www.inorma.com.tr/projeler
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Rolling Roof

Tüm konuklarınız ile konforlu biçimde
temiz havaya ulaşın

Reach clean air easefully with all your
guests

Tüm mekanlara uygulayabileceğiniz rolling roof; tavanlarınızın

The rolling roof that you can apply to all places; it provides to

açılır, katlanır ve toplanır hale getirilmesini sağlıyor. Rolling

be openable,foldable and impoundable of your roof . Rolling

roof mekanlarda oldukça şık bir görünüm yaratan işlevsel

roof is a functional system that creating quite an elegant

bir sistemdir. Panellerin kendi etrafında dönmesi sayesinde

outlook at places. Thanks to the swing around of the panels,

mekanlarda havalandırma ve güneş oranını ayarlama işlemi

the process of ventilation and adjustment the sun ratio at

oldukça kolaylaşır.

places.

Tüm paneller kendi etrafında dönerek geriye doğru

All panels by swing around can be collected headward. This

toplanabilmektedir. Bu da bütünüyle açılabilen bir tavan

constitute a roof feature that opening entirely. Rolling roof

özelliği oluşturmaktadır. Rolling roof hem katlanabilen hem

is a necessary and unique product so as to both collected

de toplanabilen bir sistem olduğu için, eşsiz ve vazgeçilmez

and folding. Rolling roof has feature to be only product that

bir üründür. Rolling roof dünya üzerinde açılır tavan sistemi

provide sliding roof opportunity on the world. The carcase

imkanı sağlayan tek ürün olma özelliği gösterir. Rolling roof

profile that used in the rolling roof technics made with special

uygulamasında kullanılan karkas profilleri özel alüminyum

aluminum profiles. Stators(fixed parts) are charged by be

profillerle yapılmaktadır. Sabit kısımlar ise en uzun ölçü baz

taken as a basis the tallest measure. In the rolling roof system,

alınarak ücretlendirilmektedir. Rolling roof sisteminde tüm

standard ral colors that accord equally are used at all places.

mekanlara eşit ölçüde uyum sağlayan standart ral renkleri
kullanılır.

Places where can be applied best of the rolling roof system
are restaurants, cafes and similar businesses. Also, roof system

Rolling roof sisteminin en iyi uygulanabileceği yerler

is watertight and it has high-end security precautions. All

restaurant, cafe ve benzeri işletmelerdir. Ayrıca tavan

your guests have access to fresh air in comfort. Panels that

sistemi su geçirmez ve üst düzey güvenlik önlemlerine

can be opened at any time make easier both ventilation and

sahiptir. Tüm konuklarınız konforlu biçimde temiz havaya

adjusting sunn hemp. Likewise, it is a versatile usage system

ulaşabilmektedirler. Dilediğiniz an açılabilir olan paneller hem

because it also provides to shade possibility on tiring days in

havalandırmayı hem de gün ışığını ayarlamayı kolaylaştırır.

summer. Rolling roof is a product that has maximum quality

Aynı şekilde yazın yorucu günlerinde gölgelendirme imkanı

and wetproof. The durability of the product is increased by

da sağladığı için çok yönlü kullanıma sahip bir sistemdir.

using Epoxy and bulex screws in carcass floor mounting. The

Rolling roof, su geçirmeyen maksimum kaliteye sahip bir

system works a noticeable scale of inclination and it offers to

üründür. Karkas zemin montajında epoksil ve buldeks vidalar

spend comfy time in living space of users. In this way, saving

kullanılarak ürünün dayanıklılığı artırılmaktadır. Sistem belli

both time and cleaning becomes possible.

bir eğim ölçüsüyle çalışmaktadır ve kullanıcıların yaşam
alanlarında konforlu zaman geçirmelerini sunmaktadır. Bu

All lighting and heating systems can be mounted on the

sayede hem zamandan hem de temizlikten tasarruf etmek

product.

mümkün hale gelmektedir.
Referans projelerimize buradan ulaşabilirsiz.

Tüm aydınlatma ve ısıtma sistemleri ürünün üzerine monte

You can reach our reference projects here.

edilebilmektedir.
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Kış Bahçesi
Winter Garden

Sevdiklerinizle birlikte kışın en güzel
günlerinin tadını çıkarın

Enjoy the best days of winter with your
loved ones

Yoksa yepyeni anılar oluşturmak için en uygun vakitlerden

Or is it one of the best times to create brand new memories?

biri midir? Soğuğa, yağmura ve her türlü hava koşuluna karşı

Against cold, rain and all weather conditions peace is more

dayanıklı kış bahçeleri ile huzur daha da anlamlı... Kış bahçesi

meaningful with durable winter gardens. Winter garden is

soğuğa, yağmura, rüzgara ve her türlü hava durumuna karşı

made system toughly against cold, rain, wind and all kinds of

dayanıklı biçimde üretilmiş bir sistemdir.

weather conditions.

Kış bahçelerine pek çok cafede ya da ev ortamında rastlamak

It is possible to encounter winter gardens at mant cafes or

mümkündür. Bunun için ihtiyacınız en önemli şey, kışın yorucu

home environment. The most important thing you need

etkilerinden arındırılmaya hazır bir bahçenizin bulunmasıdır.

for this is to have a garden ready to be purified from the

Kışın en buğulu zamanlarında sıcacık içeceğinizi yudumlayarak

exhausting effects of winter. You can watch the rain by

yağmuru seyredebilirsiniz. Ya da kitabınıza göz gezdirirken

sipping your hot drink in the most steamy times of winter.

kar yağışının sessizliğini dinleme keyfine ulaşabilirsiniz. Kış

Or,while you leaf through (your book), You can enjoy listening

bahçesi sistemleri size en ideal ortamı sunmak için tasarlanmış

to the silence of the snowfall. Winter garden systems are

olup, üst düzey kalitede malzemeler ile üretilmiştir. Kış

designed to offer you the ideal environment and are produced

bahçesi sistemleri yağmura dayanıklı ve paslanmaz ürünlerle

with high quality materials.Winter garden systems are

donatılmıştır.

equipped with rain resistant and stainless products.

Bu eşsiz yapı sizi korumakla birlikte mekanlarınıza estetik bir

This unique structure also gives an aesthetic appearance

görünüm de kazandırır.Katlanır camlı kış bahçesi sayesinde

associated with protect to your places.Thanks to the folding

görsel olarak da zengin bir temaya kavuşmanız mümkündür.

glass winter garden it is possible to have a visually rich theme.

Son yıllarda taze bir soluk olarak görülen kış bahçelerinin

In recent years, the presence of winter garden that seen as a

varlığı mekanlarda yoğunluk kazanmıştır. Üstelik kış bahçesine

fresh blood get density in places. Furthermore, ‘ a real garden’

sahip olmak için ‘gerçek bir bahçe’ şart değil. Bahçe

is not necessary to having winter garden. A terrace that can

görünümüne kavuşabilecek bir teras ya da kullanılmayan ve

have a garden view or unused and a room that can be turned

bahçe haline getirilebilecek bir oda da aynı işlevi görmektedir.

into a garden also serves the same purpose. Working with an

Kış bahçesi tesis ederken uzman bir ekiple çalışılması ve

expert team while establishing a winter garden and attention

detaylara özen gösterilmesi uzun vadede güvenlik anlamında

to detail will mean safety in the long term is important.

önem taşır.
With a glass roofed winter garden, your unused places can
Cam çatılı bir kış bahçesi ile kullanılmayan mekanlarınız keyifli

turn into a pleasant environment. Watching the stars has

bir ortama dönüşebilir. Yıldızları seyretmek hiç bu kadar

never been easier. A winter garden created with products with

kolay olmamıştı! Özgün ve estetik görünüme sahip ürünlerle

original and aesthetic appearance is suitable and durable for

oluşturulan bir kış bahçesi uzun yıllar kullanıma uygun ve

usage for many years.

dayanıklıdır.
Referans projelerimize buradan ulaşabilirsiz.
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Giyotin Cam
Guillotine Glass

Modern ve zarif görüntüsü ile her
ortama uyum sağlar

It adapts to any environment with its
modern and elegant appearance

Giyotin Cam (Hareketli Küpeşte) otel, ev, mağaza,

You can use guillotine glass (moveable handrail) in hotel,

restorant, pastahane, kış bahçesi , teraslarda vb. yerlerde

home, store, restaurant, patisserie, winter garden, terraces etc.

kullanabilirsiniz. Diğer sistemlere göre daha kullanışlıdır.

It is more useful than other systems.It is designed in such a

Bir tuşla kapalı mekanı açık mekana çevirebilecek şekilde

way that it can turn the indoor space into an open space with

tasarlanmıştır. 3 kanatlı olarak yalıtımlı ve tek cam seçenekleri

a single button. It has single-glazing options and insulated

vardır. İster yarım ister tam açabilirsiniz. Sistem tercihe göre

as being 3-winged. You can open it halfway or fully. The

hem aşağıda hem de yukarıda toplanabilir. Kapalı iken su

system can be collected both below and above preferably. It is

ve hava asla geçirmez. Yalıtımlı cam ile mükemmele yakın

waterproof and weathertight while it is off. It gives less4-than-

sonuçlar verir. İnorma Giyotin Cam (Hareketli Küpeşte Sistemi)

stellar results with insulated glass. Inorma Guillotine Glass

emsallerine göre en sessiz çalışanıdır. Bunun sebebi özel

(Movable Handrail System) is quiet running engine comparing

tasarladığımız kayış ve dişli sistemidir.

to others.The reason for this is the belt and gear system that
we designed.specially.

• Sistemin tüm alüminyum profil aksamlarında kullanılan boya
anti-fingerprint (parmak izi bırakmaz ), leke tutmaz boyadır.

* Paint used in all aluminum profile parts of the system is anti-

• Yan dikme profillerinde hareketin olmadığı kanallar, özel

fingerprint, stainless paint.

tasarlanmış estetik kapak profilleri ile kapatılır.

* Channels where there is no movement in side post profiles

• Dikey ve yatay profillerin kalınlığı minimize edilerek, sistemin

are closed with specially designed aesthetic cover profiles.

şeffaflık seviyesi artırılmış ve maksimum panoramik görüntü

*By minimizing the thickness of the vertical and horizontal

sağlanmıştır.

profiles,transparency level of the system increased and

• Radyo Frekans Teknolojisi sayesinde sistemin tüm

maximum panoramic view provided.

fonksiyonlarını tek kumanda ile kontrol edilebilen tam

*Thanks to Radio Frequency Technology, Fully automatic

otomatik sistem.

system whose functions can be controlled by a single remote.

• Parçalı yan dikme profili ve bağımsız motor kutusu

*The whole system can be assembled simply thanks to the

sayesinde, tüm sistem çok kolay bir şekilde montaj yapılır.

split side strut profile and independent engine box.

Servis vermek gerektiğinde, sistemi tamamen sökmeden,

When it is necessary to provide service, without dismantling

sadece gerekli yerlere, istenildiği şekilde müdahale edilebilir.

the system completely, only necessary places can be

• Sessiz ve konforlu hareketi garanti eder. Panellerin

intervened as desired.

kenarlarına yerleştirilen tekerler, raylarda yer alan teker

*It guarantees quiet and comfortable movement. The wheels

kanallarında hareket ederek, sistemin dengeli şekilde hareket

placed on the sides of the panels procures to move to the

etmesini sağlar.

system balancedly by moving in the wheel channels on the
rails.

Referans projelerimize buradan ulaşabilirsiz.
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Rüzgar Kesici Cam
Wind Breaker Glass

Bahçenizin ve balkonunuzun konforunu
arttırın

Increase the comfort of your garden
and balcony

Kulandığınız terasın balkonun ve bahçenizin daha konforlu ve

Inorma Wind Breaker Glass, which render more comfortable

güvenli hale getiren İnorma Rüzgar Kesici Cam ayarlanabilir

and safe terrace,balcony and garden that used, renders safer

yükseklik ile acık bir teras ve bolkon seçeneği ile rüzgarlı ve

and more comfortable you are in environment with adjustable

soğuk havalarda yükseklik ayarlanabilir cam ile bulunduğunuz

height, an exposed terrace and balcony option.

ortamı daha güvenli ve konforlu hale getirmektedir.
You can improve the comfort of your terrace, garden and
Bakım gerektirmeyen rahat ve kullanışlı İnorma Rüzgar Kesici

balcony with maintenance-free, comfortable and useful

Cam ile terasınızın bahçenizin ve balkonunuzun konforunu

Inorma Wind Breaker Glass.

arttırın.
Wind Breaker Glass System consists of two glass panels that
Rüzgar Kesici Cam Sistemi dikey olarak hareket eden iki adet

move vertically. The lower panel glass moves steady, the

cam panelden oluşmaktadır. Alt panel cam sabit , üst cam

upper panel glass moves vertical. You can adjust manually

panel dikey olarak hareket etmektedir. Rüzgarlık yüksekliğini

the height of windbreak. It is made of aluminum profiles and

manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Alüminyum profillerden

includes standard design laminated safety glass.

yapılmıştır ve standart tasarım lamine güvenlik camını içerir.

Referans projelerimize buradan ulaşabilirsiz.
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Cam Tavan
Glass Ceiling

Evinize özel çözümleri
hayal edin

Imagine custom solutions for
your home

Cam tavan sistemleri evlerine, iş yerlerine eşsiz bir görünüm

Glass ceiling systems are unique solution that provides a

kazandıran yegane çözümdür. Güneş insanın en önemli

peerless view at homes, workplaces.In addition to being the

besin kaynağı olmasının yanı sıra vücudun kendini organize

most important nutritional source of human, the sun also play

etmesinde de etkin rol oynar.

an active role in the body’s self-organization.

Cam tavan sistemleri sayesinde eviniz, iş yerleriniz daha

Thanks to glass ceiling systems, your home and workplaces

çok ışık alır bu sayede her zamankinden daha fazla enerjik

are more receive a lot of light by this means you will feel more

hissedersiniz. Sağlık yanını bir kenara bırakırsak; cam

energetic than ever. If we leave aside the health side; the

tavan sistemlerinin yoğun bir şekilde kullanılmasının en

most important reasons of intensive useage of glass ceiling

önemli nedenlerinin başında; yapılara eşsiz dekoratif bir

systems;giving the buildings a unique decorative appearance

görünüm kazandırması ve dahil olduğu her yapıya, prestij

and bringing prestige.

kazandırmasıdır.
Imagine special solutions for your home. You add beauty
Evinize özel çözümleri hayal edin. Geceleri yıldızların

your creativity, your home decoration with a penthouse where

keyfini çıkartabileceğiniz bir çatı katı, cam tavan sistemi ile

you can enjoy the stars at night, a glass ceiling system . You

yaratıcılığınıza, evinizin dekorasyonuna güzellik katın. Size

can get in contact with us to reach solutions special for you in

özel çözümlere en hızlı şekilde ulaşmak için bizimle iletişime

the quickest way.

geçebilirsiniz.

Referans projelerimize buradan ulaşabilirsiz.
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Katlanır Cam Sistemleri
Folding Glass Systems

Mekanlarda uyumlu ve şık görünüm
elde edin

Get a harmonious and stylish look in
places

Katlanır Cam Sistemleri, ev, iş yerleri ve diğer mekanlarda

Folding Glass Systems are the most aesthetic way to create

fonksiyonel ve şık ortamlar yaratmanın en estetik yoludur.

functional and stylish environments in homes, workplaces and
other places.

Katlanır Cam, olumsuz hava şartlarında kapalı tutularak
maruz kalınabilecek olumsuz dış etkenlere karşı etkin koruma

By keeping off in the case of adverse weather, folding glass

sağlamaktadır. Katlanır Cam Sistemleri ile mekanlardan dört

provides effective promotion against negative external factors

mevsim boyunca en işlevsel şekilde yararlanılabilmektedir.

that may be exposed. With folding glass, being available from
places the most functional way throughout the four season.

Sağlam ve güçlü yapısı ile ses ve ısı yalıtımına da katkıda
bulunmaktadır. Çeşitli renk ve tasarımları ile mekanlarla

It also contributes to sound and heat insulation with its

uyumlu ve şık görünüm elde edilmektedir.

solid and strong structure.With various colors and designs,
harmonious and stylish appearance with places are acquired.

Mimari tasarımları, konsepte uygun profil ve cam renk
seçenekleri ile görsel olarak mekanlara değer katmakla

Architectural designs, profile and glass color options suitable

birlikte, dış manzara kapanmadan ortamın keyfine

for the concept in conjunction with adding value visually to

varmanıza olanak sağlamaktadır.

places; it enable to enjoy the environment without close to
outside view.

Referans projelerimize buradan ulaşabilirsiz.
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Sürme Cam Sistemleri
Sliding Glass Systems

Dış manzaranız kapanmadan ortamın
keyfine varın

Enjoy the environment without closing
your outside view

Cafe, restaurant, bar, pastane, lokanta gibi ortamları

Sliding systems have become widespread in a short while in

güzelleştirmek ve nezih bir ortam yaratmak için sürgülü

order to beautify and create a decent environment such as

sistemleri kısa bir süre içerisinde yaygın bir hale gelmiştir.

cafes, restaurants, bars, patisseries, restaurants.

Eşiksiz Sürme Sistem,altaki rayın yüksekliği 1 cm dir giriş
ve çıkışlarda ayak takılmaması için tasarlanmış modern bir

Non-threshold Sliding System, the height of the lower rail is 1

sistemdir.

cm, It is a modern system designed for not to stumble on the
entrances and exits.

Alt kasa profili üzerinde hareket etmektedir. Eşikli ve eşiksiz
olarak tercih edilebilir.

It moves on the lower casing profile. It can be preferred to
threshold and non-threshold.

Mekandaki kısıtlamaları, istenmeyen görüntü ve alan kaybını
ortadan kaldırır. Ferah ve modern ortamlar sunar. Rüzgar,

It extinguishes restrictions in space, undesirable view and

yağmur, kar, toz, vb. olumsuz hava koşullarında özel profiller

loss-of-field.It offers spacious and modern environments. It

sayesinde dış etkilerden koruma sağlar.

provides to protection from external factors thanks to special
profiles in case of adverse weather such as wind, rain, snow,

Arzu edildiği hallerde istenilen yöne kayma imkânı sayesinde

dust, etc.

teshirde ve kullanımda ferah ve geniş ortamlar sunar. Kayar
kanatları sayesinde tamamen iç ve dış mekanlar arasında

It provides spacious and large environments at enamoring

bütünlük sağlar. Bu sistem için kullanılmakta olan 8-mm ve

and useage thanks to the possibility of sliding to the desired

4+12+4 ısı camlı temperli cam sayesinde tam bir güvenlik

direction when desired. Thanks to its sliding wings, it provides

sağlanır.

integrity between indoor and outdoor spaces. Thanks to the
8-mm and 4 + 12 + 4 glazed with thermopane tempered glass
is in use for this system, a full security is provided.

Referans projelerimize buradan ulaşabilirsiz.
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Fotoselli Kapı Sistemleri
Photocell Door Systems

Yerli Model

Indigenous Model

Elektronik kontrolünitesi ve kapı hareketleri software yazılım

Electronic control module and door movements work by

sistemi ile desteklenerek çalışmaktadır. Mekanizma gürültüsüz

being supported with software system. The mechanism is

ve sarsıntısız çalışacak çekilde tasarlanarak imal edilmiştir. İlk

manifactured by designing to work noiseless and vibrationless.

kurulum aşamasında verilen parametreler doğrultusunda sistem

In line with the parameters given in the first installation steps,

encoder ile hafızaya almakta ve değiştirilen parametreleri de

the system stores with encoder and it provides the optimum

hafızasına ekleyerek optimum çalışmayı sağlamaktadır.

working by adding its memory exchanged parameters. (such

(açılma, kapanma, yavaşlama, limit switch, vs.. ayarları gibi)

as opening, closing, deceleration, limit switch settings etc.)

Dijital Kapı Konum Seçme Sellektörü

Digital Door Position Selector Sensor

Kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği şekilde, digital olarak

The user can choose the digitally designed door control system,

tasarlanmış kapı control sistemini seçebileceği, başkaları

which can be easily used by the user, can be locked with a

tarafından kullanılmayı engellemek için şifre ile kilitlenebilen,

password to prevent use by others, In a structure that reports

KAPI ARIZALARINI ışık ve sembul led’leri ile bildiren yapıda

DOOR FAULTS with light and symbol LEDs is an electronic

tasarlanmış bir elektronik kontrol cihazıdır. Ayrıca kapının

control device designed. Also it has a HIGH-TECH technology

açılma ve kapanma hızlarını, duraklama mesafelerini, tüm

which having do without opening the mechanism lid system,

potansiyometre

switch setting, all potentiometer settings,discontinuance

ayarlarını,

switch

ayarlarını

mekanizma

kapağını açmadan yapma sistemine sahip HIGH-TECH bir

distances,opening and closing speeds of the door.

teknolojiye sahiptir.
The user can choose below mentioned features conveniently.
Kullanıcı aşağıda belirtilen özellikleri çok rahat seçebilir.

• Activation of internal and external radar (two-sided traffic

• İç ve dış radarın aktif hale getirilmesi (kapıda çift taraflı trafik

flow at the door).

akışı)

• Nullification of internal or external radar (one-sided traffic

• İç veya dış radarın iptal edilmesi (kapıda tek taraflı trafik akışı)

flow at the door).

• Radarların tamamen iptal edilmesi (kapıda trafik akışına izin

• Nullification of the radar completely (no permit to traffic flow

olmaması)

at the door.)

• Kapının tamamen açık bırakılabilmesi

• The leaving open of the door completely.

• Kapının gece kilitlenebilmesi

• Being lockable of the door at night.

• Eczane konumuna alabilme (Kapının 10cm açılabilmesi

• Reaching the pharmacy position (10 cm opening position of

konumu)

the door).

• Kış konumu (kapının yarım açılabilme özelliği)

• Winter position (half opening feature of the door)

Referans projelerimize buradan ulaşabilirsiz.
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Zip Perde
Zip Screen Systems

Zip perde keyfinizi bozan tüm sorunları
ortadan kaldırır

Zip screen eliminates all the problems
that spoil your pleasure

Geniş ve büyük pencerelere sahip olmanın pek çok avantajı

There are many advantages of having large and wide windows.

vardır. Fakat aynı şekilde zorlukları da vardır. Mevsim koşulları,

But there are also difficulties. Seasonal conditions, light

ışık yansımaları ve benzeri... Zip perde keyfinizi bozan tüm

reflections and so on ... Zip screen is designed to eliminate

sorunları ortadan kaldırmak için tasarlandı! Mekanlarınıza

all the problems that spoil your pleasure! The zip screen that

hayat veren camlarınızı en iyi şekilde koruyan zip perde uzun

protects in the best manner your windows that refresh to your

yıllar kullanıma uygun olacak dayanıklılıkta üretilir ve montajı

places, is produced to suitable for use durableness for many

gerçekleştirilir. Son derece estetik bir görünümü vardır ve

years and is materialized to montage.It has an extremely

mekanlarınıza taze bir dokunuşta bulunur.

aesthetic appearance and gives a fresh touch to your places.

Zip perde kötü hava koşullarına ve mevsim değişikliklerine

Zip screen is designed suitably to bad weather conditions

uygun biçimde tasarlanır ve mekanlarınızda güvenle kullanılır.

and seasonal variations and it is used in safe in places. In an

Sıradan bir perdede bükülmeler ve verim alamama problemi

ordinary screen, there is a problem of bending and inefficiency.

yaşanır. Oysa ki zip perde tüm ihtiyaçlarınızı aynı anda
karşılayan üst düzey donanıma sahiptir. Dayanıklı yapısıyla

However, zip screen has higher-up equipment which meet the

da uzun yıllar kullanım sağlar. Basit ama fonksiyonel, hafif

all your needs at the same time. It provides to usage with its

fakat oldukça estetik bir üründür. Hem ısıtmadan hem de

durable structure for many years. it is simple but functional,

soğutmadan tasarruf ederek enerji gücünüzü katlar. Enerji

light but quite an aesthetic product. It is increased your energy

tasarrufunun yanı sıra mekana girecek ışığın yoğunluğunu

power by economizing both heating and cooling. It helps to

belirlemenize yardımcı olur. Mobilyalarınızı güneş ışığının

determine the intensity of the light to enter to place as well as

olumsuz etkilerinden koruyabilirsiniz.

energy saving. You can protect your furniture from the negative
effects of sunlight.

Ayrıca rüzgar ya da yağmur gibi ani doğa koşullarından da
kaçınmanızı sağlar. Bir işletme açma planınız mı var? Cafe,

Also,it provides to avoid sudden natural conditions such as

restaurant ya da belki küçük bir kış bahçesi tasarlayacaksınız.

wind or rain. Do you have a business plan ? May be, You will

Zip perde fonksiyonel yapısı ve cazip fiyat seçeneği ile

design a cafe, restaurant or a small winter garden. Zip screen is

yanınızda! Hava koşullarına dayanıklı yapısı ile mekanlarınıza

with you with functional structure and charming price options.

yeni bir soluk katar. Pek çok mekanda ilgi gören eşsiz bir ürün

It brings a breath of fresh air with its weather-resistant structure

olma özelliği taşır. Güneşten koruma perfomansı sayesinde

in your places. It is a unique product that attracts attention

mekanlarınızın ömrünü uzatır. Düzenli mikro delikleri

in many places. It prolongs your places’ life thanks to its sun

sayesinde zip perde kumaşı gerçek bir ısı filtresi görevi görür.

protection performance. Thanks to its regular micro holes, zip

Karartma kumaş üç katmandan oluşur ve su, hava ya da ışık

screen fabric act as an actual heat filter. The darkening fabric

geçirme durumlarına karşı dayanıklıdır.

consist of three layers and it is durable against water, air or
light permeation.
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Motorlu Tavan Zip Perdesi
Motorized Ceiling Zip Screen

Güneş ve rüzgarın olumsuz etkilerinden
korunmanızı sağlar

It provides to protect from the
negative effects of the sun and wind

Kolay kullanımıyla dikkat çeken ve son derece dayanıklı bir

Zip Screens, which are exceptionally durable a kind of curtain

perde çeşidi olan Zip Perdeler, güneş, rüzgar ve yağmur gibi

and attract attention with easier to use, are screens that

dış faktörlerden korunmak amacıyla tasarlanan perdelerdir.

designed in order to protect from external factors such as

Modern ve Estetik Görünümleriyle Dikkat Çeken Zip Perdeler

sun, wind and rain. Zip screens which attract attention with its

Teknolojik ve modern bir perde olan Zip Perdeler, ticari

modern and aesthetic appearance, Zip Screens, which are a

işletmeler, konutlar, alışveriş merkezleri gibi alanlarda sıklıkla

technological and modern curtain are preferred in areas such

tercih edilmektedir.

as commercial enterprises, residences, shopping malls.

Asıl amacı güneş ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmayı

Thanks to Zip Screens, whose main purpose is to provide

sağlamak olan Zip Perdeler sayesinde bu ve benzeri

protection from the negative effects of sun and wind,You can

problemlerinize estetik ve akılcı çözümler bulabilirsiniz. Zip

find aesthetic and rational solutions to this and the like to your

Perde modellerimizden dilediğinizi seçip yazlığınıza, kış

problems. Whether you can choose any of our Zip Screen

bahçenize veya evinize uygulayabilirsiniz. Yaşam alanlarınızı

models, you can apply it to your summerhouse,winter garden

daha kaliteli ve şık bir hale getirmek istiyorsanız İnorma‘nın

or home. If you want to render more quality and elegant to

Zip Perde modellerine mutlaka göz atmalısınız.

your living space, you should absolutely shoot a glance Zip
Screen models of Inorma.

Tavan perde sistemlerinde Somfy motor kullanmaktayız.
Kaliteli işçiliği ve talepleriniz doğrultusunda sunduğumuz

We use Somfy motor in ceiling curtain systems. Our products,

farklı renk ve model çeşitlerini harmanlayarak uyguladığımız

which we apply by blending types of models and different

ürünlerimiz iki yıl garanti kapsamındadır.

colors that we offer in accordance with your demands and
quality workmanship are under two-year warranty.
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