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Kurşun Geçirmez Demir Doğramalar 



Sayfa 2 

Remak Kurşun Geçirmez Kapı-Pencereleri BR1 – BR7 arasında istenilen seviyede kurşun geçirmezlik sağlar.  

Konutlarda, askeri ve sanayi tesislerinde, güvenlik kulübelerinde, savunma sektöründe, konsolosluklar ve 

elçiliklerde güvenle kullanılır.  

 

Çelik ve paslanmaz çelik Forster profilleri ile ısı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız olarak  üretilir.  

Dış Cephe Isıyalıtımlı Kapı ve Pencereler, İsviçre malı Forster Unico serisi, ısı yalıtımlı galvanizli çelik profiller 

ve aksesuarları ile üretilecektir.  

Kurşun geçirmez  doğramalarda kullanılan Forster Unico serisi ısıyalıtımlı profiler ve cam çıtaları galvanizli 

çeliktir.  
  

 



Sayfa 3 

FB4 Forster UNICO profil sistemi  ile ürettiğimiz kurşun geçirmez çelik pencereler EN 14351-1 normuna 

göre CE belgesine sahiptir. Kurşun geçirmez doğramalar EN 1522 normuna uygun üretilmektedir. 

Kurşun geçirmez pencerelerimizdeki aksesuarlar Forster sistemine aittir, pencere kolu, yalıtım contaları, 

cam fitilleri Forster ürünüdür. Camlar BR4 kurşun geçirmez olarak üretilip ısıcam halindedir, düz cam 

veya extra clear cam seçenekleri bulunmaktadır.  

Isıyalıtım gerekli  olmadığında Forster Presto çelik profil sistemi ile FB4 kurşun geçirmez  doğramalar 

üretiyoruz. 

Giydirme  Cephelerde Forster Thremfix.vario çelik profil sistemi ile FB4 kurşun geçirmez doğrama 

üretiyoruz.  



Sayfa 4 

BR4    BR6     BR7     BR5     

Galvanizli çelik  ve  AISI304 paslanmaz çelik     



Sayfa 5 

FB4 Forster UNICO profil sistemi  ile ürettiğimiz kurşun geçirmez çelik kapılar ve camekanlar EN 14351-1 

normuna göre CE belgesine sahiptir. Kurşun geçirmez doğramalar EN 1522 normuna uygun üretilmektedir. 

 

Kurşun geçirmez kapılarımızdaki aksesuarlar Forster sistemine aittir, kilit, kapı kolu, yalıtım contaları, cam 

fitilleri Forster ürünüdür. Camlar BR4 kurşun geçirmez olarak üretilip ısıcam halindedir, düz cam veya extra 

clear cam seçenekleri bulunmaktadır.  

Kapı profillerinin kesiti 1,5mm et kalınlığındadır, 50x70mm ebadında 20mm bini cam binisi bulunmaktadır.  



Sayfa 6 

Kurşun Geçirmez Doğramalar 



Sayfa 7 

 

Remak  Soyguna Dayanıklı Kapı-Pencereler 

Soyguna karşı ve Zorla açmaya karşı DIN V ENV 1627 normuna uygun WK1, WK2 ve WK3 sınıfında kapılar 

üretiyoruz. 

Doğramalar hem içerden, hem dışardan her iki taraftan da saldırıya karşı dayanıklıdır. Güvenlik Sistemine uygun 

koruyucu özelliğe sahip hırdavatlar  DIN 18257 ES1  sınıfına uygun olarak seçilmektedir.    

 

RC1-RC3 Soyguna karşı dayanıklı kapılarımız tek kanat, çift kanat ve yanında sabit camekanlar olarak üretilir. 

Kapı ve pencere doğramalarınmızı komple kayaklıdır, kaynakların temizliğinden sonra doğramalara istenilen  

Ral renginde elektrostatik toz boya yapılır. Aksesuarları takılıp montaj yerine naylon ambalajlı olarak getiriyoruz. 

Montajdan sonra doğramalarımıza boya yada benzeri uygulama yapmadan korumaya alıyoruz. 
 

 

Soyguna karşı Güvenli Doğramalar 
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