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Yang›n insano¤lunun karfl›laflabilece¤i tehlikeler aras›nda
önemli bir yer tutmaktad›r. Önceden düflünülmüfl yap›sal
tedbirlerin yoklu¤u halinde pek fazla seçene¤imiz yoktur.
FP67 Yang›na Dayan›kl› Alüminyum Kap›lar tüm
fonksiyonelli¤inin yan›nda, 60 veya 90 dakika
boyunca yang›n›n yay›lma alan›n› en az seviyede tutar
ve/veya insanlar›n güvenli bölgelere kaçmas›n› sa¤lar.

Duman ve ›s›, yang›nda zarar veren iki temel unsurdur
ve FP-67 bu unsurlara maruz kal›nmas›na izin vermez.
Yang›n alan›nda, belirtilen sürelerde kap›n›n dura¤an,
bütün ve ›s›ya karfl› yal›tkan olmas› ve bu özelliklerin
standartlara göre yap›lacak testlerle ispatlanm›fl olmas›
gerekmektedir. FP 67 yang›na dayan›kl› kap› sistemi,
söz konusu bu testlerden Hollanda ve Fransa’da yap›lan
ayr› ayr› testlerde baflar› ile geçmifltir.

Not: Projeye özel fiyatlar›m›z için
lütfen bizlerle temasa geçiniz.

FP 67 YANGINA DAYANIKLI KAPI
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Hollanda - Yap› ve Binalarda Yang›n Araflt›rma Merkez Laboratuvar›nda
(TNO Building and Construction Research Centre for Fire Research)
Yang›na dayan›kl›l›k testlerinden görüntüler.

Dak. 30 - 900 0C Dak. 60 - 950 0C Dak. 92 - 1050 0C Test Sonras›

Yang›na Dayan›kl›l›k S›n›flar›
(DIN 4102 Part 5 ve Part 13’e göre)

Dayan›m Süresi
(Dakika)

 30

 60

 90

Kap›lar Cam Is›
Geçifli Var

Cam Is›
Geçifli Yok

T 30

T 60

T 90

E 30

E 60

E 90

EI 30

EI 60

FP 67 Standart Ölçüler

Nominal
Ölçüler

Lf x Hf

900x2100

1000x2100

900x2200

1000x2200

Montaj
Aç›kl›¤› Kap› Panel

veya Cam

Lc x Hc

910x2105

1010x2105

910x2205

1010x2205

Lv x Hv

726x2013

826x2013

726x2113

826x2113

Lp x Hp

580x1940

680x1940

580x2040

680x2040
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BomSTOP BOMBAYA DAYANIKLI KAPI VE CEPHE S‹STEM‹

Yeni oluflan dünya düzeninde, tüm sivil ve askeri yerleflim
alanlar› maalesef terörist eylemlerin oda¤› haline
gelmektedir.
Ancak, önceden al›nm›fl yap›sal tedbirler sayesinde,
bina içinde oluflabilecek mal ve can kay›plar›n›n giderilmesi
mümkündür. Yap›lar›n en zay›f noktalar› ise kap›lar ve
cephelerdir. Dolay›s›yla, her tür yap›n›n öncelikle cephesi
ve girifl kap›lar› güçlendirilmelidir. ÇUHADARO⁄LU
grubu taraf›ndan, tamamen kendi bünyesinde tasarlanan
ve gelifltirilen BomSTOP bombaya dayan›kl› kap› ve
cephe sistemi üretimi Beylikdüzü ‹stanbul fabrikalar›nda
gerçeklefltirilmektedir.
BomSTOP kap› ve cephe sistemi, binalar›n bombal›
sald›r›lara karfl› güvenli olmas›n› sa¤larken, ayn› zamanda

özel cam ve tutucu sistemleri ile, yüksek oranda fleffaf
alanlar sunmakta ve mimari gereksinimleri
karfl›layabilmektedir.
‹lk ürünlerin, ASTM ve EN standartlar›na göre bombaya
karfl› dayan›kl›l›k saha testleri, ‹ngiltere'de uluslar aras›
Advantica test laboratuar›nda baflar› ile tamamlanarak
sertifikaland›r›lm›flt›r.
Her binaya özgü sald›r› senaryolar› için özel çözümler
üretilebilmekle birlikte, muhtemel bombal› sald›r›lar
için; 100 kg TNT patlay›c› 23,5 m mesafe testleri,
12 kg TNT patlay›c› 5,5 m mesafe testleri, 20 kg TNT
patlay›c› 4 m mesafe testleri “yüksek güvenlik” ve
“hasars›z” koruma s›n›flar›nda baflar›l› bir flekilde
sonuçlanm›flt›r.
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Düzenek Kontrol Patlama An›

Patlamadan Sonra (Giydirme Cephesi) Patlamadan Sonra (Kap›)

SERT‹F‹KALARIMIZ
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Günümüz flartlar›nda, giderek artan tehlike ve tehdit
unsurlar›na karfl›, binalar›m›z›n güvenli¤i; öncelikle kap›,
pencere ve giydirme cephelerimizin güvenlikleri ile s›n›rl›
kalmaktad›r. Güvenl ik seviyesini artt ›rmak,
ayn› zamanda alüminyumun tüm avantajlar›ndan
faydalanmak istedi¤imizde, AR 83 kurflun geçirmez

alüminyum do¤rama tüm bu ihtiyaçlar› karfl›lamaktad›r.
Yüzeyi sert eloksal kapl›, oldukça sert alüminyum
alafl›mdan
imal edilen z›rh profilleri ile AR 83, tabanca sald›r›lar›ndan
G3 makinal› tüfek sald›r›lar›na kadar çok genifl bir
koruma sa¤lamaktad›r.

AR 83 KURfiUN GEÇ‹RMEZ DO⁄RAMA

AR 83’ün seçenekleri;
• AR 83-FB4
• AR 83-FB6
Hollanda - Mermi Etkisi ve Balistik Korunma, Güvenlik
ve Savunma Araflt›rma Grubu Akredite Laboratuvar›nda
(TNO Defance, Security and Safety Research Group
Munit ion Effects and Bal l ist ic Protect ion)
Kurflun geçirmezlik testlerinden görüntüler.
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Tafl›t Düzene¤i Özel Lazerli laboratuvar Silah›

‹lk Hedef Vuruflu Hedef Vurufl

Hedef Vurufllar Hedef Vurufl Sonucu

AR 83 Teknik Veriler

Özellik

Kurflun geçirmezlik 1

Hava geçirgenli¤i

Su geçirmezli¤i

Rüzgara karfl› dayan›m

Is› geçirim grubu 2

Maksimum aç›kl›k 2

De¤er Referans

1: Muhtemel silahl› sald›r› tipleri san›fland›rmas›d›r.  2: Verilen de¤erlerle ilgili de¤iflgenler için temasa geçiniz.

DIN 52290 ve DIN EN 1522-1523

EN 1026 EN 12207

EN 1027 EN 12208

EN 12210 EN 12211

ISO 10077-2

TS 498 DIN 1055

FB4 ve FB6

Class 4

9A

C3

2.1

L: 300cm  W: 110 km/h

9 mm parabellum mermisi

357 magnum mermisi

44 Rem. magnum mermisi

7,62x51 G-3 mak. tüfek mermisi
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ST 70 BR do¤rama sistemi,  yüksek ›s›,
su, ses yal›t›m› özelliklerini, kendine özgü
çizgisi ile modern ve estetik bir görünüfl
ile birlikte sunarken, ayn› zamanda zorunlu
girifllere (h›rs›zl›k) karfl› da koruma
sa¤layabilmektedir. Genel istatistik
verilerine göre; çok katl› binalarda
yaflan›lan h›rs›zl›k olaylar›n›n %20'si
pencere lerden,  %26 's ›  ba l kon
kap›lar›ndan, tek katl› binalarda ise %26's›
pencerelerden, %52'si balkon kap›lar›ndan
gerçekleflmektedir. WK2 (BR2) s›n›f›
h›rs›zl›k olaylar›nda, h›rs›z pencereyi veya
kap›y› ilave aletlerle (tornavida, c›mb›z,
kama) k›r›p açmaya çal›flmaktad›r. Bu tip
sald›r›larda, insanlar›n do¤as›nda yer alan
bar›nma ihtiyac›, günümüz modern
binalar›nda “güven” duygusu ile birlikte
yaflatabilmelidir. Bu noktada, ST 70 BR
h›rs›zl›¤a karfl› dayan›kl› kap› ve pencere
sistemleri tüm ihtiyaç ve beklentilerinizi
karfl›lamaktad›r.

ST 70 BR HIRSIZLI⁄A KARfiI DAYANIKLI
KAPI VE PENCERE S‹STEM‹

ST 70 BR Teknik Veriler

Özellik

H›rs›zl›¤a karfl› dayan›m

Is› geçirim katsay›s› - pencere 1

Is› geçirim katsay›s› - profil 1

Hava geçirgenli¤i

Su geçirimsizli¤i

Rüzgara karfl› dayan›m

ST 70 BR Referans

1: Verilen de¤erlerle ilgili de¤iflgenler için temasa geçiniz.

DIN V ENV 1627

ISO 10077-2

ISO 10077-2

EN 1026 EN 12207

EN 1027 EN 12208

EN 12210 EN 12211

WK2

Uw: 2,1 W/m2k

Uw: 1,6 - 2,4 W/m2k

Class 4

9A

C3

WK 2 S›n›f›
H›rs›zl›¤a Dayan›kl›



• Hammadde fiyatlar›ndaki ani art›fllar ve tedarikçilerimizin yapabilece¤i muhtemel fiyat de¤iflikliklerinden dolay›,

ÇUHADARO⁄LU Metal San. ve Paz. A.fi. bu fiyatlar› haber vermeksizin de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.

• Fiyat listesindeki ürün kodlar› ve fiyatlar›n teyidi için merkezimizle mutlaka iletiflime geçiniz.

• Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir; %18 KDV bedeli ayr›ca ilave edilecektir.

• Teslim yeri: ‹stanbul müflterilerimiz için Haramidere depomuzdur, flehir d›fl› müflterilerimiz için talebe göre kargo

ya da ambar kullan›labilir. ( Nakliye, sigorta müflteriye aittir. )

• Listelerde verilen montaj bedelleri flehir içi montaj bedelleri olup, flehir d›fl› montajlar mesafe ve montaj süresi baz

al›narak ayr›ca fiyatland›r›lacakt›r.

• Garanti: Garanti süresi sarfa tabi ( f›rça, keçe, plastik gibi ) malzemeler ve kullan›c› hatalar› hariç 2 y›ld›r. Mekanik

aksaml› ve hareketli ürünler için ( Kayar, Döner, E¤risel Kayar Kap›lar, KTS, Compact Slide vb. ) ürün montaj›n›n

bir ÇUHADARO⁄LU Bayisi taraf›ndan yap›lmas› durumunda, 2 y›ll›k garanti periyodu süresince ürünün garanti

kapsam›ndaki tüm servis hizmetleri yetkili bayinin sorumlulu¤u alt›ndad›r.

KTS Kayar Toplan›r Cam Sistem Uygulamalar› için;

• Panellerin e¤risel olmas› durumunda minimum panel çap› 20 m. olmal›d›r.

• E¤risel rayl› uygulamalar için birim fiyatlar %15 artt›r›lacakt›r.

• Boomerang Otomatik Kayar Kap› Mekanizmalar› için;

• Tüm Otomatik kap›lar fabrikam›zda çal›flt›r›larak tüm testleri yap›lm›fl ve çal›fl›r vaziyette müflterilerimize sunulmaktad›r.

• Mekanizma seti içinde 1 adet orjinal servis kapa¤›, 2 adet radar, 1 adet emniyet fotoseli ve 8 konumlu program

flalteri, 1 adet motordan kilitleme ünitesi vard›r.

• Geçifl yüksekli¤i maksimum 2400 mm ölçüsü baz al›narak ES20 profil bedelleri ile hesaplanm›flt›r.

• ‹lave olarak talep edilen parçalar, “Yedek Parça Fiyat Listesi” üzerinden hesaplan›r.

• Mekanizma içinde istenmeyen parçalar olursa, fiyat belirlemek için firma yetkilisi ile ayr›ca görüflülecektir.

ARC E¤risel Otomatik Kayar Kap›lar için;

• Standart geçifl yüksekli¤i 2100 mm ( mx.2500 mm ) ve standart konopi yüksekli¤i 240 mm’dir.

• ARC E¤risel Kap›, segment olarak ( yay parças› ) isteniyorsa, listedeki ölçülerin en yak›n olan› baz al›narak fiyatland›r›l›r.

Manuel Döner Kap›lar için;

• Standart geçifl yüksekli¤i 2100 mm ( max.2500 mm) ve standart konopi yüksekli¤i 100 mm’dir. ( max.800 mm )

• Yukar›daki listede iç çap olarak ölçülendirilen kap›lar›n bitmifl ölçülerinin hesab› için 60 mm ilave ediniz.

• ‹ste¤e göre yanaklar cam veya metal olabilir, standart olarak 4+4 mm fleffaf lamine cam kullan›l›r.

• Kanat camlar› standart olarak 6 mm fleffaf temperli camd›r.

• Kap›lar yar› aç›k ahflap sand›kl› olarak montaja haz›r vaziyette teslim edilmektedir.

950 Otomatik Açk› Mekanizmalar› için;

• Mekanizmalar standart olarak Natural Eloksal olarak üretilir ve ÇUHADARO⁄LU stoklar›nda da bu renkte bulundurulur;

özel RAL rengi sipariflleriniz için 2 - 3 hafta süre gerekmektedir.

• Çift kanat Otomatik kap› yap›lmas› istendi¤inde program flalteri kullan›lmas› zorunludur.
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