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PROFESYONEL GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ
HIZLI, KALİTELİ, SAĞLAM, EKONOMİK,
UZUN ÖMÜRLÜ, PASLANMAZ,
ÇEVRE DOSTU VE ESTETİK

BİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ
1994’den beri Pak Metal olarak metal işleme, çelik
yapı ve sahil gölgelendirme konusunda müşterilerimize
kaliteli, ekonomik ve hızlı hizmet vermeye çalışıyoruz.
Bugün, 2000 m2 kapalı alana sahip fabrikamızda güçlü
teknik kadrosu ile işlerinize kaliteli hizmet sunmak için
sizi bekliyoruz.
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SAĞLAM ve PASLANMAZ
Pak Metal sahil gölgelik sistemleri TS 914 EN ISO 1461
standardında içi ve dışı tamamen sıcak daldırma galvanizlidir.
Özel olarak belirlenmiş noktalara açılmış delikler sayesinde
tamamen hava alabilir ve kesinlikle içinde su birikmez, nem
tutmaz.

TAMAMEN EMNİYETTESİNİZ!
EN

YÜKSEK

RÜZGAR

HIZLARINA

GÖRE

TASARLANDI

Statik hesapları firmamız uzman inşaat mühendisleri tarafından
yapılıp, Tüm birleşim detayları en ince detayları ile hesaplandı.

GARANTİ ALTINDA
Galvanizli gölgelendirme sistemlerimiz 5 YIL paslanmazlık
ve 1 YIL imalat hatalarına karşı garanti altındadır.

DÜŞÜK İLK YATIRIM MALİYETİ
ALDATICI OLABİLİR!
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korozyona uğramış ve kullanılmaz duruma
gelmiştir. Korozyona uğrayan çelikte et
kalınlıklarında

ciddi

miktarda

azalmalar

meydana gelmektedir. Özellikle rüzgarın
şiddetli

olduğu
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yerinden

koparak parçalanan bu sistemler çevre
için, kirlilik oluşturacağı gibi
çok büyük kazalara da yol
açacaktır.
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gibi,

bu
20

tip

riskler
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•

Galvanizli

kaynak

sistemlerde

yapılmamaktadır

ve

tamamen

cıvatalı , aksi halde kaynak bölgelerinden
başlayarak tüm sistem yine korozyona
uğrayacaktır.

YÜZEYDEKİ PAS SAĞLIK TEHLİKESİ OLUŞTURUR!

HIZLI ve SÖKÜLEBİLİR
Pak Metal sahil gölgelendirme sistemleri tamamen cıvatalıdır, bu
sayede hızlı montaj yapılıp, hızlı ve kolay sökülebilir.

KİMSEYE ZARAR VERMEYECEK BİR TASARIM!
Çarpmalara karşı tüm elemanlar yuvarlak kesitlidir, taban plakaları kumun
altında ve gizlidir, hiçbir parça kesici değildir.

Cıvatalar asla gevşemez
değerlerinde sıkılır!
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KAPLAMAYI SİZ SEÇİN!
Kaplamanızı ister ipli ister geçmeli olarak bağlayın, her iki şekilde de
kolayca sökülebilir ve deponuzda muhafaza edilebilir.
Kaplama malzemesi için ürün seçeneklerine ve rengine siz karar verin.

SAĞLAM KAZIK TEMEL
GÖLGELİĞİNİZİ SAĞLAM KAZIĞA BAĞLAYIN!
Sahil tipine ve konumuna göre statik hesapları yapılarak uygun boylarda
ve çaplarda kazıklar çakılarak sistem yere sabitlenmektedir. Eğer
ihtiyaç duyarsanız kazıklar da sökülebilir. Eğer gölgelik sistemini bir gün
değiştirmek isterseniz bırakın kazıklar yerinde kalsın, üst yapı tamamen
sökülüp yeni bir sistem aynı kazıkların üzerine monte edilebilir.

KAZIK TEMEL SİSTEMİ İLE SAHİLE BETON
DÖKMÜYORUZ ve ÇEVREYİ KORUYORUZ!
Özel aparatlar ile çakılan, sahil tipine göre 5,00m’ye varan boylarda,
219mm ye varan çaplarda ve 6mm’ye varan et kalınlıklarındaki sıcak
daldırma galvanizli kazıklardan asla şüpheniz olmasın!

ÇEŞİTLİ ÖLÇÜLERDE ÜRETİM
HARİTA ÜZERİNDEN GERÇEK YERLEŞİM!
Siz sadece şezlong sayısını belirtin biz sizin için en uygun çözümü sunalım.
• Tek taraflı ve çift taraflı olmak üzere 6,00 m’den 10,00 m’ye kadar
kanat açıklığı.
• 2,50 m’den 4,00 m’ye kadar ön yüksekliği.
• 3,00 m ila 5,00 m arasında aks aralıkları.

TAM 1 0 FAR K LI YENİL İKÇİ TASA RIM DAN
D İLEDİĞİNİZ İ SE ÇİN.

Sadece sahilde değil, otel
içerisindeki alanlarda, otoparklarda,
restoranlarda ve birçok yerde
daha uygulanabilecek birbirinden
farklı gölgelik modellerini size özel
tasarlayalım.

Harita üzerinden örnek yerleşim.

BAKIM ve RUTİN KONTROL
Her yıl düzenli olarak bir defa yerinde gerekli kontroller yapılır, eğer
imalattan kaynaklı bozulan parçalar var ise ücretsiz olarak yenisi ile
değiştirilir.

SEKTÖRDE 25. YIL

BAZI SAHİL GÖLGELİĞİ REFERANSLARIMIZ
Klikya Palace Göynük
• Klikya Resort Çamyuva
• Sunis Kumköy Beach Resort Hotel & Spa
• Sunis Evren Beach Resort Hotel & Spa
• Club Marco Polo Hotel
• Orange Count Resort Hotel
• Saturn Palace Hotel
• Daima Resort Hotel

www.pakmetal.com.tr
proje@pakmetal.com
T +90 (242) 221 05 36
T +90 (242) 221 12 79

