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Yenilikçi tarzıyla, ‘aydınlık 
ve estetik mekanların 

yeni yüzü Vera... Modern mimarinin 

vazgeçilmez unsuru olan cam ve 
ahşabın eşsiz uyumu 
sayesinde daha aydınlık ve  daha 

estetik çalışma alanları yaratılmasına 

olanak sağlar.

With its innovative style, Vera is the new face of ‘bright 

and aesthetic spaces’. Thanks to unique harmony of 

glass and wood, which are indispensable elements of 

modern architecture allows the creation of lighter and 

more aesthetical work spaces.
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Vera, derinlik etkisini kaybetmeden 

oluşturulan alanlarda maksimum 
gün ışığını kullanır. Vera ile 

tasarlanan aydınlık mekanlar çalışma 

performansını artırır.

Vera uses the maximum daylight in the areas 

generated without loosing deept effect. Bright spaces 

designed by Vera improves work performance.

maksimum ışık
    maximum light
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“Tamamen şeffaf ve minimalist bir duvar 

anlayışı ile tasarlanan VERA, şık ve akıcı hatları 

ile alışıldık modüllerle bölünen sistemlerin 

ötesine geçmemize izin veriyor. Çerçevesiz 

camlı bölme sistemi, büyük bir titizlikle en 

ince detayına kadar tasarlanmış kapı kasası 

ve ahşap modül alternatifleri ile mimarlar 

için esnek çözümler sunar. Gizli fitilleri ve 

köşe birleşim detayları işçilikle ilgili sorunları 

ortadan kaldırarak her seferinde aynı 

kusursuzlukta sonuçlar elde etmenizi sağlar. 

Özel alaşımlı alüminyumla üretilebilecek 

şekilde yüzeyleri yeniden tasarlanan sistem ile 

alışılmadık bir parlaklığa ulaşabilirsiniz. 

Vera’yı farklılık yaratmak isteyen ve detaylara 

önem veren tüm mimarların ve çalışanların 

beğenisine sunuyoruz.”

“VERA, designed with completely transparent and a minimalist wall 

approach with its elegant and flowing lines allow us to go beyond the 

systems diveded with usual modules. Frameless glass partition system, 

designed with utmost care to the smallest detail door frame and wooden 

module alternatives offers flexible solutions for architects. Hidden seals 

and corner joining details eliminate problems with workmanship and allow 

you to obtain solutions with the same perfection every time. In order 

to enable to produce with special aluminium alloy system surfaces are 

redesigned, so you can reach unusual brightness effect. 

We offer Vera to architects and employees appreciation who wanted to 

make difference in their projects and care about details. ” 

yenilikçi tasarım
    innovative design

Ozan Rüşvanlı

Endüstriyel Tasarımcı / 
Industrial Designer
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Sınırları aşarak esnek çözümler sunan 

Vera, dairesel uygulamalara 
imkan sağlar ve farklı mimari 

çözümleri olanaklı kılar.

Vera offering flexible solutions across boundaries, 

it allows circular applications and enables different 

architectural solutions.

dairesel
    circular
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Modern mimarinin iki vazgeçilmezi 

olan cam ve ahşabı uyum 
içinde kullanmak artık daha 

kolay... Sistem kalınlığını 45 mm olan 

Vera, cam-ahşap kombinasyonunda 

aynı sistem kalınlığı korunmaktadır.

Now is easier to use in harmony two of the 

indispensable elements of modern architecture 

glass and wood. System thickness of 45 mm 

Vera, the same system as the thickness of the 

glass - wood combination is protected .

ahşap & cam
    wood & glass
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Vera serisi için kullanılan özel alaşımlı 

alüminyum sayesinde alışılmadık 
parlaklıkta alüminyum 
yüzeyler ile daha göz alıcı ofisler...

Thanks to the special aluminium alloy that 

is used for the series Vera, more bright and 

attractive offices with unusual brightness of 

aluminium surfaces…

çok daha parlak
    even more shiny
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  ÖZELLİKLER  SPECIFICATIONS

Kablo Kanalı  Cable Duct  

Çok fonksiyonlu kablo kanalı, Vera 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 Vera system. Cable duct 

suitable for the cable transition and installation of control panels allows flexibility in space solutions.

Gizli Fitil  Hidden Seal

Vera’nın gizli fitil içeren profili, dayanıklılık ile 

estetiği birleştirmektedir.

Profile of Vera with hidden seal, combines aesthetics 

with durability.

Dairesel Bitiş  Circular Solution

Vera Sistemi içerisinde yer alan dairesel bitişler, mekan 

tasarımında organik çözümlere olanak sağlar.

Circular solutions in Vera System allows the organic solutions in 

interior design.

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 .

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

Bölme duvar sistemlerinin en önemli detaylarından birisi de kapıdır. 

Vera sisteminin kapı kasasını hem montaj, hem sağlamlık hem 

de kullanışlılık açısından en iyi performansı sergileyecek biçimde 

tasarladık. Gerek 3D ayarlı menteşesi ile gerek şantiyedeki terazi 

problemlerini tolere etmesi ile Vera, kapı kasaları konusunda 

rakiplerinin bir adım önüne geçiyor.

Kapı kasası çok parçalı profillerden oluşması sayesinde hızlı 

montaja imkan vermektedir. Ayrıca basit kitleme detayları ile 

montajı bittiği zaman dışarıdan herhangi bir bağlantı elemanı 

görmek mümkün değildir. Daha sağlam olması için köşe birleşimleri 

özel bir makinada preslenerek birleştirilmektedir. Bu sayede zaman 

içerisinde köşelerde açma olasılığı mümkün değildir.

One of the most important detail of the partition wall systems is the door. We have 

designed the door frame of Vera system to exhibit the best performance in terms 

of installation and both durability and usability. Whether with its 3D adjustable 

hinge, or ability to tolerate balance problems at construction site Vera door frames 

take place one step ahead of its competitors.

Multipart profile system of the door frame allows for quick installation. Also with the 

simple locking details you are not able to see any connection element from outside 

after installation is finished . In order to make strong corner joints, profile joints are 

joined by pressing with a special machine . In this way, there is no possibility to 

have openings in corner joints in the future.

Menteşe Detayları Hinge Details

3D menteşe kullanımına uygun olacak şekilde 
tasarlanmış olan kapı kasaları ile artık kanatların 
montajı daha kolaydır 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. 

Renk alternatifleri Color alternatives

Doğal ahşap, laminant ve lake yüzey seçenekleri 
bulunur.

Natural wood veneer, laminate and lacquered surface options 
exist.

Süpürgelik birleşim detayları
Skirting joining details

Kapı kasasının çok parçalı tasarımı sayesinde, zemin 
profili kasa profilinin içerisine girebilmekte, bu sayede 
de zeminde profiller arasında herhangi bir açıklık 
görülmemesi sağlanmaktadır. Böylece temiz bir bitiş 
elde edilirken, aynı zamanda +- 5 mm toleransla kapı 
kasasının montajı da yapılabilmektedir.

Thanks to multipart profile system of the door frame, 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. 

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. Vera 
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. Vera 

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. 
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KANAT ALTERNATİFLERİ  DOOR LEAF ALTERNATIVES

Vera sistemi, mimarların kendi tasarımlarını daha özgür bir şekilde 

yapabilmesi için fonksiyonel ve esnek olacak şekilde tasarlandı. İsterseniz 

10 mm cam kanat ya da 40 mm ahşap kanat seçenekleri ile kullanabilirsiniz. 

Ayrıca kanatların üzerine cam ya da ahşap başlık koymak veya 2,5 metrenin 

üzerinde olan uygulamalarda kasanın üzerine cam koyarak kasayı sistemin 

ortasına koymak da seçeneklerinizin arasında. Cam ve ahşap kayar kapı 

seçeneklerini de gerektiğinde yerden tasarruf edebilmeniz için ekledik.

Vera system have been designed to be functional and flexible in order to make architect designs 

more freely. 10 mm glass door leaf or 40 mm wooden door leaf options can be used. Glass or 

wooden door leafs can be with glass panel on top, or wooden panel on top, or glass can be 

installed on top of the door frame which is up to 2,5 m, so alternatively the door frame can be 

installed in the middle of the system. In order to save space when needed, we have added sliding 

glass and wooden door options.
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TEKNİK DETAYLAR  TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sistem Kalınlığı:  45 mm   
System Thickness: 

Sistem Ağırlığı:  30 kg/m2   
System Weight: 

Cam Tipi:   10-12 mm Temperli veya Lamine Cam – Akustik Lamine Cam
Glass Type:   10-12 mm Tempered, or Laminated Glass – Acoustic Laminated Glass  

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

Ahşap Panel:   40 mm panel HPL Laminant kaplı
Wooden Panel:   40 mm panel covered with HPL Laminate  

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  
   10 mm Tempered Glass Door Leaf                                                

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   
   Kimyasal Parlak Eloksal Seçeneği
   High Gloss Options    

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

   Max : 1000 x 3000 Ahşap Modül Tam Boy
   Max: 1000 x 3000 mm Solid Module

   Max : 1800 x 2000 Ahşap Modül, Cam ile Kombinasyonunda 
   Max: 1800 x 2000 mm Solid Module in Combination with Glass                                                          

Tolerans:   +,- 10 mm
Tolerance:  +,- 10 mm Tavan Zemin birleşimleri 

Ceiling Floor joinings

Yalıtım Bandı
Insulation Strip

Tavan-Zemin 
Kapak Profili
Ceiling-Floor 
Cover Profile

Tavan-Zemin 
Gövde Profili   
Ceiling-Floor 
Base Profile

Gizli Fitil  
Hidden Seal

90° ve T cam birleşimleri  
90° and T glass joinings

T Birleşim
T Joining

90° Köşe Birleşimi  
90° Corner Joining

Gizli Fitil  
Hidden Seal

Kablo Kanalı Kapak Profili  
Cable Duct Cover Profile

Kapı Kasası Kapak Profili   
Door Frame Cover Profile

Kablo kanalı ve kapı kasası birleşimi   
Cable duct and door frame joining

Kapı Fitili  
Door Seal

Kablo Kanalı Gövde Profili  
Cable Duct Base Profile Kapı Kasası 

Gövde Profili   
Door Frame 
Base Profile

40’lık Ahşap 
Kanat  
40 mm Wooden 
Door Leaf

135° Köşe Birleşimi  
135° Corner Joining

135° ve I cam birleşimleri   
135° and I glass joinings

I Derz Profili  
I Joining Profile

Tavan-Zemin 
Gövde Profili   
Ceiling-Floor 
Base Profile

Gizli Fitil  
Hidden Seal

Tavan-Zemin 
Kapak Profili
Ceiling-Floor 
Cover Profile

Yalıtım Bandı
Insulation Strip
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Kapı kasası düşey kesit 
(Ahşap kanat)  
Door frame vertical section 
(Wooden door leaf)

Tavan-Zemin 
Gövde Profili   
Ceiling-Floor 
Base Profile

Tavan 
Ceiling

Yalıtım Bandı
Insulation Strip

Tavan-Zemin 
Kapak Profili
Ceiling-Floor 
Cover Profile

Kapı Kasası 
Kapak Profili      
Door Frame 
Cover Profile

Kapı Fitili   
Door Seal

40’lık Ahşap Kanat  
40 mm Wooden 
Door Leaf

Kapı kasası duvar birleşimi   
Door frame wall joining
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Cam kanat ve menteşe detayı  
Glass door leaf and hinge detail

Kapı Kasası
Kapak Profili  
Door Frame 
Cover Profile

Kapı Fitili   
Door Seal

Kapı Kasası 
Gövde Profili  
Door Frame 
Base Profile

Kapı Kasası 
Kapak Profili  
Door Frame 
Cover Profile

Kapı Fitili   
Door Seal

Kapı kasası cam birleşimi   
Door frame glass joining

Kapı Fitili   
Door Seal

Kapı Kasası
Kapak Profili  
Door Frame 
Cover Profile Yalıtım Bandı

Insulation Strip

Tavan Zemin Profili  
Ceiling Floor Profile
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Tavan Zemin 
Kapak Profili   
Ceiling Floor 
Cover Profile

Gizli Fitil  
Hidden Seal

Kapı Kasası 
Gövde Profili   
Door Frame 
Base Profile

Kapı Kasası 
Gövde Profili   
Door Frame 
Base Profile

40’lık Ahşap Kanat  
40 mm Wooden 
Door Leaf
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