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Hakkımızda
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Yıllardır süregelen firmamızda kendimizi teknolojik gelişmelere 
adayarak sizlere daha neler katabiliriz diye düşünerek hizmet 
sürdürüyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin memnuniyeti ve istekleri 
bizler için olmazsa olmazlar arasındadır. Sloganımızın "sağlam" 
olmasının en büyük nedeni ise müşterilerimize sağlam mutluluk 
yaşatmaktır. Bu mutluluk gayesiyle birlikte kaliteden de ödün 
vermiyoruz. Bu sektörde uygunluk, sağlamlık, kalite gibi birçok 
aranılan özellik vardır. Müşterilerimizle diyaloglarımızı en üst seviye-

de tutarak her müşterimizle ayrı ayrı ilgilenip aradıkları özellikleri 
tam olarak keşfetmeye çalışıyoruz. Yine aynı şekilde müşterilerimiz 
bizler için ilham kaynağı oluyorlar bu sayede kendimizi geliştirme 
konusunda fikirlerimiz katlanarak artıyor. Başta otomatik kapı 
olmak üzere farklı yapı çeşitliliğimizle sizlere hizmet sunmak için 
buradayız.

Otomatik kapı, otomatik panjur, garaj kapısı, 
bahçe kapısı, otomatik kepenk, seksiyonel kapı, 
hızlı pvc kapı, fotoselli kapı, döner kapı, bariyer, 
yangın kepenkleri, yükleme rampları, hermetik 
kapılar... Bunlara ek daha birçok teknolojik yeniliği 
sizlere sunmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Sağlam, uygun, kaliteli, güvenilir yapıları 
gözünüz kapalı tercih edin diye biz. Bu 
soruya cevabımız yeterli gelmediyse bizleri 
arayabilirsiniz.



Hakkımızda

İmalat ve Uygulamalarımız kalite
 testlerinden başarılı bir şekilde 

geçmiştir.

Kalitemizden ödün vermeden, size en uygun
 ve ekonomik teklifleri sunuyoruz.

Tüm ürün gruplarımızda satış 
sonrası destek ve yedek parça temini.

www.sasdoor.com
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SASDOOR marka fotoselli kapılar 
giriş çıkış trafiğinin yoğun olduğu 
yerlerde kullanılabildiği gibi iç ve 
dış hava ortamının birbirinden hızlı
bir şekilde ayrılması istenilen 
yerlerde de tercih edilebilir.
Uygulamanın yapıldığı yere bağlı 
olarak farklı açılım sistemleri ile 
yapınıza estetik ve fonksiyonellik 
kazandırır. 
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Fotoselli Kapı.  .  .  .

Ürünlerimiz



Hermetik Kapı
.  .  .  .
.  .  .  .

.  .  .  .
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   Hermetik (hastane) kapılar yarı ve tam hermetik 
olarak 2 çeşittir. Özellikle yarı yada tam sızdırmalık 
özelliği ile hijyen ve hava sızdırmazlığı sağlamaya 
yarayan bu özelkapılar ameliyathaneler de sık 
kullanıldığı için ameliyathane kapısı olarak adlan-

dırılmakla birlikte gıda odaları, laboratuar , temiz 
ve hijyenik izolasyonun gerekli olduğu mekanlar 
için tasarlanmıştır. İsteğe bağlı olarak pencere 
tercih edilebilmektedir.



Ameliyathane, tıbbi laboratuar gibi ( UV ışınları kullanılan odalar ve 
rontgen odaları hariç) ortamlarda kullanılan hermetik kapılarda 
başlıca şu özellikler aranır.
Yüksek hava ve ısı izolasyonu ( sızdırmazlık)
Kullanılan kaplamaların antibakteriyel ve spor oluşumlarını engelle-

mesi.
Homojen ve sudan etkilenmemesi.
Asit, hijyenik temizleyiciler ve benzeri aşındırıcı malzemelere karşı 
mukavemetli olması.
Darbe ve çizilmelere karşı mukavim olması
Uzun yıllar özelliğini kaybetmemesi.
Geçiş sistemlerinde kullanılan ekipmanların hijyenik olması ( el yakla-

şım sensörleri, diz-dirsek butonları vb..).

Tam Sızdırmazlık
Hastane kapıları, hermetik kapanma özelliğine sahiptir. Yüzey 
olarak paslanmaz çelik kalitesindedir. Kapılar pas tutmaz, temiz-

lenmesi oldukça kolay ve en önemlisi hijyeniktir.
Bakteri çoğalmasına karşı korumalıdır. 
Ses yalıtımı seviyesi, gürültüyü büyük oranda düşürür ve sessiz çalışır
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TELESKOPİK KAPI
.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .

Teleskopik kapılar 2 hare-

ketli kanat veya 4 hare-

ketli kanattan oluşan 
teleskopik otomatik kapı-
lar, yer darlığının olduğu 
veya geniş açılıma ge-

reksinim duyulduğu 
mekânlarda kullanılır. 
Mekan girişlerinde ihti-
yaç halinde tüm hare-

ketli kanatların tam açıl-
ması sağlanabilir. Teleskopik kapılarda ayarlanabilir açılım aralığı sayesin-

de, giriş trafik sıklığına göre veya iklimlendirmeden tasarruf amaçlı olarak 
istenen aralık seçilebilmektedir. Geniş boşluklar için çok yönlü hareketler...

- Ofis içi koridor ve bölmeler için idealdir.
- Otomatik kapı nın hareketini sağlayan kayış sistemi, çift motor ile çalışır ve yoğun 
kullanıma uygundur.
- Motorlar, kontrol ünitesi ve kayış sistemi bütünleşiktir ve montajı için ayrı bir işçilik 
gerektirmez

- 2 kanatlı teleskopik kapı, aynı yöne kayan 2 adet kanattan oluşur. Birinci kanat, 
ikinci kanadın iki katı bir hızla hareket eder ve ikisi eş zamanlı olarak kayma alanının 
sonuna ulaşır.
- 4 kanatlı teleskopik kapı, ters yöne kayan 2'şer adet kanatla toplamda 4 kanattan 
oluşur.
- Mekanizma içerisinde, elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak akü sistemi vardır.
- Motorların garantisi 5 yıldır.
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DOKSAN DERECE AÇILIR KAPI
.  .  .  .
.  .  .  .
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  Otomatik 90 derece açılır kapı sistemleri; 
iş merkezleri, kamu kurumları, okullar, has
tane, fabrika, işletme vb. yerler için tercih 
edilen en popüler otomatik kapı sistemle
rinden biridir. Standart giriş kapılarından, 
90 derece bina giriş kapılarına kadar geniş 
bir uygulama alanına sahip BAB Otomatik 
90 derece açılır kapı sistemleri, son sistem 
uluslararası standartları karşılayan çeşitli 
testlere tabi tutulmuş, en yüksek kalitede 
malzemelerle üretilmiş yüksek performans 
ve süreklilik sunan bir üründür.

  
   90 Derece Otomatik Kapılar sessiz çalı
şan elektromekanik otomasyon ünitesi, 
aynı zamanda kompakt yapısı ve paslan
maz çelik gövdeli estetik tasarımıyla uygu
lamada kolaylık sağlamaktadır. 

  
   Mevcut kapılarda her türlü duruma 
uygun aparatlarla montajı mümkün kılan 
otomatik 90 derece açılır kapı sistemimiz, 
motor ünitesi ve kanat arasındaki bağlan
tıyı sağlayan kollarda (itme, çekme veya 
paralel çekme kolu vb.) oldukça zengin 
bir yelpaze sunmaktadır. Zengin aksesuar 
seçenekleriyle otomasyonun montajını 
uygun olan her yere, kanadın açılma yö
nünde ya da tersinde kalan kiriş, duvar 
veya kasa üzerine gerçekleştirmek 
mümkün olmaktadır. 

  

 

Otomatik 90 derece açılır kapı sistemleri; iş merkezle-

ri, kamu kurumları, okullar, hastane, fabrika, işletme 
vb. yerler için tercih edilen en popüler otomatik kapı 
sistemlerinden biridir. Standart giriş kapılarından, 90 
derece bina giriş kapılarına kadar geniş bir uygula-

ma alanına sahip BAB Otomatik 90 derece açılır 
kapı sistemleri, son sistem uluslararası standartları 
karşılayan çeşitli testlere tabi tutulmuş, en yüksek 
kalitede malzemelerle üretilmiş yüksek performans 
ve süreklilik sunan bir üründür.

90 Derece Otomatik Kapılar sessiz çalışan elektro-

mekanik otomasyon ünitesi, aynı zamanda kompakt 
yapısı ve paslanmaz çelik gövdeli estetik tasarımıyla 
uygulamada kolaylık sağlamaktadır. Mevcut kapı-
larda her türlü duruma uygun aparatlarla montajı 
mümkün kılan otomatik 90 derece açılır kapı sistemi-
miz, motor ünitesi ve kanat arasındaki bağlantıyı 
sağlayan kollarda (itme, çekme veya paralel 
çekme kolu vb.) oldukça zengin bir yelpaze sun-

maktadır. Zengin aksesuar seçenekleriyle otomasyo-

nun montajını uygun olan her yere, kanadın açılma 
yönünde ya da tersinde kalan kiriş, duvar veya kasa 
üzerine gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Kapı 
kanadının üzerinde duvar, kiriş veya yeterli yükseklik-

te bir kasa olmaması halinde, otomasyon sistemini 
kanatla birlikte hareket edecek şekilde kanadın 
üzerine uygulamak dahi kolaylıkla mümkün olabil-
mektedir.



90 Derece Açılır Kapı Opsiyonları

- Tüm ray renkleri
- Tüm eloksal renkleri
- Paslanmaz çelik profil
- Paslanmaz çelik kaplama
- Tüm renk seçenekleri
- Farklı opsiyonel cam ve renk seçenekleri

Kanat taşıma kapasitesi: 180 Kg
Kanat Genişliği: DW = 500mm – 1400mm
Voltaj: AC 220 v+-10%. 50 -60 Hz
Açılış Kapanız Hızı: 2.5s – 10s (ayarlanabilir)
Açılış Bekleme Süresi: 0-9 s (ayarlanabilir)
Basınç Gücü: 80N
Manuel Açma Kuvveti: 30N
Çalışma Sıcaklık Aralığı: -20 derece+50 
derece

 Kapı kanadının üzerinde duvar, kiriş veya 
yeterli yükseklikte bir kasa olmaması halin-

de, otomasyon sistemini kanatla birlikte 
hareket edecek şekilde kanadın üzerine 
uygulamak dahi kolaylıkla mümkün ola-

bilmektedir.

8



Otomatik Döner Kapılar | Automatic Revol-
ving Door
Döner Kapılar binaların diğer bir deyişle ön 
cephelerin en önemli göstergelerinden biridir. 
İlk izlenimin ve efektif girişin önemli çözümlerin 
biri olan döner kapılar, tam otomatik,yarın 
otomatik ve menuel olarak 3 ayrılmaktadır.

İnsan yoğunluğunu yavaşlatarak kontrollü 
geçişe yardımcı olur, hava sirkülasyonunu en 
aza indirerek ısı kaybını önler. Sensörler sayesin-

de otomatik çalışır istenirse manüel kullanılır.

Döner kapıların Tam otomatik modellerinde 
radar sensörü kullanılmaktadır. Paslanmaz 
çelik, bronz ve alüminyum maddelerinden 
biriyle yapılmaktadır.
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.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .

OTOMATİK DÖNER KAPI



Manuel Döner Kapılar | Manuel Revol-
ving Door
Döner Kapılar binaların diğer bir deyişle 
ön cephelerin en önemli göstergelerin-

den biridir .İlk izlenimin ve efektif girişin 
önemli çözümlerin biri olan döner kapılar, 
tam otomatik, yarın otomatik ve menuel 
olarak 3 ayrılmaktadır.

İnsan yoğunluğunu yavaşlatarak kontrol-
lü geçişe yardımcı olur, hava sirkülasyo-

nunu en aza indirerek ısı kaybını önler. 
Sensörler sayesinde otomatik çalışır iste-

nirse manüel kullanılır.

Döner kapıların tam otomatik modellerin-

de radar sensörü kullanılmaktadır. Pas-
lanmaz çelik, bronz ve aluminyum mad-

delerinden biriyle yapılmaktadır.
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Otomatik Panjur geçmişten günümüze kullanılırlığını kaybetmemiş 
sistemlerdir. Tabii ki geçmişte kullanılan sistemler teknolojinin 
faydalarından etkilenerek geliştirilmiştir.

OTOMATİK PANJUR
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.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .



Bu nedenle de kullanıcıların başta gü-

venlik hassasiyetlerine çözüm sunabile-

cek sistemler halini almıştır.Eskiden açılıp 
kapanması manuel olarak yapılan bu 
sistemler günümüz teknolojisinin geliş-
mesiyle birlikte otomatik açılıp kapan-

ma özelliği kazanmıştır.

Otomatik Panjur sistemlerinin en çok 
tercih edilen özelliklerinden biri de iç dış 
izolasyonun kolayca sağlanmasıdır.
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.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .
OTOMATİK KEPENK
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Otomatik kepenk uygulamarı çoğunlukla güvenli-
ği sağlamak için  tercih edilen sistemlerdir. Emni-
yet sisteminin yanı sıra kullanım kolaylığı da kulla-

nıcıları cezbeden özelliklerinden bir tanesidir.

Otomatik kepenk sistemlerinin hammaddeleri 
kullanım alanına ve  kullanım amacına göre de-

ğişiklik göstermektedir. Son derece güvenli olan 
bu yapılar oldukça uzun ömürlüdürler. 
Bunun yanı sıra bir hayli sessiz sistemlerdir.

Genellikle iş yerlerinde kullanılan bu sistemler gü-

venlik hassasiyeti   barındıran yerlerde tercih edi-
lebilirler. Otomatik kepenk buton veya uzaktan 
kumanda sistemiyle rahatlıkla açılıp kapanır. 
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.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .
GARAJ KAPISI
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Günümüz şartlarından dolayı büyük ihtiyaç haline gelen araba-

ları korumak için tercih edilen garaj kapısının birçok avantajı 
bulunmaktadır. En büyük avantajı yüksek güvenlik korumasına 
sahip olmasıdır.

Çok tercih edilmesinin sebeplerinden biri de kullanım kolaylığı 
sağlamasıdır. Otomatik açılır kapanır özelliği sayesinde garajdan 
giriş çıkış işlemlerinde büyük kolaylık sağlar.

Teknolojik gelişmelerin faydalasıyla otomatik kumanda ya da 
cep telefonu uygulamaları ile yönlendirme yapılabilir.
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Genel olarak binalar, siteler ve 
özel konutlarda kullanılırlar. 
Gürültüsüz olmasıyla birlikte ses 
ve ısı izolasyonu sağlar.

Manuel Döner Kapılar | Manuel Revol
ving Door
Döner Kapılar binaların diğer bir deyişle 
ön cephelerin en önemli göstergelerin
den biridir .İlk izlenimin ve efektif girişin 
önemli çözümlerin biri olan döner kapılar, 
tam otomatik, yarın otomatik ve menuel 
olarak 3 ayrılmaktadır.

İnsan yoğunluğunu yavaşlatarak kontrol
lü geçişe yardımcı olur, hava sirkülasyo
nunu en aza indirerek ısı kaybını önler. 
Sensörler sayesinde otomatik çalışır iste
nirse manüel kullanılır.

Döner kapıların tam otomatik modellerin
de radar sensörü kullanılmaktadır. Pas
lanmaz çelik, bronz ve aluminyum mad
delerinden biriyle yapılmaktadır.



.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .

     BAHÇE KAPISI
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   Otomatik bahçe kapıları, konut, bina, işyerlerinde kullanımaktadır. Giriş alanının özelliği-
ne göre değişiklik göstermektedirler. Bahçe Kapısı Ankara, 90 derece açılır kapılar, yana 
açılır bahçe kapıları ve bariyerler olmak üzere üç koldan oluşur. Tamamen girişin kullanım 
özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Aslında giriş kapısı olarak bilinen bu tür uygula-

malar, halk arasında bahçe kapısı olarak tabi edildiği için bu şekilde google aramaların-

da aranmaktadır. Bahçe kapıları aslında hazır olan kapıların manuelden otomatik olarak 
açılmasına göre özellik katılmasıdır. Bu tür girişlerde, örneğin yana doğru açılan bir giriş 
kapısına, bahçe kapısı motorları takılarak hareketli hale getirilmektedir. Bu tür kapıları ve 
özelliklerini aşağıda sizler için derledik.

   Otomatik Bahçe Kapıları Nerelerde Kullanılır?
Otomatik giriş kapıları, müstakil ev girişleri, bina veya site girişleri, işyeri veya fabrika girişle-

rinde kullanılmaktadır. Bu tür uygulamaların gerekli etüd çalışmasını firmamız ücretsiz 
olarak sağlar ve sizlerin için en uygun olan sistemler tavsiye edilir..

    Otomatik bahçe kapıları yukarıda bahsettiğimiz gibi üç kalemde incelenir. Bunların 
içinde olan bariyer ankara sistemlerini Bariyer kısmında inceleyebilirsiniz.

    Yana Kayar Bahçe Kapıları, hazırda bulunan demir alaşımlı bahçe kapılarına veya 
açılım çapına uygun alanlara demir estetik görünümlü demir kapılar yapılarak ve bunlara 
motor eklenerek otomatikleştirme işidir. Bu tür uygulamalar kapıların ağırlığı, uzunluğu ve 
hızına göre motor takılarak kullanılır. Bahçe kapıları buton, uzaktan kumanda ve akıllı 
telefon uygulamaları ile yönetilebilen sistemlerdir.

   90 derece açılan bahçe kapıları; yetersiz açılım alanlarına sahip olmayan yerlerde 
kullanılır. Tek kanat veya çift kanat olarak kullanılır. Genellikle kullanılan tipler çift kanat 
diğer adıyla dairesel açılan bahçe kapılarıdır. Bu kapıların motorlarıda hız, ağırlık ve uzun-

luğuna göre motor kullanılarak otomatikleştirilir.

Otomatik bahçe kapılarında BFT, Nice, Whitehorse, Somfy marka ürünleri kullanmaktayız.
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.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .

  SEKSİYONEL KAPI

   Seksiyonel kapı paolüretan köpüklü sandviç 
panelden üretilir. Genel olarak endüstriyel ve 
lojistik alanda tercih edilirler. Garaj kapısı, 
fabrika kapısı gibi yerlerde rahatlıkla kullanılır-
lar. Emniyeti yüksek sistemlerdir. Bunların yanı 
sıra ısı ve toz izolasyonu sağlar. Ayrıca son 
derece sağlam ve uzun ömürlü yapılardır. 
Malzeme giriş çıkış işlemlerinin kolaylıkla 
yapılır. Seksiyonel kapı ihtiyaca göre istenilen 
boyut ve şekillerde üretilebilir.

19



.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .

  HIZLI PVC KAPI

   Hızlı PVC kapı adından da belli olduğu gibi 
son derece hızlı sistemlerdir. Yoğun giriş 
çıkış akışının olduğu yerlerde tercih edilirler.

   Hızlı pvc kapı ısı kaybını önlemekle birlikte 
kullandığınız alanın dış etkenlerden korun-
masına yardımcı olur. Bu sayede içerideki 
malzemelerinizi gönül rahatlığıyla koruyabi-
lirsiniz. Aynı zamanda çok güvenli ve uzun 
ömürlü uygulamalardır.
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.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .

YANGIN KEPENKLERİ

        
     Yangın kepenkleri, yangın riski taşıyan ya da yangın riskine karşı en başından 
önlem almak isteyenlerin tercih sebebi olabilir.

    Yangın kepenkleri, yangına dayanıklı ham maddeler kullanılarak yapılmıştır ve 
ham madde rengiyle kullanılırlar. Ayrıca yangını algılayan sensörleri bulunmaktadır 
ve ısının geçişini engelleyerek yangının sıçramasının önüne  geçerler.
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.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .

YÜKLEME RAMPALARI

22

    Yükleme rampaları malzeme yükleme taşınma işlemlerinin sıklıkla yapıldığı alan-
larda kullanılırlar. Özellikle süpermarketler ve fabrikalar gibi yoğun ürün giriş çıkışla-
rı yapılan yerlerde tercih edilirler. Yükleme rampaları ürünlerin taşınmasında büyük 
avantaj sağladığı gibi ürün taşımadaki zaman kaybının da önüne geçer. Bu sayede 
yükleme rampaları oldukça ağır malzemeleri hızlı ve kolay bir şekilde taşımanıza 
yardımcı olur.



BARİYERBARİYER
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.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .



   Bariyer, hızlı ve güvenli araç geçiş noktalarında 
tercih edilen sistemlerdir. Araç geçişinin hem kont-
rollü hem de hızlı sağlanmasının istendiği yerlerde 
gönül rahatlığıyla tercih edilebilirler.

   Bilhassa yüksek güvenlik önlemleri gerektiren, 
araç geçişlerinin yüksek kontrolle yapıldığı alan-

larda oldukça kullanışlılardır. Bu durumda bariyer 
çeşitlerine göre seçim yapabilirsiniz.

   Başta otoparklar olmak üzere birçok özel alanda 
ya da kamu kuruluşlarında kullanılırlar.
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.  .  .  .

.  .  .  .

.  .  .  .

REFERANSLARIMIZ
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Bizi tercih edenler...

SAS DOOR | ANKARA | İSTANBUL
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SAS DOOR | ANKARA | İSTANBUL

www.sasdoor.com
Adres

1233 Sokak No: 103 
Ostim / Ankara

Telefon
+90 312 564 00 01
+90 507 867 24 81

Mail
info@sasdoor.com


