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hiçbir detay olmayacak
BİZ NE İŞ YAPARIZ?
• Gölgelendirme sistemleri (Pergola),
• Fotoselli kapılar,
• Endüstriyel seksiyonel kapılar,
• Hızlı PVC kapılar,
• Kartlı ve şifreli geçiş sistemleri,
• Bahçe kapısı motoru,
• Bariyer,
• Otomatik kepenk,
• Otomatik panjur,
• Dekoratif garaj kapıları,
• Otomatik yükleme rampaları,
• Sineklikler.
• Montaj ve Servis.

mükemmel detaylar, ayrıcalıklı mekanlar...

BAŞLARKEN;
DENİZ Gölgelendirme ve Kapıs Sistemleri,
deneyimli ve uzman kadrosu, modern hizmet
anlayışı ve vizyonuyla Türkiye’nin en seçkin
gölgelendirme ve kapı sistemleri olma yolundadır.
5 yıllık deneyimiyle, Samsun’da kurulan DENİZ
Gölgelendirme ve Kapıs Sistemleri, fonksiyonel
tasarımları ve üstün kaliteli gölgelendirme ve
kapı sistemleri konusunda vizyonu yüksek, farklı
hizmet anlayışıyla sektörde hızla büyümektedir.
Bireysel ve kolektif çalışma alanlarına en
yaratıcı ve en yenilikçi çözümleri sunan DENİZ
Gölgelendirme ve Kapıs Sistemleri, sahip olduğu
global vizyon, girişimci ruh ve dinamizm ile
geleceğin gölgelendirme ve kapı sistemlerini
bugünden tasarlamayı amaçlamaktadır.
DENİZ Gölgelendirme ve Kapıs Sistemleri;
dinamik ve genç yapısıyla, doğru stratejiler
üretip, uygulamadaki kararlılığıyla uzun dönemli
hedeflerini 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde
gerçekleştirmeyi, sektörde kaliteli hizmet
anlayışıyla Türkiye’de ve dünyada tanınan marka
olma yolundadır.
Deniz Gölgelendirme ve Kapı Sistemleri;
stratejilerini sizlerden gelen talepler ile
belirlemektedir. Müşterilerimizin görüşleri, ürün ve
hizmetlerin geliştirilmesi aşamasında şirketimizin
ARGE çalışmasına yön vermekte ve “KALİTE”
konusunda “MÜKEMMELLİĞİ” sağlamaktadır.

İlkelerimiz
Müşteri memnuniyeti
Güven
Başarı
Sürekli kaliteli hizmet devamlılığı

pergola
DÖRT MEVSİM DAYANIKLILIK

mevsimdeki kaliteniz...

Pergola kelimesi latince saçak anlamına gelen “pergule” kelimesinden
gelmekte olup, İtalyancada “pergola”
yani gölgelik anlamına gelen bir kelimedir. Sonrasında İtalyanca vasıtasıyla tüm
dünya dillerinde aynı ifadeyi içeren evrensel bir kelime haline gelmiştir.
Pergola tente sisteminin yüksek kalite
standartlarını kullanarak, açık alanlarınızı estetik ve çevre ile uyumlu bir şekilde
kolayca açılıp kapanabilir mekanlar haline
getirmektedir.

Pergola tente sistemi sayesinde, yatay,
bükümlü ve çatı şeklinde açıklıklar tente
ile kapatılabilmektedir.
Pergola tente sistemi özel tente kumaşıyla güneşlik olarak yazları sizi güneşten,
açılır kapanır tavanı ve su geçirmez tente
kumaşı ile yağmurlu havalarda yağmurluk
olarak sizi yağmurdan koruyacaktır.
Dilerseniz pergola tente sisteminizin
etrafını camla kapattırıp, tente sisteminizi
açılır kapanır kış bahçesine dönüştürtebilirsiniz...

Pergola sistemleri; açık alanların kötü hava koşullarında
bile yıllarca kullanılmasına olanak veren modern ve
gelişmiş bir çözümdür.

Böylece kış aylarında da pergola
tentenizin altında sanki açık alandaymış gibi bahçenizde, verandanızda ya
da balkonunuzda kışın tadını soğuktan
etkilenmeden çıkartabilirsiniz. Pergola
tente sistemi sayesinde gündüzleri tam
bir gölgenin keyfini sürebilir, geceleri de
açılır kapanır tavan sayesinde yıldızları
seyredebilirsiniz.
Pergola tente sistemiyle mekanlarınızın genişliğini kontrol edebilirsiniz.

estetik

ve uyumun mevsimsel adı...

Moda kavramı hayatın her alanında
artık önemli olduğu gibi tente hizmetlerinde de önemlidir. Bu konuda özellikle
son yıllarda birçok insan için tentelerin
modaya uygun olması ile birlikte birçok
anlamda insanların tercihleri değiştirir.
Özellikle tasarımları ile ve teknolojileri ile
de tercihlerin değişmesi her zaman için
moda kavramı değişebiliyor. Bu konuda
tente alacak işletmeler için de bu konu
çok önemli olduğundan moda kavramı

çok önemli olur. Mesela bazı insanlar için
her ne kadar tentelerin görünümleri çok
önemli olsa da genellikle bütün tasarımlar tek bir anlam taşır. Bu konuda özellikle
masa ve sandalye ile uyumlu şekilde olması çok önemli olur. Ancak bunun sağlanması için de tente alınan işletmenin
iyi bir firma olması ve ürünlerinin de modaya uygun olması çok önemlidir. Tabi ki
bir tente firması ile birlikte pergola tente
üretim firmaları insanların çok fazla ter-

cih ettikleri bir firmadır.
Birçok tente firmasının yanında kendi
modasını oluşturması ve modayı da yakından takip etmesi ile birlikte genel olarak pergola tente üretim sistemleri çok
fazla tercih ediliyor. Bu konuda bu tarz iyi
bir firmanın tercih edilmesinin en büyük
sebebi ise iyi bir hizmet sunması ve fiyat
avantajlarının da çok iyi olmasıdır. Ayrıca
bu firmanın ürettiği ürünlerin her zaman
modaya uygun olması da önemlidir.

Her mevsim sorunları çözüme ulaştıran kalıcı, estetik ve minimalist
bir çabanın ürünü olan pergolalar sanatın yapıcı çözümleyici ve
evrensel enerjisinden esinlenerek tasarlandı.

hava şartları
MEVSİMSEL SORUNLAR, ÇÖZÜME DÖNÜŞTÜ

sizi korkutmasın...

Özellikle pergola tente üretim işletmelerinin en büyük özellikleri ise sizin
işletmeniz veya eviniz için uyumlu olan
tenteyi kendilerinin tespitidir. Özellikle bu
konuda size moda anlamında profesyonel hizmetlerin sunması ise genel olarak
çok iyi bir özelliktir. Özellikle son yıllarda
modanın da çok fazla tente de gelişmesi
ile birlikte bu konuda çok fazla üründe
ortaya çıktı. Ancak tabi ki bu konuda özellikle modanın da hemen iyi bir ürünün

seçilmesi son yıllarda çok fazla büyük
bir sıkıntı olduğundan genel olarak bu
türden bir durum ile karşılaşmamak için
iyi bir firma ile çalışılması gerekir. İşte bu
tür durumlarda da pergola iyi firmadır.

dolu zaman geçirebilirler. Motorlu pergola sistemi, UV ışık filtreleme ve karartma
etkili üç katmanlı Blackout PVC kumaş
ile her mevsim maksimum yaşama imkanı sunar.

Yüksek dereceli ekstrüzyon alüminyumdan üreliten ve elektrositatik toz
boya ile boyanan sistem profilleri, açık
alan uygulamalarında üstün performans
sağlar. Bu geniş tasarımın sağladığı rahatlatıcı atmosferle müşterileriniz keyif

All Seasons Elips, kavisli açılır kapanır pergola sistemi, oval tasarımı ile
mekanınıza yumuşak bir geçiş sağlar.
Uzaktan kumanda ile haraket eden All
Seasons Elips, ön gergili, yanmaz ve yüksek sabitlikte karartıcı özelliğine sahiptir.

UYGULAMA ŞEKİLLERİ

TEKNİK BİLGİLER

fotosellikapılar
ÇAĞDAŞ VE MODERN BİR GÖRÜNÜM SUNAN

TELESKOPİK KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON
2 hareketli kanatlı Telescopica Millennium E otomasyonları için kontrol birimi.
Seti oluşturan parçalar elektronik kontrol ünitesi, trafo, motor, enkoder, 2 çift taşıyıcı, kanat stoperleri, bağlantı kabloları,
dişli kayış, 1 hareketli kanat dönüş hareketi ünitesi, plastik ray.

FOTOSELLİ KAPILARIN MOTOR VE ELEKTRONİK AKSAM ŞEMASI

4 kanatlı Telescopica Millennium E otomasyonları için kontrol birimi. Seti oluşturan parçalar elektronik kontrol ünitesi,
trafo, motor, enkoder, 4 çift taşıyıcı, kanat
stoperleri, bağlantı kabloları, dişli kayış,
2 hareketli kanat dönüş hareketi ünitesi,
plastik ray.

DENİZ GÖLGELENDİRME VE KAPI
SİSTEMLERİ, kayar kapılar için yeni
bir otomasyon olan LIGHT MILLENNIUM’u sunmaktadır.
LIGHT terimi hafif olmasından
gelmektedir ve her zaman olduğu
gibi, kayar kapılar için rekabetçi bir
fiyata otomasyon sunmak demektir.
MILLENNIUM terimi ise bu yeni oto-

masyonun, milenyumun en gelişmiş
elektronik ve mekanik teknolojilerin
kullanmasından gelmektedir. Yüksek
kalitede materyaller ve yenilikçi teknoloji çözümleri, kurulum ve bakım kolaylığı ile kombine edilmiş ve otomasyon güvenliğinin yıllar boyu sürmesi
sağlanmıştır. Temel ve ince tasarım her
zaman en talepkar mimari çözümlerin

ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. Modern elektronik sistemi, bakım
sırasında kişiselleştirme ya da tanıma için tüm ek olanakları olasılıkları
sunmak üzere kurulumcu için gerekli
araçları sağlar. Otomasyon projelerinin uzaktan kontrolü için bir bilgisayar
arayüzü de bulunan bu otomasyon gelecekte de varlığını sürdürecektir.

DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON
1 kanatlı Light Millenium E otomasyonları için kontrol birimi.
Seti oluşturan parçalar elektronik kontrol ünitesi, trafo, motor,
encoder, 1 çift taşıyıcı makara, kanat stoperleri, bağlantı kabloları, dişli kayış, plastik ray.

2 kanatlı Light Millenium E otomasyonları için kontrol birimi.
Seti oluşturan parçalar elektronik kontrol ünitesi, trafo, motor,
encoder, 2 çift taşıyıcı makara, kanat stoperleri, bağlantı kabloları, dişli kayış, plastik ray.

OTOMATİK KÖSELİ KAYAR KAPILAR

Daha büyük boyutlar, ağırlık, kullanım vs. durumuna göre değerlendirilir.
LUP ve A tanımları için aşağıdaki açılımlara bakınız.

ÇARPMA KAPILAR İÇİN OTOMASYON
Kanat için otomasyon. Kanat stoperleri:
standart (uzunluk 810 - 1620 mm)
Kanat stoperleri: düz (Minimum uzunluk
800 - 1600 mm).

DAİRESEL KAYAR
KAPILAR İÇİN
OTOMASYON

2 kanatlı otomasyon. Maksimum uzunluk = 6500 mm
Her zaman siparişte, kanadın
iç ve dış gelişşim boyutları ile
ilgili geleneksel parçaların yanı
sıra eğrilik yarıçapını belirtin.
Komple çift kapılarda teknik
tavan).

KANATLI KAPILAR İÇİN OTOMASYON
SAĞLAM KOL alüminyum gümüş anodizeli sürgü
rehberi ve kanadın maksimum açılış kontrolü için
zemin durdurucu ile birlikte temin edilir. Otomasyon, kapının açılış tarafında kurulduğu zaman
kullanılır.

kayarkapılar
HERMATİK VE YARI HERMATİK

HERMETİK VE YARI
HERMETİK KAYAR KAPILAR
• Çapraz kirliliğin önlenmesi
• Net ve şeffaf (sadece ERMETIKA GLASS)
• Sağlam ve güvenilir
• Kayar kapı kanadı hava geçirmezlik sertifikalı
• Paslanmaz çelik ya da çelik levha kaplı kapı paneli
• Yangına dirençli tasarım

OTOMATİK KAYAR KAPI AKSESUARLARI

kartlı
ve
şifreli
geçiş sistemleri
KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ GENEL
UYGULAMA ALANLARI

Kartlı Geçiş Sistemi kontrol sağlanmak
istenen yerlerde her türlü personel giriş çıkış ve
personel,ziyaretçi geçiş kontrol ve denetiminin
yapılmasını sağlar.Kart okuyucular: manyetik
kart okuyucu, mıfare kart okuyucu,smart kart
okuyucu,PROXİMİTY KART OKUYUCU olarak
sınıflandırılır.
Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS)
ile Fabrika, Hastahane, iş yeri, okul, dershane,
ofis gibi yerlerde personelin giriş çıkış yaptığı
bölüme Kart okuyucu terminal monte edilerek bilgisayara bağlanır. Bilgisayara kurulan
personel devam kontrol programında işletmenizin çalışma şekline uygun parametreleriniz
tanımlanır. Bu parametrelere göre personel
takip işleminizi yaparsınız.

PARMAK OKUYUCULU
GEÇİŞ SİSTEMİ
Parmak izi tanıma sistemi sadece
yüksek güvenlik isteyen büyük ölçekli
firmaların kullanımından çıkmış,
evlerde dahi kullanılmaya başlanmıştır. Klasik anahtarlar yerine parmak
izinin tanıma cihazları kullanılarak
kapılardan geçişler ancak sisteme
tanıtılmış kayıtlı kullanıcıların geçişini
sağlayacak şekilde düzenlenir. Bunun
dışında bütün yetkisiz girişler engellidir.

Parmak izi sistemlerinin kullanım
alanları oldukça yaygındır. Parmak
izli Sistemi büyük işletmelerin her
türlü giriş çıkışında Turnike ile birlikte
kullanılabilir. Turnikelere bağlanan
Parmak İzi Tanıma Cihazlarıyla o geçiş noktasından geçmeye izinli kişiler
tanımlanır ve sisteme entengre edilmesiyle kilit vazifesi görür. Sistemde
kayıtlı olmayan hiçbir personel ya da
araca turnike açılmaz.

Mağaza girişine SENSITIVE 530 Mağaza ürün koruma anteni,
Yoğunlaştırılmış Radyo frekansıyla 2 metreye yakın bir alanı
tarayarak bölgesinde yakaladığı etiket yahut tağlarda alarm
vererek ürününüzün güvenliğini tam ve kesintisiz bir şekilde
sağlar.
4x4, 5x5, Mini, Round, Desinger etiketlerde maksimum
performansla çalışır.

YANA KAYAR

BAHÇE KAPISI MOTORLARI

VERSO 800 kg. yana kayar kapı
motor kiti (220V)
• Motor
• Stopper
• Kremayer Dişli
• Emniyet Fotoseli
• Flaşör Lamba
• Uzaktan Kumanda

GENEL ÖZELLİKLERİ:
• Flaşör lamba, yüksek frekanslı
algılayıcı anten, emniyet fotoseli
ve opsiyonel olarak push buton
bağlanabilir.
• Sistemin otomasyonu 800 kg
kapasiteli yana kayar kapı motoru ile
sağlanır.
• Otomatik Kapama özelliği mevcuttur.
• Motor gücü ve engel algılama
hassaiyeti ayarlanabilir.
• Orta yoğun kullanıma uygundur.
• Anten, Flaşör lambanın üzerinde yer
almaktadır.

MOTOR SETİNİ OLUŞTURAN AKSESUARLAR

TELESKOBİK 90˚ AÇILIR

BAHÇE KAPISI MOTORLARI

• Motor
• Uzaktan Kumanda
• Kontrol Ünitesi
• Emniyet Fotoseli
• Flaşör Lamba

GENEL ÖZELLİKLERİ:
• Flaşör lamba, yüksek frekanslı
algılayıcı anten, emniyet fotoseli
ve opsiyonel olarak push buton
bağlanabilir.
• Sistemin otomasyonu 300 kg (tek
kanat için) kapasiteli 90° açılır bahçe
kapısı motoru ile sağlanır.
• Çok yoğun kullanıma uygundur.
• Otomatik Kapama özelliği mevcuttur.
• Motor gücü ve engel algılama
hassaiyeti ayarlanabilir.
• Ayarlanabilir yavaş kapanma özelliği
vardır.
• Tek kanat için tek motor, çift kanatlı
kapı için çift motor kullanılır.
• Anten, Flaşör lambanın
üzerinde yer almaktadır.

MOTOR SETİNİ OLUŞTURAN AKSESUARLAR

BARİYER FORTE

BARİYER 3 m. KİTİ

Butonlu Özel Kont.Ünit Sağlam Gövde

• Bariyer
• Uzaktan Kumanda
• Destek Çatalı
• Emniyet Fotoseli
• Flaşör Lamba

GENEL ÖZELLİKLERİ:
• Flaşör lamba, yüksek frekanslı
algılayıcı anten, emniyet fotoseli
ve opsiyonel olarak push buton
bağlanabilir.
• 3 mt. kol uzunluğu vardır.
• Otomatik Kapama özelliği mevcuttur.
• Çok sık açılıp kapanmaya uygun
DC motor
• Ayarlanabilir yavaş kapanma
özelliği vardır.
• Kapak üzerine asılabilen yukarı stop
aşağı butonlu kontrol ünitesi vardır.
• Estetik ve sağlam gövdelidir.
• Anten, Flaşör lambanın üzerinde yer
almaktadır.
• Engel tanıma özelliği mevcuttur.

Not!: Ayrıca 6 mt.’liğide bulunmaktadır.

BARİYER KİTİNİ OLUŞTURAN AKSESUARLAR

BARİYER 90˚ KIRILIR

5 mt. KOLLU BARİYER KİTİ
Butonlu Özel Kont.Ünit / Sağlam Gövde

• Bariyer
• Uzaktan Kumanda
• Destek Çatalı
• Emniyet Fotoseli
• Flaşör Lamba

GENEL ÖZELLİKLERİ:
• Flaşör lamba, yüksek frekanslı
algılayıcı anten, emniyet fotoseli
ve opsiyonel olarak push buton
bağlanabilir
• Kırılır kol sayesinde 90° açılır.
• Otomatik Kapama özelliği mevcuttur.
• Çok sık açılıp kapanmaya uygun
DC motor.
• Kapak üzerine asılabilen yukarı stop
aşağı butonlu kontrol ünitesi vardır.
• Estetik ve sağlam gövdelidir.
• Anten, Flaşör lambanın üzerinde
yer almaktadır.
• Engel tanıma özelliği
mevcuttur.

BARİYER KİNİTİ OLUŞTURAN AKSESUARLAR

garaj
kapıları
FOTOSELLİ UZAKTAN KUMANDALI

Tavana doğru kayarak açılan, oluklu
ahşap dokulu panellerle oluşturulan; endüstriyel yapılara, fabrikalara, hangarlara,
depolara uygun işlevsel ve kullanışlı endüstriyel kapılardır. Özellikle depo, fabrika
gibi genişliği ve yüksekliği büyük mekânlarda kullanılan sistemlerdir.

Endüstriyel Seksiyonel kapılar istenilen boyutlarda, yapının şekline uygun yataklama seçenekleri ile dayanıklılığı, kolay
uygulanabilirliği ve uzun ömürlü kullanımı
ile avantajlar sunmaktadır. Ayrıca endüstriyel tesislerde güvenlik, yalıtım, hız ve
tasarruf sağlayarak işletmelerin verimli-

liklerine katkıda bulunurlar.
Konutlarda garaj kapısı en önemli kişisel yatırımlardan biri olan otomobilleri
olumsuz iklim koşullarına ve hırsızlığa
karşı koruyan modern, pratik ve estetik
modelleri konutların yapısına uygun tasarımlarla sunulmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
•
•
•
•

Dekoratif seksiyonel paneller
Düz veya Ahşap Kaplamalı
Düz veya göbekli panel alternatifli
Sizlerin beğenisi ve projesi doğrultusunda, 		
üretilebilecek, tüm access geçiş sisteminin
uygulanabildiği otomatik veya manuel uygula
malardır.
• Emniyet Fotoselli
• Yapıya uygun yataklama seçenekleri
• Galvanizli çelik ve poliüretan izolasyonlu 		
paneller
• Darbelere ve rüzgara karşı kapının dayanıklılı
ğını arttıran güçlendirilmiş paneller
• Özel şifrelendirilmiş uzaktan kumanda
• Elektrik kesilmelerinde elle kolayca açılıp 		
kapanabilme

panjurlar
sineklikler
UZAKTAN KUMANDALI

Üstün Alman teknolojisi ile üretilen Becker Centronik motorlarının kullanıldığı akıllı panjurlar, uzaktan kumanda kullanılır. Zaman ayarı sayesinde enerji
tasarrufu ve güvenlik sağlanmış olur ayrıca ayarladığınız saatlerde açılıp kapanabilir. Herhangi bir engel
ile karşılaştığında otomatik olarak durur. Proğramlama sayesinde pozisyon ve havalandırma konumu ile
hem temiz hava hem de ışık girmesini sağlanabilir.

depo
kapıları
KUMANDALI OTOMATİK

Depolarda, toplu garajlarda ve ticari işletmelerdeki geniş açıklıkları kapatmak ve istenildiği zaman
araç ve iş makinelerinin geçişine olanak sağlamak
amaçlı olarak talebe göre çok çeşitli ölçülerde ve
özelliklerde üretilebilmektedir.
Deniz Gölgelendirme ve Kapı Sistemleri, müşterilerinin genel ihtiyacını karşılamak amacıyla her projeye uygun, istenilen ebat ve özelliklerde garaj kapıları
üretebilmektedir. Tecrübe, bilgi birikimi ve gelişmiş
teknik donanımının ürünü olan Deniz garaj kapıları,
sağlam, estetik ve uzun ömürlü olmaları sebebiyle
tercih edilmektedir.

yükleme
rampaları
KUMANDALI OTOMATİK

Deniz, Tır Yükleme Sistemleri Elektrohidrolik
buton kumandalı yükleme boşaltma rampası satış
ve servis hizmetleri ile Samsun’dan tüm Türkiyeye
hizmet veriyoruz. Rampalarımız isteğe ve ihtiyaca
göre her ölçüde ve tipte yapılabilir. Teleskobik ve
menteşeli tip leri mevcuttur.
Mobil yükleme rampası ile yerden tır ve kamyomlarınıza rahatça yükleme boşaltma yapabilirsiniz. Mobil rampalarımızın bize ait olan katlamalı
tip ve tekerlek & ayak tasarımı ile manevra kaabiliyeti diğerlerine göre daha fazladır.
Yükleme işlemlerinize konveyör sistemli çözümler ve teleskobik tipte bant sistemleri ile yeni
tasarımlar ile hizmetinizdeyiz.
Makaslı yükleme platformlarımız yüke ve ihtiyaca göre farklı dizayn ve tasarımlarda imal edilir.

Yüksek Yataklama

Standart Yataklama

• Mekanınıza göre
farklı montaj seçenekleri
sağlar.
• Personel kapısı ışıklık
uygulanabilir.
• Manuel olarakta kullanılabilir.
• Uzun ömürlüdür.
Dikey Yataklama

denizden gelen esinti...
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