


NYLOFOR MEDIUM 
Panel Çit  AVANTAJLARI

Güçlü kaynak yapısı ve galvaniz üzeri PVC 

kaplaması sayesinde maksimum korozyon 

direncine sahip panel sistemidir.

•  Uzun Ömür 

Yüksek kaliteli ve uygun maliyetli çözümler sunan 

Nylofor Medium serisi paneller, rijiditesi ve 

d a y a n ı m ı  i l e  t ü m  p r o j e l e r d e  g ü v e n l e 

uygulanabilir.

•  Rijidite ve Kalite 

Özel olarak geliştirilmiş aksesuarları sayesinde 

her türlü zemine kolaylıkla ve yüksek hızla montaj 

imkanı sağlayan Nylofor Medium, en çok 

kullanılan panel sistemidir.

•  Kolay Montaj

Nylofor Medium sistemi her projeye uygun olarak 

farklı yükseklikte paneller ile bunlara uygun 

aksesuarları sayesinde uygulandığı alanlarda 

kopmle bir çözüm sunar.

•  Tam Sistem Çözümü

Profesyönellerin en çok tercih ettiği ve uzun 

m e t ra j l ı  u y g u l a m l a rd a  ö n  p l a n a  ç ı k a n 

konut,projeleri ,  okul,  fabrika ve benzeri 

uygulamalarda en uygun çözüm.

•  Kullanım Alanı

Eni 2500mm olan Nylofor Medium paneller 

1030mm ile 2030mm arasında değişen ve tüm 

ihtiyaçlara çözüm sunabilecek yüksekliklerde 

üret i lmekted i r .  Pane l ler in  üst  veya  a l t 

kısımlarında 30mm yüksekliğinde çıkıntı olup, 

boylam ekseninde bulunan boğumlar panellere 

yüksek rijidite sağlamaktadır. Panellerde göz 

aralıkları 100x50mm olup, tel çapı 4.5mm dir.

•  Panel Sistemi

Paneller 60x60x1.5mm ölçülerindeki profillere, 

uygun kelepçe sistemi ile bağlanarak rijit ve 

sağlam çözümler elde edilir. Genelde uzun 

metrajlı projeler ve uygun fiyatlı çözümlerde 

kullanılan bu sistem her türlü zemine kolaylıkla 

uygulanabilmektedir.

•  Kutu Profil sistemi

Galvaniz telden üretilmiş olan Nylofor paneller, 

adelans arttırıcı ön işlemden geçirildikten sonra 

PVC ile kaplanarak korozyona karşı yüksek 

derecede mukavemet sağlanır.

•  Kaplama Tekniği

Nylofor Medium panelçit sistemi standart rengi 

RAL 6005 yeşil dir.

•  Renk Seçenekleri

NYLOFOR MEDIUM SİSTEM BİLGİLERİ

Panel Yüksekliği
mm

1030

1230

1530

1730

2030

Panel Genişliği
mm

2500

2500

2500

2500

2500

V Form Sayısı

2

2

3

3

4

Beton Zemine
Profil Yüksekliği mm

1000

1200

1500

1700

2000

Toprak Zemine
Profil Yüksekliği mm

1500

1700

2000

2200

2500



ÇİM ÇİT

Çim Çit uygulamaları, restorant girişleri, arka 

bahçeler inde,  cafe lerde,  park larda,  yo l 

kenarlarında vb. yerlerde uygulanabilir.

Yapay çim ile oluşan Çim Çit ürünlerimiz ile iç ve 

dış mekânlarda çit bölmeler oluşturabilirsiniz.

Çim çit uygulamaları görünüşüyle, estetiğiyle her 

alanda kullanılabileceği gibi oldukça sağlam ve 

uzun süreli dayanıklıdır. Genel olarak dış cephe ve 

mekân aksesuarları olarak tercih edilmektedir; 

çim cit mevcut bir tel örgü vazivesi görmekle, 

duvar yüzeyine, direk aralarına herhangi bir 

destekleyici unsurların bulunmadığı alanlarda 

bile panel olarak uygulanmaktadır.

Çim çit uygulandığı sahalara zengin 

bir görünüm kazandırarak, dekoratif 

şıklık sağlayarak, güvenlik açısından 

d a  o l d u k ç a  ö n e m l i  b i  r o l 

edinmektedir.

iletli Tel, yüksek güvenlik gerektiren alanlarda 

kullanılan ve tırmanmayı caydırıp, geciktirme 

sağlayan profesyonel bir çevre güvenlik 

çözümüdür.

•  Tel Yapısı ve Özellikler

-Sistem: Düzlemsel, Dairesel ve Helezonik

-Dairesel Çap: 45 / 60 / 75 / 90 cm

•  Kaplama, Galvaniz veya Paslanmaz

Tek başına veya mevcut çevre güvenlik çit 

sistemlerine monte edilebilen jiletli ve dikenli 

teller ile güvenliğinizi dahada arttırabilirsiniz.

•  Kullanım Alanı

JİLETLİ TEL

DİKENLİ TEL

Yüksek karbon oranlı telden üretilen ve her 10 

cm’de 4 düğümle oluşturulmuş işlevsel dikenli tel 

sistemi

•  Tel Yapısı ve Özellikler

Kaplama:  Çinko alaşımlı aluminyum kaplama.

Tel sertliği:  min. 1150 N/mm²

Dikenlerdeki tel sertliği:  700/900 N/mm²

Tel kopması:  min. 4230 N

Tel çapı:  1.70 mm Dikenlerdeki tel çapı: 1.45 mm

Ambalaj:  50 – 100 – 250 – 500 m

 Kaplama: Plastik Kaplama PVC Yeşil 6073

Tel ve dikenlerdeki tel sertliği: min. 700/900 N/mm²

Tel kopması: 2450 N

Tel çapı: 1.60 – 2.00 mm Dikenlerdeki tel çapı: 1.40 – 1.80 mm

Ambalaj: 50 – 100 – 250 m



KANATLI KAPILAR

AVANTAJLARI

Çevre çit sistemine uyum sağlayan Betafence 

kanatlı kapıları, özellikle bahçe, araç ve personel 

geçişlerinde en uygun çözümlerdir.

•  Çit Sistemlerine Uyum

Uygun aksesuarları sayesinde her türlü zemine 

kolaylıkla monte edilebilen kanatlı kapı sistemleri, 

özellikle düz olmayan zeminlerde uygun çözümler 

sunmaktadır.

•  Kolay Montaj

Kapı Genişliği
mm

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Kapı Yüksekliği
mm

800

1000

1200

1500

1700

2000

STANDART KANATLI KAPI ÖLÇÜLERİ

Tek Kanatlı Personel Kapısı Çift Kanatlı Garaj Kapısı

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Kapı Genişliği
mm

1000

1200

1500

1700

2000

2200

Kapı Yüksekliği
mm

KAYAR KAPILAR

AVANTAJLARI

Fabrika, depo, site ve benzeri kontrol altında 

tutulması gereken alanlarda çevresel çit 

sisteminin tamamlayıcı unsuru olan kayar kapılar, 

farklı boyut seçenekleri ile kalıcı çözümler sağlar.
Otomasyona uygun geçiş kontrolünü sağlayan 

kayar kapılar.

•  Profesyonel Çözümler

STANDART KAYAR KAPI ÖLÇÜLERİ

3000

4000

5000

6000

1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000

1000 / 1200 / 1500 /1700 / 2000

1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000

1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000

Kapı Genişliği
mm

Kapı Genişliği
mm

Trapez Sac, İnşaat ve şantiye alanlarının güvenliğe 

alınması, yapım aşamasındaki mekanların 

görüntülenmemesini amaçlı kullanılmaktadır.

•  Trapez Sac ile Saha Kapatma

Sadece şantiye alanları etrafında değil, geniş 

kitlelerin katıldığı tüm faaliyetlerde seperatör 

olarakta kullanılabilmektedir.

•  Çok Amaçlı Kullanım

Galvaniz kaplamalı olarak üretilen, dış hava 

şartlarında uzun yıllar dayanabilecek yapıda 

üretildiğinden birden çok kez zarar görmeden 

kullanılabilmektedir.

•  Uzun Ömür

MOBİL ÇİT

Mobil çitler özel aksesuarları sayesinde çok kısa 

sürede monte ve demonte edilebilen bir 

sistemdir.

•  Kolay Montaj

Mobil çit, çalışma alanlarının güvenliğe alınması, 

halkın katıldığı organizasyonlarda yönlendirme ve 

d ü z e n l e m e  a m a ç l ı  u y g u l a m a l a r ,  s p o r 

faa l iyet ler in in  çevre lenmesi  ve  benzer i 

uygulamalar.

• Kullanım Alanı



Çevre güvenlik ihtiyaçlarında uzun yıllar bakım 

gerektirmeden kullanımı olan yüksek dayanımlı 

çit sistemidir.

BORU DİREKLİ ÇİT

Boru çit direkleri istenilen yükseklikte, boyunlu 

veya düz olarak üretilebilmektedir.

Direkler 48 mm. veya 60 mm. çaplı borulardan 

imal edilir. İsteğe bağlı olarak elektrostatik boya 

veya rulo ile boyanır. Üç metre aralıklar ile beton 

zeminde flanş sistemi ve çelik dübelle montaj 

yapılır. Toprak zeminde 30x30x50 cm ebatlarında 

çukurlar açılarak zemine yerleştirilir, etrafı taş ile 

sıkıştırılarak betonlanır 15 direkte ve her köşe 

dönüşte karşılıklı çift boru direk payanda ile 

desteklenir. Boru direklerin dışarıda kalan düz 

bölümüne bir alttan bir ortadan birde üstten 

olmak üzere üç sıra gergi teli çekilir. Üzerine direk 

yüksekliği kadar istenilen göz aralığı ve kalınlıkta 

helezon örgü teli çekilir her bir metrede bir gergi 

tellerine bağlanır.

Direkler boyunlu ise isteğe bağlı olarak boyun 

bölümüne jiletli tel veya dikenli tel çekilebilir.

•  Boru direkler ile komple tel çit

uygulamasındaki yapılan işlemler

DEKORATİF PANEL ÇİT

Dekoratif Panel Çit sistemi, sağlamlığın yanı sıra 

çevre güvenlik ihtiyaçlarında dekoratif çözümler 

sunmaya yönelik olarak geliştirilmiş sistemlerdir.

Özel tasarımı ile her türlü projeye uyum  sağlayan, 

estetik görünümü ve dekoratif yapısı sayesinde 

kullanıldığı alanlarda değer katar.

•  Dekoratif

Kaplama teknolojisi en üstün seviyededir, özel 

yüzey işlem sonrası galvaniz üzeri polyester 

kaplaması sayesinde uzun ömürlü ve bakım 

gerektirmeyen profesyonel  ve dekorati f 

sistemlerdir.

•  Uzun Ömür

Her türlü zemine uygun profil sistemi sayesinde 

çok kolay monte edilebilen bir çit sistemidir.

•  Kolay Montaj

Değişik yüksekliklerde paneller ve bunlara 

uyumlu profilleri, montaj aksesuarları ve kapı 

çözümleri sayesinde tam bir çözüm sunan 

sitemdir.

•  Tam Sistem Çözümü

Profesyonel çit sistemleri sınıfında yer almakta ve 

s a ğ l a m l ı ğ ı n ı n  y a n ı s ı ra  ş ı k  t a s a r ı m ı  v e 

dekorasyonun ön planda tutulduğu tüm 

projelerde güvenli kullanılır.

Dekoratif Panel Çit Sistemleri özellikle tasarımın 

ve dekorasyonun ön plana çıktığı villa, özel çiftlik, 

toplu konut vb. alanların değerlerine değer 

katmak için kullanılır.

•  Kullanım Alanı



Panel çit sistemleri alternatifi olarak güvenlik 

ihtiyacına kalıcı ve uygun maliyetli çözümler 

sunmak amacıyla tasarlanmıştır .  Üretim 

teknolojisi sayesinde bakım gerektirmeyen 

ekonomoik çözümler sunar.

RULO ÜRÜNLER

KAYNAKLI TELLER ve

DİKENLİ TELLER

•  Rulo Çit Sistemler;

Galvaniz veya pvc kaplamalı sık göz aralıklı ızgara 

tel sistemi.

•  Endüstriyel kaynaklı teller;

Tek başına veya mevcut çevre güvenlik çit 

sistemlerine monte edilebilen dikenli teller ile 

güvenliğinizi daha fazla arttırabilirsiniz.

•  Dikenli Teller;

Tırmanmayı caydırıp geciktirmeyi sağlayan 

profesyonel bir çevre güvenlik çözümüdür.

50-100-250 m.lik rulolar halindedir.

PVC kaplı ve galvaniz olarak üretilebilmektedir.

RULO ÜRÜNLER

ÖRGÜ TELLER

İhtiyaç doğrultusunda istenilen göz aralığı, kalınlık 

ve yüksekliklerde, pvc kaplı ve galvaniz kaplı 

olarak imal edilmektedir. Pvc kaplı ürünler değişik 

renklerde üretilebilir.

Örgü tellerin hareket kabiliyeti sayesinde engebeli 

arazilerde kullanımı daha avantajlıdır.

Her türlü direk sistemine montaj yapılabilir.

•  İmalat

Her türlü çiftlik alanları, sınır tanzimleri, ekim için 

kullanılan bağ bahçe kenarları, spor sahalarında 

ve güvenliğe ihtiyaç duyulan her yerde.

•  Kullanım Alanı

Sipariş ölçülerine göre imalat özelliğine sahip fens 

telleri.

Göz Arası
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PVC KAPLI ÖRGÜ TELLER

Sıcak daldırma galvaniz üzeri kaplama
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SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÖRGÜ TELLERİ
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DEMİR DOĞRAMA

KAYNAK

Her türlü demir malzemesi ile çelik çatı, çelik 

konstrüksiyon, korkuluk kilo ile veya metre ile 

fiyatlandırılarak yerinede imalat veya atölyede 

imalat yapılarak montajı yapılır

İhtiyaç duyulan her alanda merdiven korkuluğu, 

çelik çatı, dış duvar korkuluğu.

•  Kullanım Alanı

Demir çelik ile yapılabilecek her alanda kullanılır.

•  Kullanılan Malzemeler;

Boru profiller

Kutu profiller

I demir profil

U demir profil

Lama demirler

DEMİR DOĞRAMA

FERFORJE

Her türlü ölçü ebatta duvar korkulukları, pencere 

korkulukları, merdiven korkulukları, ferforje 

kapılar iç mekanlarda ve dış mekanlarda 

kullanılabilecek tarzda dizayn edilerek siz değerli 

müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız.

Yaşam alanlarında, dekoratif ve güvenlik amaçlı 

olarak kullanılır ve yapılarınıza değer katar.

•  Kullanım Alanı

Ferforje yapılarınıza değer katar.

• Merdiven korkulukları

• Pencere korkulukları

• Balkon korkulukları

• Havuz korkulukları

• Çatı, teras korkulukları

• Bahçe korkulukları

• Ferforje kapılar

Siparişe göre yerinde ölçü alınarak özel olarak 

imal edilmektedir.


