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  Firmamız ISO 9001 ve TSE İmalata Yeterlilik Belgesi’ne 
sahip olup ürünlerimiz TSE ve TSEK belgelidir. 
 
  We have ISO 9001 and TSE Certificates and our products 
are confirmed by TSE and TSEK standards. 

KAPASİTE  
Asma tavan                              1.000.000m²/yıl 
Çatı örtüleri                              2.000.000m²/yıl 
Çelik konstrüksiyon                        3000ton/yıl 
Garaj kapıları                                 1000adet/yıl 
Uçak hangar kapıları                         30adet/yıl 
Pratik yapılar                                10.000m²/yıl 

CAPACITY  
Suspended ceiling                   1.000.000m²/year 
Roof cladding                          2.000.000m²/year 
Steel construction                           3000ton/year 
Garage doors                              1000pieces/year 
Airplane hangar doors                   30pieces/year 
Practical buildings                        10.000m²/year 
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YUKARI KATLANIR KAPILAR  
 
KALİTENİN ÖNEMİ  : 
 
 Büyük kapı açıklığı gerektiren binalarda (uçak ve helikopter hangarları, tersane bina-
ları, çelik konstrüksiyon fabrikaları, ağır malzeme depoları gibi) bina yanında kapının açılabi-
leceği yer yok ise, çok büyük kapıları yukarı doğru açmak gerekir. Bahsi geçen büyüklükte bir 
yapıyı yer çekimi ile savaşmayı göze alarak yukarıya açabilmek için çok önemli mühendislik 
problemlerinin çözülmüş (rüzgar kuvvetleri, kapı ağırlığı v.b.), kaldırma sistemlerinin çok gü-
venilir ve emniyet sistemlerinin çok iyi düşünülmüş olması gereklidir. Aksi taktirde bu tip kapı-
lar çok büyük riskler içerebilir, küçük ihmaller çok büyük can ve mal kayıplarına sebep olabi-
lir. 
 

 

PROJE   : 
 İster yana, ister yukarı açılan tip olsun büyük kapılar (hangar kapıları) belirli teknik 
özellikleri ve emniyet unsurlarını sağlamak üzere bu tip kapılara göre geliştirilen özel detayla-
ra göre imal edilirler. Firmamız imalatta, nakliyede, montaj da ve kullanımda büyük kolaylıklar 
sağlayan, kendisine mahsus patentli detaylar geliştirmiştir. 20 yıllık deneyimi ile her ortama 
ve isteğe uygun çözüm üretecek mühendislik ve donanıma sahiptir. NATO ve Amerika stan-
dartlarını sağlayan üretimleri kabul görmüştür. 

VERTICAL FOLDING DOORS 
 
IMPORTANCE OF THE QUALITY: 
 
 It is required to open very large doors upwards if those buildings requiring a large 
door openings (such as airplane and helicopter hangars, shipyard structures, factories of 
steel construction, and heavy materials warehouses etc) have no suitable room along side of 
the building into which the door is opened. In order to open such a large structure mentioned 
upward by struggling against gravity, it is necessary that some engineering problems of great 
significance (wind loads, door weight etc) must be solved, the lifting systems are reliable and 
the safety systems are designed well. Otherwise, such doors may expose extremely serious 
risks and minor neglects would result in very significant personal and asset losses. 
 
 
PROJECT: 
 Large doors (hangar doors), either being of side sliding type or of vertical folding type, 
are manufactured in accordance with specific details which are designed for such doors in 
order to ensure certain technical features and safety elements. Our company has developed 
unique and proprietary details which greatly facilitate production, transport, installation and 
use of these doors. With an experience of 20 years, it has engineering capabilities and 
equipment to find an appropriate solution for every environment and customer demand. 
Meeting NATO and US standards, our company’s products are recognized.     
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TİP – F1  YUKARI KATLANIR TEK KANAT KAPI 

 Bina yanlarında yer olmadığı durumda büyük kapıları tek parça halinde yukarı açan 
mekanizma sistemidir. 

TYPE – F1  VERTICAL FOLDING SINGLE WING DOOR 

 It is a system consisting of a mechanism which opens large doors upwards (in vertical direc-
tion) as a single piece in case there is no room along side the building. 
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TİP – F2 YUKARI KATLANIR ÇOK KANATLI KAPI 

 Açılması gereken kapı açıklığının çok geniş olduğu durumlarda kapıyı parçalı olarak yukarı-
ya açtıktan sonra dikey yataklama sistemini de yukarı toplayarak tüm açıklığı direksiz olarak kul-
lanıcının emrine sunan mekanizma sistemidir. 

TYPE – F2  VERTICAL FOLDING MULTI WING DOOR 

 It is a system consisting of a mechanism which opens the door in multiple pieces upwards and, then 
also brings the vertical bedding system into its upper position, so it offers the entire door opening to the 
user without any supports where the door opening needed to be spread is very large.   
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TİP – F3  YUKARI KATLANIR DEĞİŞKEN YÜKSEKLİKLİ KAPI 

 Kapı yüksekliğinin kapı açıklığı boyunca farklılıklar gösterdiği binalarda (örneğin 

uçak hangarları) kullanılan ve kapıyı parçalı olarak yukarı topladıktan sonra dikey 

yataklama sistemini de yukarı toplayarak tüm açıklığı istenilen yüksekliklerde ve direksiz 

olarak kullanıcının emrine sunan mekanizma sistemidir. 

TYPE – F3  VERTICAL FOLDING VARIABLE HEIGHT DOOR 

 It is a system that is used in those buildings where the door height varies along the door 

opening (for example, airplane hangars) and that consists of a mechanism which moves the door 

in multiple pieces upwards and then brings the vertical bedding system into its upper position, so it 

offers the entire opening to the user at desired heights and without any supports.  
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TİP – F3  YUKARI KATLANIR DEĞİŞKEN YÜKSEKLİKLİ KAPI 

 TİP-F3 kapılar istenildiği takdirde çok kademeli olarak imal edilebilirler. Bu tip kapılarda 

da açıklığı direksiz olarak geçmek mümkündür. 

TYPE – F3  VERTICAL FOLDING VARIABLE HEIGHT DOOR 

 TYPE-F3 doors can be manufactured as multi staged if desired. It is also possible to build the 

whole span without any vertical supports for these doors. 
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İMALAT VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

1) GENEL 
 Kapı malzemeleri projesine göre mo-
düler olarak fabrikada imal edilerek iş ye-
rine sevk edilir. İş yerinde kesme, delme, 
kaynatma işlemleri yapılmaz Çelik aksam 
galvanizli sacdan imal edilir veya daldır-
ma galvaniz yapılır. Görünen yüzeyler 
galvaniz üzerine kimyasal yüzey işlemin-
den sonra astarlanır ve U.V. ışınlarına da-
yanıklı enamel dış cephe boyası ile boya-
nır. Kapı iç konstrüksiyonunu oluşturan 
çelik yapı galvanizli çelikten çerçeve for-
munda modüler olarak üretilmekte olup 
firmamıza mahsus bir sistemdir. Kapı yü-
zeyini oluşturan esnek yapı, güçlendiril-
miş PVC kaplı polyester kumaşın kapı 
konstrüksiyonunun iki yanına özel 
aluminyum profiller vasıtası ile monte edil-
mesinden meydana gelir. Montaj işlemi 
hazır parçaların birbirlerine tutturulması 
ve raylar arasına monte edildikten sonra 
sistemin denenmesinden ibaret olup bili-
nen diğer montaj uygulamalarına göre 
çok kısa sürer. 

MANUFACTURING AND TECHNICAL 
SPECIFICATIONS 

1) GENERAL 
 Door components have a modular design 
and are manufactured in accordance with the 
project in the factory and are shipped to the 
workplace. Cutting, drilling and welding proc-
esses are not carried out in the workplace. 
The steel components are manufactured 
from galvanized steel or are dip galvanized. 
Visible surfaces are undergone a chemical 
surface treatment on the galvanized surface, 
then the surface is primed and painted with 
UV resistant enamel external surface paint. 
The steel structure comprising the internal 
construction of the door is manufactured in a 
frame form of modular type and is peculiar to 
our company. The flexible structure compris-
ing the door surface is manufactured by 
mounting reinforced PVC coated polyester 
fabric on both sides of the door construction 
by means of special aluminum profiles. The 
installation process which consists of fasten-
ing the ready-made components with each 
other, mounting them between the tracks and 
then testing the system takes a shorter time 
compared to other known mounting applica-
tions.  
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2) YAN RAYLAR VE YATAKLAMA SİSTEMİ 

 Yan raylar ve makara sistemi rüzgar yükle-
rine karşı gelerek kapının yukarı-aşağı yönde 
sarsıntısız hareketini sağlar. Ray sistemine 
bağlı çelik kapak profilleri ile kapı yüzeyini 
oluşturan esnek yapı birlikte çalışarak kapı ka-
palı iken rüzgar geçişini engelleyici katman 
oluşturur. 
 
3) TAŞIYICI ÜST KONSOL 

 Kapıyı yukarı kaldıran mekanizma ve mo-
tor sistemini barındıran ve kapının binaya mon-
tajını sağlayan üst konsol, çelik konstrüksiyon 
bir yapı olup kapı üstünde bulunan bina kirişine 
bağlanır. Taşıyıcı üst konsol kapı ağırlığını ala-
rak binaya homojen yük olarak aktaran dizay-
na sahiptir. 

2) SIDE TRACKS AND BEDDING SYSTEM  
 Side tracks and roller system ensure the door 
to move stably in upward- downward direction by 
resisting wind loads. The steel cover profiles con-
nected to the track system and the flexible structure 
comprising the door surface operate together, cre-
ating a layer which prevents the wind from passing 
into when the door is closed.   
 
 
3) LOAD- BEARING UPPER CONSOLE  
 Incorporating the mechanism which lifts the 
door upward and the motor system and allowing 
the door to be mounted into the building, the upper 
console is a structure made of steel construction 
and is connected to the building girder above the 
door. The load- bearing upper console has a design 
transferring the door weight to the building as ho-
mogenous loads.  

4) ESNEK YÜZEYLİ CEPHE KAPLAMASI 
 Kapının cephe kaplaması her iki yönde 
güçlendirilmiş PVC kaplı polyester kumaştan 
imal edilir. Polyester kumaşın iplik yapısı en 
az 1100 denyedir. Kapı iç konstrüksiyonuna 
özel klipsli aluminyum profiller ile bağlanan 
esnek kaplama kapının yukarı açılışı sırasında 
katlanarak üst noktada toplanır. Çift taraflı es-
nek yüzey kaplaması arasında kalan hava 
boşluğu ısı izolasyonu sağlar. Esnek kaplama-
nın kenarları ray sistemine bağlı çelik kapak 
profilleri üzerine basarak konveksiyon yolu ile 
ısı kaybını engeller. Kapı yüzeyi radar yansı-
ması yaratmaz. 

4) FLEXIBLE SURFACE LINING  
 Surface lining of the door is manufactured from 
reinforced PVC coated polyester fabric at both di-
rections. Thread structure of the polyester fabric is 
of 1100 denier at the least. The flexible lining is 
fastened to the internal construction of the door by 
means of aluminum profiles having special clips 
and, folds and brings together at the upper point 
during upward movement of the door. Air void be-
tween the double- sided flexible surface linings 
provides heat insulation. Edges of the flexible lin-
ing apply pressure on the steel cover profiles con-
nected to the track system, preventing heat losses 
via convection. The door surface does not create 
radar reflection.        



mekon paneel www.mekon.com.tr 

® 
pa

za
rla

m
a@

m
ek

on
.c

om
.tr

 

5) PERSONEL KAPISI 

 Ana kapı üzerinde istenir ise yaklaşık 1m x 
2m ebadında personel kapısı bulunabilir. An-
cak personel kapısı talebi durumunda kapı 
üzerinde uygun lento mesafesi bulunmalıdır. 
Personel kapısında kapı açıldığı zaman enerji-
yi keserek ana kapı hareketini engelleyen 
elektronik sistem bulunur. Personel kapısı aç-
ma kolları panik bar tipindedir. 
 
6) RÜZGAR YÜKLERİ VE KAPI HIZI 

 Kapı gövdesi ve kaplaması en az TSE 
498’de verilen rüzgar yüklerine dayanacak şe-
kilde dizayn edilir ve gerekli hesaplar onaya 
sunulur. Kapının açılma kapanma hızı 6-
10m/dk’dır. 
 
7) KAPI TAHRİK SİSTEMİ VE MOTOR 
 Kapı hareketi özel halatların tambura sarıl-
ması yolu ile sağlanır. Kapı iç konstrüksiyonu,  
sehimi engelleyecek şekilde çok noktadan 
(2,4,6 veya 8) asılarak yukarı doğru çekilir. Ka-
pıyı kaldıran özel halatlar test edilmiş ve sertifi-
kalandırılmış ürünlerdir. Kapı iç konstrüksiyo-
nunu oluşturan çelik yapı profilleri birbirlerine 
sentrifugal kilitlemeli makara mekanizmaları ile 
bağlanarak bir kaza veya hasar durumunda 
kapının aşağı düş-
mesi engellenmiştir. 
Kapıyı yukarı kaldı-
ran tamburu tahrik 
eden redüktör ve 
motor sistemi es-
nek kaplin vasıtası 
ile doğrudan tahrik 
miline bağlanmıştır 
(direct drive). Bu 
sayede kapının sar-
sıntısız, sessiz ve 
emniyetli çalışması 
sağlanmıştır. Ayrıca 
bu sistemde kayış, 
zincir v.b. ara tahrik 
elemanı bulunmadı-
ğından arıza yap-
maz, bakım gerek-
tirmez. Elektrik mo-
toru üzerinde kapı 
ağırlığını taşıyacak güce sahip ultra hızlı man-
yetik fren mekanizması vardır. Bu sayede kal-
kış ve iniş sırasında istenilen her pozisyonda 
rahatça ve emniyetle durdurulabilir. Durma es-
nasında kapıda sarkma ve sarsıntı olmaz 

5) PERSONNEL DOOR   
 If requested, a personnel door of around 1m x 2 
m may be provided within the main door. But, there 
is a suitable lintel distance above the door in case a 
personnel door is requested. The personnel door 
has an electronic system that prevents the main 
door from moving by cutting the power off when the 
door is opened. The personnel door handles are of 
panic bar type. 
 
 
6) WING LOADS AND SPEED OF THE DOOR  
 The door body and lining are designed in a 
manner to withstand at least those wind loads 
specified in TSE 498 standard and the required 
calculations are submitted for approval. Opening 
and closing speed of the door is 6-10 meters/ min-
ute.  
 
7) DOOR DRIVE SYSTEM AND MOTOR 

 Door movement is ensured by winding of spe-
cial ropes on the drum. The internal construction of 
the door is hanged at various points (2, 4, 6 or 8) 
and pulled upwards in a manner to avoid deflection. 
Those special ropes lifting the door are of tested 
and certified products.  The steel structure profiles 
comprising the internal construction of the door are 
attached to each other by means of centrifugal 
locking roller mechanisms, thus the door is pre-

vented from falling 
down in case of any 
accidents or dam-
ages. Reducer and 
motor system which 
drives the drum lifting 
the door upwards is 
connected to the di-
rect drive shaft via a 
flexible coupling. 
Therefore, the door is 
ensured to operate 
stably, noiselessly 
and safely. Further-
more, this system 
does not fail and re-
quires no mainte-
nance since it has no 
intermediate drive 
mechanism such as 
belt and chain. The 
electric motor has an 
ultra- speed magnetic 
brake mechanism 

having enough capacity to bear the door weight. 
Therefore, the door can be stopped easily and 
safely at every desired position during upward and 
downward movements. While stopping, the door 
creates no sags and jerks.  
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8) EMNİYET SENSÖRLERİ VE UYARI 
CİHAZLARI  
 Kapı üst ve alt noktalarında hareketi sınır-
landıran endüktif limit sensörler vardır. Bu 
sensörler kapı konstrüksiyonunun limitleri dı-
şında hareket etmesini engellerler. Kapı açıklı-
ğında kapı altından geçişleri kontrol eden 
infrared sensörler mevcuttur. Bu sensörler kapı 
altında bir cisim algıladığında kapının aşağı 
yönde hareketine izin vermezler. Kapı alt fitilin-
de pnömatik sensör vardır. Bu sayede kapı 
aşağı yönde hareketi sırasında bir cisime do-
kunur ise basınç vermeden durur. Kapı üzerin-
de NATO standartlarına uygun sesli ve ışıklı 
uyarı cihazları bulunur ve kapı hareket ettiği 
sürece bu cihazlar sinyal verirler. Işıklı cihaz-
lar, gündüz de görülebilen Xenon flaş 
stroboskop tipindedir. Sesli cihazlar ise bir 
metre mesafede en az 106 db. ses verirler. 

8) SAFETY SENSORS AND WARNING DE-
VICES 

 At the upper and lower points of the door, 
there are inductive limit sensors which limit the 
movement. These sensors prevent the door 
construction from moving beyond its limits. The 
door opening has infrared sensors controlling 
passages under the door. These sensors do 
not allow the door to move downwards when 
they detect an object under the door. There is 
a pneumatic sensor on the lower cord of the 
door. Therefore, the door stops without creat-
ing any pressure when it is in contact with an 
object during its downward movement. On the 
door, there exist buzzers and signals conform-
ing to NATO standards and these devices sig-
nal as long as the door operates. Signalling 
devices are of Xenon flash stroboscopic type 
which can also be visible at daylight. Buzzers 
produce sounds of at least 106 db. one meter 
away. 
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9) CONTROLS  
 Electric panel for operating controls is mounted 
on the wall beside the door. Those buttons enabling 
movements of the door are connected to the cable 
ends and are placed near the door in a free man-
ner. The door moves as long as either the upward 
movement or the downward movement buttons is 
pushed; it stops when that button is released. 
Therefore, the operator can fully control the door 
and the accident risk is minimized. Against prob-
ability of button stuck, there is also a stop button 
beside the operating buttons. The door automati-
cally stops when it comes to the end of its move-
ment in upward or downward direction. The elec-
tronic control system of the door does not affected 
from electromagnetic waves inside airports. 
 
10)  SEALING COMPONENTS  

 Under the door, there is an 
EPDM rubber main cord which fully 
touches on the surface. Insulation 
stripes are mounted on the door 
sides in a manner to prevent dust, 
dirt and air infiltrations.  
 
11) MANUFACTURE AND IN-
STALLATION  
 Door types and dimen-
sions are determined in accor-
dance with the characteristics of 
the location and customer de-
mands. It is proceeded to manu-
facturing in our factory after the 
projects and strength calculations 

to be prepared by our technical service department 
are approved. Then the material manufactured is 
shipped to the workplace and firstly, the upper con-
sole is mounted into its place above the door open-
ing. Subsequently, the drive system and motor are 
installed, and then the steel structure comprising 
the internal construction of the door is connected 
and put into operation. Door cords and sealing 
components are mounted after the flexible surface 
lining is covered across both faces of the construc-
tion. The required switch and safety adjustments 
are carried out and the door is delivered.  
 
12) GUARANTEE AND MAINTENANCE  
 Against manufacturing and installation defects, 
it is given a guarantee certificate covering mainte-
nance and repair guarantee for two years which is 
certified by the Ministry of Industry and Commerce. 
If requested, a periodical maintenance contract 
may be entered. 

9) KONTROL ŞEKLİ 
 Hareket kontrolü elektrik panosu kapı yanı-
na duvar üzerine bağlanır. Kapı hareketini sağ-
layan butonlar kapı yanında kablo ucuna bağlı 
serbest durumda bulunur. Hareket butonların-
dan istenilen yöndekine basıldığı sürece kapı 
hareket eder, bırakıldığında durur. Bu sayede 
operatörün kapı üzerinde tam kontrolü sağlan-
mış ve kaza riski en aza indirgenmiştir. Buton 
sıkışması ihtimaline karşı hareket butonu ya-
nında bir de stop butonu vardır. Kapı aşağı 
veya yukarı yönde hareketinin sonuna geldi-
ğinde otomatik olarak durur. Kapıya ait elektro-
nik kumanda sistemi havaalanlarında bulunan 
elektromanyetik dalgalardan etkilenmez. 
 
10)   SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI 
 Kapı altında yüzeye tam 
basan EPDM kauçuk ana fitil 
bulunur. Dışarıdan içeriye toz, 
pislik ve hava sızmasını engel-
leyen şekilde kapı yanlarına 
izolasyon şeritleri monte edilir. 
 
11) İMALAT VE MONTAJ 
 Yerin özelliklerine ve müş-
terinin isteklerine göre kapı tipi 
ve ebatları tesbit edilir. Teknik 
servisimizce hazırlanacak pro-
je ve mukavemet hesaplarının 
tasdikinden sonra fabrikamız-
da imalata başlanır. İmal edilen malzemenin iş 
yerine sevkini takiben önce üst konsol kapı 
açıklığı üzerindeki yerine monte edilir. Daha 
sonra takrik sistemi ve motor montajını takiben 
kapı iç konstrüksiyonunu oluşturan çelik yapı 
bağlanarak çalışır hale getirilir. Konstrüksiyo-
nun iki yüzüne esnek cephe kaplaması döşen-
dikten sonra kapı fitil ve sızdırmazlık elemanla-
rı montajı tamamlanır. Gerekli sviç ve emniyet 
ayarları yapılarak kapı teslim edilir. 
 
12) GARANTİ VE BAKIM 
 İmalat ve montaj hatalarına karşı iki yıl ba-
kım ve onarım garantisi içeren Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığı onaylı garanti belgesi verilmekte-
dir. Talep edilir ise periyodik bakım sözleşmesi 
yapılmaktadır. 






