
Insulated Bi-Fold
Door System

Isı Yalıtımlı Katlanır 
Kapı Sistemi

KDS

Çevre şartlarına karşı yüksek koruma sağlayan KDS ısı yalıtımlı katlanır 
kapı sistemi modern görüntüsü ile görselliği ön plana çıkarmanın 
yanısıra, en zorlu iklim koşullarında kullanılamak için tasarlanmıştır. 
Eşikli veya eşiksiz kullanılabilmesi sayesinde her türlü ihtiyacı 
karşılayabilmektedir. Katlanır olma özelliğinden dolayı, açıldığı zaman 
dış mekanla iç mekanın kesintisiz olarak birleşmesini sağlar. Kullanılan 
dörtlü EPDM contalama sistemi ile mükemmel ısı, ses, hava ve su 
yalıtımı sağlayarak mekanları konforlu yaşam alanları haline getirir. 
Sağlamış olduğu ısı yalıtım performansı ile enerji maliyetlerinin 
düşmesini ve yaşam konforunuzun artmasını sağlar. 

The KDS heat-insulated bi-fold door system, which provides a high level 
of protection against environmental conditions, brings visual attention 
to the fore with a modern image. It is also designed for use in the most 
difficult climatic conditions. It can meet all kinds of needs thanks to 
its use with or without threshold. Due to its folding feature, it ensures 
that the interior is uninterruptedly joined outdoors when opened. The 
quadruple EPDM sealing system used provides excellent heat, sound, air 
and water insulation, making the spaces comfortable living spaces. The 
heat insulation performance, which is achieved, enables to reduce the 
energy costs and increase the comfort of life.
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Sistem KDS 75  KDS 55

Maks. Kanat gen. 1000  mm  850 mm

Maks. Kanat yük. 3200 mm  3000 mm

Aksesuar Rengi Siyah

Cam Kalınlıkları 10-31 mm Temperli ve Isı Yalıtımlı Cam

Profil Rengi Nat. Eloksal - RAL Renkleri

System KDS 75  KDS 55

Max. Panel width 1000  mm  850 mm

Max. Panel height 3200 mm  3000 mm

Colour opt. for acc. Black

Glass Thicknesses 10-31 mm Tempered and Insulated 
Glasses

Glass Thicknesses Natural Anodised - RAL Colours K
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Hinged Folding Glass 
Door System

 Hinged Folding Glass
Door System - with threshold

Menteşeli
Katlanır Cam Sistemi

Menteşeli Katlanır 
Cam Sistemi - Eşikli

KCS-L KCS-X

KCS-L katlanır cam sistemleri kullanıldığı ortamlara genişlik ve 
rahatlık sağlayarak istenildiği zaman komple açılabilmesi ve 
istenildiğinde de tamamının kapatılabilmesi sayesinde mekanlar 
dört mevsime uyumlu hale gelebilmektedir. Yerde kılavuz veya 
eşik bulunmaması ve tavanda park alanı oluşturulmasına gerek 
olmamasından dolayı oldukça pratik bir çözüm sunarak; mağaza, 
restoran, cafe, otel, ofis bölümleri ve toplantı salonları gibi mekanlar 
için tasarlanan KCS-L katlanır cam sistemleri kullanıldığı ortamlara 
genişlik ve rahatlık sağlar.

KCS-X katlanır cam sistemleri ile mekanlarınızı dört mevsime 
uyumlu hale getirmek çok kolay. Kullanıldığı ortamlara genişlik ve 
rahatlık katan sistemimizin sessiz ve kolay kullanımı ile istediğiniz 
zaman komple açarak, bünyesinde bulunan alüminyum ray 
profili sayesinde tavanda park alanına ihtiyaç duymadan, pratik 
bir şekilde dilediğiniz görünümü verebilirsiniz.

KCS-L folding glass systems provide space and comfort where 
used. And because it can be opened completely when requested 
and can be closed completely when requested, the spaces can 
become four-season compatible. It provides a very practical 
solution because there is no need to have a guide or threshold 
on the floor and no parking area on the ceiling; KCS-L folding 
glass systems are designed for spaces such as shops, restaurants, 
cafes, hotels, office departments and meeting rooms, providing 
spaciousness and comfort.

With KCS-X folding glass systems it is very easy to make your rooms 
compatible in all seasons. With the quiet and easy-to-use system 
that adds breadth and comfort to the space used, you can open it 
completely at any time, thanks to the aluminum rail profile, you can 
get the look you want in a practical way without needing a parking 
space on the ceiling.
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Sistem KCS-L Menteşeli Katlanır Cam Sistemi

Cam Kalınlıkları 10-12 mm Temperli Cam

Profil Rengi Nat. Eloksal - RAL Renkleri

Aksesuar Rengi Boyalı - Boyasız

Maks. Kanat gen. 800 mm

Maks. Kanat yük. 2800 mm

System KCS-L Hinged Folding Glass Door 
System

Glass Thicknesses 10-12 mm Tempered Glasses

Colour opt. for profiles Natural Anodised - RAL Colours

Colour opt. for acc. Ral - Mill Finished

Max. Panel width 800 mm

Max. Panel height 2800 mm

Sistem KCS-X Menteşeli Katlanır 

Cam Sistemi - Eşikli

Cam Kalınlıkları 10-12 mm Temperli Cam

Profil Rengi Nat. Eloksal - RAL Renkleri

Aksesuar Rengi Boyalı - Boyasız

Maks. Kanat gen. 800 mm

Maks. Kanat yük. 2800 mm

System KCS-X Hinged Folding

Glass Door System - with threshold

Glass Thicknesses 10-12 mm Tempered Glasses

Colour opt. for profiles Natural Anodised - RAL Colours

Colour opt. for acc. Ral - Mill Finished

Max. Panel width 800 mm

Max. Panel height 2800 mm

Folding 
Glass Door System

Üstten Askılı Katlanır 
Cam Sistemi

KCS

Dört mevsim mekanlarınıza estetik ve güven katmak KCS katlanır 
cam sitemleri ile artık çok kolay. Sistem yapısında, yerde kılavuz 
veya herhangi bir eşik olmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır. 
Kullanılan tüm malzemelerde kalitenin ön planda tutulması bu 
sistemin kullanımının kolaylığını ve çok uzun ömürlü olmasını 
sağlamaktadır. KCS, mekanları birbirinden ayırırken görsel olarak 
tamamının algılanması, üstün güvenlik sağlaması ve bu camların 
hareket ettirilmesi sırasında rahat ve sessiz çalışması ile öne 
çıkmaktadır.

Adding aesthetics and confidence to your spaces during the four 
seasons is now very easy with KCS folding glass systems. The 
absence of a guide or any threshold on the site provides a great 
advantage in the system structure. Keeping the qualifications on 
the front panel in all the materials used ensures the ease of use of 
this system and long life. KCS stands out with its visual perception, 
superior safety, and comfortable and quiet operation when moving 
these windows while separating spaces from each other.
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Sistem KCS Üstten Askılı Katlanır Cam Sistemi

Cam Kalınlıkları 10-12 mm Temperli Cam

Profil Rengi Nat. Eloksal - Ahşap Desen - RAL Renkleri

Aksesuar Rengi Boyalı - Boyasız

Maks. Kanat gen. 1000 mm

Maks. Kanat yük. 4000 mm

System KCS Folding Glass Door System

Glass Thicknesses 10-12 mm Tempered Glasses

Colour opt. for profiles Natural Anodised - Wooden Coated - 
RAL Colours

Colour opt. for acc. Ral - Mill Finished

Max. Panel width 1000 mm

Max. Panel height 4000 mm


