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Geleceğin şık ve konforlu 
ofislerini Perspekta ile yeniden 

kurguluyoruz. Alanında 

deneyimlenmiş tasarımın sonucu 

ortaya çıkan Perspekta ile 

günümüzün hızla değişen, yenilenen 

mekanlarında ayarlanabilir 
konstrüksiyon yapısına sahip 

kesintisiz cam duvarlar ile hızlı mekan 

üretim sürecine katkı sağlanır.

We re-design stylish and comfortable future offices 

with Perspekta. Perspekta as a result of design 

experience in its field, contribute to the process of 

today’s rapidly changing, renewed spaces with its 

seamless adjustable construction.
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Kentlerin büyümesi, çalışma alanlarının 

küçülmesine yol açmakta, dolayısı 

ile insanların daha kısıtlı alanlarda 

çalışmasına sebebiyet vermektedir. Bu 

bağlamda Perspekta maksimum 
şeffaflık oranı ile hem bir duvar 

görevi üstlenmekte, hem de alışılmış 

olan duvarları ortadan kaldırmaktadır. 

Düşeyde çerçevesiz çift camlı yapısı ile ofis 

içerisinde görsel sınırlar oluşturulmadan 

mekanlar arasındaki ses yalıtımı 

sağlanmaktadır.

The growth of cities leads to decrease of work areas, 

therefore people are working in more limited areas. 

In this context, with its maximum transparency 

Perspekta serves both as a wall and eliminates the 

usual walls. Sound insulation is provided with the 

double glazed, vertical frameless structure without 

creating visual boundaries in the office.

maksimum şeffaflık       
    maximum transparency
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‘‘Ürün tasarımında detay çözümleri ile 

benzersiz özellikler sunan Perspekta 

yepyeni bir mekan olgusu 
yaratır. Düşeyde çerçevesiz, gizli fitilli çift 

camlı yapısı ve kapı çözümündeki çift camlı 

detayı sayesinde ofislerin ihtiyacı olan ses 

kontrolünü sağlar. Çift camlı sistemlerde 

önemi daha fazla olan yükseklik ayar 

mekanizması ile daha kusursuz bitişler 

görebilirsiniz. 

Tasarım anlayışımızın temelinde farklı 

ihtiyaçlara özel çözümler sunabilmek 

yatmaktadır. Bu sebeple aynı mekanda 

daha şeffaf, daha sessiz veya daha 

fonksiyonel ihtiyaçlar ortaya çıktığı 

zaman Perspekta ile Grande, Grande 

Flush’ı entegre ederek daha esnek ve özel 

çözümler elde edebilirsiniz.’’

‘‘Perspekta, offering unique features with detail solutions 

in product design creates a brand-new phenomenon 

of space. Sound control which is needed in the office 

is provided by Perspekta with its vertical frameless 

structure, hidden seals, double glazed structure and 

double glazed detail in door solution. With height 

adjustment mechanism which is more important in double 

glazed systems perfect finishes are obtained. Our design 

philosophy is based on providing customized solutions 

to different needs. With the integration of Perspekta with 

Grande, Grande Flush flexible and customized solutions 

can be obtained where in the same place more quiet, 

more transparent, or more functional needs arise.’’  

yepyeni mekan olgusu       
    brand-new space phenomenon

Ozan Rüşvanlı

Endüstriyel Tasarımcı / 
Industrial Designer
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Detaylar sadece çizim olmayıp onlar 

tasarımın kendisini oluşturur. Perspekta 

ile bölme duvar standartları yeniden 

tanımlanıyor. Sağlamlık, yüzey kalitesi, 

renk seçenekleri, gizlenmiş yalıtımlar 

ve ayar mekanizması ile Perspekta 
ürün tasarımında üstün 
performans sergiliyor. Perspekta ile 

ofisler güvenli ve konforlu.

Details are not just a drawing, they create the design 

itself. Standards of partition walls are redefined again 

with Perspekta. Stability, surface quality, color options, 

hidden seals and adjustment mechanism of Perspekta 

exhibit outstanding performance in product design. 

Offices are secure and comfortable with Perspekta.

konforlu ofisler       
    comfortable offices
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Sistem kalınlığı 105 mm olan Perspekta 

sisteminde standart olarak 10 mm + 10 mm 

temperli cam kullanılmakta olup opsiyonel 

olarak 12 mm + 12 mm temperli camlar 

kullanılmaktadır. Cam birleşimlerinde 
polikarbon ya da alüminyum 
derz çıtaları kullanılır. Opsiyonel olarak 

lamine cam ya da renkli cam seçenekleri 

mevcuttur.

As standard 10 mm + 10 mm tempered glass, or 

optionally 12 mm + 12 mm tempered glass is used 

in Perspekta which system thickness is 105 mm. 

Polycarbonate, or aluminium joint strips are used 

in glass joinings. Laminated glass, or colored glass 

options are available.

malzeme çeşitliliği       
    variety of materials
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Sistemin ayar mekanizması sayesinde 
kusursuz cam birleşimleri 
elde edilir. Standart natürel eloksal yüzey 

ile birlikte krom parlak ya da elektrostatik 

toz boyalı yüzey seçenekleri mevcuttur. 

Görsel mahremiyeti sağlamak için çift 

cam arası otomatik jalüzi kullanılabileceği 

gibi, cam üzeri film uygulaması da 

yapılabilir.

Thanks to the adjustment mechanism of the 

system perfect combination of the glass is 

achieved. Standard natural anodized surface 

with high gloss, or electrostatic powder coated 

surface options are available. Automatic 

venetian blinds, or glass films are available 

as an option to the user’s visual privacy 

preferences.

kusursuz cam birleşimleri          
    perfect combination of the glass
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Perspekta ile duvarlar sadece camla 

oluşturulabildiği gibi ayrıca Perspekta’nın 

da yer aldığı bölme duvar serisi 

içerisindeki ve aynı sistem kalınlığındaki 

Grande derzli, Grande Flush camlı 

bölme duvar sistemleri ile entegre bir 

şekilde kullanılabilir ve mekanlara 
zenginlik katar.
Walls with Perspekta can be formed only with 

glass, or Perspekta can be integrated with the 

partition wall series Grande jointed partition 

wall system, Grande Flush glazed partition 

wall systems which have same thickness with 

Perspekta and this integration adds value to 

the spaces.

entegre çözümler       
    integrated solutions
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ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS

Tasarım ürünü Perspekta’yı farklı kılan özellikler; 

Features that distinguish design product Perspekta;

10 mm temperli çift cam kullanımı ile yüksek ses yalıtımı

High sound insulation with 10 mm tempered glass

Zemin, tavan ve duvardaki kot farklarını tolere etmek için yükseklik ayar 

mekanizması +- 15mm

Height adjustment mechanism to tolerate level differences in floors, ceiling, and 

walls + - 15mm

Geliştirilmiş profil kesidi sayesinde daha sağlam ve stabil

More robust and stable with its improved profile section

Ekstra olarak yerleştirilen yalıtım bantları sayesinde yüksek ses yalıtımı ve 

sağlamlık

High sound insulation and durability with extra insulation tapes

Gizli şeffaf fitil

Hidden transparent seal

Ekstra parlak yüzey seçenekleri

Extra high gloss surface options

Alüminyum ve ya pvc derz profilleri 

Aluminium or pvc joining profiles

Çelik dikme ile dolu panel entegrasyonu

Solid panel integration with steel stud

Çelik dikme sayesinde dolap, raf entegrasyonu

Cupboard, shelp integration with steel stud

Diğer sistemler ile entegre olabilmesi

Integration with other systems

Gizli Fitil  Hidden Seal

Perspekta’nın gizli fitil içeren profili, 

dayanıklılık ile estetiği birleştirmektedir.

Profile of Perspekta with hidden seal, combines 

aesthetics with durability.

Temiz Bitiş Clear Finish

Profil yüzeyindeki mükemmel bitiş, mekanların kalite 

algısını yükselten bir unsurdur.

Excellent finish of the profile surface , is an element that increases 

the quality perception of spaces.

Ayar Mekanizması Adjustment Mechanism

Zemin profilindeki özel ayar mekanizması sayesinde 

kusursuz cam birleşimleri elde edilir.

Thanks to a special adjustment mechanism inside floor profile we 

can have perfect glass joinings.

Renk ve Doku Alternatifleri  Color and Texture 

Alternatives

Standart alternatiflerle birlikte, projeleriniz için size özel 

renkte ve dokuda üretim imkanı bulunmaktadır.

In addition to the standard alternatives we can provide production 

facilities according to special color and texture specifications of your 

projects.
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  KAPI VE AKSESUARLAR DOOR AND ACCESSORIES

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

 
 

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. 
Perspekta sisteminde kasalar 

tavan profilini içerisine almakta 
ve tavan profilinin yukarı 
aşağı oynamalarını tolera 

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. Perspekta 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.



1918

Sistem Kalınlığı:  105 mm   
System Thickness:  105 mm

Sistem Ağırlığı:  50 kg/m2   
System Weight: 50 kg/m

2
      

Cam Tipi:  2x10 mm, 2x12 mm temperli cam ya da 2x (5+5 mm) 
Glass Type:  2x10 mm, 2x12 mm tempered glass, or 2x (5+5 mm)

Cam Birleşimi: 90°, 135° köşe ve T Birleşim / PVC veya Alüminyum
Glass Joining:  90°, 135° corner, or T joining / PVC, or Aluminium

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

 Gizli alüminyum çerçeve üzerine yapıştırılmış 6+6 mm temperli çift  
 camlı kapı kanadı
 Double glazed door leaf with 2x6 mm tempered glasses bonded to   
 the hidden aluminium frame

 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: Max : 1000 x 3000 Cam Modülü
Module Dimensions: Max: 1000 x 3000 mm Glazed Module

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

TEKNİK DETAYLAR  TECHNICAL SPECIFICATIONS

Yalıtım Bandı
Insulation Strip

Tavan Zemin Profili 
Ceiling Floor Profile 

Tavan Profili 
Ceiling Profile

Gizli Fitil 
Hidden Seal

18 mm Ahşap Panel
 18 mm Solid Panel 

10 mm Temperli Cam
10 mm Tempered Glass

Kablo Geçişleri 
Cable Transitions 

Askılar
Hangers

Çelik Dikme
Steel StudOrta Kapak

Middle Cover Profile

Kapak Profili
Cover Profile

Yükseklik Ayar 
Mekanizması 
Height Adjustment 
Mechanism

Tavan Zemin 
Profili 
Ceiling Floor 
Profile

Çift Cam Profili 
Double Glazing Profile 

Dolu panel Solid panel
Tavan Zemin birleşimleri 
Ceiling Floor joinings

Yükseklik Ayar 
Pabucu 
Height Adjustment 
Bracket
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Çelik Dikme
Steel Stud

Duvar Profili
Wall Profile 18 mm Ahşap Panel

18 mm Solid Panel 

Dolu Askı Aparatı 
Hanger for Solid Panel

Camlı – Ahşap Panel Birleşimi 
Glass - Solid Panel Joining 

Yatay kesit 
Horizontal Section 

I Derz Profili 
I Joining Profile

10 mm Temperli Cam
10 mm Tempered Glass

Kapı Kasası 
Door Frame

6 mm Temperli Cam
6 mm Tempered Glass

Geçiş Profili 
Transition ProfileCamlı Birleşim – Kapı Kasası 

Glass Joining – Door Frame
Yatay kesit 
Horizontal Section

6+6 mm Bantlı 
Cam Kanat 
Bonded 6+6 mm 
Glazed Door Leaf

Duvar Profili
Wall Profile

I Derz Profili 
I Joining Profile

Duvardan Çıkış – 90 Dönüş
Wall Start – 90 Corner
Yatay kesit
Horizontal Section

Çift Cam Profili 
Double Glazing Profile

90 Köşe 
Profili 
90° Corner 
Profile



22


