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Ahşappen
Ahşap Pencere ve Kapı sistemleri 

MARKALARIMIZ 

AHŞAPPEN  Ahşap pencere , Ahşap kapı , Kepenk, 
  Kış bahçesi, Ahşap yapı, Ahşap cephe

MARVİN         Amerikan Ahşap Pencere ve Kapı Sistemleri

SECCO                Çelik pencere , Kapı , Yangın kapısı, Dış cephe     
                giydirme sistemleri

WALU Alüminyum pencere ve cephe giydirme 
       İç cephe alüminyum bölme 
     Motorlu Panjur, Motorlu sineklik
             Cam korkuluk 
  

SAPA, REYNEERS, ASAŞ,ÇUHADAROĞLU,ALUMIL
profil sistemleri ile çözüm sunulabilmektedir. 



BU KATALOGDA ...

Was sistem olarak cephede uygulanabilecek bir çok ürün sunmaktayız. Ahşap, çelik veya alüminyum materyal ne olursa olsun bi-
zde bir çözümünü bulacaksınız. En yaratıcı ve en profosyonel şekilde. 

Sayfa  4 - 9    Hakkımızda , Üretim tekniği

Sayfa   10 - 15   Kanatlı Pencere Sistemleri 

Sayfa   16 - 19   Aksesuar ve Cam Seçenekleri 

Sayfa  20 - 21  Pivot Pencere Sistemi 

Sayfa   22 - 23   Kanatlı Kapı Sistemi 

Sayfa   24 - 25   Sürme Kapı Sistemi 

Sayfa   26 - 33   Ahşap seçenekleri ve yüzey bitişleri 

Sayfa   34 - 135  Proje örnekleri  - Ahşappen , Marvin, Cephe kaplaması, Karkas, Kepenk sistemleri
     Motorlu panjur, Motorlu sineklik sistemlerini içerir

Kataloğumuzda kullanılan tüm resimler temsilcisi olduğumuz markalara aittir. Proje örnekleri kısmındaki tüm resimler 
şirketimizin gerçekleştirdiği projelere aittir. İzin alınmadan hiç bir şekilde kullanılamaz veya kopyalanamaz. 

 



firma tarihçesi 

Firma 1985 yılında M.Nuri AKGÜL 
tarafından Avrupa normunda ahşap pencere 
üretimi yapmak amacı ile kurulmuştur. 
Alman  Selecta mümessilliği ile ticari hayatna 
başlamış zaman içerisinde sistemin tümü 
yerlileştirilmiştir. Ahşappen markası 
yaratılmış ve ürünler bu marka altında 
pazarlanmıştır. 

2000 Yılında Ahşappen markası aynı 
zamanda  şirket ünvanı olacak şekilde 
değişikliğe gidilmiştir. 

2005 Yılında yönetim ve deneyimler 2. nesile 
aktarılmıştır. Gençleşmenin verdiği 
dinamizm ile şirkette yüksek teknolojiye 
yatırım yapılmış ve üretim kalitesi ve 
kapasitesi yükseltilmiştir. Şirketin 
değişmeyecek en önemli mottosu ‘Yüksek 
Müşteri Memnunuyeti’ olarak belirlenmiştir.

Şirket başarı ile bitirdiği her proje ile biraz 
daha büyümüştür. Yakın zamanda yaptığımız 
yeni yatırımlar ile Türkiye’deki en teknik 
üretim hattına sahip şirket olma özelliğine 
sahip olmuştur.

Üretimin yanında aynı zamanda 2007 
yılından beri Türkiye ve Ortadoğu dis-
trübütörlüğünü yaptığı Marvin Amerikan 
pencere ve kapı sistemlerinin satış ve pazarla-

masını yapmaktadır.

Dünyanın en büyük ve prestijli pencere 
üreticisi olan bir firmanın temsilciliğini 
yapmak gücümüze güç katmaktadır.  

1982 - Almanya’da sistem araştırması
1985 - Şirket kurulumu 
1986 - 1990  İlk projelerin üretilmesi 
1990 - 2005 Sistem yerlileştirme çalışmaları
         Faydalı patent başvurusu
         Köşe birleşim sistemi pantenti
                     Ahşappen Marka tescil belgesi
2005 - Şirketin ikinci nesile geçişi
2007 - Marvin Distribütörlük anlaşması 
2010 - Azerbaycan bayilik açılışı 
2011 - Cnc kontrollü profil makinesi yatırımı
2011 - Havasız boya atma sistemi yatırımı
2016 - 5 Eksen CNC kontrollü üretim hattı 
yatırımı    
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Güney Akgül

Bizim için önemli olan şey üretim yapmak değil, 
yaptığımız her projeye bir değer 
katmaktır. Bu yüzden çalışacağımız projeleri 
özenle seçmeye dikkat ederiz.

İlk önceliğimiz işimizi en iyi şekilde ve en üst 
kalitede yapmaktır. Bu durum beraberinde 
müşteri memnuniyetini getirir. Memnun bir 
müşteri de bir başka müşteriyi...

Her projemizi en ince ayrıntısına kadar çalışırız. 
Proje sahipleri ile birlikte yoğun zaman harcar, 
sonuçta ortaya bir sanat eseri ve müşterimizin 
mutlu bir şekilde yaşayacağı ortamlar çıkartırız. 

Proje Koordinatörü
Yüksek Mimar 

MügeAkgül

Projelendirmesinden üretimine en ince 
ayrıntısına kadar herşey mükemmel olmalıdır. 
Bunun için üretim aşamasının her safhasını 
kontrol ederiz. 

Her projemizi kendi evimiz gibi düşünür bu 
hassasiyet ile yaklaşırız. Bu da sürekli müşteri 
memnuniyeti olarak bize geri döner. 

Fabrika Müdürü
Mimar 

gökalp küçükkırbeyli

Türkiye’de bulunan en gelişmiş Masif 
Ahşap İşleme Merkezi yatırımını yaparken 
düşündüğümüz ilk şey, hayal ettiğimiz her şeyi 
gerçeğe dönüştürebilmekti. 

Sınırları ortadan kaldırmak istedik. Mükemmel 
kaliteye daha da yaklaşmayı hedefledik. 

CNC işlemler Bölümü Sorumlusu
Makine Mühendisi 
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Türkiye’nin ilk 5 Eksen CNC Ahşap 
işleme merkezi Ahşappen’de

Sınırsız hayal gücü, kusursuz üretim 

 

6 Üretim Teknolojisi



geleceğe yolculuk 

Yaptığımız yeni makine yatırımları ile geleceğe bir adım 
atıyoruz. Dünyanın 1 numarası ahşap işleme makineleri üreti-
cisi Biesse ile yaptığımız anlaşma ile Türkiye’ye ilk defa 5 eksen 
çalışabilen 160 x 430 cm boyutlarında otomatik kontrollü tablası 
olan ahşap üretim hattı kazandırdık. 

Ahşap pencere, kemerli pencereler, masif giriş kapısı, masif iç 
kapı, şekilli cephe süslemeleri, payandalar , şekilli pervazlar gibi 
bir çok 
ürünü 1/1000 hassasiyet ile üretebiliyoruz. 

Her zaman bizim için en önemli şey ürün ve 
işçilik kalitesiydi. Bu yatırım ile kalitemizi 
olabilecek en üst düzeye çıkartıyoruz. 

Artık sınır tanımıyoruz. 4. boyutun üzerinde 5. boyuta 
geçiyoruz. Üretmek için çizmemiz ve hayal etmemiz yeterli. 

Çok daha kompleks projelere imza atabileceğiz. Bizim için 
önemli olan kolay olanı yapmak değil zor olanı başarmaktır. 

Müşterilerimiz ile hep daha ileriye. 

Siz de gelin bize katılın.

Yük. Mim. Güney AKGÜL
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MUAZZAM DAYANIKLILIK , ÜSTÜN TEKNOLOJİ

Plugtech kapalı morsa geçme sistemi Avrupa’da 
geliştirilmiş en son teknolojiye dayanan pencere 
birleşim sistemidir. Bu sistemdeki ürünler sadece son 
teknoloji CNC makineler ire üretilebilir. Çok 
karmaşık olan bu geçme sistemi üst düzey 
mühendislik ürünüdür. 

Aynı zamanda diğer birleşim sistemlerine göre 
% 20-25 arasında daha fazla mukavemete sahiptir. Bu 
da bizim daha büyük pencere modüllerini sorunsuz 
olarak üretebilmemizi sağlar. 

Kapalı morsa sisteminde aynı zamanda geçme yerleri 
görünmez, tutkal hava şartlarına açık değildir kapalı 
bir haznede kalır. Hem daha estetik bir görünüme 
sahiptir hem de daha sağlamdır. 

1000 / 1 Hassasiyet ile üretim yapan cnc makinelerde 
üretilen parçalar ile mükemmel işçilik kalitesi 
yakalanmaktadır.

Birleşim Sistemi

8 Birleşim Sistemi
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Müşteri ilişkileri ve özel hizmetler

ÖNCE MEMNUNİYET

Günümüzde bir işi bir çok firma yapmakta. 
Bizi onlardan farklı kılan müşteriye özel 
bire bir hizmet vermek. Konumuzla ilgili 
profosyonel danışmanlık ve mimari çözüm 
desteği sunmak. 

Bunun için ilk olarak müşterimizin ne tarz bir 
ev isteği olduğu ile başlıyoruz. En sonunda 
cilanın renginden matlığına kadar varan 
detaylı bir malzeme seçimi ile devam 
ediyoruz. Bu seçimlerin hepsi için 
örneklendirme yapıyoruz. 

Bizim için en büyük reklam hizmetimizden 
memnun kalan müşterilerimizdir. Bir 
müşterimizin bizi tekrar tercih etme oranı 
%90’ın üzerindedir.

MİMARİ DETAY DESTEĞİ

Projelerimizin hayata sorunsuz geçmesi bizim 
için çok önemlidir. Bunun için de üretimden 
önce ciddi bir mimari detay çalışması 
yapılması gerektiği bilincindeyiz. 

Bir çok projemizin uygulama detaylarını 
kendimiz çözüyoruz ve müşterilerimiz ile bu 
şekilde sorunsuz sonuçlara ulaşıyoruz. 

Ciddi bir CAD çizim alt yapımız 
bulunmaktadır. Ürünlerimizin %90 ından 
fazlasını CAD ortamında yerleştirebiliyoruz.

SERVİS

Sattığımız her ürünle ilgili güvenilir bir servis 
hizmeti vermenin öneminin bilincindeyiz. 
15 yılı aşkın süredir servis hizmetimizi kendi 
bünyemizdeki çalışanlarımız ile veriyoruz. 

Dışarıdan temin ettiğimiz pencereye ek 
ürünlerde ise hizmet aldığımız firmalarda 
en çok dikkat ettiğimiz konu sorunsuz servis 
hizmeti. Bu sebeple çözüm ortaklarımızın 
hepsi uzun süre birlikte çalıştığımız firmalar. 

Yurt içi veya ithal ürünlerin tümünde bir 
çok parçada yerleşik olarak servis hizmeti 
sağlayabiliyoruz. Ürüne özel üretilen ve temin 
gerektiren parçalarda ise müşterimize 
ekonomik veya süper hızlı temin seçenekleri 
sunabiliyoruz.

9
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Kanatlı  pencere sistemı

Genel olarak her mekanda kullanılan içe açılır pencere 
sistemidir. Tek ve çift açılım olarak üretilebilmektedir.  

• Eksiz lamine kasa + kanat sistemi
• Schlegel Aquastop teflon çift conta sistemi
• EU normunda kasa + kanat sistemi 
• Yüksek ses izolasyonu için çift cam contası
• Gizli çivi sistemli iç cam çıtası 
• Alümiyum su tahliye sistemi 
• Pulver çizilmez boyalı su tahliye kanalı
• 28 mm e varan cam kalınlığı  
• Özel çıta sistemi ile 30 mm jaluzi sistemi uyumu
• 13 mm aksesuar aks sistemi ile daha sağlam         

kitleme

Maksimum genişlik 120 cm 
Maksimum yükselik 285 cm 
Maksimum alan 2.5 m2

OPSİYONLAR

Gizli Menteşe 
Yüksek hırsız güvenliği
Gizli alarm sistemi 
Gizli motorlu açılım
Üçlü cam sistemi
Lamine cam veya Akustik cam

11



Farklı Profil serileri ile her isteğe cevap veriyoruz. 

  

1212 Profil Serileri



profil  serileri  

68 mm MASİF SERİ

• Gizli morsa CNC üretimi birleşim sistemi 
• Çift bini 
• Qlon teflon kaplı çift conta
• Alüminyum veya ahşap damlalık
• 68 mm Lamine kanat ve kasa profili
• İçte ve dışta cam contası 
• Gizli çivi ile monte edilen iç çıta
• 28 mm genişliğe kadar ısıcam sistemleri
• 13 aks aksesuar kanalı ile 150 kg a kadar taşıma
• Euro normundaki tüm aksesuarlar ile uyumlu
• Su tahliye kanalı, damlalık kanalı

78 mm MASİF SERİ

• 78 mm Lamine kasa ve kanat profili
• 38 mm genişliğe kadar ısıcam sistemleri ile uyumlu
• üstün ses ve ısı yalıtım performansı için
• Pasif ev ve Leed sertifikası adayı projeler için

68 mm 45 Birleşim ULTAES SERİSİ

• Patentli özel 45 birleşim sistemi 
• Fugasız estetik bir birleşim sunar, resim çerve sistemi
• Gizli su tahliye kanal sistemi

13



HEM KLASİK HEM RUSTİK PROFİL SEÇENEĞİ

Her projenin kendine has çizgisine uyum sağlamak 
için sunduğumuz detay seçeneği ile projenizde ister 
modern bir görüntü ister rustik bir görüntü 
yakalayabilirsiniz.

PROFİL OPSİYONLARI

KLASİK
RUSTİK

CAM ÇITASI SEÇENEKLERİ 

3 Farklı cam çıtası seçeneği ile projenize son bir zarif 
dokunuş yapabilirsiniz. Böylece ürün tam olarak sizi 
yansıtır.

  KLASİK           MODERN                      RUSTİK

14 Profil Opsiyonları



Profil Opsiyon

68 mm profil
max 28 mm cam

78 mm profil
max 38 mm cam

15



estetik bir doku n uş

Projenize mimari bir dokunuş...

Görünmeyen menteşe sistemleri ile projenize modern 
bir görünüş katabilirsiniz. Bu menteşeler aynı 
zamanda 150 kg yük taşıma kapasitesi ile çok büyük 
kanatların üretimine olanak sağlar. 

Menteşe kapağı gibi görünen bir aksam olmadığı için 
menteşeyi kapatan ürünler görünmez. 

Menteşe sistemi üç yönde ayar imkanı verir. Böylece 
çok uzun yıllar ürünü sorunsuz bir şekilde 
kullanabilirsiniz. 

İsterseniz gömme pencere kolu ile takım yapabilir ve 
ürününüzün görünüşünü daha da modern bir seviyeye 
taşıyabilirsiniz.

OPSİYONLAR - Gizli Menteşe

16 Aksesuarlar & Opsiyonlar



Kanat Kilidi

Çocuk güvenliği için de tercih edilen 
bu ürün sayesinde anahtarı olmayan 
kişilerin isteğiniz dışında pencereyi 
açmasını engelleyebilirsiniz.

açı  sınırl ayıcı

Açılan pencere kanadının 
belirli bir açıda durması için 
kullanılır. Pencerenin önünde 
çarpmasını istemediğiniz bir şey 
olduğunda iyi bir seçenektir.

kanat tu tucu

Balkona çıktınız, kanadın açık 
kalmasını istemiyorsunuz veya siz 
dönene kadar haşereleri evinizden 
uzak tutmak istiyorsunuz. Bu pratik 
aksesuar kapınızı veya pencerenizi 
kilitlemeden kanadını kapalı tutar.

90  derece kanat 
sınırl ayıcı

Pencerenin veya kapının duvarın 
ortasında kullanıldığı durumlarda 
tercih edilir. Kanadın maksimum 90 
derece açılmasını sağlar. Kanadın 
daha fazla açılıp vurmasını engeller.

vasistas sınırl ayıcı

Standart vasistas düşme ölçüsünün 
fazla geldiği durumlarda kullanılır. 
Çok az hava debisinin istendiği 
durumlarda kullanımı oldukça pratik 
bir aksesuardır. 2 konum seçeneği ile 
size ince ayar seçeneği verir.

s ilme modlu vasistas
makası

Kolaylıkla açılabilen silme modlu 
vasistas makası. Sadece vasistas düşen 
pencerelerde camı zahmetsizce 
silmenizi sağlar.

Aksesuarlar - OPSİYONLAR
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Cam opsiyonları

her istegi  k arşılayacak cam
seçenekler i

İhtiyaca cevap verebilecek bir çok cam seçeneği 
sunulmaktadır. 68 mm seride 30 mm’e kadar, 78 mm 
seride ise 40 mm’e varan cam kalınlığı 
sunulabilmektedir.

Pasif ev sistemleri için 3 katmanlı camlar
Hırsız güvenliği için Lamine camlar
Ses yalıtımı için Akustik camlar
İnsan güvenliği için Temperli camlar
Isı yalıtımı için Low-e kaplamalı camlar
Reflekte camlar 
Mahremiyet için Buzlu ve Kumlu camlar
Net görüntü için Extra Clear camlar 

Daha yüksek konfor için ; 
Isıtmalı cam 
Jaluzili cam 
Düet perdeli cam

Cam opsiyonları
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Akustik cam 
Özel bir film tabakası ile hazırlanan bu 
cam ses yalıtımı için kullanılmaktadır. 
43 Db e varan konfigürasyonlar elde 
edilebilmektedir. Şehir gürültüsü 70-80 
Db arasında kabul edilir. 35 db lik iç 
mekan ses ölçümü ise konfor standartı 
kabul edilir.

İşlem görmemiş cam
İşlem görmemiş cam kolay bir şekilde 

kırılabilir. Kırıldığında dağılan parçalar 
keskindir ve insana zarar verebilir.

temperli  cam
Standart camın özel fırınlarda pişirilmesi 

ile elde edilen çok daha esnek bir cam 
cinsidir. Çok zor kırılır. Kırıldığında ise 
şeker gibi küçük parçalar halinde dağılır.

extra clear cam
Özel bir film tabakası ile hazırlanan bu 
cam ses yalıtımı için kullanılmaktadır. 43 
Db e varan konfigürasyonlar elde 
edilebilmektedir. Şehir gürültüsü 
70-80 db arasında kabul edilir. 35 db lik 
iç mekan ses ölçümü ise konfor standartı 
kabul edilir.

l amine cam
İki standart camın özel bir film tabakası 

ile birleştirilmesi ile elde edilir. Cam 
kırılsada yapısal bütünlüğünü korur. 

Hırsız emniyeti için tercih edilir.

Cam opsiyonları



Pivot menteşe sistemi 
150 &300 kg

Özel pivot 
havalandırma kolu

Beyaz, Siyah,Gri 
menteşe seçeneği Max : 6 m2

 
20 PİVOT PENCERE             Nişantaşı       

       Design By Haskoen Mimarlık     
              Built by Ahşappen



PİVOT PENCERE SİSTEMİ 

340 derece dönebilen kanatları ile pivot 
pencere özellikle kadınların gözdesi. 
Dışarıda cam içeriye gelebildiği için camı 
silmek inanılmaz kolay. 

Havalandırma modu ile rüzgarlı veya 
yağmurlu havalarda bile havalandırma imkanı 
sunar. 

6 m2 ye varan kanat açıklıkları ile kayıtsız 
büyük cam alanları geçmeye olanak tanır.

Yatay veya dikey pivot olarak üretilebilir. 

Güvenlik kilitleri ile istenmeyen 
kişilerin kanatları açması engellebilir. 

Çocuk güvenliği sağlanabilir. 

21Ahşappen
Ahşap Pencere ve Kapı sistemleri 



60 cm e kadar 
uzayabilen kilit sistemi 

Opsiyona anahtarlı 
kilit

H
 :M

ax
 3

40
 cm

W : Max 6 kanat 600 cm

Entegre Çekme kol 
sistemi 

100 kg veya 150 kg 
Üstten asma menteşe

ray sistemi 

4 farklı renk seçeneği 

Full gömme veya 
alüminyum alt ray 

sistemi
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KATLANIR KAPI SİSTEMİ 

Katlanır kapı sistemleri büyük açıklıkları kapatmak, mekanları birbiri ile bağlamak için en iyi 
çözümdür. Bir çok açılım düzeni ile çıkış için seçenek sunar. 

150 kg a varan kanat taşıma kapasitesi ile 340 cm e varan yükseklikler geçilebilir. 

Assa Abloy firması ile yapmış olduğumuz çözüm ortaklığı ile en yüksek kaliteyi sunmaktayız. Tüm 
aksesuar ürünleri paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

4 farkı aksesuar rengi seçeneği sunulmaktadır. 

Satin paslanmaz, siyah, parlak prinç, parlak krom

Tamamen zemine gömülebilen ray sistemi veya alüminyum düşük ray sistemi ile sunulmaktadır.

* 280 cm üzerindeki ürünler özel üretim ürünlerdir. Çalışma konforu garanti edilemez.  
**Tamamen zemine gömülü eşik sisteminde eşiğe giren su drenaj sistemine bağlanmalıdır. Tam izolasyon için binili 
alüminyum eşik sistemi seçilmelidir. 
*** Fişek sürgü sistemlerinde 60 cm boya kadar fişek sürgü sunulmaktadır. İstenirse fişek sürgülere kilit eklenebilir. 23Ahşappen

Ahşap Pencere ve Kapı sistemleri 



 
24 KATLANIR KAPI



KATLANIR KAPI 

Plan kesitinde çift kanat 
birleşimimiz 159 mm ile 
harindir. Tüm sürgü kilitler, 
çekme kollar vb aksesuarlar bu 
kesitin içinde gömülüdür. 

3 taraflı olarak simektrik 
görüntüye sahip sistemin istenir 
ise üst ray kısmıda tamamen 
gömülebilir.
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SÜRME KAPI SİSTEMİ 

Kaldırma sürme sistemler 150 kg ile 400 kg arasında yükleri taşıyabilen çok geniş bir ürün yelpazesine 
sahiptir. 9 m2 ye varan tek kanat genişliği ile muazzam büyüklüklerde açıklıklar elde etmenizi sağlar. 18 
metreye varan genişlik ve 340 cm e varan yükseklikleri ile geniş yelpazede mimari çözüm sunar. 

Sıfır eşik ve düşük eşik seçenekleri ile estetik yer bitiş detaylarına sahiptir. 

10 farklı uygulama şeması ile farklı mekanlar için farklı çıkış varyasyonları sunar. 

Opsiyonlar 

• Entegre sineklik sistemi  ( güvenli gece modu ile) 
• Entegre güvenlik manyetik kontak sistemi 
• Entegre motorlu açılım 
• Entegre hırsız güvenlik sistemi 
• 4 nokta baskı contalı orta kitleme çıtaları 
• Sıfır eşik ray sistemleri 
• 5-10-15 mm araba rayı çekenekleri 
• Çocuk güvenliği için hız limitleyici 
• Çocuk güvenliği için kol hız limitleyici
• Sıfır eşik, performans eşiği gibi eşik seçenekleri

* 280 cm üzerindeki ürünler özel üretim ürünlerdir. Çalışma konforu garanti edilemez.  
**Tamamen zemine gömülü eşik sisteminde eşiğe giren su drenaj sistemine bağlanmalıdır. Tam izolasyon için düşük veya 
yüksek eşik sistemi uygulanmalıdır. Görsellerde belirtilen rayların haricindeki bitiş detayları için lütfen irtibata geçiniz. 27Ahşappen
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doğal ,  güzel ,  sınırsız  bir 
dü n ya

Müşterilerimize gidecek her ürün bizim için 
önemlidir. İyi bir ürün için iyi ham madde gerekir. Bu 
yüzden temin ettiğimiz ahşap malzemede her zaman 
en üst kaliteyi ararız.  Her projemiz için en uygun olan 
ağacı yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerden araştırırız.  

Nem oranı, doku düzgünlüğü, sınıfı, kesim kalitesi, 
renklilik, bir çok kriter göz önünde bulundurularak 
ürün temini yapılır. Bu kaliteyi yakalayabilmek için 20 
yılı aşkın süredir değiştirmediğimiz 
danışmanlarımızdan yardım alırız. 

Her zaman müşterilerimize en iyi olanı sunarız. 
Fabrikamıza giren her ahşap ekstra kalite sınıfındadır. 
Aynı zamanda doğaya saygımız gereği PEFC sertifikalı 
ürünleri tercih ederiz. Bizim için doğanın 
sürdürülebilir olması da en az ürünümüzün kalitesi 
kadar önemlidir. Üretim hattımızda standart olarak 
amerikan sarı çam ve maun sapelli ürünleri 
sunulmaktadır. Ama müşterilerimizi hiç bir zaman 
sınırlamayız bir çok opisyonal seçenek sunarız.

        Maun Sapelli  (Standart)

Amerikan Sarı Çam  (Standart)

Ağaç seçenekleri
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SIPOAMERIKAN

MEŞE
SEDIR AFROMOZIA AVRUPA 

MEŞE
THERMO

FR AKE

Ağaç seçenekleri



Amerikan sarı çam 
Seffaf

Amerikan sarı çam 
V7

Amerikan sarı çam 
V8

Amerikan sarı çam 
V9

Amerikan sarı çam 
V10

Amerikan çamı - Cila renk seçenekleri



Amerikan çamı - Yağ renk seçenekleri

Amerikan sarı çam 
Seffaf

Amerikan sarı çam 
V7

Amerikan sarı çam 
V8

Amerikan sarı çam 
V9

Amerikan sarı çam 
V10

Amerikan sarı çam 
R Pure

Son zamanların modası doğal 
görünümlü yağlar. Sağlıklı, mat 
görüntülü, tekrar uygulaması kolay, 
doğal.

Amerikan sarı çam 
R Beyaz

Amerikan sarı çam 
R Siyah



Amerikan mese 
Seffaf

Amerikan mese 
V7

Amerikan mese 
V8

Amerikan mese 
V9

Amerikan mese 
V10

Cila renk seçenekleri



Yağ renk seçenekleri

Amerikan mese 
Teak

Amerikan mese
Siyah

Amerikan mese
Seffaf

Amerikan mese 
Gri

Amerikan mese 
Beyaz



Sapelli 
Seffaf

Sapelli  
V7

Sapelli
V8

Sapelli 
V9

Sapelli 
V10

Cila renk seçenekleri



Yağ renk seçenekleri

Sapelli
Pure

Sapelli
Choclate

Sapelli
Teak

Sapelli
Black

Sapelli
White



PROJE 
ÖRNEKLERI
1985’ den bu yana gerçekleştirdiğimiz bir çok proje içinden özel bir seçkiyi sizlere sunuyoruz. Bu zaman zarfında bir çok 
müsterimiz oldu, bu da bir çok farklı proje ve farklı deneyimler demekti. Her projede biz de geliştik ve evrildik. Bu zaman 
içerisinde gördük ki yeni bir proje için en iyi başlangıç, eski projelerden esinlenmekti. Bu sebeple görseller her zaman 
önemlidir, ama diğer önemli bir nokta ise müşterilerimizin gizliliğidir. Bu sebeple projelerimizi isim paylaşmadan kısaltmalar 
ile sunuyoruz. Yapı, tarihi bir isim almış ise sadece onun adını yaşatmak için tarihi adı ile paylaşıyoruz.  

Kataloğumuzda göreceğiniz tüm görseller gerçekleştirdiğimiz projelerden çekilmiş fotoğraflardır.

* Katalogda kullanılan tüm görsellerin hakları fikri ve sınai kanunlar çerçevesinde firmamıza aittir. İzin alınmadan hiçbir şekilde kullanılamaz. İzin alınan ürünler ile ilgili 
kullanımlarda firma ismi açıkça belirtilmelidir. Aksi durumdalarda firmamızın tüm hakları kanuni olarak saklıdır.





 
38 Rixos Pera              Otel / Taksim 
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40 Rixos Chappelle              Restaurant - Taksim 



Maun - klasik güzellik

CHAPELLE, popüler kültürün ritmini, 
dünden bugüne uyarlanan modern&klasik de-
korasyonuyla cafe-restaurant-bar olarak Pera’da 
hayat buluyor. Maun ağacının klasik ağırlığı ve 
güzelliği bu mekana ayrı bir hava katıyor. 

Kemerli pencereler, çift kanatlı kapılar. 
Karolajlı bölmeler ile 1900’lerin havasını 
yansıtıyor. 1582 Yılında kurulan Saint Helena 
Klisesi’nin arka bahçesi olan CHAPELLE güzel 
vakite geçirmek isteyenler için muhteşem bir 
mekan oldu. 

Ağaç Cinsi  : Sapelli
Ürün Cinsi : AHS 68 Lamine pencere 
Cam   : 6 Temp x 12 x 6  Temp
Bitiş  : Vernites vernici cila + 7 kod renk
Aksesuar : Maco 
İç Pervaz : Sapelli pervaz ve iç söve
Dış Pervaz : Taş söveye silikon bitiş

41Ahşappen
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42 Küçük Zarifi Yalısı    Tarabya / istanbul      Marvin giyotin pencere 

        Design    - Sevimli Mimarlık
              Produce  - Was System / Ahşappen 



Temelden fotoğrafa

Küçük Zarifi Yalısı ve Sıra Yalılar Sevimli 
Mimarlık ve ekibi önderliğinde Ahşappen 
çözüm grubu firmaları ile temelden kaba 
bitmişe kadar firmamız tarafından hayata 
geçirilmiştir.

Toplam inşaat alanı 1310 m2 olan yalı 
tamamen ahşap konstrüksiyon olarak inşa 
edilmiştir.

Avrupa normunda ladin lamine karkas 
sistemi, su kontrası astar kaplaması, Skytech 
izolasyon örtüsü, maun sapelli cephe 
kaplaması, Marvin giyotin pencere sistemi, 
Ahşappen üretimi kepenkler, Maco 
paslanmaz aksesuarlar, mantar yalıtım şilteleri 
ile yenilikçi inşa anlayışı ile hayata 
geçirilmiştir. 

Yapı uzun yıllar boyunca sorunsuzca hizmet 
edecek şekilde tasarlanmıştır. 

Kırık beyaz yalı tonunda kapatıcı ithal boya 
ile sonlanmıştır. 

Türk mimarisinin geleneksel çizgilerini 
yüzyıllar boyu yaşayacak bir yapıdır.

43Ahşappen
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44 Küçük Zarifi Yalısı         Tarabya / istanbul      Marvin giyotin pencere 

        Design    - Sevimli Mimarlık
              Produce  - Was System / Ahşappen 



zarifi yalısı proje özellikleri

Yapı 

Karkas     : EN Normunda F30 yangın standartına   
      uygun ladin lamine karkas
İzolasyon  : İzobor püskürtme sistem
Cephe     : Sapelli cephe tahtası  ve süslemeler + Sky  
      tech özel ısı yalıtım membranı
İç cephe     : Su kontası astar bitiş
Döşeme    : Mantar ses emici, taş yünü ses yalıtımı ve  
      astar kontra döşeme

Doğrama 
 
Ağaç Cinsi  : Amerikan çamı
Ürün Cinsi : Marvin clad çam giyotin pencere
Cam   : Marvin Low-e 266
Bitiş  : Dışta Stone White beyaz, içte RAL  
    9016 Beyaz
Aksesuar : Marvin Truth , Saten kol ve kilit
İç Pervaz : 9 cm özel üretim tablo pervaz
Dış Pervaz : Sapelli dış pervaz
Kepenk  : Sapelli yavru kanatlı kepenk
Kepenk aks : Maco paslanmaz siyah 

45Ahşappen
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46 Sıra Yalılar     Tarabya / istanbul       Marvin giyotin pencere 

         Design    - Sevimli Mimarlık
             Produce  - Was System / Ahşappen 



renklerin dansı

Sevimli Mimarlık ekibi ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz bir proje daha. 
Renklerin birbiri ile olan uyumu, zıtlığı, aşı 
boyası renginden yeşilin tonlarına, acı 
kahveden bronza. Özenle seçilmiş renkler. 

Şirin küçük dört yalı ve bir kayıkhane 
binasından oluşan göz alıcı bir proje. En 
küçük detayına kadar yeniden yapıldı. 

Maun sapelli ağacının güzelliği ve sağlamlığı 
ile yıllara meydan okuyacak yapılar, Avrupa 
normuna uygun karkas sisteminden, yüksek 
ısı yalıtım membranlarına, ses emici mantar 
şiltelere kadar tüm yapı olarak birinci sınıf 
olarak yapılmıştır. 

Giyotin doğrama sistemleri temsilcisi 
olduğumuz Marvin firmasından ithal 
edilmiştir. Masif kapılar ve kanatlı pencereler 
Avrupa normunda Türkiye Ahşappen 
fabrikasında üretilmiştir. 

47Ahşappen
Ahşap Pencere ve Kapı sistemleri 



 
48 Hüseyin Avni Paşa Köşkü  Üsküdar / istanbul   Marvin giyotin pencere 

      Design    - Form Yapı & AO Mimarlık
              Produce  - Was System / Ahşappen 



Sanat harikası

1.sınıf tarihi eser olan Hüseyin Avni Paşa 
Köşkü 150 yıllık bir eserdir. Yangın 
sonrasında rekonstrüksiyon olarak aslına 
uygun olarak inşa edilmiştir. 

Avrupa normunda özel yapım karaçam 
taşıyıcı sistem, özel ısı yalıtım membtanları ve 
tüm ahşap işleri amerikan sedirinden 
üretilmiştir. 

Süslemelerin hepsi cnc tezgahlarında bire bir 
replika olarak kusursuz olarak işlenmiştir. 

Tavan süslemeleri ayos ağacından 5 boyutlu 
CNC ile oyulmuş ve el boyaması ile 
sonlanmıştır. 

49Ahşappen
Ahşap Pencere ve Kapı sistemleri 



 
50 HAPK Avcı Köşkü     Üsküdar / istanbul      AHS 68 Euroes serisi sedir pencere

        Design    - Kagir Ahşap & AO mimarlık
              Produce  - Was System / Ahşappen 



WESTERN RED CEDAR +OIL
Huseyin Avni Pasa Avci Kosku
Design by Emre Ince
Built by Kagir Ahsap & Ahsappen 2017



 
52 HAPK Avcı Köşkü Üsküdar / istanbul      AHS 68 Euroes serisi sedir pencere

        Design    - Kagir Ahşap & AO mimarlık
              Produce  - Was System / Ahşappen



sedir ağacının doğal güzelliği

Korunun içerisinde tamamen doğa ile uyum-
lu olması için tasarlanmış bu proje çözüm 
ortağımız Kagir Ahşapın sahibi 
Mimar Emre İnce tarafından projelendirildi 
ve gerçekleştirildi. 

Sedir ağacının güzel kokusu ve muhteşem 
rengi ile doğanın içinde kaybolan bir yapı.  
Sade ve ritmik düzeni ile yalın ve sakin. 

Pencere sistemleri de bir o kadar ritmik 
düzende. Amerikan sediri ile binaya uygun 
olarak üretildi. 

Sadece doğal görünümünü kaybetmemesi için 
doğal bir yağ ile yağlanıp bitirildi.  

WESTERN 
RED 
CEDAR +
OIL
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54 Splendid Hotel             Büyükada    

     



atatürk’ün tercihi 

Gümüşî kubbeler ve kırmızı panjurlarıyla bir 
tarafta Marmara denizine, bir tarafta da 
İstanbul’a bakan görkemli bir yapı... 

Doğayla tarihi bir paylaşım içerisinde, 
Büyükada geçmişinin nostaljik heyecanını 
koruyan, Büyükada’nın benzersiz, huzurlu ve 
dinlendirici ada havasıyla şehrin stresinden 
uzak bir yer.

55Ahşappen
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56 Splendid Hotel             Büyükada    

     



4 yıllık emek 

1908’ de hizmete girmiş olan bu yapı 
günümüze kadar 2 defa restore edilmiş en 
kapsamlı restorasyonunu 2011-2015 yılları 
arasında tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. 
Uzun yıllar müşterilerine ve vazgeçemeyen 
müdavimlerine hizmet edecektir. 

Tarihi bir varlığı koruduğumuz için 
gururluyuz. 

Yeni Hali

Eski Hali

57Ahşappen
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58 H.A.Yalısı Paşabahçe / istanbul       Marvin Giyotin pencere , pervaz ve kepenk sistemleri

         Design    - Serpil Cerrahoğlu & Fulin Güzeldere
            Produce  - Was System / Ahşappen



h.a. yalısı proje özellikleri
Yapı 
Karkas     : EN Normunda F30 yangın standartına    
           uygun ladin lamine karkas
İzolasyon  : İzobor püskürtme sistem
Cephe     : Sapelli cephe tahtası  ve süslemeler + Sky   
           tech özel ısı yalıtım membranı
İç cephe     : Su kontası astar bitiş
Döşeme    : Mantar ses emici, taş yünü ses yalıtımı ve   
           astar kontra döşeme
Doğrama 
Ağaç Cinsi  : Amerikan çamı
Ürün Cinsi : Marvin clad çam giyotin pencere
Cam   : Marvin Low-e 266
Bitiş  : Dışta Stone White beyaz, içte RAL 9016
Aksesuar : Marvin Truth , beyaz kol ve tutma yeri
İç Pervaz : 9 cm özel üretim pervaz + taç
Dış Pervaz : Sapelli dış pervaz
Kepenk  : Sapelli kepenk siyah patine yağlı
Kepenk aks : Maco paslanmaz siyah

59Ahşappen
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60 Chalet Bolu             Gövem - Bolu 



karlar altında 

Bolu’nun muhteşem yeşilliği, çam 
ormanları, temiz havası ve kışın beyaz örtüsü 
karlı dağları... 

Bu güzelliği yaşamak için tasarlanmış olan 
muhteşem bir chalet.

Marvin giyotin pencere sitemleri ile odalarda 
klasik bir  dokunuş. 

Yemek salonunda ise tamamen dışa 
katlanabilen kapı sistemi ile iç/dış mekan 
ayrımı ortadan kalkıyor. 

Dışı alüminyum içi meşe pencere sistemleri 
ile dış hava koşullarına tam dayanım ve sıfır 
bakımda garanti. 

Renk : Bronz dış, şeffaf yağlı meşe iç 
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62 Chalet Bolu             Gövem - Bolu 
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64 E.G.              Orman Evleri 28 - Kemerburgaz



kütük eve yeni bir bakış

Kemer Counrty Kütük evlerde 
gerçekleştirdiğimiz bu projede bütün 
fonksiyonlar tekrardan ele alındı. Ana taşıyıcı 
sistem hariç tüm yapı yenilendi.

Veranda maksimum oranda açılabilir bir 
şekilde kışın kullanıma uygun şekilde 
kapatıldı. Bu şekilde çok aydınlık ve kışın 
kendinizi dışarıda hissedebileceğiniz bir 
ortam yaratılmış oldu. Veranda ana çıkışında 
780 x 315 cm inanılmaz büyüklükte sürme 
pencere kullanıldı. 

Tüm camlarımızda Ekstra Clear camlar tercih 
edildi, böylece veranda da otururken camların 
hiç hissedilmemesi sağlanmış oldu. 

Marvin’in yeni giyotin pencere sistemleri ile 
iç mekanda çok kullanışlı alanlar elde ettik. 
Muhteşem bir ısı ve ses konforu sağladık.  

65Ahşappen
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66 E.G.              Orman Evleri 28 - Kemerburgaz



kütük eve yeni bir bakış

Otomatik giriş kapısından, iskelesine, araç 
garajından, stüdyo evine kadar tüm mekanlar 
tamamen elden geçti. Tekrar yorumlandı. 

Yeni şarkılara ilham vermesi için stüdyo 
bölümü yeniden inşa edildi. 

Tüm ürünler Prime sınıfı Amerikan 
çamından üretildi. Vernites vernici İtalyan 
vernikler ile cilalandı. 

Kütük binanın içi ferah olması için beyaza 
çevrildi. 

Evin doğal dokusuna mümkün olduğunca 
zarar vermeden modern dokunuşları olan bir 
ev elde edildi. 

Çatısından, en ufak ahşap parçasına kadar 
anahtar teslim bir hizmet verilmiştir. 

67Ahşappen
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68 E.G.             Orman Evleri 28 - Kemerburgaz



Kış Bahçesi & Katlanır Kapı

Doğanın içerisinde bir vaha ...

Tasarımı ve projelendirmesi firmamız 
tarafından yapılmıştır. Dişbudak ağacı dikey 
kaplamaları, bronz rengi rezinc çatı kaplaması 
ve dışı yeşil içi beyaz katlanır kapı sistemi ile 
doğa ile iç içe bir mekan yaratılmıştır. 

• Dış cephe termo dişbudak
• Dışa katlanır kapı sistemi 
• Termo dişbudak ağacı deck 
• Bronz rengi rezinc
• Paslanmaz çakıl taşlı süs havuzu

7 Kanada kadar katlanır kapı sistemleri 
yapılabilmektedir. 

Renk : Evergreen yeşil dış, beyaz bitmiş boyalı 
çam ağacı iç.

69Ahşappen
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70 Tash Mahal Otel                  Otel / Alaçatı 



Tash mahal / alaçatı 

19. yüzyıl Alaçatı yaşam tarzını 
hissedeceğiniz, tarihi mimarisine sadık 
kalınarak ve bununla beraber çağdaş yaşamın 
gereksinimleri gözetilerek restore edilmiş 150 
yaşında bir konak otelidir. Büyüleyici 
güzellikte bir Rum evi ve yemyeşil huzurlu bir 
bahçe...

TashMahal Alaçatı Butik Otel’de uyananlar 
hep güzel düşler gördüklerini söylerler, 
aydınlık ve mutlu Alaçatı sabahında 
uğradıkları ilk yer mutfak olur. Emin olun 
sizin de öyle olacak.

Özenle yenilediğimiz bu eşsiz yapıda, en 
yüksek kalite çam ağacı, balanslı giyotin 
sistemleri, paslanmaz Maco kepenk 
aksesuarları tercih ettik. Göbekli dolu 
kepenkleri ile kullanışlı ve zarif ürünler 
yarattık. Alaçatının muhteşem kalabalığında 
dahi sessiz bir uyku atmosferi sunduk.
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72 Tash Mahal Otel                   Otel / Alaçatı 
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Ekstra Clear + Akustik 
izolasyonlu cam ile 

muhteşem görünüş ve 
ses izoalsyonu

Özel üretim jumbo
vasistas pencere

sistemi

Valli valli kol

Motorlu panjur

 
74 E.K. Villa                Etiler        

       Design By Sevimli mimarlık     
              Built by Ahşappen 



Beyaz & siyah

Villanın ana teması beyaz ve siyah. Tüm sabit 
ürünler bu temaya uygun olarak tasarlandı. 
Sadece mobilyalar ile tuvale renk katıldı. 

Projede kullanılanlar ;

- Gizli motorlu panjur sistemi 
- Maun sapelli dışta siyah yağ, içte beyaz 
ahşap pencere
- Akustik lamine ekstra clear cam 
- Valli valli kol
- Özel tasarım pervaz

Valli valli kol

Gizli Panjur Sistemi

Ekstra Clear + Akustik 
izolasyonlu cam 
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76 T.U. Residans                          Nişantaşı / İstanbul



pivot pencere 

Salondaki dev dikey pivot pencereler ile 
muhteşem manzarayı hiç bölmeden, aynı 
zamanda 340 derece dönebilen menteşe 
sistemi ile temizlik problemi olmadan çözdük.

Arka terasa açılan bölümde 6 kanatlı katlanır 
kapı sistemi ile istendiğinde oturma bölümü 
teras ile birleşebiliyor. 

Bu  bölümde aynı zamanda doğal ışık 
alması için 6 bölümlü bir kış bahçesi sistemi 
yapılmıştır. Sistem mermer kaplama alın 
ile gizlenmiştir. Otomatik kış bahçesi perde 
sistemi ile desteklenmiştir. Böylece 
istendiğinde ışık girişi azaltılabilmektedir. 

Ön terasta ise HBSB sürme sistemleri 
kullanılmıştır. Eşiksiz olan bu sistemler ile 
terasa çıkmak ayrı bir keyiftir. 

Cephede aralıklı yatay termo kaplama 
kullanılmıştır. Doğramalarda ise maun sapelli 
ağacı tercih edilmiştir. 

Salon iç mekanında dışta ahşap rengi 
korunurken içte daha modern bir görünüş 
için gri boyama yapılmıştır. 

Yeni Hali

Eski Hali
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78 M.C. Çiftlik Ilgaz / Kastamonu AHS 68 Ahşap pencere ve kapı

Design    - Öğün Mimarlık
Produce  - Was System / Ahşappen



türk uslubuna bir selam

Eski karadeniz evlerinden ilham alınarak tasarlanan bu bina Öğün mimarlığın ülkemize 
kattığı güzel eserlerden bir tanesi. Taş, ahşap ve çinko gibi tümü doğal malzemelerin bir 
araya gelmesi ile tasarlanan bu kültürümüze bir gönderme. 

Projede Ahs 68 çift kanatlı pencereler, Ahs 68 çift kanatlı kapılar ve 2+2 katlanır kapı 
sistemi kullanılmıştır.  Karolaj çıtaları ile bezenen pencereler yapıda ki taş karolaj 
sisteminin pencereye bir yansımadır.

Düşük eşikli kapı çıkış profilleri , çinko kaplamalı denizlikleri ile sorunsuz bir yalıtım 
sağlanmış, aynı zamanda bakım süresi uzatılmıştır. 

Dış ceğhede Tikkurula teak rengi yağ tercih edilirken, içeride daha ferah bir görübtü için 
beyaz yağ tercih edilmiştir. 
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80 B.B.Villası             Durusupark / İstanbul



Yüksek oranlar 

7 metreye varan kapı modülleri ile çok özel 
bir proje. Tüm pencere modelleri ev sahibi ile 
bire bir çalışılarak modellenmiştir. 

Işığın evin içine rahatlıkla sızdığı , doğanın 
ortasında muhteşem bir yapı. 

Marvin pencere ve kapı sistemleri ile 
kurgulandı. 4 aylık ince ince projelendirme 
sonrasında kusursuz bir şekilde uygulandı. 

Eski Hali
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82 B.B.Villası            Durusupark / İstanbul



kemer estetiği 

Kemerli çizgilerin zarifliği ile yaratılmış 
mekanlar. Karolajlar ile yaratılan sıcaklık hissi. 
Prekast, sıva ve ahşabın mükemmel uyumu. İçeride 
beyazın asaleti. 

Doğrama 
Ağaç Cinsi  : Amerikan çamı
Ürün Cinsi : Marvin clad çam
Cam   : Marvin Low-e 266
Bitiş  : Dışta Stone White beyaz, içte RAL 9016
Aksesuar : Truth , beyaz kol ve tutma yeri
İç Pervaz : 9 cm özel üretim pervaz + taç
Dış Pervaz : Prekast söve
Motorlu panjur : 

Eski Hali
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84 İnönü Yalısı Komodor Remzi Bey Yalısı - Anadolu Hisarı / İstanbul Marvin giyotin pencere 

Design    - Ertem Ertunga
Produce  - Was System / Ahşappen



YAŞAYAN TARİH

Üstün yalıtımlı giyotin pencere sistemi, özel olarak aslına uygun 
yapılmış dış gölgelikler. Aslına uygun olarak tekrardan üretilen 
orijinal detayında dış pervazlar. 

Ağaç Cinsi  : Amerikan Çamı
Ürün Cinsi : Marvin Clad Amerikan çamı giyotin pencere
Cam   : Marvin Low-e 266
Bitiş  : Dışta Stone White beyaz, içte RAL 9016 Beyaz
Aksesuar : Marvin Truth , Beyaz kilit
İç Pervaz : 14 cm özel üretim tablo pervaz
Dış Pervaz : CNC üretimi şapkalı pervaz, alt taç ve denizlik
Dış gölgelik : Hasır şekilli CNC özel imalat göbek figürlü gölgelik

Kemerli Pencereler Giyotin Pencere ve Gölgelik  85Ahşappen
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86 İnönü Yalısı Komodor Remzi Bey Yalısı - Anadolu Hisarı / İstanbul Giyotin Pencere , Gölgelikler ve pervazlar

Design    - Ertem Ertunga 
Produce  - Was System/ Ahşappen



YAŞAYAN TARİH

1917 yılında Komodor Remzi Bey tarafından Neo Klasik üslupta 
inşa edilen yalı; Mimar Ertem Ertunga tarafından tasarlanmıştır. 
Yalı Komodor Remiz bey, Mümtaz Aktay Paşa, sonrasında ise 
Kurtuluş savaşının kazanılmasında önemli katkıları olan İsmet 
İnönünün oğlu aynı zamanda Başbakan ve ve Fizik profesörü olan 
Erdal İnönüye ev sahipliği yapmıştır.   1992 yılında yıkılarak tekrar 
yapılmıştır. 

Konumu nedeni ile Rumelihisarı , Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü çok güzel görünmektedir. Anadolu Hisarına 
komşu bu köşk dikey yalı üslubundadır.

1992 yılında tekrara yapılan bu yalı , 2019 Yılında şirketimiz tarafın-
dan özenle restore edilmiştir. Ülkemizin tarihinde önemli bir yeri 
olan bu yapının çok uzun yıllar yaşaması için özenle yapılmış bir 
yenileme. 

İç pervaz detayı Giriş Kapısı ve 3 Noktalı kitleme sistemi 87Ahşappen
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88 O.C.  Burhaniye / İstanbul Ahşappen Kemerli kapı ve pencereler

Design    - Atılgan Özel Mimarlık 
Produce  - Was System / Ahşappen



MEŞE AĞACININ MUHTEŞEM GÖRÜNTÜSÜ

Bu projemizde Atılgan Özel Mimarlık tarafından seçilen çok güzel bir mermer ile 
Amerikan meşe ağacının gri yağ ile tonlanmış bir kombini yer almaktadır. 

Ürünler özel olarak 2 kat patine işlemine tutulmuştur. Böylece İtalyan tarzı dalgalı bir 
patine sonucu yakalanmıştır. Ürünün dokusunu değiştirmeden gri krem patine ile daha 
modern bir görüntü elde edilmiştir. 

Masif söveler, iç mekanda 14 cm özel üretim pervazlar ve motorlu sineklik & gölgelik 
sistemi ile en ince detayına kadar tasarlanmış ve titizlik ile üretilmiş bir projedir. 

Kemerli kapı ve karolaj Patine yağ işlemi  
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90 O.C.  Burhaniye / İstanbul Ahşappen Kemerli kapı ve pencereler

Design    - Atılgan Özel Mimarlık 
Produce  - Was System / Ahşappen



O.C. Bulgurlu malikanesi proje özellikleri

Ağaç Cinsi  : Amerikan Beyaz Meşe
Cam   : 6 Guardian 7041 x 12 x 4.4 Lamine ekstra clear
Bitiş  : Patine 2 kat yağ dış , Patine 2 kat yağ iç
Aksesuar : Maco gizli menteşe sistemi 
  : Kapılarda Gu 3 noktalı kitleme sistemi 
Sineklik  : Motorlu ZİP fiber kumaşlı sineklik sistemi 
Pervaz  : 14 cm iç pervaz , kapılarda iç söve
Diğer  : Kapılarda gri alüminyum düşük eşik sistemi , Ahşap el yapımı özel ‘+’
    şeklinde yapıştırma karolajlar
Dış söve  : Mermer

Masif Kapı 
3 noktalı otomatik kilit
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92 HALİDE EDİP KÖŞKÜ   

Fethi Paşa Kourusu / Üsküdar

Ahşappen Giyotin Pencereler
Design    - 
Produce  - Was System / Ahşappen



halide edip köşkü proje özellikleri

Ağaç Cinsi  : Amerikan Çamı
Ürün Cinsi : Marvin Clad Amerikan çamı giyotin pencere sistemi
Cam   : Marvin Low-e 266
Bitiş  : Dışta Stone White beyaz, içte RAL 9016 Beyaz boyalı 
Aksesuar : Marvin Truth , Antik Bronz, Kollar Prinç.
Perde   : Somfy Motorlu iç perde
İç Pervaz : Duvar giydirme sistemi 
Dış Pervaz : Projenin aslına uygun olarak üretilmiş dış taçlar, pervaz ve denizlik sistemi 

 

Giyotin pencere , Prinç Aksesuar , 
Motorlu iç perde , İç giydirme
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94 A.T.Köşkü           Üsküdar / İstanbul Ahşappen Giyotin Pencereler

Design    - 
Produce  - Was System / Ahşappen



a.t. köşkü proje özellikleri

Ağaç Cinsi  : Amerikan Çamı
Ürün Cinsi : Marvin Clad Amerikan çamı giyotin pencere sistemi
Cam   : Marvin Low-e 266
Bitiş  : Cashmere dış, içte RAL 9016 Beyaz boyalı 
Aksesuar : Marvin Truth , Antik Bronz 
İç Pervaz : Özel üretim 
Dış Pervaz : Bitiş çıtası 
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96 N.T. Yalısı             Kandilli/ İstanbul



ORIJINAL AŞI BOYASI 

Geleneksel olarak yapılmış aşı boyası. Özel olarak 
optik okuma ile aynı renkte üretilmiş Marvin giyotin 
pencere sistemleri.

Sedir ağacı dış cephe, özel iç duvar kaplamaları ve 
pervaz bitişleri ile elit bir köşk. 
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98 M.Ö.Villası                Ilıca / İzmir



beyazın mavi ile buluşması

Ege’nin masmavi denizi ile buluşan 
bembeyaz bir villa. İç mekanda sade tasarımı 
ile öne çıkan villa dış mekanda İtalyan 
ezgilerini taşımakta. 

Özel olaral ürettiğimiz Extra clear renksiz 
camlar ile evin içindeyken denizin mavisini ve 
yeşilin güzelliği tamamen yaşayabiliyorsunuz.

Büyük sürme pencereler ile maksimum 
kullanım konforu ve eşiksiz dışa çıkma 
imkanı sunulmuştur.  
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100 Z.K.               Marmaris



MİSAFİRLER İÇİN YARATILDI 

Marmaris’in ayak basmamış bir koyunda elit 
misafirleri ağırlamak için yaratıldı. Sipo ağacı 
ile doğal taş kaplamanın ve muhteşem bir 
doğanın bir araya geldiği çok özel bir proje. 

5 farklı bina topluluğundan oluşan projede, 
her yapıda pergolalar, saçaklar, kat silmeleri, 
pencereler ve kepenk sistemleri 
bulunmaktadır.  

Yeni Hali

Eski Hali

101Ahşappen
Ahşap Pencere ve Kapı sistemleri 



 
102 Tıkın Chalet Gövem / Bolu Ahşappen Katlanır ve Kanatlı ürünler

Design    - Toner Mimarlık / Kagir Ahşap
Produce  - Was System / Ahşappen



içinizi ısıtan mekanlar

Özel üreim katlanır kapılarımız ile iç ve dış sınır 
arasındaki çizgiyi yok ediyoruz. Aynı zamanda soğuk ile 
sıcak arasında bir kalkan oluyoruz. Sınır tanımayan yeni 
katlanır kapı sistemlerimiz ile çok büyük açıklıkları 
açmak artık sorun değil. 

Bu projemizde kullandığımız 6000 x 2700 - 6 kanat ve 
5000 x 2700 - 5 kanat sistemleri ile sınırları zorluyoruz. 
Zahmetsizce çalışan bu sistem ile artık manzara ve temiz 
hava mekanınızın içinde. 

Avrupa normuna uygun lamine kiriş sistemi, izolasyon, 
el işçiliği taş duvarlar, çinko çatı kaplaması, iroko deck 
döşeme ve korkuluklar. Konfor ısıcamlar, Avrupa 
normuna uygun katlanır kapılar ve giriş kapısı. 

Ahşap yapıda kalitenin en üst noktası, iyi bir işçilik ve 
mimari tasarım. Toner Mimarlık ile gerçekleştirilen ikon 
bir proje.

Ahşappen 6000 x 2700 
6 Kanatlı katlanır kapı
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104 Tıkın Chalet Gövem / Bolu Ahşappen Katlanır ve Kanatlı ürünler

Design    - Toner Mimarlık / Kagir Ahşap
Produce  - Was System / Ahşappen



TIKIN CHALET PROJE ÖZELLİKLERİ

Yapı 
Karkas  : EN Normunda İthal lamine ladin ve yığma el yapımı doğal taş 
Çatı   : Çinko kaplama
İzolasyon : Taş yünü 
Deck   : İroko , şeffaf koruyucu yağlı

Doğrama
Ağaç Cinsi  : Amerikan Çamı
Ürün Cinsi : Ahs 68 Katlanır kapı sistemi 
Cam   : 6 mm Temperli Konfor x 12 x 6 mm Temperli ısıcam 
Bitiş  : Zobel şeffaf yağ , Teak rengi katkılı
Aksesuar : Ahs 68 ithal 316 kalite paslanmaz katlanır kapı sistemi
İç Pervaz : Bitiş çıtası
Dış Pervaz : Bitiş çıtası

Masif Kapı 
3 noktalı otomatik kilit
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• 5+1 Ahşap Katlanır Kapı Sistemi 
• Teak cephe kaplaması
• Motorlu screen sineklik 

 
106 T.C. Kış Bahçesi  Vaniköy / İstanbul Ahşappen Katlanır ve Kanatlı ürünler

Design    - Filambarı Mimarlık
Produce  - Was System / Ahşappen



MODERN DOKUNUŞLAR

Modern bir heykel gibi tasarlanan bir yapı.

Havuz ile birleşen bir ağırlama salonu 
olarak tasarlanan bu yapıda Teak ağacı 
cephe kaplaması, Termo iroko ahşap 
katlanır kapı sistemleri, motorlu açılır 
screen sineklik sistemi kullanıldı. Yazın 
katlanır kapıların açılması ile mekanın 
bahçe ile tamamen birleşmesi sağlandı.
Yeşil çatı sistemi ile olabildğince doğaya 
uyum sağlaması istendi. 

Şeffaf yaplı teak ağacı ile siyah yağlı iroko 
doğrama birleşimi ile modernist ama sıcak 
bir mekan elde edildi. 

Katlanır kapı açık pozisyon
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108 Robert Kolej Gould Hall                                                                              Hisarüstü / İstanbul 



Türkiye’nin en iyi koleji  

Türkiye’nin en iyi kolejine Türkiye’nin en 
iyi penceresi. Aslına uygun olarak yeniden 
üretilen süslemeleri bir sanat eseridir. 

Binanın 3. revizyonu yapıldı ama biliyoruz ki 
en uzun giden revizyon da bizimki olacak. 

Extra Sınıfı Amerikan çamından üretilen 
ürünler titanyum katkılı su bazlı Zobel 
marka boya ile boyandı. Yıldız süslemeler 
CNC makinelerde milimetrik olarak işlendi. 
80 cm genişliğindeki kat silmeleri ise 
tamamen el işçiliği ile tekrardan üretildi. 

7 m2 lik devasa kemerli pencereler vinç 
yardımı ile yerlerine monte edildi. 

Ülkenin geleceği gençlerimize yepyeni bir 
kütüphane sunuldu. 

1928 Gould Hall - İlk olarak Tiyatro binası olarak kullanılmıştır. 
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110 Robert Kolej Gould Hall                                                                              Hisarüstü / İstanbul 



robert kolej proje özellikleri

Ağaç Cinsi  : Amerikan Çamı
Ürün Cinsi : Kemerli pencereler ve kapılar
Cam   : Konfor ısıcam
Bitiş  : Zobel RAL 9016 Beyaz boyalı 
Aksesuar : GU motorlu açılım ve çift açılım 
sistemleri  
İç Pervaz : Bitiş çıtası 
Dış Pervaz : Silikon 

Özel olarak üretilen kat silmeleri ve sabit pencere 
altı süslemeler binanın orjinal 
ürünlerinin birebir kopyası olarak özel olarak 
üretilmiştir. 

Motorlu açılan vasistas pencere sistemleri 
otomasyon sistemine bağlanmıştır. Bu 
sayede yapıya belirli zamanlarda temiz hava 
sirkülasyonu sağlamak için pencereler otomatik 
olarak açılmakta ve kapanmaktadır. 

Alarm sistemli  yangın kaçış kapısı 

SONRASI  ÖNCESİ
111Ahşappen
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112 Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri           Düzce 



fenerbahçenin evi 

1300 metre yükselikte yapılmış Türkiye’nin 
en büyük ahşap yapısıdır. 7500 m2 tamamen 
ahşaptan üretilmiş yapı alanı bulunmaktadır. 

80 odalı bu tesis elektrik, mekanik 
işlemleri dahil olmak üzere anahtar teslim 
olarak yapılmıştır. 

2.5 ayı kar altında olmak üzere 6 ay gibi kısa 
bir sürede tamamlanmıştır. 

Avrupa normunda taşıyıcı karkas elemanları, 
termowood çam cephe ve pencere elemanları, 
velux çatı pencereleri, Marvin giyotin pencere 
sistemleri, spax bağlantı elemanları gibi üstün 
kalitede ürünler kullanılmıştır. 

2011 yılından beri Fenerbahçe spor klubüne 
ve dışarıdan gelen misafirlere hizmet 
vermektedir. 

Yüzme havuzu, 3 adet futbol sahası, spa 
merkezi, hamam, kürekhane, yüzer iskelesi 
bulunmaktadır.

7.500 m2  alanı ile Türkiye’nin en büyük ahşap yapısıdır. 
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114 Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri           Düzce



Thermowood cephe ve doğrama

Finlandiyalılar’ın bulduğu thermowood ağaç yakma 
teknolojisinin Türkiye’de ilk defa kullanıldığı 
şantiyelerden biridir.

THERMO PINE 115Ahşappen
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116 Ziverbey Köşk                                                                                               Ziverbey / Kadıköy / İstanbul 



Ziverbey köşkü 

• Bilgisayar ön modellemesi 
• Avrupa F30 Yangın standardına uygun 
• EN14080 Avrupa normunda lamine kar-

kas malzemesi
• SPAX Ahşap bina vida elemanları 
• WBP Suya dayanımlı kontra ile cephesi 

güçlendirilmiş
• İzobor püskürtme izolasyon 
• Yüksek kalite işçilik 
• Premium kalite Amerikan çamı cephe 

tahtası 
• Zobel Su bazlı ultra dayanıklı boya 
• Marvin Amerikan Giyotin pencere sistemi
• Roto paslanmaz kepenk aksesuarı 
• Premium kalite Amerikan çamı kepenkler

Uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde 
sahibine hizmet edecek. Tamamen doğal bir 
ev. 
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118 Ziverbey Köşk                         Ziverbey / Kadıköy / İstanbul 



yeni nesil lamine karkas yapı 

Tamamen avrupa normunda ürünler ile ha-
yata geçen bu yapıda Marvin İntegrity serisi 
giyotin pencereler kullanılmıştır. Bu ürünler-
in dışı fiberglas kaplıdır ve çok uzun bir dış 
dayanıma sahiptir. 

Dışarıda yavru kanatlı çam ağacından kepenk 
sistemleri bulunmaktadır. Kepenkler Maco 
paslanmaz siyah aksesuarlar ile monte edilm-
iştir. Özel yedi katmanlı bir kaplama teknolo-
jisi ile üretilmiş kepenk ürünleri paslanmaz 
ve çok uzun yıllar boyu aynı konforda hizmet 
eder. 
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120 Kütük Ev             Gebze / Kocaeli



kütük ev proje özellikleri 

1100 m2 oturum alanı ile Türkiye’de ki en 
büyük kütük evlerden biri olan bu projede 
giyotin pencere sistemleri, HBSB büyük 
paralel sürmeler ve kepenk sistemleri 
uygulanmıştır. 

Tüm ürünler en yüksek kalitede çam 
ağacından üretilmiştir. İç ve dış kapılar 
masif + su kontrası panellerden işlenmiştir. 

Ahşappen   
Kütük Ev
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122 S.Y. Çiftlik Evi           Orman evleri 78 /  Kemerburgaz / İstanbul 



s.y. çitlik evi proje özellikleri

Doğrama
Ağaç Cinsi  : Amerikan Çamı
Ürün Cinsi : Ahs 68 Kanatlı ve Sürme
Cam   : 6 mm Konfor x 12 x 4.4 
Lamine ısıcam 
Bitiş  : Dış RAL 6028 , İç RAL 9016 
Aksesuar : G.U. Sürme ve çift açılım 
İç Pervaz : 12 cm iç pervaz
Dış Pervaz : 9 cm dış pervaz, geçme söve 
sistemi ve alt üst üst taçlar
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124 C.K.Vaniköy Villaları                                                                                  Vaniköy 55 / İstanbul 



boğazın incisi vanıkoy villaları

Sevimli Mimarlık ile gerçekleştirdiğimiz bu 
projede en üst düzeyde malzemeler tercih 
edilmiştir. Cumbaları, açılı alın kaplamaları ile 
uygulaması zor bir projeyi hayata geçirdik. 

Extra kalitede Meranti 
Extra Clear Isıcam
Hoppe prinç kollar
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126 K.B.Köşkü                                                       Kanlıca / İstanbul 



Maunun zerafeti ve dayanıklılığı

Kanlıca’da yeşillikler içerisinde 
gizlenmiş bir köşk. Maun ağacının klasik 
duruşu ve ağırlığı. 
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128 Gölbaşı Çiftlik         Gölbaşı / Ankara  



Gölbaşı çiftlik evi

Projelendirmesinden yapımına kadar 
tamamen firmamızın eseri olan bu yapı, 
müşterimizin beklentilerini karşılayacak 
şekilde tasarlandı ve üretildi. 

Özel çatı dizaynı ile Ankara’nın yerel 
mimarisini birleştiren bir sentez oldu. 

Malzeme ve işçilik kalitesinden her zamanki 
gibi taviz verilmedi. Böylece yıllarca 
yaşayacak özel bir eser çıktı. 
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130 Gölbaşı Çiftlik          Gölbaşı / Ankara  



gölbaşı çiftlik evi proje özellikleri

Cephe çaprazları, seyir kulesi, saçak detayları ve 
karkas resimleri

• Bilgisayar ön modellemesi 
• Avrupa F30 Yangın standardına uygun 

EN14080 Avrupa normunda lamine karkas 
malzemesi

• SPAX Ahşap bina vida elemanları 
• WBP Suya dayanımlı kontra ile cephe güçel-

ndirmesi ve astar dış kaplama
• İzobor püskürtme iç izolasyon 
• Buhar yalıtım örtüsü
• Yüksek kalite işçilik 
• Premium kalite Ahşap kaplamalar ve taş giy-

dirme
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132 O.T. Maun Köşk                     Baltalimanı / İstanbul



MAUN KÖŞK

Tamamen maun sapelli ağacından 
üretilen binada şeffaf su bazlı vernik 
kullanılmıştır. 

Renk : Şeffaf su bazlı vernites cila
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134 Hamutcu Köşkü           Kanlıca / İstanbul



Hamutcu köşkü 

Müşterilerimiz ‘bir rüyamız var bizim’ diyerek 
geldiler. Her zaman Sultanahmet’de 
bulunan yeşil ev gibi bir ev istediklerini 
belirttiler. Biz de müşterimizin hayalini 
gerçeğe dönüştürdük.

2004 yılında şirketimizin 2. jenerasyonu 
olarak gerçekleştirdiğimiz ilk projemiz oldu, iş 
hayatımıza güzel bir başlangıç yaptık. 

Cephe kaplaması, cephe süslemeleri, giriş 
kapıları, tüm pencere sistemleri şirketimiz 
tarafından yapılmıştır. Son teknoloji su bazlı 
TRİMETAL opak boyalar kullandık. Avrupa 
balans sistemli giyotinler ile çağı yakalamıştık. 

Şimdi nerede miyiz :) O günün üzerinden çok 
zaman geçti; artık deneyimimizle, müşteri 
kitlemizle, mutlu ettiğimiz nice müşterimizle, 
etik ticaret anlayışımızdan hiçbir şey 
kaybetmemiş olarak çok daha ilerideyiz.
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136 N.K.Köşkü                 Kandilli / İstanbul



marvın zerafeti

Boğazın en güzel mahallesi Kandilli’de 
bulunan bu zarif köşk Marvin’in ince ve narin 
profil yapısı ve mükemmel kalitede karolajları 
ile tam olarak bütünleşti. 

Tamamen ahşap olan seri tercih edildi. Low-e 
366 kaplamalı + argon gazlı ısı camlar ile çok 
yüksek ısı yalıtımı elde edildi. 

Kapılar da Marvin’den paket olarak getirildi. 
Çok nokta kitleme sistemi ile giriş kapısı gibi 
kullanılmaya uygun bu kapılar sağlamlığı ile 
de uzun yıllar hizmete hazır ürünler. 
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138 A.Ç. Köşk C                            Üsküdar / İstanbul 



üsküdardan tarihi yarım ada manzarası 

Marvin ithal giyotin pencere sistemlerini kullandığımız bu projede üstün ısı performansı ve ses yalıtımı 
sağladık. Dışı krem rengi içi beyaz olarak kullanılan ürünler özel iç pervaz detayı ile bitirildli. Alt taçlarda ise 
komple yapıda devam eden göbekli taç duvar kaplama sistemi kullanıldı. 

Dışarıda özel su ve hava geçirmez izolasyon bandı kullanıldı. Pencerelerin montajında ise ses emici şişen bantlar 
kullanılarak, ürün performansı arttırılmıştır. 
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140 A.Z. Köşkü           Hisarüstü / İstanbul



Tarihi Hisarın içinde bir köşk 

130 x 265 ölçülerinde Magnum Marvin Giyo-
tin pencere sistemleri, ses yalıtımı ve güvenlik 
için lamine ısıcam. 

Gömme motorlu panjur sistemi, motorlu 
gömme iç perde sistemi. 

Class 2 balistik camlı güvenlik kulübesi, özel 
yapım ahşap kepenk sistemleri.

16.5 m uzunluğu ile Avrupa rekoru sürme 
pencere sistemi.  
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142 A.T. Köşkü             Kandilli / İstanbul



marvın ile uzun ömürlü çözüm

Müşterimiz bize inanılmaz su ve rüzgar 
problemi ile başvurmuştu. Detaylı öneri 
çalışması ve bir noktadan yaptığımız söküm 
ve uygulama projesi sonrasında kendisini 
Marvin Amerikan Giyotin pencere sistemleri 
ile değişime ikna ettik. 

Memnuniyetini dile getirmek için bilhassa ses 
ve doğalgaz gideri ölçümü yaptı. Seste 
%50 -55 doğal gaz giderlerinde ise %40’a 
varan tasarruf sağlatmıştık. Bu performans 
sonrasındaki memnuniyeti ailesine ait 3 köşkü 
daha bizim ürünlerimiz ile yapmaya 
yönlendirmiştir. 
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144 T.T. Yalısı                  Kandilli / İstanbul



marvın ile yenileme

Bu projede müşterimizin problemi yol yalısı 
olması sebebi ile araç sesinden çok rahatsız 
olmasıydı. 

Marvin giyotin pencere sistemleri ile hem 
bakımdan kurtulacakları hem de lamine cam 
ile çok yüksek ses yalıtımı elde edecekleri 
ürünlerimizi önerdik ve eskisine uygun 
bire bir değişim yaptık. 

Sonuç; müşterimizin güler yüzü.  

145Ahşappen
Ahşap Pencere ve Kapı sistemleri 

T.T. Yalısı                  Kandilli / İstanbul



 
146 O.T. Köşkü                      Baltalimanı / İstanbul



Marvin giyotın pencere zerafeti

Amerikan Marvin Giyotin pencere 
sistemleri ile yapılmıştır. Çift kanat 
hareketli sineklikli, özel ısı yalıtım 
camlı, vasistas açılımlı pencere 
sistemleri kullanımı 
kolaylaştırmaktadır. 
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148 N.T.Villa Bebek / İstanbul Secco EBE 65 Seri

Design    - Sevimli mimarlik 
Produce  - Was System



Afromozia ve çelik birlikteliği

Sevimli Mimarlık ekibinin dizayn ettiği 
villanın her köşesinde düşünülmüş detaylar ve 
modernist bir bakış karşımıza çıkıyor. 

Afromozia ağacının güzel rengi ve dokusu ile 
temsilcisi olduğumuz Secco çelik pencerelerin 
muhteşem uyumu göz dolduruyor. 

Gizli motorlu panjur ve sinelik & gölgelik 
sistemi, motorlu açılır dev vasistas 
pencereleri otomasyon sistemine bağlı olarak 
kullanılabiliyor.  Türkiye’de ilk defa kullanılan 
alexa sesli kontrol sistemi ile sistem kontrol 
edilebiliyor. 

Secco Çelik 
Pencere 
Antrasit

Afromozia Ahşap
Kaplama

BEFORE AFTER

Alüminyum 
Gölgelik 
Sistemi

Afromozia 
Kaplama

Gizli
Panjur 
Sistemi

Secco
Çelik 
Pencere
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150 N.T.Villa Bebek / İstanbul Secco EBE 65 Seri

Design    - Sevimli mimarlik 
Produce  - Was System



Çizimden gerçeğe dönüşüm

Amacımız mimari büroların hayal ettikleri 
projeleri uygulama mümkünlüğü ile 
harmanlayarak hayata geçirmektir. 

Çok uzun yıllardır çalıştığımız çözüm 
ortaklarımız ile bir çok kalem işi koordine 
edip, tek bir elden çıkmış gibi 
uygulayabilmekteyiz. Bu da sonucun 
mükemmele yakın olmasını sağlamaktadır. 

Projede; Çelik pencere, ahşap kaplama, saçak 
kaplama, giriş saçak sistemi, motorlu panjur, 
motorlu sineklik, alüminyum sürme gölgelik, 
alüminyum cumba üstü giydirme işleri 
uygulanmıştır. 

Motorlu gölgelik sistemi hem sineklik hem de güneş kırıcı perde olarak kullanılmaktadır. İçeriden dışarısı görünür, dışarıdan içerisi görünmez. 

İçeriden görünüş

Gölgelik & Sineklik sistemi dıştan görünüş

151Ahşappen
Ahşap Pencere ve Kapı sistemleri 



Ahşappen
Ahşap Pencere ve Kapı sistemleri 

Türkiye ve Ortadoğu Distrübütörü

Cihangir Mah. Güvercin Cad. Baha İş Merkezi B Blok Kat 2 
Avcılar / Haramidere - İstanbul 

Tel : +90 212 422 87 83
Tel : +90 212 422 87 84
Fax : +90 212 422 87 47

E Posta : teklif@ahsappen.com.tr
Web : www.ahsappen.com.tr

https://www.facebook.com/ahsappenltd




