Hayata Bizim
Cephemizden Bakın...

MİMARİ
ALÜMİNYUM & PVC
SİSTEMLERİ

Kolaş Alüminyum A.Ş. olarak bilgi ve tecrübelerimizi son teknoloji
ile buluşturarak en profesyonel hizmeti sizlere sunmak ana hedefimizdir.

kolasaluminyum.com

İhtiyaçlarınızı iyi analiz
ediyor müşteri memnuniyetini
her zaman önemsiyoruz.

Son teknoloji ürün ve hizmet ile
mimari çözümlerinizde maksimum tasarruf,
minimum enerji kaybını sağlıyoruz.

Kolaş ile Kaliteli ürün, alanında
uzman kadro, uzun ömür, minimum
deformasyon ve kaliteli bir yaşam alanı.
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KOLAŞ Alüminyum A.Ş.
Hakkımızda

Sektörünün öncü kuruluşu Kolaş Alüminyum Cephe Sistemleri olarak marka
yolculuğuna 2012 yılında, Ankara’da adım attık. Gelişmiş son teknoloji makine
parkımız ve tecrübeli personelimizle çok kısa sürede 81 ile yayıldık. Bugün
ülkemizin ve Dünya’nın her yerindeki müşterilerimize,
hayallerindeki tasarımı hızlı ve kaliteli şekilde ulaştırıyoruz. Yetkin teknik ekibimiz,
son teknoloji makine ve ekipmanlarımızla; alüminyum ve PVC sektöründe yapılması
gereken tüm uygulamaları mimarlar ve nihai tüketiciler için başarıyla gerçekleştiriyoruz.
İleri teknolojik çözümler, inovasyon tutkumuz ve sürdürülebilir ürünlerimizle daha
iyi bir dünya yaratarak, küresel boyutta sektörün lideri olmayı hedefliyoruz.
Doğaya zarar vermeden üreterek, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunarak,
toplumun değerlerine bağlı kalarak, yenilik ve yaratıcılık ilkeleriyle küresel alanda
sektöre yön vermek en büyük misyonumuzdur. Kalitemizden ödün vermeden,
dürüst, saygın ve sürdürülebilir bir iş ahlakı ve anlayışıyla çalışıyoruz.
Kalite Asla Tesadüf Değildir...
Kolaş Alüminyum’da ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistemi ile uyumlu olarak
çalışıyoruz.Şirket içi yazışmalar ve verileri dijital ortamda muhafaza ediyoruz. Bu
şekilde çevreye karşı sorumluluk bilinci oluşturuyor ve kağıt istrafını da önlemiş
oluyoruz.
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Fabrika / Üretim
Tesisi

Üretim Tesisi
Fabrikamız Ankara’nın prestijli sanayi bölgelerinden Ovacık
Alüminyumcular Sanayi Bölgesi kampüsü içerisinde yer almaktadır.
Fabrikamız, müşterilerine sunduğu yüksek kalite ve sahip olduğu
üstün teknoloji ürünü ekipmanları ile her zaman rakiplerinin
bir adım önündedir.
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Üretim
Tesisi

Titiz ve Profesyonel Çalışma Anlayışı
Kalite anlayışımız tamamıyla sıfır hata stratejisi üzerine kurulmuştur.
Kaliteli ürün üretmek en temel ve öncelikli hedefimizdir. Bu hedefimizi yerine
getirmek için ; tüm üretim sürecimiz baştan sona kadar alanında profesyonel
uzmanlarımız tarafından titizlikle kontrol edilmektedir.
Üretim sürecimiz temel hammaddelerin temini ile başlayıp , nihai ürünün
ortaya çıkması ,müşteriye sevkiyatı ve titiz işçilik ile son bulmaktadır.
Bu da ; toplam kaliteyi ve lojistik akışını tüm üretim süreci dahilinde yerine
getirmemizi sağlar.
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Merkez
Ofis
Merkez Ofis
İş merkezlerinin yoğunluğu ve devlet kurumlarına yakınlığıyla,
Ankara'nın en stratejik yeri olan Balgat’ta bulunan iki katlı merkez
ofisimiz, Aykon Plaza’da hizmet vermektedir. Ofisimizde satınalma birimi,
muhasebe ve finans birimi, teknik ekip birimi, dış ticaret birimi,
satış birimi, reklam&pazarlama birimi ve yönetim birimi bulunmaktadır.
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Merkez
Ofis

Ekip Çalışması ve Ortak Başarı
Merkez ofisimiz, üretim tesisimizle her zaman koordineli bir şekilde
çalışarak sağlam temellere dayalı bir ekip çalışmasıyla başarılı projelere
imza atmaktadır.
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KOLAŞ Alüminyum
Mimari Sistemler

Mimari
Alüminyum
Sistemleri

Alüminyum Giydirme Cephe Sistemleri
Strüktürel Silikon Giydirme Cephe
Seramik Cephe kaplama
Yarı Silikon Giydirme Cephe
Kapaklı Giydirme Cephe
Spider Cephe
Cotta Panel Cephe
Kompakt Laminant Cephe
Isı Yalıtımlı ve Yalıtımsız Alüminyum Doğrama
Alüminyum Doğrama
Sürme Pencere
Çift Eksen Açılır Pencere
Vasistas Pencere
Pivot Pencere
Hebe-Schibe Sliding Door
Ofis Bölme
Apartman Giriş Kapıları
Alüminyum Bina Giriş Kapısı
Otomatik Kayar Kapı Fotosel
Otomatik Döner Kapılar
Genel Çözümler
Işıklık Sistemleri
Cam Markiz
Cam Balkon
Alüminyum Kompozit Panel Cephe Kaplama

Mimari
PVC
Sistemleri

PVC Sistemleri
Pencere ve Kapı Sistemleri
Nirvana
Nirvana Premium
Carisma Premium
Carisma
Pencere ve Kapı Sürme Sistemleri
Dynamic Sürme Sistemi
Infinity HBSB Sürme Sistemi
Albatros Sürme Sistemi
Pimastor Panjur Sistemi
Pimablock kepenk Sistemi
Pimapen Sineklik Sistemi
Pencere-Kapı Donanım ve Aksesuarları
Camoda Cam Balkon Sistemleri
Camoda Bella
Camoda Dış Mekan Perde Sistemleri
Camoda Hareketli Küpeşte Sistemleri
Camoda Eco Bella
Camoda consensus
Camoda Vista slider
Camoda Vista unico
İnoutic İthal Pencere Sistemleri
Eforte
Arcade

Sabit ve Hareketli Alüminyum Güneş Kırıcı
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Mimari
Alüminyum
Sistemleri
KOLAŞ Alüminyum
Alüminyum Giydirme Cephe Sistemleri
Alüminyum giydirme cephe mimari çözümlerde binanıza prestij kazandırır.
Dıştan bakıldığında tümüyle cam görüntüsüne sahiptir. Mimari ve statik
ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı ebat ve dolgularda üretimini yapmaktayız.
Bu modüllerin içine kanat profili uygulaması yapılarak gizli kanat mekanizmaları
yerleştirilebilir.

Strüktürel Silikon Giydirme Cephe
Silikon giydirme cephe sistemleri binalarınıza sade ve elegan bir duruş kazandırır.
Silikon giydirme cephe sisteminde ısı camlar cepheye özel bir şekilde yapıştırılır.
Silikon Cephe Kaplama Sistemi kullanılan özel fitil emniyeti ile tamamen
sızdırmazdır. Montajı kolay, hızlı ve kolay temizlenebilir mimari bir çözümdür.

Seramik Cephe Kaplama
Seramik cephe kaplama sistemleri binanın sağır cephelerine uygulanır. Seramik
cephe kaplama sistemleri sisteme alüminyum yapılı klipsli, kanallı veya yapıştırmalı
olarak uygulanır diye ifade edebiliriz. Bu sistemler özellikle de leke tutmadıkları ve
atmosferdeki değişikliklerden etkilenmedikleri için, ısıya dayanıklılıkları çok yüksek
olduğu için fazlasıyla tercih edilirler.

Yarı Silikon Giydirme Cephe
Profil özellikleri bakımından farklı mimari uygulamalarda da kolaylıkla
uygulanabilmektedir. Bu da sistemin pek çok kişi tarafından tercih edilmesini sağlar.
Yarı Silkon Giydirme Cephe hem görüntü hem de kullanım açısından
çok fazla tercih edilmektedir.

Kapaklı Giydirme Cephe
Kapaklı cephe giydirme sistemleri klasik cephe giydirme olarak da bilinmektedir.
Mimari çözümlerde estetik ve ekonomik olması sebebiyle sıkça tercih edilmektedir.
Materyal olarak Alüminyum, çelik ve cam malzemelerden üretilmektedir. Bu uygulama
tek eksen, çift eksen ya da vasistas kanat gibi uygulamalar da yapılabilmektedir.

Mimari Alüminyum & PVC Sistemleri |

9

Mimari
Alüminyum
Sistemleri
KOLAŞ Alüminyum
Alüminyum Giydirme Cephe Sistemleri

Spider Cephe
Spider Cephe Sistemleri, mimarilerde estetik olarak ortaya koyduğu şık ve sade
görünüm ile farklılık yaratan şeffaf bir sistemdir. Bu sistem, Spider Tutucular olarak
tanımlanan çelik bağlantılarla önceden fabrikasyon ortamda projeye göre istenilen
yerden delinerek üretilen camların birbirlerine monte edilmesi ile oluşmaktadır.
Spider tutucular paslanmaz olarak üretilmektedir.

Cotta Panel Cephe
Terracotta Sistemlerine alternatif olarak geliştirilmiş olan Cotta Panel Cephe Sistemleri,
görece daha hafif olması ve Terracotta Sistemleri ile aynı görseli sağlaması nedeni ile
yoğun tercih edilen bir sistemdir. Bu cephe sistemleri mimarlara, renklerin solmaması,
donma ve çözünme etkilerine dayanıklı olması, doğal taşa göre hafif olması, hızlı ve
pratik uygulama olanağı sunması, bakım maliyetinin olmaması gibi avantajlar sunmaktadır.

Kompakt Laminat Cephe Kaplama
Kompakt Laminat cephe kaplama, alüminyum profillerden yapılan, binanın
dışına estetik bir görünüm kazandıran kompakt laminat plakaların güvenli bir
şekilde monte edilmesinden oluşan cephe sistemidir. Diğer cephe sistemlerine
göre birçok artısı olan kompakt laminant cephe kaplamalarının en büyük artısı
binanın nefes almasını sağlamasıdır. Bunun için havalandırmalı laminat alt
konstrüksiyon kullanılmalıdır.
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Mimari
Alüminyum
Sistemleri
Isı Yalıtımlı / Isı Yalıtımsız
Alüminyum Doğrama
Isı yalıtımlı alüminyum doğrama ; yapının dış cephe kısmında ısı yalıtımından
an fazla yararlanma amacı taşınan durumlarda sıklıkla tercih edilir. Hafif olması
avantaj sayılabilse de , ömürlük en dayanıklı malzeme olması onu vazgeçilmez yapar.
Isı yalıtımsız alüminyum doğramalar çok geniş amaçlara hitap etmektedir.
Profil özelliği yalıtım köprüsü olmamasıdır. Doğrama düzlem alanı çeşitli ebatlarda
değişmektedir. Yüzey ebatlarıda dar, orta ve geniş seri olarak çeşitlendirilmiştir.

Alüminyum Doğrama
Alüminyum Doğrama sistemleri cephe sisteminiz taşıyan ana yapılarda ve pencere,
kapı sistemlerinde geniş bir kullanım alanını teşkil eder. Ürünün doğru ve yerinde
seçilmesi, kaliteli olması ve uygulanması gibi ana faktörlerin tam ve eksiksiz yerine
getirilmesi çok büyük bir önem arz eder. Tüm bu kombinasyonlar bir araya geldiğinde
ise ortaya estetik bir görüntü sunan iş, maksimum fayda ve uzun ömür gibi
kullanıcının aldığı hizmetten ileri derecede faydalanmasını sağlayan bir iş çıkar.

Sürme Pencere
Sürme pencere sistemleri kapı ve pencerenin açılmasının mümkün olmadığı ya da
oldukça zor olduğu dar alanlar için özel bir teknoloji kullanılarak üretilmektedir.
Sürme pencere sistemlerinin ısı ve ses yalıtım özellikleri, dekoratif görünüm, pratik
kullanım ve geniş açıklık özelliği açısından oldukça fazla tercih edilen bir sistemdir.

Çift Eksen Açılır Pencere
Çift eksen açılır pencere pencere kanadının ilk olarak tamamen açılıp ikinci vasistas
açılabilir yani havalandırma konumunda kaldığı sistemlere verilen isimdir. Çift eksen
açılır pencereler iki farklı fonksiyona sahiptir. Hem vasistas açılma hem de tamamen
açılma özellikleri vardır. Bu da çift eksek açılır pencerelerin diğerlerine göre çok daha
fonksiyonel ve pratik olmasına olanak tanımaktadır.

Vasistas Pencere
Vasistas pencere sistemleri tek açılımın yatay çalışan şeklidir. Daha çok banyo ve
tuvalet pencerelerinde kullanılan vasistas pencere sistemleri günümüzde sıklıkla tercih
edilmektedir. Yanlarından bağlı makasların müsaade ettiği kadar açılırlar. Bu makasların
özelliklerine göre kademeli açılabilmeleri de mümkündür. İsteğe bağlı olarak kollu,
çarpma, ters vasistas veya yüksek vasistas uygulama biçimleri vardır.
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Mimari
Alüminyum
Sistemleri
Mimari
Alüminyum Sistemleri

Otomatik Kayar Kapı Fotosel
Otomatik açılır kayar kapılar; dış ve iç mekanlarda kullanılmak için üretilen,
farklı uygulama ve detay zenginliğine sahip, çok boyutlu özel çözümler sunan kapı
giriş sistemleridir.

Otomatik Döner Kapılar
Otomatik döner kapılar oldukça işlevsel sistemlerdir. Herkesin estetik anlayışına
uygun olarak farklı şekillerde tasarlanan bu sistemler mimari yapıların daha güzel
görünmesi açısından da uygundur. Otomatik döner kapılarda kullanılan sistemler
hem enerji tasarrufu hem güvenlik hem de kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
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Mimari
Alüminyum
Sistemleri
Genel Mimari
Sistemler

Alüminyum Kompozit Panel Cephe Kaplama
Kompozit panellerden oluşan iki yüzü alüminyum levha ile kaplı ortası polietilen
materyalden oluşan iç ve dış cephelerde kolaylıkla kullanılabilen kompoze levhalardır.
Bu uygulama mimarlara yaratıcı ve minimal çözümler sunmaktadır. Hafif, sağlam,
esnek olması düze yüzeylere uyum sağlayabilmesi açısından mimari çözümlerin
en çok kullanılan yöntemlerindendir.

Sabit ve Hareketli Alüminyum Güneş Kırıcı
Cam markiz bina girişlerinin görsel olarak vurgulanması için kullanılan bir sistemdir.
Cam markiz aynı zamanda dekorasyon amaçlı da tercih edilir, binayı dış hava
şartlarına karşı korur ve oldukça sağlamdır.
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Mimari
PVC
Sistemleri
Pencere ve Kapı
Sistemleri

Nirvana / Nirvana Premium
Pimapen Nirvana Premium Pencere ve Kapı Sisteminin ana profilleri 80 mm
genişliktedir. 6 odacıklı profilleriyle ve gri- siyah renkteki leke bırakmayan elastik
contalar sayesinde ısı ve ses yalıtımının yanında hava, su, ses ve toz yalıtımı da
sağlamaktadır.

Carisma / Carisma Premium
Pimapen Carisma Premium Pencere ve Kapı Sitemlerinin ana profilleri 70 mm
genişliğindedir.5 odacıklı ve sınıfının en iyi özelliklerini taşıyan TS EN 12608-1 A Sınıfı
profilleriyle ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
UV dayanımı yüksek, nem veya ortam sıcaklığı gibi değişkenlere karşı dirençli,
dayanıklı ve esnek contalar kullanılmıştır. Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan
elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, ses ve toz yalıtımı sağlanır.
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Mimari
PVC
Sistemleri
Pencere ve Kapı Sürme
Sistemleri

Dynamic Sürme Sistemi
Avrupa ile eşzamanlı geliştirilen Pimapen Dynamic Sürme’nin kullanım rahatlığı ve
üstün yalıtım özellikleri ile yaşamınızdaki konforu yeni baştan keşfedin.

Infinity – HBSB Sürme Sistemi
PVC ve Alüminyum alt kasa seçenekleri bulunmaktadır. Düşük eşik istenilen
durumlarda ısı yalıtım bariyerli alüminyum alt kasa kullanılabilir. Özel tasarlanan
contalar, sızdırmazlık parçaları ve sistemin çalışma prensibinden dolayı üst
düzeyde ısı, hava, su ve toz yalıtımı sağlar. UV dayanımı yüksek, nem veya ortam
sıcaklığı gibi değişkenlere karşı dirençli, dayanıklı ve esnek contalar kullanılmıştır.

Albatros Sürme Sistemi
Pimapen Albatros Sürme Kapı Serileri, PVC kapı olarak geniş açıklıklara ikili, üçlü ve
dörtlü kombinasyonlarda uygulanıp,özel tasarım hareketli köşe birleşim profili
sayesinde 90º köşeli uygulamalarda kanatlar açıldığında köşe kısmında herhangi
bir dikey profil yer almaz, dolayısıyla görüntüyü kesmeyen ferah ortamlar sağlanır.

Mimari Alüminyum & PVC Sistemleri |

15

Mimari
PVC
Sistemleri
Genel
Mimari Sistemler

Pimastor Panjur Sistemi
Her türlü yapıya kolayca uygulanan ve evinizin mükemmel tamamlayıcısı olan
Pimastor Panjur Sistemleri ile olumsuz hava şartları dışarıda, evinizdeki mutluluk
içerde kalsın.Pimastor Panjur Sistemleri her türlü yapının kapı ve pencerelerine k
olayca uygulanarak olumsuz hava şartlarının dışarıda bırakılmasına olanak sağlar.

Pimablock Kepenk Sistemi
Pimablock Kepenk Sistemi hertürlü yapının kapı ve pencerelerine uyum sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır. Mevcut pencerenin kasa profiline, kepenk kasa profiline veya
duvara kolayca monte edilir. Pimablock Kepenk Sistemi tek kanat, sağa ve sola açılan
tipte çift kanat veya katlanarak açılan dört kanat uygulaması, kullanıcılarına avantaj
sağlar.

Pimapen Sineklik Sistemi
Pimapen Sineklik Sistemleri; günümüzde birçok hastalığa sebep olan karasinek ve
sivrisineklerle mücadelede en etkin ve ilaçsız yöntemdir. Koruma amaçlı olarak
üretilen kullanıcı odaklı bu ürünler açılıp kapanma özelliği olan pencere, kapı ve
cam balkon sistemlerine uygulanabilir. Pvc pencere, kapı ve sürme sistemlere farklı
renklerde kolaylıkla monte edilebilir.
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Mimari
PVC
Sistemleri
Pencere ve Kapı
Mimari Sistemler

Pencere ve Kapı Sistemleri
Tek Açılım Sistemleri, Çift Açılım Sistemleri, Çift Kanat Sistemleri,
Paralel Sürme Sistemleri, Infinity- Hebeschiebe, Dynamic
Sürme Sistem, Kapı ve Pencere Kol Grubu, Kilitli Kapı Grubu
sistemleri bulunmaktadır. TSE ve EN normlarına uygun olan pencere ve
kapı donanım ürün grubu her türlü projenize uyum sağlar.
İspanyolet lamaları Pimapen markasına özel “Titan” renk kaplamalıdır.
Ürünlerde sağ/sol ayrımı yoktur.
Kapı ispanyoletleri mevcut ürünlerimiz ile aynı olacak şekilde barelsiz, dilli, dilsiz,
tırnaklı seçenekleri ile yer alır.
ÇA kanat menteşe 100 kg kanat ağırlığı taşıma kapasitesindedir. Gerektiği
durumlarda 130 kg kanat ağırlığına uygun menteşe uygulaması mümkündür.
PİMAPEN donanımlar ile 4 noktadan GÜVENLİKLİ çift açılım sistemi uygulanabilir.
Çift Kanat İspanyoletler üzerinde gizli levye kolu bulunur.
Paralel Sürme 130 sistemi donanımları ile yarı otomatik ve manuel kumanda
edilebilen iki farklı tipte kanat uygulaması yapılabilir.
Infinity (Hebeschiebe) Sistemi için de 300 kg kanat ağırlığı taşıma
kapasitesine sahip donanım grubu bulunur.

Mimari Alüminyum & PVC Sistemleri |

17

Mimari
PVC
Sistemleri
Camoda
Cam Balkon Sistemleri

Camoda Bella
Camoda Cam Balkon Sistemleri'ne tescilli, açılıp kapanan çıkış kapağı, ayrıcalık ve
avantaj sağlar. Camoda Cam Balkon Sistemlerinde isteğe bağlı olarak 8mm ve
20mm temperli çift cam uygulaması yapılabilmektedir.

Camoda Hareketli Küpeşte Sistemleri
Camla kaplama alanında yeni nesil bir yaklaşım sunan Camoda Hareketli Küpeşte,
üstün teknolojisi ve fonksiyonel özellikleri ile daha fazla kullanım alanı yaratarak,
dış mekanları daha yaşanabilir ve cazip hale getirir.

Camoda Dış Mekan Perde Sistemleri
Mükemmel ısı ve ışık kontrolü özelliğiyle öne çıkan Camoda Dış Mekan Perde
Sistemi, doğal iç mekan iklimi oluşturmaya yardımcı olurken enerji tasarrufu sağlar
ve dış mekan görüntüsünü korurken iç mekanda gizlilik imkanı sunar.
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Mimari
PVC
Sistemleri
İnoutic İthal Pencere
Sistemleri

Eforte
Deceuninck grubunun bünyesinde bulunan ve Almanya’da üretilen Inoutic; s
unduğu yalıtım özellikleri, renk seçenekleri ve statik dayanım değerleri ile eski binalar,
yeni inşaatlar ve yüksek iş merkezlerinde PVC’nin vermiş olduğu avantajlardan
vazgeçmeden dış cephe uygulamasına kadar geniş bir alanda kullanılmak için
tasarlanmıştır.

Arcade
Deceuninck grubunun bünyesinde bulunan ve Almanya’da üretilen Inoutic'in,
71 mm genişliğe sahip Arcade serisi, modern görüntüsü ile görselliği ön plana
çıkartmanın yanı sıra Avrupa’nın pek çok farklı bölgesinde en zorlu iklim koşullarında
uzun süredir kendisini kanıtlamış ve tüketicinin güvenini kazanmıştır.
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TAMAMLANAN
PROJELER
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TAMAMLANAN
PROJELER
TÜRK TELEKOM TOWER
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TAMAMLANAN
PROJELER
TIARA HOTEL
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TAMAMLANAN
PROJELER
UNION ARENA
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TAMAMLANAN
PROJELER
DÜNYA PLAZA
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TAMAMLANAN
PROJELER
VADI SITE
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TAMAMLANAN
PROJELER
WAVE PRIME
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TAMAMLANAN
PROJELER
INCE TOWN
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TAMAMLANAN
PROJELER
TEKA MALL
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TAMAMLANAN
PROJELER
DEVA RESORT
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TAMAMLANAN
PROJELER
ANKA PLAZA
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TAMAMLANAN
PROJELER
PANDERA TOWN
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Take a look at
life from our side...

T: +90 (312) 394 03 24
E: info@kolasaluminyum.com
W: kolasaluminyum.com

Merkez Ofis: Ehlibeyt Mahallesi
1242.cad. 18/29 Aykon Plaza
Balgat Çankaya/ANKARA

Fabrika: Alüminyumcular
Sanayi Sitesi 2037 Sk. No:42/I
Keçiören/ANKARA

