Hakkımızda
Firmamız 1978 yılında demirdoğrama sektöründe faaliyete başlamıştır. Daha sonra Alüminyum Doğrama, Pvc Kapı ve Pencere Sistemleri Üretici Bayiliği, Pvc Kapı ve Pencere Sistemleri İç Anadolu
Bölge Distribütörlüğü, Cam Balkon, İnşaat Sektörü, Pvc Sandwiç Panel Bölge Distribütörlüğü , Pladeck inşaat kalıbı gibii sektörleri ile ürün yelpazesini ve faaliyet alanını genişleterek profesyonel
ekibiyle ‘’Kaliteli Sorunsuz ve Zamanında iş ‘‘ anlayışıyla başarılı hizmetler vermektedir.
Kuruluşundan bugüne teknolojik ve sektörel gelişmelerin ve yeniliklerin yakın takipçisi olup bu yönde bilgi birikimini ve gelişimini sürdürmektedir.
Firma olarak en iyi reklam ‘’ Müşteri memnuniyeti’’ anlayışı ile malzeme seçiminde titizliği, dürüst ticaret konusundaki hassasiyeti ve müşterilerimizden aldığı güven ile sağlam ve emin adımlarla
müşterilerimize her zaman en iyiyi, en uygun fiyatla sunmayı hedefliyoruz.
Modern yapı anlayışıyla kısa zamanda başarıya ulaşarak siz değerli müşterilerimiz güvenini ve dostluğunu kazanıp sektörde yerini almıştır.
Kalite anlayışında hiçbir taviz vermeyen ve birinci ilkesi müşteri memnuniyeti olan firmamız sizlere uzun yıllar hizmet vermeye devam edecektir.
Yetki ve sorumluluk paylaşımını önemseyen çalışanları bir araya getiren yönetim ve personel kadrosu özenle seçilmekte olup, müşterilere verilecek hizmetin üstün düzey ve kalitede olması
amaçlanmıştır. Her DOĞRUPEN ürünü senelerin getirdiği tecrübe ve yaratıcılığın sonucudur. Bunu pencere ve kapılarınızdaki işçilikle görebilir, konfor, ses, ısı izolasyonu ve eşsiz performanslarında
hissedersiniz.

Üretim

cnc işleme merkezli üretim hattımızda 0 ‘a yakın hata ile kaliteli üretimler yapmaktayız.Üretim hattımızın hızı sayesinde siparişlerinizi zamanında teslim etmekteyiz.Tali bayilerimize istedikleri
ölçü ve ebatlarda hazır doğrama hizmeti vermekteyiz.

mıt

PVC Kapı ve Pencere Sistemleri

Geleceğe Bizim
Pencereden Bakın...
PVC Kapı ve Pencere

PVC Balkon Kaplama

PVC Wolksvagen Serisi

Sizin projeleriniz ya da bizden istediğiniz modeller doğrultusunda, siz müşterilerimize uygun fiyat , kaliteli ve zamanında iş teslimi anlayışı ile PVC Pencere ve Kapı sistemlerini
üretmekteyiz.

PVC Kapı ve Pencere Sistemleri

Estetik ve Doğa
İç içe...
PVC Sürme Serisi

PVC Çift Açılır Sistemler

PVC Katlanabilir Kapı pencere Sİstemleri

Standartlara uygun bir biçimde üretim ve montaj sürecinden gecen pvc kapı pencereler kaliteli bir ısı yalıtımı sağlar.Isı yalıtımı sayesinde enerji kaybını önleyen pvc çevreci
bir özelliğe sahiptir.

2001 yılından itibaren sektörün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacı ile PVC sektörünün öncü ve en eski firmalrından birisi olan Technowin i de bünyesine alarak faaliyetlerini adopen
plastik A.Ş adı altında sürdürmektedir.

TW 70 Serisi

TW 60 Serisi

TWS 232 Sürme Serisi

70 mm profil genişliği
5 odacıklı sistemi sayes,nde mükemmel ısı, ses ve su
izalasyonu
Tüm mevsim şartlarına karşı dayanıklılık
Kendinden destekli prfoili (CRP) ve TPV gr, contalı
profilleri sayesinde düşük stok maliyeti ve süratlı imalat
Farkılı kalınlıklardaki gri contalı cam çitaları ile tek cam
(4-6 mm) ve ısıcam (20-24-30-32 mm) uygulama
imkanı
Şaşırtmalı su tahliye sistemi
Ahşap desenli laminasyon uygulaması
Ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından test
edilen ve onaylanan kalite

60 mm profil genişliği
4 odacıklı sistemi sayes,nde mükemmel ısı, ses ve su
izalasyonu
Tüm mevsim şartlarına karşı dayanıklılık
Kendinden destekli prfoili (CRP) ve TPV gr, contalı
profilleri sayesinde düşük stok maliyeti ve süratlı imalat
Farkılı kalınlıklardaki gri contalı cam çitaları ile tek cam
(4-6 mm) ve ısıcam (20-24-30-32 mm) uygulama
imkanı
Şaşırtmalı su tahliye sistemi
Ahşap desenli laminasyon uygulaması
Ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından test
edilen ve onaylanan kalite

TWS 232 Sürme Tek Ray Teknik Özellikleri
92,5 mm genişlikte tek raylı alternatif kasa ile 50 mm
genişlikte kanat profili
Üç geniş odacıklı ve şaşırtmalı su tahliye sistemi ile
mükemmek ısı, ses ve su izalasyonu sağlar.
Farkılı kalınlıklardaki gri contalı cam çitaları ile tek cam
(4-6 mm) ve ısıcam 20 mm uygulama imkanı
Ahşap desenli laminasyon uygulaması
Ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından test
edilen ve onaylanan kalite
TWS 232 Sürme Çift Ray Teknik Özellikleri
75 mm genişlikte çift raylı kasa ile 50 mm genişlikte
kanat profili
Üç geniş odacıklı ve şaşırtmalı su tahliye sistemi ile
mükemmek ısı, ses ve su izalasyonu sağlar.
Farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çitaları ile tek cam
(4-6 mm) ve ısıcam 20 mm uygulama imkanı
Ahşap desenli laminasyon uygulaması
Ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından test
edilen ve onaylanan kalite

İNŞAAT

Ekonomi ve Konfor
Bir arada...

Modern yapı anlayışıyla müşterilerimizden aldığımız güven ile sağlam ve emin adımlarla her zaman en iyiyi, en uygun fiyatla sunmayı hedefliyoruz.

Ferforje Demir Doğrama

Estetik ve Tasarımı
Demirle Buluşturuyoruz...
Pencere Korkulukları

Kapı ve Merdiven Ferforjeleri

Balkon Korkulukları

Sizin projeleriniz ya da bizden istediğiniz modeller doğrultusunda, Çelik kontrüksyon, Balkon, Bahçe, Merdiven, Cam önü kapı , iç ve dış zemin doğrama profil kör kasaları ve
her türlü aksesuarlarınız en güzel şekilde uygulanıp beğenizine sunulmaktadır.

Cam Balkon Sistemleri

Yeni Nesil
Cam Balkon Sistemleri
VİTRİN SERİSİ

SÜRME SERİSİ

PRESTİJ SERİSİ

İstenildiği zaman tamamen açılabilir bir sistemdir.
Yapıya modern ve estetik bir görünüm verir. Glory
Golden vitrin sistemleri’nde eşik olmaması kullanıcılar
açısından avantaj sağlar.Park yeri (Havuz) kullanılmadan
camlar istenilen yöne veya ortadan tek teker kullanılarak
açılabilir.Panelleri sistem içerisinde tek tarafa veya her
iki tarafa toplanabilir; bu da kullanım kolaylığı sağlar.

Dar balkonlarda balkon alanını aynen korumaktadır.
Balkona çıkış noktalarına engel olmaz cam birleşim
noktalarında şeffaf uv ışınına duyarlı contalar sayesinde
içeriye su, rüzgar ve toz geçirmez. Alt kısımlarında
kullanılan rulmanlar vasıtası ile kolaylıkla ve sessiz
olarak çalışır.

Prestij Cam Balkon Sistemlerinde, Eloksal (naturel),
beyaz, krem, kahverengi olarak standart renkler
mevcuttur. Arzu edildiği takdirde özel renk uygulanabilir.

Alüminyum Doğrama &
Dış Cephe Kaplama

Sağlam, Uzun Ömürlü ve
Estetik Bir Ürün,
ALÜMİNYUM PENCERE & KAPI SİSTEMLERİ

ALÜMİNYUM KOMPOZİT CEPHE

ALÜMİNYUM CAM KAPLAMA

İstenildiği zaman tamamen açılabilir bir sistemdir.
Yapıya modern ve estetik bir görünüm verir. Panelleri
sistem içerisinde tek tarafa veya her iki tarafa
toplanabilir; bu da kullanım kolaylığı sağlar.

İstenildiği zaman tamamen açılabilir bir sistemdir.
Yapıya modern ve estetik bir görünüm verir. Panelleri
sistem içerisinde tek tarafa veya her iki tarafa
toplanabilir; bu da kullanım kolaylığı sağlar.

İstenildiği zaman tamamen açılabilir bir sistemdir.
Yapıya modern ve estetik bir görünüm verir. Panelleri
sistem içerisinde tek tarafa veya her iki tarafa
toplanabilir; bu da kullanım kolaylığı sağlar.

PVC Panel

ISI KAYBINIZA
Çözümler bizde...
Beyaz PVC Düz Panel 20 mm-24mm

Renkli PVC Düz Panel 20 mm-24 mm
Altınmeşe-Maun

Maun Kaplama 20 mm-24 mm

Kapı ve pencere doğramalarında(pvc Alüminyum ve demir doğramalarda ) lambiri yerine her çeşit iklim şartlarına, ısı, ışık ve darbeye dayanıklı Pvc paneller kullanılmaktadır.
10 mm PVC lambri =U (k) = 4,2 W/m²K - 20 mm PakPanel PVC =U (k) =1,3 W/m²K
20 mm Pvc panel kullanılarak lambiriye oranla 3 kat daha fazla ısı yalıtımı sağlayıp son kullanıcıya konforlu ortamlar sunmaktayız.

PVC

İnşaat Kalıbında
Devrim.
Brüt beton elde edilir.

Hafiftir, söküm ve kurumda kolay kolay.

Projeye özel boy ve üretim yapılabilr.

Pladeck’in mekanik özellikleri yüklemenin süresine bağlı değildir. Değişken yüklemeler PLADECK ‘ in yorulmasına yol açmaz.
Su nem ve hava şartlarından etkilenmez. Yangna karşı dayanıklıdır. Alev almaz

Referanslarımız
Konya Müsiat Evleri Ddemir Doğramaları

Adar İnşaat

Pembe Triko

Havzan

Gülnur Siteleri

Seden Triko

Yeşil Site Konakları Demir Doğramaları

Kavaklı İnşaat

Akçelik

Tat Yapı İş Merkezi Bosna

Sistem Dershaneleri

Yaçan Kız Yurdu - Meram

Vali Necatikaya İlköğretim Okulu Pvc ‘leri

Şakalak Makina

Tuna Ambalaj-3. Org.

Zinnur Siteleri

Selçuk Ecza Deposu

Develi Kauçuk-3. Org.

Aydınlıkevler Alperen Siteleri

Doğru İnşaat

Yeşil Bahçe Konakları

Kaçmazlar Otom.3.Org.

As Ecza Deposu

Konya Ticaret Bölge Müdürlüğü

Karhüyük Yapı Koop.

Korkmaz Yapı

Migros-Bosna

Konçim İnşaat

Doğruluk Yapı Koop.

İdeal Kız Öğrenci Yurdu-Bosna

Kızılkaya Emlak

Sürüm Makina

