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Sistemleri
Panjur Pvc Kepenk



ZEYTU markasıyla yüksek kal�te standartlarında ve �ler� düzey 
teknoloj� kullanarak gerçekleşt�rd�ğ� panjur üret�m�n�, yapı 
sektöründek� sektörel b�lg� ve deney�m� �le perç�nleyerek 
Malatya’dan başlayan h�kayes�n� tüm Türk�ye’ye ve dünyaya 
taşımaktadır.

Dünya standartlarında talep gören her türlü Panjur S�stem�n� 
üreteb�len, gen�ş ürün yelpazes� ve pazarın �ht�yaçlarına özel 
sunduğu çözümler� �le panjur sektörüne yen� nes�l b�r heyecan 
katmayı hedeflem�şt�r.

Müşter�ler�ne her zaman en kal�tel� ve en uygun çözümü sunmayı 
hedefleyen ZEYTU PANJUR, farklı özell�k ve kapas�telerde tüp 
motor, alıcı, uzaktan kumanda, kablolu-kablosuz buton çeş�tler� �le 
Panjur-Kepenk Otomasyonu konularında da en �y� çözümler� 
bünyes�nde barındırmaktadır.

ÖĞÜT YAPI, 2006 yılından bu yana Malatya’da ve bölgede Pvc, 
Panjur ve Alüm�nyum Doğrama g�b� faal�yet alanlarında önde 
gelen üret�m ve tedar�kç� markasıdır.

ZEYTU PANJUR  ÖĞÜT YAPIb�r  t�car� markası ve 
kuruluşudur.

Zeytu Panjur

www.zeytupanjur.com



NELER  Mİ
YAPIYORUZ?

PANJUR VE KEPENK SİSTEMLERİ
Dıştan Takma Panjur
Monoblok Panjur
Yalıtımlı G�zl� Panjur
Alüm�nyum Kepenk

PVC KAPI ve PENCERE SİSTEMLERİ
Açılır S�stemler
Sürme S�stemler

ALÜMİNYUM KAPI ve PENCERE SİSTEMLERİ
Açılır S�stemler
Sürme S�stemler

ZİP PERDE



DIŞTAN TAKMA PANJUR
Dıştan Takma Panjur S�stem�, b�naların dış cephes�ndek� mevcut kapı ve pencerelere sonradan monte ed�leb�len panjur 
s�stem�d�r. Panjur kutuları dışarıdan görülür ve duvar dışına taşma yapab�l�r. Pencere �le b�rl�kte montaj yapılab�leceğ� g�b�, 
sonradan da mevcut pencereler üzer�ne uygulanab�l�r.
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MONOBLOK PANJUR
Monoblok panjur s�stemler�, dış cephede m�mar� estet�ğ� bozmayan, kutu payı düşülerek, doğramalar �le b�rl�kte �ç 
cepheye monte ed�leb�lecek şek�lde tasarlanmış b�r panjur s�stem�d�r. Monoblok Panjurlar her türlü yen� yapılarda ve 
tad�latlarda her marka pancereler�n üzer�ne monte ed�leb�len, plast�k kutulu, yalıtımlı, son derece estet�k ve modern 
görünümü �le güvenl�k �ht�yaçlarınızın yanısıra her türlü projeye kolaylıkla uyum sağlar.

Monoblok  panjur s�stemler�n� d�ğer panjur 
s�stemler�nden ayıran en öneml� özell�ğ� duvara 
değ�l pvc pencere veya kapı üzer�ne monte 
ed�l�yor olmasıdır. Monoblok panjur s�stem�nde 
panjur kutusu �ç cephede yer aldığından, dış 
cephe yapısındak� m�mar� estet�k, h�çb�r şek�lde 
bozulmamaktadır. Doğrama �le bütünleşen renk 
seçenekler�yle kusursuz bütünlük sağlar.

Kutunun ev�n �ç kısmında kalan tarafında 
strafor uygulamasıyla ısı ses yalıtımı en üst 
sev�yeded�r.



YALITIMLI GİZLİ PANJUR
Detay G�zl� Panjur : Yalıtımlı Full Set s�stem�nde panjur kasası ve penceren�z b�r bütün oluşturur. Bu b�r yandan her �k� 
b�leşen�n mükemmel b�r şek�lde uyum sağlamasıdır. Öte yandan eş zamanlı tesl�mat ve bas�t montaj fazlasıyla zaman 
ve para tasarrufu sağlar.

Tamamen g�zl�d�r. Aynı zamanda d�ğer tüm panjurlarımız g�b� ısı ve ses yalıtımı, güvenl�k, konfor ve kullanım
 kolaylığı ve kontrol çeş�tler� �le ev�n�ze ve hayatınıza artı değerler katar.

kullanışlı
 güvenl� ve estet�k
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ALÜMİNYUM KEPENK
Alüm�nyum kepenk s�stemler� seçenekler�m�z arasında; Pol�üretan Dolgulu kepenkler ve Ekstrüzyon kepenk 
alternat�fler�m�z bulunmaktadır. Taleb�n�ze ve �ht�yaçlarınıza göre Zeytu Panjur çözümler sunar.

MONTAJ UYGULAMALARI
ARTI KUTU ARTI DİKME DİKME KUTU DAHİL DİKME KUTU DAHİL

TERS MONTAJ



PVC SİSTEMLERİ

80 mm gen�şl�ğ�, 6 odacıklı
yapısı ve 3 contalı 3'lü cam
uygulaması �le zorlu hava
şartlarında b�le ısı ve ses 
yalıtımında üstün 
performans!

legend ISI YALITIMINDA
YÜKSEK 
PERFORMANS

TS EN 12608 standardına 
uygun profil s�stem�d�r.
5 odacıklı 70mm gen�şl�ğ� �le 
ısı ve ses yalıtımı açısından 
mükemmel performansa 
sah�pt�r.

legendart ÜSTÜN YALITIM
STATİK GÜÇ

Açılır Sistemler

Legend PVC Sürme Kapı ve Pencere S�stem�, 
zeng�n renk seçenekler� �le tüket�c�ler�n beklent�ler�n� karşılamaktadır

80'l�k

70'l�k



PVC SİSTEMLERİ
Sürme Sistemler

legendsürme hs76sürme

sl�msl�de sürme

S�stem �çer�s�nde 5 odacıklı
kanat profil� vardır. 
S�stemde yeralan tüm 
profiller TS EN 12608 -1 
standartlarına uygundur

HS76 S�stem�,  76 mm 
gen�şl�ğ�nde ve 4 odacıklıdır. 
Ayrıca, 44 mm kalınlığa 
kadar cam uygulaması
yapılab�lmekted�r.

Hem eş�ks�z kasa hemde 
�nce. Engels�z şek�lde 
üstünden geç�leb�len 
yapısıyla mekanlarda 
kıllanım kolaylığı sağlar.

S�stem �çer�s�nde �k� farklı, 
3 odacıklı sürme kanat 
profil yer alır. S�stemde
yer alan tüm profiller
TS EN 12608 - 1
standartlarına uygundur.

www.zeytupanjur.com



Açılır s�stemler seçenekler�m�z arasında; Formo ve Perfectus ser�s� 
alternat�fler�m�z bulunmaktadır. Taleb�n�ze ve �ht�yaçlarınıza göre Zeytu 
Panjur çözümler sunar.

ALÜMİNYUM KAPI ve PENCERE
SİSTEMLERİ

AÇILIR SİSTEMLER

formo perfectus

Sürme s�stemler seçenekler�m�z arasında; Ingent�s Renovat�o ve Serenad 
ser�s� alternat�fler�m�z bulunmaktadır. Taleb�n�ze ve �ht�yaçlarınıza göre 
Zeytu Panjur çözümler sunar.

SÜRME SİSTEMLER

ıngent�s renovat�o

serenad
talebinize ve 

ihtiyaçlarınıza göre



ZİP PERDE
Zeytu Panjur Z�p Perde S�stemler�; 0,5 mm – 6 m aralığında gen�şl�k ölçüsü �le kullanıcılara gen�ş b�r uygulama yelpazes� 
sunar. Kullanışlı yapısı ve yüksek kal�tel� ürün özell�kler� sayes�nde uzun ömürlü, sağlıklı b�r kullanım vaad eder. 5 Yıl garant�l� 
olan Zeytu Panjur Z�p Perde S�stemler�n�n; alüm�nyum ekstrüzyon �skelet profiller�, paslanmaz �noks bağlantı ve c�vataları, 
elektrostat�k RAL ser�s� toz boyası ve farklı renk / desenlerde blockout özell�kl� kumaşları ev�n�ze şıklık katar.

Kumaş Koleks�yonu

Kışın Sıcak, Yazın Ser�n Mekanlar İç�n...



Fabr�ka
Hoca Ahmet Yesevi, 7. Sk.
No:20, 44080 Merkez/Malatya
0 422 336 10 61
0 422 336 10 60

Çözüm Ortaklarımız

Panjur Satış
0 545 319 21 72
Info@ zeytupanjur.com

PVC Satış
0 532 175 62 44

Info@ogutyapi.com

Tekn�k Serv�s
0 533 503 01 44
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