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Bir dönem uzaklaştığımız demir doğramayı, Forster çelik profilleriyle tekrar 

sektöre sunuyoruz. Sürdürülebilir Mimarinin öncelikleri arasında olan çelik 

doğramalar, dayanıklılığı, taşıma gücü ve minimal kesitleriyle estetik 

üstünlüğe sahip. Galvanizli çelik ve paslanmaz çelik profiller ile tamamen 

kaynaklı doğrama üretimi yapıyoruz, modern cihazlar ve özel üretim 

metoduyla kusursuz ürün elde ediyoruz. Modern kapı pencere 

aksesuarlarının tümünü destekleyen Forster profilleri, çelik doğrama 

uygulamalarında mimarlara sonsuz çözüm sunuyor.  

 

Forster AG, 1874 yılında İsviçre’nin Arbon Kentinde kurulmuş ve soğuk 

şekillendirme yöntemiyle çelik malzemeden farklı kullanımlar için kapı-

pencere profilleri üretiyor. Forster  menteşe, kilit, kol, conta ve gerekli tüm 

aksesuarları profiller ile birlikte üreticiye sunuyor.   

 

Dış cephede Forster Unico ve Unico XS çelik profilleri ile geleneksel mimariye 

dokunuyoruz. Unico ısı yalıtımlı çelik profiller EN 14351-1 normuna 

uygun,  %100 geri dönüşümlü çelik malzemeden üretilir, ilave sentetik 

izolasyon malzemesi içermez, oldukça dayanıklı, ekolojik ve sürdürülebilir 

özelliğe sahip. Profiller olabildiğince dar kesitli ama taşıyıcı gücü yüksek ve  

büyük açıklıkları geçmek mümkün. Profil Sistemine ait modern pencere 

aksesuarları ve sızdırmazlık sağlayan contalar sorunsuz ve uzun ömürlü 

kullanım sağlıyor. Doğru cam kombinasyonu ile kullanıldığında  yüksek ısı 

yalıtım değerlerine ulaşılıyor.  

Doğrama yüzeyi imalattan sonra istenilen Ral renginde elektrostatik toz 

boya uygulaması yapıyoruz.  

 

Demir doğrama ile menteşeli kapılar, pivot kapılar, kaldır-sür kayar kapılar, 

basit kayar kapılar, kayar katlanır akordeon kapılar,  tek açılımlı pencereler, 

çift açılım pencereler, vasistas pencereler üretiyoruz. 

 

Isıyalıtımlı ve ısıyalıtımsız profil sistemleriyle çeşitli üretim yapıyoruz.  
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Remak Demir Doğramaları ve Geleneksel Mimari.    
Forster Unico  Isıyalıtımlı Profil Sistemi 
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Tamamladığımız Özel Villa Projeleri  
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Remak Demir Doğramaları  
ve Geleneksel Mimari    
Kayar-katlanır kapı sistemleri 
Giydirme cephe sistemleri 
  Giydirme cephe sistemlerinde bronz, paslanmaz çelik ve boyalı 

çelik metal ile büyük açıklıklar geçiyoruz.  

 

Cephenin tamamen açılması için kayar katlanır kapı üretiyoruz. 

Dar porfiller ile büyük açıklık geçmeye uygun statik yapıya sahip 

istenirse  ısıyalıtımlı  doğramalar ile kayar katlanır kapılar 

üretiyoruz. 

 

Özel seçilmiş kilit, menteşe, kol gibi aksesuarlarımız ile rahat 

kullanım sağlar içmekan ile dışmekanı birleştirir. 

 

Kanat sayısı ve kanat ölçüleri değişkendir. Çerçevelerin oldukça 

ince olması, kapalı konumdayken bile manzara  seyrini çok 

keyifli hale getirir. Kayar katlanır kapılar, balkon, teras ve 

bahçeye çıkış için ideal çözümdür. 



REMAK MAKİNA İNŞAAT TESİSAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 

Esenşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi No: 211   

34775 Y.DUDULLU ÜMRANİYE İSANBUL  

TEL : 0216 4667253  

FAX: 0216 4667254 

Web:   www.camliyanginkapisi.com www.remak.com.tr 

E.mail : info@remak.com.tr  

http://www.camliyanginkapisi.com/
http://www.remak.com.tr/
mailto:info@remak.com.tr

