BTS ALUMINIUM

The standards stay same, but innovation never ends…

A400 & A500
ANGLED & STABLE WINDBREAKER
Açılı ve Sabit Rüzgar Kırıcı
LIFTABLE RAILING
Yükseklik Ayarlı Rüzgar Kırıcı ve Korkuluk

The standards stay same, but innovation never ends...

BTS ALUMINIUM
Our company which is established in 1986 under the name Ak Metal, continued with new settlement in 1998 and new name as BTS
Aluminium. Our head Office and showroom are located at Çağlayan / Istanbul. Our factory which is situated at the address of Beylikdüzü
Organize Sanayi Bölgesi, Mermerciler San. Sit. (15 km from Istanbul Atatürk Airport) is used by our managing and production departments.
We are fulfilling our production with the latest technology machines in worldwide standards.
Our Company, who leaded the producing of railing systems in Turkey and exported it’s
products to international markets, is still continue to develop itself, finding new solutions
with new products and increasing it’s reliability. Besides we are producing;
• Frameless Glass Railing Systems
• Aluminium & Glass wind breakers
• Visual communication systems, equipments and indoor display products
• Aluminium door handles
• Vitrines and showcases
Our company which has as principles the full customer’s satisfaction, best service and
high quality in products is exporting the %75 of it’s production. We are giving enormous
importance to develop continously new products in order to give the best service in this
field.
Our company as BTS Aluminium is honored by quality certificate of ISO 9001-2008. As we
are being BTS Aluminium, we are communicating with our esteemed partners through our
professional crew and systems with finding fast solutions, responding to demands and
supporting until the time of delivering products.
The product demands which we are receiving from you, we are manufacturing very sensitively
in our latest technological machines and making them ready for delivery. We are providing to
deliver our goods without any problem with the latest developed packaging systems. We are
dispatching our goods to every destination in domestic market very easily and dispatching
to every destination in international markets with the ways of road transport, sea transport,
railway transport and air transport.
1986 yılında Ak Metal olarak ticaret hayatına başlayan firmamız 1998 yılında yeni bir
yapılanmaya giderek yoluna BTS Alüminyum olarak devam etmiştir. Genel merkezimiz
ve showroom kısmımız İstanbul / Çağlayan’da konumlanmıştır. Üretimimiz ise İstanbul
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Mermerciler Sanayi Sitesi içinde bulunup, İstanbul
Atatürk havalimanına 15 km uzaklıktadır. Fabrikamızda idari kısımlar ve üretim
departmanlarımızın bulunmasıyla beraber, üretimlerimizi dünya standartlarında son
teknolojiye sahip makinalarımız ile gerçekleştiriyoruz.
Modern Alüminyum Korkuluk sistemlerinin Türkiye’de üretilmesine ve yurtdışı pazarlara
ulaştırılmasında öncü olan firmamız, alüminyum korkuluk sistemlerini ve modellerini her
geçen gün daha çok geliştirmekte, yenilikler katmakta ve güvenilirliğini arttırmaktadır.
Ayrıca son teknolojiye sahip üretim parkımız ile;
• Cam Korkuluk Sistemleri
• Alüminyum ve Cam Rüzgar Kırıcı sistemler
• Görsel iletişim sistemleri, ekipmanları ve iç mekan display ürünler
• Alüminyum kapı kolları
• Vitrin ve standlar
Ve bunlar için gerekli tüm bağlantı elemanları üretiminde siz değerli müşterilerimize hizmet
sunmaktayız. Müşteri memnuniyetini, kaliteli ürün ve hizmeti ilke edinmiş olan firmamız,
üretimin %75’lik gibi büyük bir kısmını dış ülkelere ihraç etmektedir. BTS Alüminyum olarak
ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip firmamız, başarı seviyemizi daima üst seviyede tutmak
amacı ile kendimizi ve ürünlerimizi sürekli geliştirerek, hizmet kalitemizi devamlı olarak üst
seviyede tutmayı amaçlamaktadır.
BTS Alüminyum olarak sizden aldığımız ürün taleplerini, son teknolojiye sahip üretim
parkımızda hassas bir şekilde işliyor, sevkiyata hazır hale getiriyoruz.
Gelişmiş ambalajlama ve paketleme sistemi ile ürünlerimizin siz değerli müşterilerimize
sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Yurtiçinde tüm noktalara kolayca sevkiyat
yapmakla beraber yurtdışında da karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ile dünyanın her
noktasına ürünlerimizi ulaştırıyoruz.
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BTS Aluminium

STABLE WINDBREAKER / SABİT RÜZGAR KIRICI
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It’s designed for restaurants, gardens, terraces, open areas of
cafes, villa gardens and it’s partiation. The system can be used
fully closed with special horizontal profiles or half closed with
profiles and half closed with glass for more aesthetic view.
AK-7326K

Sistem, restaurantlar, bahçeler, teraslar, kafelerin açık alanları,
villa bahçe ve bölmeleri için tasarlanmıştır. Sistem özel olarak
üretilmiş yatay lambri profiller ile tamamen kapatılabilir yada yarısı
profillerle yarısıda cam ile kapatılarak daha estetik bir görüntü
elde edilebilir.

A brand new product from BTS Aluminium,
Windstop A400, Stable Windbreaker...
BTS Alüminyum’dan Yepyeni bir ürün daha:
WindStop A400, Sabit Rüzgar Kırıcı…
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Accessories / Aksesuarlar

* System can be installed in desired dimensions.
* 4+4 laminated glass can be used.
* Sistem istenilen ölçülerde montaj yapılabilir.
* Sistemde 4+4 mm Lamine cam kullanılmaktadır.

AK-7326A

AK-7326K

AK-7739KD

AK-7739KY

AK-4227TA

BTS Aluminium

LIFTABLE RAILING / YÜKSEKLİK AYARLI RÜZGAR KIRICI ve KORKULUK

Windstop Says;
Wind, will not miss your pleasure…

A500

Restaurant bahçeleri, teraslar, cafe açık alanları,
bahçeler, havuz kenarları, balkonlar ve bunlar
gibi bir çok kullanım alanında devrim yaratacak
kadar iddialı bir sistem;
Windstop A500…

Windstop A500 Corner detail
WindStop A500 Köşe Dönüş

OPEN / AÇIK

Corner detail from top
Üst Detay Görünüşü

110 cm yüksekliğinde olan bu ürün, tek parmağınızla hafifçe
bir dokunuşla 190 cm’e kadar yükselebiliyor, yine hafifçe bir
dokunuşla 110 cm’e kadar alçalabiliyor!

CLOSED / KAPALI

110 cm

It is an ambitious product which is enough
to create revolution in railing systems!
Restaurant gardens, Terraces, Open areas
of Cafes, Swimming pools and Balconies…
Just lift it up when wind starts!

Windstop A500 ile
rüzgarlı hava sorun
olmaktan çıkıyor…

The panel is 110 cm height when it is closed. It rises up to
190 cm height with very simple touch. Also descends down
with very simple touch.

Windstop der ki;
Rüzgar keyfinizi
kaçırmayacak…

190 cm

Stop

Windy weather is not problem with
Windstop A500 anymore…

150 cm

Wideness
Genişlik:
Min. 80 cm
Max. 175 cm

External view of the system
Sistemin dıştan görünüşü

Internal view of the system
Sistemin içten görünüşü

150 cm

STANDARD PANEL
STANDART ÜRÜN

110x150 cm / ~80 Kg

* In stable panel, 8mm glass is used.
In Liftable panel, 6mm glass is used.

* Locking system for Security is optional.

* Sistemin sabit panelinde 8 mm, hareketli
panelinde 6 mm Temperli Cam kullanılmaktadır.

* Güvenlik sebebiyle sistemin kapanmasını
engelleyecek tırnak sistemi opsiyoneldir.

BTS Aluminium

Head Office
Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd. Yurt Sk.
No:12 Çağlayan / İstanbul / Türkiye

Factory
Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cd. No: 6
Yakuplu / Büyükçekmece / İstanbul / Türkiye

T : +90 212 247 16 66 - 248 19 81 - 219 35 70
F : +90 212 219 28 39

T : +90 212 875 17 14 - 876 50 88 - 876 50 89
F : +90 212 876 08 95

www.btsaluminium.com

info@btsaluminium.com
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