


2004 yılında şirket olarak faaliyetine devam eden firmamız,kurucularının daha önceki yıllarda yapı sektöründe edin-
miş olduğu bilgi ve tecrübeyle alüminyum doğrama,cephe giydirme ve kapı otomasyon sistemleri konusunda 
proje,üretim ve uygulama hizmeti vermektedir.Netaform alüminyum ve yapı otomasyon sistemlerinin ana gayesi 
müşterilerine, yaşam konforu yüksek,kaliteli ve kalıcı ürünler sunabilmektir.Siz müşterilerimizin taleplerinin en doğru 
şekilde karşılanması,teknik bilgi ve iş gücünün de geliştirilmesi için yapı sektöründeki değişiklikleri, trend olan ürün-
leri,yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılarak gözlemlemekte/sağlamaktadır.Güvenilir olmanın,müşteri talep/beklentil-
erini zamanında,verilen sözü karşılamakla olacağını bilir ve bunu tüm çalışanlarımızca kendimize ilke edinmişizdir.







İşyerinize değer katar

Konforlu ve rahat kullanım sunar

Hırsızlığa karşı güvenliği arttırır

Enerji tasarrufu sağlar

İstenilen Logo ve renk çeşitliliği uygulanabilir

Mikro delikli ve transparan uygulamarıyla vitrininizi

farklı kılar

Otomatik Kepenk

Transparan Profil

Mikro Delikli Profil



Kolaylık ve Pratiklik
Was panjur sistemleri geniş ürün yelpazesiyle evinizde konfor anlayışın
sınırlarını genişletecek basit pratik çözümler geliştirmiştir.
Bu ürünler her çeşit ev, ofis, otel ve kamu binasında kordineli
otomasyon sistemleri oluşturmak üzere tasarlamıştır.

Tek bir tıkla, kontrol sizde olsun.

Akıllı Yatırım
Otomatik panjur sistemleri evdeki enerji dengesinin korunmasına yardımcı olur.
Panjur sistemleri ile hem konfor hem de rahatlık yaşarken, evinizin de emlak değerini arttırın.

Otomatik Panjur



Kepenk Profilleri

Alüminyum ve Çelik Polüretan Dolgulu Profiller



Basit ve ekonomik versiyonlardnan,

gelişmiş ev kontrol yöntemine (akilli

ev) istenilen sistemi kurmak için geniş

alternatifler mevcuttur.

Tek bir tıkla,
kontrol sizde olsun.

Panjur Profilleri



Yapı otomasyon motor ve kumanda sistemleri



Güvenlik Fonksiyonları:
Emniyet fotoseli, kapanma yönünde engelle
karşılaşıldığında kanatların otomatik olarak
tekrar açılabilme özelliği, acil çıkış butonu
(opsiyonel) tam sızdırmazlık, kapı açılma
yönünde uygulanan kuvvete göre artan
bloke sistem, elektronik kilit (opsiyonel).

Otomatik dairesel kayar kapılı sistemler dış
ve iç mekanlarda kul lanı lmak iç in üret i len
kapılardır. Tasarımları tam daire konfigürasyonları
şeklindedir. Her iki farklı uygulama durumunda
tek kayar kanat ve çift kayar kanatlar kullanılması
mümkündür.

Fotosel / Radarlı Kapı



 Cam balkon sistemi her türlü konut,
daire, villa, teras, cafe, veranda  ve
restaurantlarda uygulanır.

 Cam kapama sistemlerinde, camlar
tarayıcı kanat profiline özel esnek
yapıştırıcılar ile yapıştırılmakta ve doğa
şartlarından dolayı deformasyona
uğraşmamaktadır.

Balkon kapama sistemimizde kullanılan
tarayıcı rulmanlar çiftli, polyamid esaslıdır
ve metaller paslanmaz çelik olup, nem
ve deniz tuzuna karşı dayanıklıdır.

Cam Balkon Sistemleri



Cam Balkon Sistemleri

Cam balkon sisteminde kullanılan camlar

8-10 mm kalınlı¤ında Temperli camlardan

oluşmaktadır, kırılması halinde çok küçük

parçalara ayrılır canlılara ve çevreye zarar

vermez.

Katlanır cam balkon sistemleri sert

esen rüzgara dayanıklı olarak tasarlanmış

ve imal edilmiştir. Cam balkon

sistemimizde isteğe göre farklı renklerde

füme, bronz, reflekte, satine cam

uygulaması yapılabilmektedir.

Balkonlarınızı daha işlevsel hale getirmek

ve daha hoş yaşam alanları oluşturmak

için size balkonlarınızı Netaform cam balkon

sistemi ile kapatmanızı öneriyoruz.



Plise ve Stor Sineklik Sistemleri

Plise sineklik sistemi çeşit ebatlarda

olmaktad ı r .  Her müş ter in in

gereksimine uygun olarak siparişle

üretilir. Tülün gergili ve sık olmasını

sağladığından manuel olarak düzgün

ve pürüzsüzdür kolay  /  hızlı konrol

mekanizması içermektedir el ile

istenilen yöne basitçe hareket

ettirilebilir, istenilen yerde durma

imkanı sağlar. Sistemimiz içe ve

dışa menteşeli, sürgülü ve daha bir

çok model doğrama sistemine

uygun bir şekilde monte edilir.



Uygulamalarımız

Firmamız uygulama yapılacak sisteme ilişkin kullanılacak aksesuar ve markada değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Otomatik pergola / tente 

Otomatik kepenk / panjur

Fotosel kapı

Motorlu perde

Aluminyum dograma sistemleri
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