HAKKIMIZDA

ABOUT US

Kanaat Alüminyum, 2005 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Patenti kendisine ait olan ürün ve sistemleri ile Katlanır
Cam Balkon Sistemleri, Üstten Askılı Vitrin Sistemleri, Kış
Bahçesi için Sürme Seri ve Aksesuarları, Aldoks Sistem,
Kapı Aksesuarları, Alüminyum Korkuluk & Küpeşte Sistem
ve Aksesuarları ve Sineklik Sistemleri toptan ve perakende
satışı ile tüm Türkiye ve dünya pazarlarına hizmet
vermektedir. Firmamız kaliteli ürün, sorunsuz teknik destek
& uygulamaları ile müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını
devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra Kanaat, AR-GE
çalışmaları ile sektöründeki konumunu güçlendirmekte
ve sürekli yeni ürünlerin geliştirilmesi ile hem değerli
müşterilerimizin artan ihtiyaçlarına cevap vermekte hem de
sektöründe yeniliklere öncülük etmektedir.

Our company, KANAAT ALUMINUM BALCONY GLAZING SYSTEMS
LLC., located in Ankara, Turkey, have been distinctively operating its
business in aftermarket not only in Turkey but also worldwide, mainly
focus on patented Folding Balcony Glazing Systems, Overhung
Shopfront Systems, Sliding Balcony Glazing Systems, Thermopane
Sliding System and Giyotine System for Winter Garden, Aldoks
System,Aluminum Railing & Balustrades Systems & Fly Net Systems.
We have been continuing our dedicated works within the quality
based principle as well as smooth technical implementations by
taking into account our customers’ expectations. Aside, Kanaat has
given vast significance to the R&D facilities in order to strengthen
its recent positioning into the related sector; hence paves the way
to improve & introduce new products & systems while satisfying the
rising necessities of our customers both in the short & long run.

2012 yılında kendi bünyesinde markalaşma çalışmasını
tamamlayan Kanaat Alüminyuma yeni markası ALCOBELLA
ile Türkiye genelinde 450’yi aşan aktif bayisi ve yurtdışında
farklı pazarlarda 25’i aşkın aktif yerel distribütörü ile Katlanır
Balkon Sistemlerinde bir dünya markası olma yolunda
gelişimini hızla devam ettirmektedir. Reklam çalışmalarımız
ve yurtiçi/yurtdışı fuar katılımlarımızla 2019 yılında daha
farklı pazarlara ulaşmayı ve mevcut iş hacmimizi daha da
geliştirmeyi hedeﬂemekteyiz.

In 2012, Kanaat Aluminum has accomplished its brandization
procedure, ALCOBELLA becomes new trade mark of Balcony
Glazing Systems within its dynamic & trendy vision. Kanaat have
been launching its patented Alcobella products all along domestic
(Turkish) market by means of over 450 active distributors, dealers,
retailers & over 25 local partners into diﬀerent international markets.
Within the great contribution of our global advertisements &
domestic/international fair works; Kanaat has planned to achieve
new markets & enhance its recent business volume in 2019.

Siz değerli müşterilerimizin katkıları ile beraber
vizyonumuz, firmamızı sürekli olarak değişen dünya
koşullarına ve gelişen teknolojiye uygun çözümler üreterek,
sektörümüzdeki mevcut şu anki konumumuzu daha iyiye ve
ileriye taşımaktır.

Along with the full support of our valued customers, our vision is
to improve recent positioning of Kanaat Aluminum into our sector
via generating innovative solutions against constantly changing
environmental conditions & developing technology all in the world.

Misyonumuz Katlanır Cam Balkon, Vitrin ve Sürme seri
Sistemlerimiz ile ilgili daha kaliteli ve yenilikçi ürünleri
siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunmak; sizlerin
memnuniyetiniz ile hızlı hizmet anlayışımızdan ödün
vermeksizin büyümek ve sektörün öncü kuruluşu olmaktır.
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Our main mission is to present more qualified & sustainable Folding,
Sliding Balcony Glazing Systems and Shopfront Systems to our
precious customers, hence becoming a leading supplier of qualified,
innovative & solution oriented products whilst taking into account
full customer satisfaction via obtaining permanent achievements in
the long run.

MERKEZ OFİS
HEAD OFFICE

Türkiye’nin Cam Balkon Markası
Glass and balcony systems has been designed for exclusive
houses by Kanaat Aluminium
www.alcobella.com.tr
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ÜSTTEN ASKILI
ACCORDION VİTRİN
SISTEMİ
• Otel, ofis, mağaza, alışveriş
merkezleri, cafe, fastfood alanları
için tasarlanmıştır.
• Cam aralarındaki menteşeler
sayesinde tüm kanatlar birlikte
açılıp kapanır.
• Güvenli kullanım, kolay ve rahat
hareket özelliği,
• Katlanır olması, uygulandığı
geniş açıklıklarda, açıldığı zaman
dış mekanla iç mekanı kesintisiz
olarak birleştirme özelliği.
• Aksesuarların Paslanmaz olması
ürün kalitesi ve dayanıklılığı
artırmaktadır. 1000 mm kanat
genişliği.
• Maximum 3,5m yüksekliğe ve
95 kg’a kadar kanat taşıyabilme
kapasitesi.
• 10 mm kalınlığında Temperli Cam
kullanabilme imkanı.
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OVERHUNG ACCORDION SYSTEM
ÜSTTEN ASKILI ACCORDION VİTRİN SİSTEMİ
OVERHUNG
ACCORDION
SYSTEM
• Accordion system is designed for
hotels, shops, cafes, shopping
centers and fastfood areas.
• Safe usage, easy and convenient
movement features.
• Assembling to wide spaces, folding
wings connect inside and outside
perfectly, when they are opened.
• All wings can be opened together
because of winghinge.
• Stainless accessories increase
product quality and durability.
• Possibility to use 10mm thick
tempered glass.
• Possibility to carry max 3,5 meters
height and up to 95 kg wings.
• 1000mm wing width.
Rail : 14,50 kg/6,5mVane: 19,50kg/6,5mSide Pillar : 6kg/6m
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ÜSTTEN ASKILI
HAVUZ SİSTEMİ
• Otel, ofis, villa, mağaza, alışveriş
merkezleri, cafe, fastfood
alanları için tasarlanmıştır
• Güvenli kullanım, kolay ve rahat
hareket özelliği
• Her kanatta iki teker bulunan
sistem, katlandığında sağda yada
soldaki havuzda toplanmaktadır.
• Cam Kanatların açıldığı zaman
dış mekanla iç mekanı kesintisiz
olarak birleştirme özelliği.
• Aksesuarların Paslanmaz olması
ürün kalitesi ve dayanıklılığı
artırmaktadır.
• Maximum 3,5m yüksekliğe ve 95
kg’a kadar kanat taşıyabilme
kapasitesi.
• 1000mm kanat genişliği
• 10 mm kalınlığında Temperli Cam
kullanabilme imkanı.
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OVERHUNG POOL SYSTEM
ÜSTTEN ASKILI HAVUZ SİSTEMİ

• Pool System is designed for
hotels, shops, cafes shopping
centers and fastfood areas.
• Safe usage, easy and convenient
movement features.
• Assembling to wide spaces,
folding wings connect inside and
outside perfectly, when they are
opened.
• The system with two wheels on
each wing is folded into the right
or left pools.
• Stainless accessories increase
product quality and durability.
• Possibility to use 10mm thick
tempered glass.
• Possibility to carry max 3,5
meters height and up to 95 kg
wings.
• 1000mm wing width.
Aluminium Rail: 14,50 kg/6,5m
Aluminium Vane: 19,50kg/6,5m
Aluminium Side Pillar :

6,0kg/6m
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BELLA SERİ CAM BALKON SİSTEMİ
• *2017/01631 patentli ürünümüz olup, yeni
tasarımı ve kasanın üzerine bulunan su
tahliyesi, yeni teker ve çocuk kilidi sayesinde
Balkon sistemlerine yenilik katmıştır.
• *2017/01631 our patented product has brought
innovation to Balcony Systems thanks to new
design, new wheel, child lock and the water
drain on the rail.
Aluminium Rail
:10,8kg/6,5 m
Aluminium Vane
: 6,7kg/6,5 m
Aluminium Side Pillar : 3,4kg/6,0m

We match each beautifully designed Balcony Glazing Systems with the right buyer.
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WE DESIGN A BALCONY THAT CREATES A UNIQUE
AND FASCINATING STYLE.
ISICAM PLATİN SERİ
CAM BALKON SİSTEMİ
• *2018/10609
patentli ürünümüz olup,
Cam cama birleşim profillerinde hava ve
su izolasyonunu maksimuma çıkarmak
üzere tasarlanmış özel EPDM Contalı fitiller,
Paslanmaya dayanıklı gövdeden kollu metal
kilit seti. Rüzgarı engelleyen kasa ve baza
birleşimi arasında içi süngerli özel yalıtım
fitilleri sayesinde dört mevsim balkon
keyfini yaşatır.

THERMOPANE DOUBLE GLAZING
BALCONY SYSTEM
• *2018/10609 our patented has glazing
connection profiles and special EPDM
gasket designed to maximize water
insulation.Owing to special insulation wicks
with its sponge in between the rail and vane
and rust-resistant central metal lock set
provide four seasons Balcony.
Aluminium Rail : 14,50 kg/6,5m
Aluminium Vane : 19,50kg/6,5m
Aluminium Side Pillar : 6,0 kg/6m
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LÜX SERİ PASLANMAZ AKSESUARLI
CAM BALKON SİSTEMİ

DELUXE SERIES STAINLESS
ACCESSORIES BALCONY SYSTEMS

• *2009 /09353 patentli ürünümüz plastik aksesuarlar yerine yeni
dizayn edilen estetik görünümlü krom aksesuarları, Alt ve üst tekerlerin
alüminyum lamalarda kilitleme özelliği ile cam kanatların düşmesini
önlenmektedir.
• Aluminium Rail
: 11,0 kg/6,5m
• Aluminium Vane
: 7,0kg/6,5m
• Aluminium Side Pillar : 4,2kg/6m

• *2009/09353 our patented product has a newly designed aesthetic
chrome accessories instead of plastic accessories. The locking of
the lower and upper wheels in the aluminium fishplate prevents the
window panels from falling.

www.kanaataluminyum.com.tr
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OKYANUS SERİ CAM
BALKON SİSTEMİ

OCEAN
BALCONY SYSTEM

Kanaat Alüminyum’un çıkardığı en
ekonomik ve kullanışlı sistemdir.
• Çocuk kilidi özelliğinden dolayı
tercih edilen sistemler arasındadır.
Kasa üzerinde yağmur kanalı
mevcuttur. Böylece içeriye su
sızması engellemiştir.

Ocean System is preferred due to it’s
economic and easy usage and child lock.
Rain channel on the rail prevent s ingress
of water.

www.kanaataluminyum.com.tr

16

• Aluminium Rail
: 8,3 kg/6,5m
• Aluminium Vane
: 5,3 kg/6,5m
• Aluminium Side Pillar : 2,5 kg/6m
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GOLD SERİ
CAM BALKON SİSTEMİ
• 2012/02643 patentli ürünümüz, Cam Balkonlarda aksesuarların
ve kilit sistemlerinin kaliteli ve paslanmaz olması daha şık bir
görünüm kazandırmıştır.

GOLD SERIES BALCONY ACCESSORIES
BALCONY SYSTEMS
• 2012/02643 our patented product has used stainless accessories
and exclusive wheels to intruduce a lexury view.
• Aluminium Rail
: 9,8 kg/6,5m
• Aluminium Vane
: 5,8 kg/6,5m
• Aluminium Side Pillar : 2,6 kg/6m
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ISICAMLI SÜRME SERİ
• Özellikle ev, ofis, otel, villa, cafe
gibi tüm alanlarda kullanıma
uygun ve geniş yer kaplamayan
sistem çek ve sür yöntemiyle
çalışmaktadır.
• Alt kasa 2 kanallı olup sonsuz
kanat sayısında ek yapabilmeye
uygundur.
• Özel kilit sayesinde içerden ve
dışardan kilitleme özelliğine
sahiptir.
• Alüminyumların arasında
kullanılan kıl fitiller sayesinde ise
yalıtım sağlamaktadır.

www.kanaataluminyum.com.tr
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THERMOPANE SLIDING SYSTEM
• The system is now the alternative to the currently available
pull-drive system used and can be chosen to use in home,
oﬀice, cafe and winter garden.

Maximum Vane (Glass) Height
Maximum Vane (Glass) Width
Maximum Vane (Glass) Weight

• Bottom rail with two channels is suitable for infinite wings.

Aluminium Upper Rail
: 9,50kg/ 6,5meters
Aluminium Bottom Rail : 11,00 kg / 6,5 meters
Aluminium Upper Vane : 8,20kg /6,5meters
Aluminium Bottom Vane : 8,20kg / 6,5 meters
Aluminium Side Pillar
: 5,60kg / 6,0 meters
Aluminium Handle
: 4,80kg / 6,0meters
Aluminium Provision Handle
: 6,55kg / 6,0meters
Sliding Gap Weatherpile : 2,50kg / 6,0 meters

• Special lock with internal and external locking.
• Heat insulation is provided thanks to the bristle wick used
between aluminium.

: 3500mm
: 1100mm
: 88kg

www.alcobella.com.tr
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GİYOTİN SİSTEMİ
• Dikey olarak çalışan sistem isteğe
bağlı olarak 2’li yada 3’lü imal
edilebilen, uzaktan kumandalı
açılır,kapanır cam sistemidir.
• Sistemin bütün aksamı için
özel Alüminyum doğrama
kullanılmaktır.
• Sistem özel tasarımı sayesinde
400 cm genişliğinde ve 300 cm
yüksekliğinde tek parça olarak
açılıp kapanabilmektedir.
• Paslanmaz Çelik özel bağlantı
elemanları kullanılmaktadır.
• Sistemde hava ve su izolasyonu
sağlayacak özel silikon fitil ve
contalar kullanılmaktadır.

GUILLOTINE SYSTEM
• The system which operates
vertically can be manufactured
with 2 or 3, wings optionally,
• Operation systems is controlled
by a remote controller.
• All parts of the system consist of
special aluminum pieces.
• The system can be opened and
closed in one piece with a width
of 400 cm and a height of 300
cm thanks to its special design.
• Stainless steel special fasteners
are used.
• Special silicone wicks and seals
are used in the system to provide
air and water insulation

www.kanaataluminyum.com.tr
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GUILLOTINE SYSTEM
GİYOTİN SİSTEM
Remote controlled motorized Guillotine Window system - ideal for restaurant, terrace,
patio, and backyard. Motorized system can be controlled both by control panel and remote
control. Sensors used in contributes to safety precautions. When the wings are closed
completely, heat, air and noise insulation is provided by the thermally insulated aluminium
profiles and double pane glasses.

www.alcobella.com.tr
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ALUMİNYUM KORKULUK ve
KÜPEŞTE SİSTEMLERİ

ALUMINUM RAILING &
BALUSTRADE SYSTEMS

• Çok amaçlı kullanım olanakları düşünülerek tasarlanmıştır.
Farklı uygulama alanları ve montaj kolaylığının yanı
sıra yüksek kalitesi ile de oldukça tercih edilmektedir.
Alüminyumun zarafeti ve çeliğin sağlamlığını içinde
barındıran küpeştelerimiz ile isterseniz terasınızı isterseniz
verandanızı kapatabilir; kendinize daha geniş bir yaşam
alanı oluşturabilirsiniz.

• These systems are intensively designed considering
diﬀerent customers’ necessities as well as multi-use
facilities. Apart from the variety of application areas & ease
of assembly, these systems are highly preferable in terms
of its high quality & standards. As becoming an excellent
harmony of aluminum’s elegancy & steel’s strength;
Aluminum Railing Systems bring innovative solutions to add
new living space to your place via glazing either veranda or
patio/terrace.
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SERTİFİKALAR
CERTIFICATES
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Manas +90 312 424 1404

