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YETKİLİ ÜRETİCİ BAYİİ

GOST

Dün olduğu g�b� bundan sonrada tüm �mkan ve desteğ�m�zle s�z müşter�ler�m�z�n yanında olmaya devam edeceğ�z.

Ürün ve h�zmet kal�tem�z� sürekl� gel�şt�rerek müşter� talep ve beklent�ler�n� en üst sev�yede karşılamak, Güçlü b�r 

�let�ş�m �le tüket�c�m�zle aramızda duygusal b�r bağ yaratmak ve müşter� sadakat�n� sağlamak, Yurt �ç� ve yurt 

dışında mağazalar z�nc�r�n� büyüterek en çok terc�h ed�len l�der ayakkabı z�nc�r� olmak, rekabet gücümüzü ve 

kârlılığımızı arttırmak.

V�zyon

F�rmamızın ulusal / uluslararası pazarda etk�nl�ğ�n� ve ver�ml�l�ğ�n� arttırmak amacıyla kend� uzmanlık alanımızda 

kend� yöntemler�n� sürekl� gel�şt�ren, sektörün öncülüğünü yapan, Türk�ye´n�n güven�l�r ve saygın kuruluşu olmak.

2005 yılında kurulan Kale Yapı, Türk�ye’n�n ve Gaz�antep’�n önde gelen firmalarından Karpen’�n Esk�şeh�r üret�c� 

bay�l�ğ�n�, Esk�şeh�r’dek� cam balkon, alüm�nyum doğrama, duşkab�n, alüm�nyum korkuluk, çel�k kapı ve garaj 

kapısı üret�c�s� ve uygulama bay�s� olarak pazardak� yer�n� almıştır.

M�syon  

Kurulduğumuz günden bugüne her zaman �lk planda tuttuğumuz t�car� ahlak �lkes�n� lışanlarımız ve kend� �ç�m�zde 

hep taze tutarak Kale Yapı’yı z�rveye taşımanın ve s�zler�n h�zmet�ne sunmanın gururunu yaşıyoruz.

Avrupa standartlarında kal�tey� hedef alan Kale Yapı, t�t�z üret�m anlayışı ve müşter� memnun�yet�n� �lke ed�nm�ş, 

kuruluşundan �t�baren Esk�şeh�r ve çevre �llerde �lçelerde hızlı b�r şek�lde büyümüş saygın b�r firmadır.

Kale Yapı Esk�şeh�r’de toplu konut projeler�n� PVC kapı ve pencere s�stemler�nde kal�tes� ve caz�p fiyat 

seçenekler�yle �lk terc�h ed�len firmalar arasında yer almaktadır.

HAKIMIZDA



PVC Pencere

Günlük yaşamın vazgeç�lmez maddeler�nden b�r tanes� h�ç kuşkusuz, pol�merd�r. PVC (Pol� V�n�l Klorür), çok büyük 

olan bu pol�mer a�les�n�n öneml� b�r üyes�d�r ve modern b�r sentet�k (yapay) malzemed�r. İk� doğal kaynak olan petrol 

ve tuz'dan üret�len PVC, t�car� anlamda �lk olarak gel�şen plast�klerden b�r�yd�. Günümüzde PVC, çocuk 

oyuncaklarından, su toplama ve dağıtma borularına, ş�şe ve torba yapımına, çeş�tl� spor malzemelere, otomob�l 

döşemeler�ne ve s�lecek s�stemler�ne, pencere profiller�ne, p�llere, elektr�k �zolasyon maddeler�ne, kablolara, kred� 

kartlarına, y�yecek kaplarına, kan torbası, serum tüpü, amel�yat eld�ven� ve kalp kateter� g�b� tıbb� malzemelere kadar 

modern yaşamımızda b�r çok değ�ş�k uygulamalarla çok gen�ş kullanıma sah�pt�r.

PVC KAPI-PENCERE

Pvc Kapı S�stemler� 

B�naların dış ortamlara bakan yüzeyler�nde kullanılmaktadır. Pvc kapılar �se balkon kapıları g�b� dış ortamlara açılan 

yerlerde kullanılab�ld�ğ� g�b� banyo ve wc kapıları g�b� �ç ortamlarda da kullanılab�lmekted�rler. rüzgar yüküne , hava 

ve su geç�r�ms�zl�ğ�  özell�kler� �le kapı kanat profil� kullanılması zorunludur.
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Yaprak Yeş�l� Gr� Gümüş Maun 

 

Koyu Meşe Altın Meşe Antras�t Gr�

Ç�ft Kanat S�stemler�

·G�zl� Kollu Yandan K�l�tlemel�

·G�zl� Kollu Alttan K�l�tlemel�

·Sürgülü Yandan K�l�tlemel�

Woswogen , Sürme S�stemler�

·Yarı Otomat�k

·Manuel

Tek Açılım S�stemler�

·Pencere ve K�l�tl� Kapı

Ç�ft Açılım S�stemler�

·Alttan K�l�tlemel�

·Yandan K�l�tlemel�

·4. Derece Güvenl�kl�

Pencere ve Kapı Donanım S�stemler�



·Sürme Doğrama ve Kapı S�stemler�

Alüm�nyum tüm �kl�m şartlarına dayanıklı olması, uzun ömürlü olması, rahat uygulanab�lmes� PVC'ye göre daha şık 

ve sağlıklı olması nedenler�nden dolayı doğrama s�stemler�nde sıklıkla kullanılmaktadır. Retaş alüm�nyum olarak ısı 

yalıtımlı ve ısı yalıtımsız seçeneklerle kapı, pencere ve sürme doğrama s�stemler� sunuyoruz. Bu ürünler �ç ve d�ş 

mekan kullanımına göre ayrı tasarlanır. S�stem dış ortam ses�n� m�n�mum sev�yede h�ssett�rerek rahat çalışan b�r 

mekan�zmaya sah�pt�r. 

·Katlanır Kapılar

·Kış Bahçes� S�stemler�

·Alüm�nyum Pencere S�stemler�

·Alüm�nyum Kapı S�stemler�

Alüm�nyum G�yd�rme Cepheler

G�yd�rme Cephe S�stemler� yapı malzemeler�n�n ısı transfer d�renc�n� arttırmak ve ısı transfer�n� azaltmak �ç�n 

kullanılır. Yapı b�r bütün olarak yalıtılmalı ve yalıtım tamamen yapılmalıdır. B�naların ısı yalıtım değerler� �y�leşt�r�lm�ş 

olmasına rağmen, özell�kle ısı kaçışının en yoğun olduğu yerlerde, bu g�b� durumlarda esk� b�nalarda ısı yalıtımı 

yapılmaktadır. Cephen�n esas olarak dışarıdan kaplanması zorunludur. B�nanın amacı, tüm yapı elemanlarını 

depolayan b�r kütle �nşa etmekt�r. Bu �şlem ısı depolama sağlar Aks� takd�rde, b�r ısı yalıtımı uygulandığında, ısı 

depolama malzemes� b�na �ç�nde olacaktır. Bu durumda, depolanan ısı m�ktarı oldukça sınırlıdır ve düşüktür
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Alüm�nyum korkuluklar dekorat�ft�r ve bakım �stemez. Isı yalıtımında terleme yapmaz. Boya gerekt�rmeyen 
özell�kler� �le kullanım ömrü yoktur. Pas tutmayan ve çürümeyen Alüm�nyum korkulukları her mevs�mde ve her 
�kl�mde sorunsuzca kullanab�l�rs�n�z. Alüm�nyum korkuluklar güneş ışınlarından ve mevs�m değ�ş�kl�kler�nden 
etk�lenmez. Alüm�nyum korkuluk çel�kten çok daha hafift�r ve çel�kten daha dayanıklıdır. 

·B�na, konut korkulukları

·Spor salonu küpeşteler�

·Okul, Hastane, Alışver�ş merkezler� korkuluk uygulamaları

·Parapet üstü korkuluk uygulamaları

·V�lla, Yalı özel lamalı, borulu ve camlı alüm�nyum korkuluk uygulamaları

·Havuz kenarı alüm�nyum küpeşte uygulamaları

·Korkuluk Uygulamaları

·Fransız Balkon, Teras korkuluk uygulamaları

·Üst geç�t, alt geç�t alüm�nyum korkuluk uygulamaları

Üret�m Konularımız: 

1.Alüm�nyum Korkuluk, Korozyona yüksek dayanıklılık göster�r, paslanma oluşturmaz.
2.Alüm�nyum Korkuluk, Sağlam ve hafift�r.
3.Alüm�nyum Korkuluk, Kullanım kolaylığı ve uygulama çeş�tler�ndek� seçeneklerle her yapıya uygunluk sağlar.
4.Alüm�nyum Korkuluk, Teras, balkon, havuz kenarları ve merd�ven g�b� alanlarda kullanılır. Yapılarınıza görsell�k ve 
estet�k katarak değer kazanmasını sağlar.
5.Alüm�nyum Korkuluk, İç ve dış mekanlarınızda rahatlıkla uygulanır. Yapılarınıza yük get�rmez.

Alüm�nyum Korkuluğun Avantajları:

ALÜMINYUM KORKULUK

ALÜMINYUM DOGRAMA 



Araştırma - gel�şt�rme faal�yetler�m�zle tüket�c�ler�m�z�n farklı yaşam b�ç�mler�ne ve kullanım alışkanlıklarına uygun, 

dünya standartlarında, �nsan ve çevre dostu ürünler oluşturmak  başlıca h�zmetler�ndend�r.
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· El�t Cev�z Rust�k Paneller

· Cev�z Rust�k Paneller

· Klas�k Kapılar

· Yangın Çıkış Kapıları

· B�na G�r�ş Kapıları

· Lüks PVC Kabartma modeller

· Lüks Ultralam Ser�

· Lüks Kabartma Ser�

· Renkl� Lam�noks Ser�

· Kromlu Lam�noks Ser�

· Rust�kl� Lam�noks Ser�

Ürünler�m�z

ÇELIK KAPI



·Her b�r kanatta toplam 8 rulman vardır. S�stem üstten monte ed�l�rse üsttek� 4 rulman “taşıyıcı” görevyapar, alttak� 4 

rulman “kılavuzlama” yapar. S�stem alttan monte ed�l�rse alttak� 4 rulman “taşıyıcı” görev yapar, üsttek� 4 rulman 

“kılavuzlama” yapar.

açısından kullanışlı ve farklı mekânların kullanım alanlarını gen�şletmes� açısından da

 2-4 yıl garant�l�d�r.

emperl� cam kullanımı �ç�n uygundur.

S�stem�n Tekn�k Özell�kler�:

·8mm ve 10mm patent� Kanaat Alüm�nyum'a a�t olan Alüm�nyum F�t�ller�m�z �le sararma sorunu ortadan kalkmıştır. 

Ayrıca Alüm�nyum F�t�ller�n dayanıklı yapısından dolayı ş�ddetl� rüzgar, sağanak yağmur ve yakıcı güneş ışınlarına 

karşı maks�mum sızdırmazlık elde ed�lm�şt�r. Patentl� Alüm�nyum F�t�ller�m�z ömür boyu garant� kapsamındadır. 

Maks�mum Kanat(Cam)Yüksekl�ğ�:2800mm

Maks�mum Kanat (Cam) Gen�şl�ğ� : 700mm

Maks�mum Kanat (Cam) Ağırlığı : 45kg

Alüm�nyum Kasa Ağırlığı & Uzunluğu : 10,00kg ; 6,50metre

Alüm�nyum Baza Ağırlığı & Uzunluğu : 6,30kg ; 6,50metre

Alüm�nyum Yan D�kme Ağırlığı & Uzunluğu : 3,00kg ; 6,00metre

GOLD Ser� Katlanır Cam Balkon S�stem� farklı �stek ve kullanım amaçlarına uygun olarak üret�lm�ş bu nedenle 

oldukça talep gören s�stemler�m�zden b�r�s�d�r. Tekn�k özell�kler�

fonks�yonel b�r yapıya sah�pt�r. 

·Gold ser� Katlanır Cam Balkon S�stem�m�z�n tekn�k yapısı hem 8mm hem de 10mmt

·Best ve Lüks S�stemler�nde de olduğu g�b�, bu s�stemde �sten�ld�ğ�nde üstten taşımalı, �sten�ld�ğ�nde alttan taşımalı 

olarak monte ed�lme �mkanına sah�pt�r.

·Kasa profil�, her b�r ayaktak� ç�ft rulmanı taşıyacak şek�lde, 2 kanallı olarak d�zayn ed�lm�şt�r.

·Temperl� cam kenarlarında kullanılan şeffaf fit�ller, kullanılan (kuzey/güney) cepheye bağlı olarak

·S�stem�n eloksal (naturel), beyaz, krem ve kahvereng� standart renk seçenekler� evcuttur. Gelen talebe bağlı olarak 

özel renk seçenekler� de uygulanab�l�r.
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CAM BALKON
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DUSAKABIN

Gel�şen teknoloj� ve artan müşter� talepler� doğrultusunda ürünler�n� yen�lemekte olup s�zler�n beğen�s�ne 

sunmaktadır.

Deney�ml� kadrosu ve Tam donanımlı tes�s� �le her zevke, her ölçüye ve her bütçeye cevap vereb�lecek ürün 

yelpazes�n� tüket�c�ler�ne sunmaya devam etmekted�r.

Camda Renk Seçenekler� :

·Şeffaf Cam 

·Füme Cam

·Sat�na Cam 

·Buzlu Cam

·Kumlama Cam

Oval Bükülmüş Kab�nler

Duvardan Duvara Düz 

Sab�t Açılır Köşeye uygun kab�nler

Alüm�nyum Renk Seçeneklerı:

·Parlak Alüm�nyum

·S�yah Alüm�nyum

·Sarı Alüm�nyum

·Beyaz Alüm�nyum 

  

·Ç�ft Kayar Sürgülü Kapı Şekl�nde

 Aç�lab�len (Relax)

·Duvara Bağlantılı S�stem

 

Tüm camlar 6 mm

İstenılen renge göre boyatılab�l�r.

Kaliteli Ve Pratik Montaj Hizmeti
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