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Yenilikçi tasarım 
anlayışı fikri ile ortaya çıkan 

Grande, mobilya entegrasyonu ve 

farklı malzeme alternatifleri ile çalışma 

alanlarını verimli kılar. Verimli bir 

çalışma alanında ışık, ses ve görsel 

konfor gibi değişmez ilkeler vardır. 

Camlı modüller ışığın, 
kumaş kaplı ve akustik 
paneller sesin, ahşap 
malzemeler görselliğin 

optimum koşullarda buluşmasını 

sağlayarak çalışanların gün 

içerisindeki performansını arttırır.

Grande emerged with the idea of   innovative design 

approach with furniture integration and different 

material alternatives which allows the creation of 

efficient workspace. Light, sound and visuality comfort 

are unchanging principles in an efficient work area. 

Glazed modules, fabric-covered and acoustic panels 

and wood surfaces allow meeting of light, sound 

and visuality in optimum conditions and increase 

performance of employees during the day.
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Grande, ofis duvarlarınızı kişisel 

ihtiyaçlarınıza göre şekillendirir. Mobilya 

ile entegre edilebilen konstrüksiyon 

yapısı sayesinde dolap, raf çözümleri 

bölme duvar sistemi ile bir bütün olarak 

tasarlanır. Grande, ofislerde yatay ve düşey 

düzenlemelerde ihtiyaçlara bağlı 
esnek çözümler sunar.

Grande, shapes your office walls according to your 

personal needs. Thanks to the construction that can 

be integrated with furniture, cupboard and shelf 

solutions are designed with the system as a whole. 

Grande offers flexible solutions in horizontal and 

vertical office arrangements based on needs. 

esnek çözümler      
    flexible solutions
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“Mekanlar genellikle duvarların etrafı 

sınırlandırması ile oluşturulur. Yepyeni 

bir tasarım anlayışı ile Grande mekan 
içinde mekan tasarlamayı mümkün 

kılar. Sistemi taşıyan askılı çelik dikme 

sayesinde mobilya entegrasyonu, her türlü 

dolu panel ve ofis organizasyonuna yönelik 

aksesuar entegrasyonu ile sınırsız tasarım 

seçenekleri sunar.”

“Usually, spaces are created with limitation of walls. 

Grande makes it’s possible to design space within 

space with its brand new design concept. Thanks to 

system structure with its slotted steel stud Grande 

offers unlimited design options such as furniture 

integration, different type of solid panels and well 

organized office areas with accessories integration.”  

Ozan Rüşvanlı

Endüstriyel Tasarımcı / 
Industrial Designer

mobilya entegrasyonu       
    furniture integration
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İç mekanların dinamik, verimli, 
konforlu kullanımını sağlamaya 

yönelik olarak yepyeni bir tasarım anlayışı 

ile sunulan Grande, mimarları sınırsız 

modülasyon seçenekleri ile özgür kılar. 

Grande presented with a brand new design approach 

ensure the dynamic, efficient, comfortable use of 

interior spaces and offer free unlimited modulation 

options for architects. 

modülasyon seçenekleri       
    modulation options
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Her mekanın kendi kimliğini yansıtabilmesi 

için farklı nitelikteki fonksiyonları Grande ile 

kullanmak mümkün. Toplantı mekanında ses 

yalıtımının ve akustik konforun sağlanması 

ile konsantre çalışma ortamları 
yaratılır. Şeffaf çift camlı modüllerin 

içerisinde jalüzi veya cam filmi ile görsel 

mahremiyet opsiyonel olarak kullanıcının 

tercihine sunulmaktadır.

In order to reflect its space identity it is possible to 

use Grande with different function types. Ensuring 

sound insulation and acoustic comfort, meeting 

spaces can be created as concentrated work 

environments. Transparent double glazed modules 

with venetian blinds or glass films are available as 

an option to the user’s visual privacy preferences.

verimli çalışma ortamı       
    ef ficient work environment
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Günümüzde artan akustik 
beklentilere bir cevap olarak Grande, 

askılı sistemi sayesinde gerek kumaş 

kaplı panellerin gerekse farklı akustik 

malzemelerin kullanılmasına olanak 

sağlayarak mekanlarda farklılık yaratır.

Nowadays, as a response to increasing 

expectations of the acoustic, Grande makes 

difference in space by enabling the use of 

fabric covered panels or different type of 

acoustic materials. Thanks to slotted hanging 

system. 

akustik konfor     
    acoustic comfort



1312

Ofis tasarımında bireysel ve grup 

çalışma alanlarının yanında, daha kısa 

süreli görüşme, bekleme alanları yoğun 

çalışma alanları dışındaki geçişi ve 

çalışanlar arasındaki iletişimi arttıran 

mekanlardır. Grande’nin esnek tasarımı 

sayesinde, asimetrik denge ile 
dinamiği yüksek ve pozitif 
enerjili alanlar yaratmak mümkün.

In addition to individual and group work 

spaces, shorter meeting and waiting areas 

are places that increase the communication 

between people and allow transition outside 

intensive work areas. Thanks to the flexible 

design of Grande, it is possible to create high 

dynamic spaces with asymmetrical balance and 

create spaces with positive energy. 

dinamik çözümler       
    dynamic solutions
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Çelik dikmeli konstrüksiyon yapısı ve 

dayanıklı çerçevesi ile Grande geniş camlı 

modüllerin kullanımına imkan sağlar. 

Fabrika ortamında hassas ölçülerde 

üretilen ve kalite kontrolü yapılan camlı 

modüllerin şantiyede hızlı bir şekilde 

montajı yapılır. Gizli fitil kullanımı ile 

cam ve alüminyumun kusursuz birleşimi 

elde edilir. Grande 15 mm inceliğindeki 

çerçevesi ile iç mekanlara zarif bir 
görüntü katar.

Its structure with steel stud and durable frame 

allows usage of large glazed modules in 

Grande system. Glazed modules produced in 

precise sizes and quality controlled in a factory 

environment can be quickly installed in the 

job site. The perfect combination of glass and 

aluminium is achieved with the use of hidden 

seal. With its 15 mm thick frame Grande adds 

an elagant touch to interiors. 

şef faf ve zarif       
    transparent and elegant
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Tasarım ürünü Grande’yi farklı kılan özellikler;

Features that distinguish design product Grande;

Minimize edilmiş çerçeve yapısı 

Minimized frame structure

15 mm çerçeve profili ve aynı ölçüdeki kapı kasası 

15 mm frame profile and door frame in the same measure

Gizli fitil 

Hidden seal

Ayarlı askılı çelik dikme

Adjustable slotted steel stud

Ayar pabucu sayesinde 15 mm tolerans 

15 mm tolerance with level adjuster

Kusursuz derz aralıkları

Perfect joints

Farklı bileşenlere (mobilya, raf, askı) kolay entegrasyon 

Easy integration with different components (furniture, shelf, hanger)

Fabrika ortamında imal edilen kapı kasası ve özel olarak birleştirilen köşeler

Factory assembled door frame with special corner joinings

Kapı kasasında 3 yönlü ayarlanabilir menteşe  

3D adjustable hinge in door frame

Alüminyum profilde yüzey seçenekleri

Surface alternatives in aluminium profile

ÖZELLİKLER  SPECIFICATIONS

Kablo Kanalı Cable Duct 

Çok fonksiyonlu kablo kanalı, Grande sisteminin en 

önemli özellikleri arasındadır. Kablo geçişine ve kontrol 

panellerinin montajına uygun kablo kanalı, mekan 

çözümlerinde esneklik sağlar.

Multifunctional cable duct is among the most important features of 

the Grande system. Cable duct suitable for the cable transition and 

installation of control panels allows flexibility in space solutions.

Camlı Modül Glazed Module

Grande’nın gizli fitil içeren, minimize edilmiş 

15 mm cam profili, dayanıklılık ile estetiği 

birleştirmektedir. Modüller arasında çelik 

dikme kullanır. Sistemde 4+4 mm ya da 6+6 

mm camlar kullanılır.

Minimized 15 mm glass profile of Grande with hidden 

seal, combines aesthetics with durability. Steel stud is 

used between modules. 4+4 mm, or 6+6 mm glasses are 

used in the system.

Dolu Modül Solid Module

Ayarlı çelik dikmenin kullanıldığı Grande sisteminde 

dolu paneller askı sistemi ile çelik dikmeye asılır.  Çelik 

dikme tasarımı kablo geçişine uygundur.

Adjustable steel stud is used in Grande system and solid panels are 

hanged to the steel stud by hangers. Steel stud design is suitable for 

cable transition.

Derz Özelliği Joint Detail

Grande sisteminde camlı, dolu modül ve kapı 

birleşimlerindeki derz  yatayda ve düşeyde 6 mm’dir.

Horizontal and vertical joint is 6 mm in Grande system in 

combination of glazed, solid module and door.



1918

 
 

Kapı kolu alternatifleri   
Door handle alternatives 

Projelere özel olarak tercih edilen 
her türlü kapı kolunun kullanımı 

mümkündür.

It is possible to use all kind of door 
handles specially preferred in projects. 

Kusursuz köşe 
detayları   

Perfect corner details

Kapı kasalarının tavan ile ilişkisi 
çok önemlidir. Çünkü zaman 
içerisinde binaların çalışması 
ile tavan aşağı sarkmakta ve 

kapı kasalarını sıkıştırmaktadır. 
Grande sisteminde kasalar tavan 

profilini içerisine almakta ve tavan 
profilinin yukarı aşağı oynamalarını 

tolere edebilmektedir. 
Ayrıca tavandaki eğimleri de 

tolere ederek sistemin sağlıklı 
çalışmasını sağlamaktadır.

The connection between the ceiling and 
door frame is very important. Because 

over time building works, ceiling is 
hanging down and compresses the 
door frame. Grande system ceiling 

profile takes place inside door frame 
profile, so the door frame can tolerate 
up and down movement of the ceiling 

profile.  At the same time it can tolerate 
the slope in the ceiling and enable the 

system to work properly. 

Renk alternatifleri   
Color alternatives

Doğal ahşap, laminant ve lake yüzey 
seçenekleri bulunur.

Natural wood veneer, laminate and lacquered 
surface options exist. 

Zemin profili detayı 
Floor profile detail

Zemin profili kasa profilinin içerisine 
girebilmekte, bu sayede de zeminde 
profiller arasında herhangi bir açıklık 
görülmemesi sağlanmaktadır. Bu sayede 
temiz bir bitiş görülmesini sağlarken aynı 
zamanda da kapı kasasının sağdan ve 
soldan 5mm toleranslı olmasına imkan 
sağlamaktadır.

Floor profile takes place inside door frame 
profile, so any gap between the profiles can be 
seen. This allows a clear finish, while at the same 
time offers the possibility to have a tolerance of 
5 mm right and left side of the door frame. 

Menteşe Detayları  
Hinge Details

3D menteşe kullanımına uygun olacak 
şekilde tasarlanmış olan kapı kasaları 
ile artık kanatların montajı daha kolay 
ve hassas kanat ayarlarına imkan 
tanımaktadır.
 
The door frames which are designed to be 
suitable to use 3D hinges enable easy assembly 
of door leafs and more precise door leaf 
adjustments. 

KAPI VE AKSESUARLAR DOOR AND ACCESSORIES

Sağlam, hızlı monte edilebilen ve mimalist bir kapı anlayışı ile tasarlanan Grande kapı 

kasası sistemin en önemli birleşenlerinden birisidir. 10 mm temperli cam kanat, 40 mm 

ahşap kanat ya da 60 mm bantlı kanat ile kullanım seçenekleri sunmaktadır. 

Kapı kasası çelik dikme ile entegrasyonu sayesinde güçlü ve sağlam bir yapıya sahiptir. 

Ağır cam kanat kulanımında herhangi bir sehim yapmaması ve yıllarca güvenli bir şekilde 

kullanılabilmesi için kalın kesitler ve çelik dikme ile entagrasyonu sağlanmıştır. Tüm bölme 

duvar sistemlerimizde standart hale getirdiğimiz 3D menteşe kullanımı bu kapı kasamız 

için de olanaklı hale getirilmiş, böylece kanat montajları hem daha hızlı hem de daha 

kusursuz bir şekilde yapılabilmektedir.

Kapı kasasının tavan profilini içine alması sayesinde şantiyedeki terazi bozukluklarında 15 

mm’ye kadar tolere etme imkanı sağlayarak kusursuz bitişler elde etmemize imkan sağlar. 

Ayrıca köşe birleşimlerini de fabrika ortamında özel pres makinları ile birleştirmemiz 

sayesinde her seferinde aynı mükemmellikte köşe birleşimleri elde edilir. 

Strong, quickly installed Grande door frame is designed with minimalist approach and it is one of the most 

important component of the system. It offers 10 mm tempered glass door leaf, 40 mm wooden door leaf, or 60 

mm bonded double glazed door leaf options.

Thanks to the integration with the steel stud door frame has a robust and strong structure. In order to avoid 

deflection and use the system safely for many years steel stud integration and thick sections of the door frame 

is provided. All of our systems including Grande are standardized to use 3D hinges, thus make it possible for 

the door leafs to be installed in faster and more precise manner. 

Ceiling profile takes place inside door frame profile, thus allow system to have 15 mm tolerance in the job site 

and to have precise finishes. Thanks to assembly of door frame corners in the factory with a special press 

machine, corner joints are obtained in the same perfection each time. 
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Sistem Kalınlığı:  105 mm   
System Thickness:  105 mm

Sistem Ağırlığı:  35 kg/m2   
System Weight: 35 kg/m

2
      

Cam Tipi:  2x4 mm, 2x6 mm ya da 4+6 mm temperli cam
Glass Type:  2x4 mm, 2x6 mm, or 4+6 mm tempered glass  

Çelik Dikme: DIN EN 10327, DIN EN 10143 standartlarına uygun
Glass Joining:  Steel stud: According to DIN EN 10327, DIN EN 10143 standards

Köşe ve T Birleşimi:  90°, 135 ° köşe ve T Birleşim / Alüminyum profiller
Corner and T Joining: 90°, 135 ° corner, or T joining / Aluminium profiles

Ahşap Panel 18 mm suntalam, Doğal ahşap ya da HPL laminat kaplı 18 mm MDF  

 panel, 18 mm lake panel, 18 mm akustik panel 
Wooden panel:  18 mm melamine, wood veneer or HPL laminate covered 18 mm MDF panel, 

 18 mm lackuered panel, 18 mm acoustic panel                                                   

Yalıtım:  60 mm kayayünü, yoğunluk 52 kg/m3

Insulation: 60 mm rockwool, density 52 kg/m
3

                                              

Kapı Kasa Ünitesi: Monoblok Alüminyum Kasa
Door Frame Unit:  Monoblock Aluminium Frame

 3D Ayarlı Menteşeye Uygun
 Applicable with 3D Adjustable Hinge

 Elektrikli Kilit Karşılığına Uygun
 Applicable with Door Lock Electric Strike 

Kapı Kanadı:  40 mm Ahşap Kanat
Door Leaf: 40 Wooden Door Leaf

 Doğal Ahşap, Laminant ve Lake Yüzey Seçenekleri
 Natural Wood Veneer, Laminate and Lacquered Surface Options

 10 mm Temperli Cam Kanat  (alüminyum çerçeveli ya da çerçevesiz)
 10 mm Tempered Glass Door Leaf (with, or without aluminium frame) 

Kablo Kanalı: Kablo geçişine ve kontrol panellerinin montajına uygun
Cable Duct:  Suitable for the cable transition and installation of control panels   
Tavan-Zemin Profili: 50 mm Yüksekliğinde
Floor-Ceiling Profile: 50 mm in Height    

Profil Rengi: Standart Naturel Eloksal –Elektrostatik Toz Boya 
Profile Color: Standard Natural Anodized – Electrostatic Powder Coated

Modül Ebatları: Projeye göre 
Module Dimensions: According to project  

Duvar Organizasyonu: Yazı tahtası, mıknatıslı panel, entegre raf ve dolap sistemi 
Wall Organization: Writing board, magnetic panel, integrated shelf and cupboard system 

Tolerans: +,- 15 mm
Tolerance: +,- 15 mm

TEKNİK DETAYLAR  TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tavan Profili
Ceiling Profile

Tavan Profili
Ceiling Profile

Cam Fitili
Glass Seal 

18 mm Ahşap Panel
18 mm Solid Panel 

4-6 mm Cam
4-6 mm Glass

Çelik Dikme
Steel Stud

Cam Profili
Glass ProfileDerz Fitili 

Joint Seal

Ahşap Yatay 
Bağlantı
Wood Horizontal 
Fixing

Askılar 
Hangers

Çelik Dikme
Steel Stud

Yükseklik 
Ayar Pabucu
Height 
Adjustment 
Bracket

Kablo Geçişleri 
Cable Transitions

Yatay Cam Bağlantı 
Horizontal Glass Fixing

Yükseklik 
Ayar Pabucu
Height 
Adjustment 
Bracket

Zemin Profili 
Floor Profile

Dolu Panel
Solid Panel
Tavan Zemin Birleşimi 
Ceiling Floor Joining

Zemin Profili 
Floor Profile

Camlı Panel
Glass Panel
Tavan Zemin Birleşimi
Ceiling Floor Joining
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Çelik Dikme
Steel Stud

Ahşap – Camlı Panel
Solid – Glazed Panel
Yatay Kesit
Horizontal Section 

Duvar Profili
Wall Profile

Cam Modül 
Askı Aparatı
Glazed Module 
Hanger

6 mm Derz Fitili 
6 mm Joint Seal

18 mm Ahşap Panel
18 mm Solid Panel 

Dolu Askı Aparatı
Solid Panel Hanger

4-6 mm Cam
4-6 mm Glass 

Camlı panel – Kapı Kasası 
Glazed Panel – Door Frame
Yatay Kesit 
Horizontal Section

Yükseklik 
Ayar Pabucu
Height 
Adjustment 
Bracket

18 mm Ahşap Panel
18 mm Solid Panel 

Ahşap – Kör Bitiş 
Solid Panel – Wall Stop 
Yatay Kesit 
Horizontal Section

Cam Profili 
Glazing Profile

Kör Bitiş 
Wall Stop

3D Ayarlı Menteşe
3D Adjustable Hinge

Kapı Kasası
Door Frame
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