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They are used during plastering in the interior places 
to have a smooth and straight walls. It can be used 
several times.

Aluminium Gauge Profile

Alüminyum Ano Profili
Yüzeylerde uygulanacak sıvalarda belli aralıklarla kullanılarak 
mastar çekilmelerinde yüzeylerin düzgün olmasını  sağlar. 
Birçok kez kullanma imkanı vardır.

They are used to obtain a smooth surface when 
plastering.

Aluminium Box-shaped Gauge Profile

Alüminyum Kutu Mastar Profili
Kaba sıva uygulamalarında yüzeylerinde kullanılarak sıvanın 
düzgün olmasını sağlar.
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Alüminyum Fuga Profili
Dış cephe kaplamaları arasında genleşme ve çatlamayı 
önlemek ve estetik görünüm sağlamak amacı ile kullanılan 
dış cephe profilleridir.

It is an exterior surface profile used to prevent 
cracking and obtain an aesthetic appearance.

Aluminium Fuga Profile



They are used during plastering in the interior places 
to have a smooth and straight walls. It can be used 
several times.

Aluminium Gauge Profile

Alüminyum Ano Profili
Yüzeylerde uygulanacak sıvalarda belli aralıklarla kullanılarak 
mastar çekilmelerinde yüzeylerin düzgün olmasını  sağlar. 
Birçok kez kullanma imkanı vardır.

They are used to obtain a smooth surface when 
plastering.

Aluminium Box-shaped Gauge Profile

Alüminyum Kutu Mastar Profili
Kaba sıva uygulamalarında yüzeylerinde kullanılarak sıvanın 
düzgün olmasını sağlar.

They are used to obtain a smooth surface when 
plastering.

Aluminium Knife-shaped Gauge Profile

Alüminyum Bıçak Mastar Profili
Kaba sıva uygulamalarında yüzeylerinde kullanılarak sıvanın 
düzgün olmasını sağlar.
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They are used to obtain a smooth surface when 
plastering.

Aluminium Gauge Profile for ceramics

Alüminyum Fayans Mastar Profili
Kaba sıva uygulamalarında yüzeylerinde kullanılarak sıvanın 
düzgün olmasını sağlar.

Alüminyum Eşik Profili 
Alüminyum Çizgili Eşik Profili 
Alüminyum Gizli Vidalı Eşik Profili
İki zemin arasında oluşmuş boşluğu ortadan kaldırır, hafif 
kot farklarını giderir.

It fills the gap between different floor and eliminates 
the slight elevation diference.

Aluminium Threshold Trim 
Aluminium Stripped Threshold Trim 
Aluminium Thresold Trim with invisible screw

Alüminyum U Parke Bitim Profili 
Alüminyum Oval U Parke Bitim Profili
Parke uygulamalarındaki bitim kısımlarında sonlandırıcı 
olarak kullanılır.

It is used as finishing trim at the edge of the parquets.

Aluminium U Parquet Edge Trim 
Aluminium Oval U Parquet Edge Trim



Alüminyum Parke Z Kot Farkı Profili
Belirli yükseklikte kot farkı bulunan iki zemin 
arasındaki geçişte kullanılır.

It is used for a definite level height difference in 
transition from one floor to another.

Aluminium Parquet Z (Zigzag) Height 
Different Trim

Alüminyum Parke Dar Kot Farkı Profili 
Alüminyum Parke Geniş Kot Farkı Profili
İki zemin arasındaki geçişte kot farkının giderilmesi için kullanılır.

It is used for level height difference in transition from 
one floor to another.

Aluminium Parquet Narrow 
Elevation Difference Trim / 
Aluminium Parquet Wide Elevation 
Difference Trim

Alüminyum Parke Merdiven Burun Profili 
Alü. Parke Tırtıklı Merdiven Burun Profili 
Alü. Parke Lüks Merdiven Burun Profili
Ahşap merdiven uçlarında parkelerde zamanla meydana 
gelebilecek aşınmayı önlemek ve kaydırmazlık özelliği 
kazandırmak için kullanılır / Tırtıklı ve Lüks Merdiven 
Profilleri, seramik kaplamalarda da kullanılmaktadır.

It is used to prevent the possible wear tear after a while on the parquets 
at the edges of stairs and it gives a non-slip feature / Striped and Luxury 
Stair Nosing Trims are also used in ceramic stair applications.

Aluminium Parquet Stair Nosing Trim 
Alu. Parquet Striped Stair Nosing Trim 
Alu. Parquet Luxury Stair Nosing Trim
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Alüminyum Fayans Dış Köşe Profili
Seramik uygulamalarında dış köşelerde kullanılır.

It is used in exterior edging in ceramic applications.

Aluminium Ceramic Exterior Edge Trim

Alüminyum Fayans İç Köşe Profili 
Alüminyum Yarım Ay Fayans İç Köşe Profili
Seramik uygulamalarında iç köşelerde kullanılır.

It is used in interior edging in ceramic applications.

Aluminium Ceramic Interior Edge Trim 
Alu. Half-Moon Ceramic Interior Edge Trim

Alüminyum Çift Taraflı Fayans Dış Köşe Profili 
Alüminyum Balık Oltası Fayans Dış Köşe Profili 
Alüminyum Lüks Fayans Dış Köşe Profili 
Alüminyum Yarım ay Fayans Dış Köşe Profili
Seramik uygulamalarında dış köşelerde kullanılır.

It is used in the exterior edge joints of walls in 
ceramic coating.

Aluminium Bidirectional Ceramic Exterior Edge Trim 
Aluminium Fish Hook Ceramic Exterior Edge Trim 
Aluminium Ceramic Exterior Edge Trim-Luxury 
Aluminium Half-Moon Ceramic Exterior Edge Trim



Alüminyum Fayans Bitim Profili 
Alüminyum Fayans Geniş Kenarlı Bitim Profili
Seramik uygulamalarında mekanik etkilere karşı direnç 
kazandırmak ve seramikler aralarında derz boşluğu 
oluşmasını sağlar.

 It is used in ceramic applications to add a durability 
against mechanical impacts and to have a joint space 
between ceramics.

Aluminium Ceramic Tile Trim 
Aluminium Ceramic Wide Edge Tile Trim

Alüminyum Basamak Profili 
Alüminyum F Basamak Profili 
Alüminyum C Basamak Profili 
Alüminyum Lastikli Basamak Profili
Seramik merdiven uygulamalarında basamak uçlarında 
kullanılarak, basamakların kırılmasını ve ayak kaymasını önler.

It is used in ceramic stair applications to protect the 
stairs from breakage and to give a 
non-slip feature.

Aluminium Stair Nosing Trim 
Aluminium F-shaped Stair Nosing Trim 
Aluminium C-shaped Stair Nosing Trim 
Aluminium PVC-inserted Stair Nosing Trim

Alüminyum T Profili
Zemin ve duvar kaplamalarında bir kaplamadan diğerine 
geçişte kullanılır.

It is used in transition from one coating to another 
on floor and walls.

Aluminium T-shaped Trim
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Alüminyum Fayans Bordür Profili 
Alüminyum Fayans  Dış Bükey Profili 
Alüminyum Fayans İç Bükey Profili
Bitiş ve iç köşe profilleri ile bir bütünlük sağlaması açısından 
önemli bir konuma sahiptir, duvara yatay veya dikey olarak 
döşenebilir ve seramik bordürün yerine kullanılır.

It has a complementary usage with the finishing 
and interior corner trims,can be placed vertically 
or horizantally on the wall and can be used as a 
replacement of ceramic bordure.

Aluminium Ceramic Bordure 
Aluminium Ceramic Convex Bordure 
Aluminium Ceramic Concave Bordure 

Alüminyum Halı Bitim Profili
Halı uçlarının açıkta kalarak aşınmasına ve ayak 
takılmasına engel olmak için dizayn edilmiştir.

It is designed  to prevent the abrasion and foot 
trip when the finishing edge is not covered.

Aluminium Carpet Finishing Trim

Aluminium L Köşe Profili
Duvar ve kolon köşelerinde kullanılarak olası 
darbeleri engeller.

They are used in the corners of colons and walls to 
protect from possible impacts. 

Aluminium L Corner Guard Trim



Paslanmaz Çelik Bordür
Bitiş ve iç köşe profilleri ile bir bütünlük sağlaması açısından 
önemli bir yere sahiptir.

It effects the integrity for the finishing and 
interior corner trims.

Stainless Steel Bordure

Galvanizli M Profili
Cephe kaplama sistemleri ile giydirilmiş binalarda, bina yüzeyi 
veya bina yüzeyi ile kesintisiz temas halinde olan yalıtım 
malzemesi dış yüzeyi ile kaplama yüzeyi,alt konstrüksiyon 
profili (M PROFİL) ile ayrıldığında maksimum düzeyde 
havalandırma sağladığı gibi, rutubet, ısı kaybı ve ısı farklılıkları 
da önlenir.

When the sub-construction profile (M Profile)is used 
on the surface of the building or the outer surface 
of the insulation which is smoothly contacted to the 
surface of the building in the cladded buildings, not 
only the maximum level of aeration is obtained but 
also the humidity, loss of heat is prevente

Galvanised M Profile

Galvanizli Alçı Köşe Profili

They are the galvanised sheet profiles used to 
protect and give a regular shape in the corners of 
the walls, the connection of gypsumboard and wall 
and also the gypsumboards in the gypsumboard 
applications.

Galvanised Angle Bead Profile

Alçı levha uygulamalarında duvar köşelerinin, alçı levha 
bölme duvar ve asma tavan sistem köşelerin düzgünlüğünü 
sağlamak ve darbelere karşı dayanımını artırmak maksadı ile 
kullanılan galvanizli sac profillerdir.
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It is possible to produce profiles with requested sizes 
according to details of the projects.

Galvanised Ceiling C Profile 
Galvanised Ceiling U Profile

Galvanizli Tavan C Profili
Galvanizli Tavan U Profili
Proje detaylarına göre istenilen boylarda profil üretimi 
yapmak mümkündür.

It is possible to produce profiles with requested sizes 
according to details of the projects.

Galvanised Dividing Wall C-50 Profile 
Galvanised Dividing Wall C-75 Profile

Galvanizli Duvar C-50 Profili 
Galvanizli Duvar C-75 Profili
Proje detaylarına göre istenilen boylarda profil üretimi 
yapmak mümkündür.

It is possible to produce profiles with requested sizes 
according to details of the projects.

Galvanised Dividing Wall U-50 Profile 
Galvanised Dividing Wall U-75 Profile

Galvanizli Duvar U-50 Profili 
Galvanizli Duvar U-75 Profili
Proje detaylarına göre istenilen boylarda profil üretimi 
yapmak mümkündür.



Galvanizli Alçı Köşe Profili

They are the galvanised sheet profiles used to 
protect and give a regular shape in the corners of 
the walls, the connection of gypsumboard and wall 
and also the gypsumboards in the gypsumboard 
applications.

Galvanised Angle Bead Profile

Alçı levha uygulamalarında duvar köşelerinin, alçı levha 
bölme duvar ve asma tavan sistem köşelerin düzgünlüğünü 
sağlamak ve darbelere karşı dayanımını artırmak maksadı ile 
kullanılan galvanizli sac profillerdir.

These profiles are used in manuel or plaster 
applications by machine where a smooth 
appearance is required.

Galvanised Plaster Corner Profile

Galvanizli Kaba Sıva Profili
Kaba yapısı bozuk yada düzgün görünüm sağlamak için 
makineli ya da el sıva ile köşe uygulamalarında kullanılan 
profillerdir.

They are used during plastering in the interior places 
to have smooth and straight walls.

Galvanised Gauge Profile

Galvanizli Ano Profili
İç cephe alanlarında uygulanacak sıvanın duvarda belli 
aralıklarla kullanılarak mastar çekilmelerinde yüzeylerin 
düzgün terazide olmasını  sağlar.
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