about us
bizi tanıyın...

We started our business about half a century ago with a small workshop
to develop first fabrication tent and canvas production in Turkey. Through
our innovator and entrepreneurial identity, we have continuously
improved ourselves and we offered service to our customers beyond their
expectations. We have always determined the standards of our sector
with our uncompromisable quality, post-sales service concept and our
principle of “unconditional customer satisfaction” that we exhaustively
embrace in the course of our business.

Yaklaşık yarım yüzyıl önce, ülkemizin ilk fabrikasyon çadır ve
branda üretimini gerçekleştirmek üzere küçük bir atölye ile yola
çıktık. Yenilikçi ve atılımcı kimliğimiz sayesinde sürekli kendimizi
geliştirdik, müşterilerimize daima beklentilerinin bir adım ötesinde
hizmet sunduk. Asla ödün vermediğimiz kalitemiz, satış sonrası
hizmet anlayışımız ve eksiksiz hayata geçirdiğimiz “mutlak müşteri
memnuniyeti” ilkemiz ile daima sektörümüzün standartlarını
belirledik.

Our company operates within an international network. We are also well
recognized in foreign countries such as England and Holland with our
incomparable product portfolio and quality. Through our designer and
engineering team, we always offer potential solutions with our customers.

Şirketimiz uluslararası bir ağa sahiptir. Kıyaslanamaz ürün
grubumuz ve kalitemizle İngiltere ve Hollanda gibi dış ülkelerde
de tanınmaktayız. Tasarımcı ve mühendis ekibimiz aracılığıyla,
müşterilerimizle her zaman muhtemel çözümler paylaşmaktayız.

We are well aware that, as in today we will also be experiencing
the excitement and proud of adding utterly different dimensions to
distinguished places in future.

Biliyoruz... Bugün olduğu gibi yarınlarda da seçkin mekânlara
bambaşka boyutlar katmanın heyecanını ve gururunu yaşamaya
devam edeceğiz.

Board of Directors / Yönetim Kurulu

Recep KAYA

Mustafa KAYA

Özkan KAYA

Applications
Uygulama Alanları

Restaurants and cafes
Restoranlar ve cafeler
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Courtyards
Avlular

Patios

Verandalar

Balconies and Terraces
Balkonlar ve Teraslar

Transform outdoors into indoors by only pressing a single button...

Bir tuşa basarak dış mekanı iç mekana dönüştürün..
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Skyrail retractable pergola brings functionality
and style to outdoors. System is designed to
expand usable outdoor areas and improve
functionality of any space with a single click of
a button.

Skyrail katlanabilir tente sistemi fonksiyonelliği ve stili
dış mekana taşır. Sistem, tek bir tıklama ile kullanılabilir
açık alanları genişletmek ve açık alanlardaki
fonksiyonelliği arttırmak için dizayn edilmiştir.

It can be integrated into any space. It provides
protection of an outdoor area from rain and sun
with its high quality and modern design.

Herhangi bir mekana kolayca entegre edilebilmektedir.
Yüksek kalitesi ve modern tasarımıyla dış mekanın
yağmurdan ve güneşten korunmasını sağlar.

System is resistant to adverse weather
conditions, can be used comfortably both in
winter and summer conditions.

Sistem, olumsuz hava şartlarına karşı dayanıklı, hem
yaz hem de kış şartlarında rahatlıkla kullanılabilen bir
tente sistemidir.

System is completed with SOMFY motorized
system and opened and closed with remote
control.

Sistem, SOMFY motor sistemi ile tamamlanmıştır ve
uzaktan kumanda ile açılıp kapatılmaktadır.

FEATURES & BENEFITS

ÖZELLİKLERİ & FAYDALARI

Skyrail is a retractable pergola system that the roof area is folded backwards in the form of an accordion.

Skyrail sistemi açılabilir bir sistem olup, tavan kısmı akordiyon şeklinde geriye doğru katlanarak açılmaktadır.

The awning system can be used twelve months a year.

Yılın on iki ayı kullanabileceğiniz bir tente sistemidir.

System has three-tiered blackout fabric that provides protection for negative effects of hot weather in summer, rain and cold weather in winter.

Skyrail sistemi üç katmanlı blackout kumaşı sayesinde yazın kavurucu sıcağından, kışın ise yağmur ve soğuk havanın olumsuz etkisinden korur.

The awning fabric that used for the system is flame-retardant fabric.

Kullanılan branda alev yürümez özelliktedir.

It provides optimum protection against the sun and rain.

Güneşe ve yağmura karşı optimum koruma sağlar.

Creates an outdoor room and a new living space which can be used all year round.

Yıl boyunca dış mekanda kullanılabilecek bir oda ve yeni bir yaşam alanı yaratır.

Optional zip blind system, glass sliding doors and guillotine window systems can be fitted to the sides and front to create an indoor enclosure to protect
from wind and rain.

İsteğe bağlı olarak, mekanı rüzgar ve yağmurdan korumak için kapalı bir korunak oluşturmak üzere zip perde sistemleri, kayar cam sistemleri ve giyotin
cam sistemleri yanlara ve ön cepheye takılabilir.

It can be integrated into any existing structure.

Herhangi bir yapıya kolayca entegre edilebilir.

Perfect for commercial or residential areas, courtyards, cafes and restaurants.

Ticari mekanlar ya da yerleşim alanları, avlular, kafeler ve restoranlar için idealdir.

Skyrail has lighting systems for night time using.

Sistem, gece kullanımı için ışıklandırma sistemine sahiptir.
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the outdoors inside
Dış mekanları içeri alın.
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Açık havada

kendi fonksiyonel yaşam alanınızı yaratın.
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MOTOR

Somfy® motors are used in the system .
Motor durability is tested and guaranteed for 5 years.
Sistemde SOMFY motor kullanılmaktadır.
Motor dayanıklılığı test edilmiştir ve 5 yıl garantilidir.

System and Motor Harmony
Sistem ve Motor Uyumu

Motor stops when the awning is completely strained.
Motor stops when an obstacle is detected within the system during the operation process.
Ensures that the water on the awning is discharged easily through the gutter.
Thanks to smooth and gentle closing attribute, the mechanism and the fabric last for longer.
Motor, branda tamamen gerildiğinde durur.
Açılıp kapanma esnasında sistemde bir engel algılandığında motor durur.
Branda üzerindeki suyun oluklardan kolayca akıp gitmesini destekler.
Yumuşak kapanış özelliği sayesinde mekanizma ve kumaş daha uzun süre dayanır.
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With a single click
on a portable remote control …
Portatif uzaktan kumandayla tek bir dokunuş ile…

CONTROLLING
THE MOTOR
MOTOR KONTROLÜ

When supplied with a remote control, you can open and close retractable
pergola as you wish.
Verilen uzaktan kumanda ile pergola sistemini dilediğiniz zaman açıp
kapatabilirsiniz.
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ARCHITECTURAL
The Skyrail retractable pergola system provides a stylish architectural protection for the outdoors.
Skyrail is a solution that enhances the functionality of your outdoor living spaces without compromising the design of the structure.
It provides both functionality and style to the applied areas.
Perfectly harmonizes with modern architectural structures with its angled details.
Skyrail constitutes a fine integrity with entire structures. In another word, it can be used for enclosing private areas such as villas and
common use areas such as hotels or restaurants.

MİMARİ
Skyrail katlanabilir pergola sistemi, açık alanlara şık bir mimari koruma sağlar.
Skyrail, uygulanan yapının tasarımından feda etmeden dış mekandaki yaşam alanlarının işlevselliğini arttırabilecek bir çözümdür.
Uygulanan mekana hem fonksiyonellik hem de stil katar.
Açılı detayları ile modern mimari yapılarla mükemmel bir şekilde uyum sağlar.
Skyrail, tüm yapılarla güzel bir bütünlük oluşturur. Yani, hem villa gibi özel alanların hem de otel veya restoran gibi ortak kullanım
alanlarının kapatılması için kullanılabilir.
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England
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in competitive awning world.

Rekabetçi tente dünyasında eşsiz tasarım.
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AUTOMATION
OTOMASYON

In automation, SOMFY motor and remote control system are used.
Opportunity of reducing energy costs with adjustable LED lighting…
Optionally, high power LED lighting system is coupled with the
lightening receiver with remote control and light dimming system
and enables the user to change the lighting setting based on the
environment.
SOMFY motor ve uzaktan kumanda sistemi kullanılmaktadır.
Ayarlanabilir LED aydınlatma ile enerji maliyetlerini düşürme imkanı…
İsteğe bağlı olarak, yüksek güçlü LED aydınlatma sistemi uzaktan kumandalı
ve ışık kısma sistemli bir aydınlatma alıcısı ile bir araya getirilir ve
kullanıcının ışık ayarını ortama göre değiştirmesine olanak sağlanır.

Standard Led Lighting
Standart Led Aydınlatma
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Recessed Led Lighting
Gömme Led Aydınlatma

High Power LED lighting
Yüksek güç LED aydınlatma

TURKEY / İZMİR

ALL AROUND THE

W

RLD
Skyrail system is preferred in many other countries for its
functionality and quality.
Skyrail sistemi diğer birçok ülkede de fonksiyonelliği ve kalitesi için
tercih edilmektedir.
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England
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H Part Usage
H Parça Kullanımı

Utility Model Registration
Patented Suspension Wheel
Patentli Taşıyıcı Tekerlek

3D Rendering
3 Boyutlu Görseller

Thanks to 3D rendering, our project team designs and simulates how your
application space will look like in detail when the project finishes.

"H" parça

Technical Detail
Teknik Detay

Proje ekibimiz 3 boyutlu render programı kullanarak tasarım yapar ve proje
bitiminde sistemin uygulanacak olan alanda nasıl görüneceğini size detaylı bir
şekilde gösterir.

Note: Aluminium parts and suspension wheel that shown on the drawing are patented products of EFES ÇADIR A.Ş.
Not : Çizimde gösterilmiş alüminyum parçalar ve taşıyıcı tekerlek EFES ÇADIR A.Ş. Patentli ürünüdür.
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Özel tasarım, üretim ve kurulum
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Models / Modeller

sky

imera
sky

sky-h

eolo
imera
eolo

eolo-h

eolo-pro

imera-d

sky-dp

sky-dh
eolo-dp

eolo-dh

imera pro
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Technical Properties

Teknik Özellikler

All components and profiles are coated with electrostatic
powder painting.

Bütün aksam ve profiller elektrostatik toz fırın boyalıdır.

Optionally, the product is enclosed with transparent mica
or guillotine window, folding glass and zip blind systems to
create fully enclosed environments.

Opsiyonel olarak ürünün etrafı şeffaf mika veya katlanır
cam ve zip perde sistemleriyle kapatılarak tam kapalı
ortamlar oluşturulur.

For awning designs, blackout fabric and flame-retardant
fabric are used.

Raylı tente tasarımlarında blackout kumaş ve alev yürümez
kumaş kullanılır.

The dimensions of the system is maximum 13X8 in one
piece.

Sistem tek parça maksimum 13X8 metredir.

System is collapsible and retractable.

Açılıp kapanabilir bir sistemdir.

System has purpose gutter and internal drainage system.

Sistemde oluk ve ayak içinden su tahliye sistemi mevcuttur.

The fabric has waterproof specification.

Kullanılan kumaş su geçirmez özelliktedir.

It has LED lighting system.

LED aydınlatma sistemine sahiptir.

The system is motorized. It works with remote control.

Fabrics & Frames

Most preferred colours
En çok tercih edilen renkler
RAL 1013

RAL 8016

RAL 7015

RAL 8028

RAL 7016

RAL 9005

RAL 7040

RAL 9006

RAL 7042

RAL 9010

RAL 7043

RAL 9016

Sistem motorludur. Uzaktan kumanda ile çalışmaktadır.
WOOD Effect

System utilizes extruded aluminium frame.
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Sistemde ekstrüzyon alüminyum iskelet kullanılmaktadır.

*Colors as shown in the catalogue may differ from
the actual colors due to printing.
*Katalogda gösterilen renkler, baskıya bağlı olarak
gerçek renklere göre farklılık gösterebilir.
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Fabric
Total Weight
Characteristics
Lacquering
Tear Strength
Tensile Strenght
Adhesion
Temperature Resistance
Light Fastness
Flameproof Standard

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

100% PES/1100 dtex
850 g/m2
ABUV/SOP
1/1
2500 N/ 5 cm
250 N
100 N/ 5 cm
-30/ +70 °C
7-8
M2

Kumaş
Toplam Ağırlık
Özellikleri
Lak
Yırtılma Mukavemeti
Kopma Mukavemeti
Yapışma
Isıya Dayanıklılık
Işık Haslığı
Alev Yürümezlik Standartı

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

100% PES/1100 dtex
850 g/m2
ABUV/SOP
1/1
2500 N/ 5 cm
250 N
100 N/ 5 cm
-30/ +70 °C
7-8
M2

References
London Pub
Hilton Hotel- London
Fellini Restaurant- London
Rayan Bakeries- London
Salt Bar- London
Molana Persian Restaurant- London
Edin’s Natural Kitchen-London
Bardoshi Restaurant-London
Beyit El Zaytoun-London
Damas House-London
Eelbrooke- London
Hopa Cafe-London
Primo Caffe- London
Shade Sisha- London
Bezzar cafe- London
Chill Lounge- London
La Beirut- London
Mawal Job-London
Nawroz Restaurant-London
St. George Hotel- London
Fawaness Lounge-London
Saraya Cafe- London
Mr. Nazar Cafe- London
Dolce Cafe- London
Classy Junction- London
Elementree Bar- London

/ Referanslar

Central Frozen Food Supplies Limited
Skyler- London
Zwamon- Holland
Adnan Menderes Havaalanı
Palm Wings Hotel-Kuşadası
Svalinn Hotel-Gaziemir
Amara Sealight Elite Hotel
Ramada Otel- Soma/Kemalpaşa
Marin Otel-Urla
Avcılar İnşaat
Asmira İnşaat
Ontan İnşaat
Zabıtçı İnşaat
Güven Erbek İnşaat
Mimode Mimarlık
Biva Mimarlık
Günvar Mühendislik
35.Sokak Evleri-Ulukent
Asma Bahçe Evleri-Balçova
Tuspa Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
Akpınar Beyaz Eşya Tic. Ltd. Şti.
Kent A.Ş.
Bayraklı Belediyesi
Karşıyaka Belediyesi
Bornova Belediyesi
The Winston Braissaire

Mado
Sir Winston Tea
Coffee Mania
Kahve Diyarı
Casa de Playa-Çeşme
Du Rock Bar- Karşıyaka
Pub Locale
Mr. Joe Cafe
Big Yellow Taxi Benzin
Zero Coffee
Papyon Cafe
Bab-ı Sohbet Cafe
B&R Cafe
Moon Park Cafe
Bıyık Nargile
Bortar Yemek A.Ş.
Topçu Restaurant
Bortes Restaurant
Denizaltı Restaurant
Bordo Restaurant
Seyirtepe Restaurant
Beğendik Abi Restaurant
Ehli Keyif Yalı Restaurant
Mercan Restaurant-İnciraltı
Akın Restaurant-Özbek
Naturla Restaurant

Tayfa Balık Evi
Et Balık Kurumu
Etchi Steakhouse- Güzelbahçe
Sultanahmet Köftecisi
LKM Köfte
Gürlüoğlu Köfte-Akhisar
Ohannes Burger
Domino’s Pizza
Pizza Locale
Pizza Venedik
Pizza Rosso
Lozan Sandwich
Gourmet- Mavişehir
Konyalı Ahmet Usta
Peximet
Şişko Fast
Özsüt
İmren Unlu Mamüller
Tuğçe Unlu Mamüller
Ekin Unlu Mamüller
Alsancak Unlu Mamüller
Bulvar Pastanesi
Wafflecı Akın- Mavibahçe
Paşa Çiftliği-Urla
MyVia 414
Avni Bistro
Konya Sefası

İnci Pide
Müdavim Pide
Mis Döner
Maharet Döner
Şanlı Kebap-Forum Bornova
Smyrna Boyozcusu
Coco Loco
Dündar Mefruşat
Şifam Baharat
Beğendik Abi
Marin Bistro
Antakya İl Sınırı
Kırçiçeği
Gürmar
Beş Kardeşler
Bormar AVM
Kemalpaşa AVM
KidsMall AVM
Kids A Loud Anaokulu
Game Mania Oyun Salonu
Dalton City
Ulupark Çay Bahçesi
Malta Parkı
Polisevi VIP-Manisa
Şavkar
Torbalı BJK Derneği
Saloon Locca
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