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Temelleri 1953 yılında 40 m2’lik bir üretim atölyesi ile 
atılan ve dev yatırımları ile o günden bugüne
büyümeye devam eden Kale Endüstri Holding çatısı 
altında; Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş., Kale
Sigorta Acenteliği A.Ş., Kale Güvenlik Sistemleri A.Ş. 
adı altında hizmet veren 3 ayrı firma
bulunmaktadır. Türkiye’nin lider kilit üreticisi Kale Kilit 
ise, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 
(İMMİB) tarafından ihracatta başarılı faaliyetlerin 
ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları Ödülleri”nde 
Hırdavat Sektörü Kilitler kategorisinde üst üste 13 kez 
ipi göğüsleyerek birinci olmuştur.

‘Tam Kapsamlı Güvenlik’ anlayışıyla, bütünsel 
güvenlik ürünleri sunan PVC, alüminyum kapı ve
pencere sektörünün ispanyolet, tek açılım, çift açılım, 
cephe makası, aksesuar ve kilit ihtiyacını karşılayan 
Kale Kapı Pencere markası, Türkiye’nin yanı sıra dış 
pazarda da söz sahibi olacak yapı oluşturarak, başta 
Rusya olmak üzere; İran, Irak, Ukrayna gibi birçok 
ülkede çevre ve insan sağlığını ön planda tutan 
ürünleriyle fark yaratmaktadır. Tam otomatik Alkali 
Çinko Kaplama Tesisi ve Laklama Ünitesi ile teknoloji 
alanındaki başarılı ürünleri arasında özel bir yer 
tutmaktadır.

Kale Endüstri Holding founded in 1953 with in a 40 m2 
workplace and contining to grow since then with huge 
investments. It has three different companies named as 
Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş., Kale Sigorta Acenteliği A.Ş., 
and Kale Güvenlik Sistemleri A.Ş. Kale Kilit, Turkey’s leading 
lock manufacturer, won 13 times the prize of “Stars of Export 
Awards” in the metal goods category held by the Istanbul 
Minerals and Metals Exporters’ Association (IMMIB).

The Kale Kapı Pencere brand offers holistic security products 
with its ‘Comprehensive Security’ approach and meets the 
needs of the PVC and Aluminum door and window industry 
with espagnolettes, single sash systems, double sash 
systems, facade systems, accessories and locks. Having laid 
the necessary foundation to become a prominent brand in 
foreign markets as well as Turkey, the brand stands out with 
its products that prioritize the environment and human health 
in many countries such as Iran, Iraq, Ukraine, and Russia.The 
fully automatic Alkaline Zinc Coating Plant and Lacquering 
Unit have a special place among the successful products of 
the brand in the field of technology.
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• Dar profil sistemleri için uygun tasarım
• Geniş pencere teras girişleri için mükemmel çözüm
• 150 kg’a kadar kanat taşıma kapasitesi
• Kilitli durumdayken iç mekân havalandırması sağlayan 

özel mikro havalandırma sistemi 
• Mükemmel ses ve ısı yalıtımı
• ISO 13126-17 standartlarında çevrim testlerinden onaylı
• Tek kanat sağa/sola açılım, çift kanat açılım şeklinde 

farklı uygulama çözümleri

• Appropriate design for narrow profile systems
• Perfect solution for wide-window terrace entrances
• Casement carriage capacity of up to 150 kilograms 
• Special micro-ventilation system that enables an interior 

ventilation when locked  
• Perfect sound and heat insulation 
• Approved by cycle tests in accordance with ISO 13126-17 

standards 
• Various solutions of applications for single-wing windows 

with openings to the right or left, and double-wing windows  

Kullanım alanları: Teras, balkon, bahçe gibi geniş 
açıklıklara cephesi olan mekanlarda, büyük pencere 
uygulamalarında görüş alanını kısıtlamadan uygulama 
yapma imkânı.

Areas of Use: Applications enabling non-restrictions on 
the visual range through wide windows on wide open 
spaces such as terraces, balconies, gardens. 

YENİ

NEW

KALDIRMALI SÜRME SİSTEM,
150 KG

KALE AKSU

KALE AKSU
LIFT AND SLIDE SYSTEM, 150 KG
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Büyük projelerin
        havalı çözümü...
Cool Solution of Big Projects...
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• Geniş ve ağır profilli sürme sistemleri için uygun tasarım
• Türkiye’de ilk yerli üretim
• Geniş pencere teras girişleri için mükemmel çözüm
• 300 kg’a kadar kanat taşıma kapasitesi
• Kilitli durumdayken iç mekân havalandırması sağlayan özel 

mikro havalandırma sistemi 
• Mükemmel ses ve ısı yalıtımı

Kullanım alanları: Teras, balkon, bahçe gibi geniş 
açıklıklara cephesi olan mekanlarda, büyük pencere 
uygulamalarında görüş alanını kısıtlamadan 
uygulama yapma imkânı.

Areas of use: Applications enabling non-restrictions on 
the visual range through wide windows on wide open 
spaces such as terraces, balconies, gardens. 

• Appropriate design for wide and heavy section sliding 
systems 

• First domestic production in Turkey 
• Perfect solution for wide-window terrace entrances
• Casement carriage capacity of up to 300 kilograms 
• Special micro-ventilation system that enables an interior 

ventilation when locked  
• Perfect sound and heat insulation 

KALDIRMALI SÜRME SİSTEM,
300 KG

KALE AKSU

KALE AKSU
LIFT AND SLIDE SYSTEM, 300 KG
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• PVC ve ahşap sistemler için uygun tasarım
• Geniş pencere teras girişleri için mükemmel çözüm
• Yarı otomatik olarak kumanda edilme özelliği 
• 130 kg’a kadar kanat taşıma kapasitesi
• ISO 13126-17 standartlarında çevrim testlerinden 

onaylı
• Tek kanat sağ-sol açılım ve çift kanat uygulama 

seçenekleri
• Basit sürme sistemlerine göre mükemmel ses ve ısı 

yalıtımı

Kullanım alanları: Teras, balkon, bahçe gibi geniş 
açıklıklara cephesi olan mekânlarda, büyük pencere 
uygulamalarında görüş alanını kısıtlamadan 
uygulama yapma imkânı.

• Appropriate design for PVC and wood systems 
• Perfect solution for wide-window terrace entrances
• Semi-automatically controlled 
• Casement carriage capacity of up to 130 kilograms
• Approved by cycle tests in accordance with ISO 13126-17 

standards 
• Options of applications for single-wing windows/doors with 

openings to the right or left, and double-wing windows/doors
• Perfect sound and heat solution for simple sliding systems

Areas of Use: Applications enabling non-restrictions on the 
visual range through wide windows on wide open spaces 
such as terraces, balconies, gardens. 

YENİ

NEW

DEVİRMELİ SÜRME SİSTEM,
130 KG (PVC / AHŞAP)

KALE AKSU

KALE AKSU
TILT AND SLIDE SYSTEM, 130KG (PVC / WOOD)
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• PVC / ahşap profil sürme sistemleri için uygun 
tasarım

• Geniş pencere ve kapı teras girişleri için mükemmel 
çözüm

• Katlanma özelliği sayesinde yüzde 85’e kadar 
çerçeve boşluğu kullanabilme avantajı ve 
maksimum enerji tasarrufu 

• Kanat en: 400-900 mm ve kanat boy: 850-2.350 
mm arası 2-7 kanata kadar farklı sistem seçenekleri

• 80 kg’a kadar kanat başına taşıma kapasitesi
• Alttan taşıma ve eşikli sistem
• Mükemmel ses ve ısı yalıtımı

Kullanım alanları: Teras, balkon, bahçe gibi geniş 
açıklıklara cephesi olan mekânlarda, büyük pencere 
uygulamalarında görüş alanını kısıtlamadan 
uygulama yapma imkânı.

Areas of Use: Applications enabling non-restrictions on the 
visual range through wide windows on wide open spaces such 
as terraces, balconies, gardens. 

• Appropriate design for PVC / wood-section sliding systems 
• Perfect solution for wide-window and door terrace entrances
• Maximum energy savings with an ability to use frame gaps of 

up to 85 percent thanks to its folding system  
• Casement width: 400-900 mm and casement length: Various 

system options of up to 2-7 casements at a length of 850 to 
2.350 mm 

• Casement carriage capacity of up to 80 kilograms 
• Bottom-carriage and threshold system
• Perfect sound and heat insulation 

YENİ

NEW
KATLANIR SÜRME SİSTEM,
80 KG (PVC / AHŞAP)

KALE AKSU

KALE AKSU
FOLD AND SLIDE SYSTEM, 80 KG (PVC / WOOD)
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Tam güvenlik ile
bildiğiniz standartların
ötesinde

Beyond the usual standards
with full safety
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Safe System Specifications
• With eccentric lock bolts, gasket pressures can be adjusted at ±0.8 mm. 
• Assembly holes are drilled onto lower and upper hinges by using one 
pattern.  

• Cases and casements can be assembled independently.
• All components including springs can be used for double sashes 
opening to the right and left.

• All components are fixed into a middle position for assembly.
• Applicable for double-casement systems as well as fold and tilt-slide 
systems.

• The mechanism grips the casement 25 mm in advance when it is closed 
at the ventilation position.

• The vertical adjustment of the casement and gasket pressure 
adjustment can be carried out on the bottom hinge of the casement.

• Gasket pressure adjustments and upper horizontal adjustments can be 
made on case springs

• Horizontal adjustments of casements can be made on lower hinges of 
casements.

• Safe pins found on Corner Guides (Movement Transmissions), Rear 
Locks and Espagnolette handles provide extra safety.   

• PVC / ahşap profil sistemleri için uygun tasarım
• Tüm aksesuarlarda (ispanyolet, kasa kanat makas, Arka 

kilitleme, köşe hareket iletim, kilitleme elemanı, A600 
parçalarında) kullanılan mantar başlı pim ve çelik karşılık 
ile hırsızlığa karşı tam güvenlik 

• Mükemmel ses ve ısı yalıtımı

• Appropriate design for PVC / wood-section systems 
• Full security against theft thanks to poppet pins and steel 

counterparts used for all accessories (such as espagnolette 
handles, case sash springs, Rear locks, corner guides (movement 
transmissions), locking elements, A600 components)  

• Perfect sound and heat insulation 

Güvenlikli Sistem Özellikleri
• Eksantrik kilit dilleri sayesinde conta baskısı ±0,8 mm 

ayarlanabilir.
• Tek şablonla kasa alt ve üst menteşe montaj delikleri 

delinir.
• Kasa ve kanat elemanlarının montajı birbirinden bağımsız 

olarak yapılabilir.
• Makas dahil tüm parçalar hem sağ hem de sol açılımda 

kullanılabilir.
• Montaj için tüm parçalar orta konumda sabitlenmiştir.
• Çift Kanat ve katlanır, devirmeli sürme sisteme 

uygulanabilir.
• Kanadın havalandırma konumundan kapatılması sırasında 

mekanizma 25 mm önceden kavrar.
• Kanat alt menteşe üzerinde kanadın düşey ayarı ve conta 

baskı ayarı yapılabilir.
• Kasa makas üzerinde kanadın conta baskı ayarı ve üst 

yatay ayarı yapılabilir.
• Kasa alt menteşe üzerinde kanadın yatay ayarı yapılabilir.
• Köşe Hareket İletim, Arka Kilitleme ve İspanyolet üzerinde 

bulunan güvenlikli pimler sayesinde, ekstra güvenlik sağlar.

Kullanım alanları: Teras, balkon, bahçe gibi geniş açıklıklara 
cephesi olan mekânlarda, büyük pencere uygulamalarında 
görüş alanını kısıtlamadan uygulama yapma imkânı.

ÇİFT AÇILIM, TAM GÜVENLİKLİ, 
(PVC / AHŞAP)

KALE SAFİR

KALE SAPPHIRE
TILT-AND-TURN SYSTEM, FULLY SECURED 
(PVC / WOOD)

Areas of Use: Applications enabling non-restrictions on the 
visual range through wide windows on wide open spaces 
such as terraces, balconies, gardens. 13



GÜÇLÜ KÖŞE BASKISI,
KUVVETLİ MAKAS

STRONG CORNER PRESSURE,
ROBUST SCISSOR STAY

ALT KİLİTLEME

LOWER LOCKING

GÜVENLİKLİ KÖŞE HAREKET İLETİM 
VE ALT GÜVENLİK KİLİT DİLİ KARŞILIĞI

SAFE CORNER MOTION TRANSMISSON
AND BOTTOM SECURITY STRIKER PLATE
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• PVC ve Ahşap profil sistemleri için uygun tasarım
• Alkali çinko kaplama ile sağlıklı, uyumlu gümüş görünüm
• Çok noktadan conta baskısı ayarlama özelliği
• Tüm menteşelerinde kanat ayarlama imkânı
• Montaj kolaylığı
• Bakım gerektirmeden uzun yıllar çalışma

• Appropriate design for PVC and Wood-section systems 
• Solid and harmonious silvery appearance thanks to its alkali 

zinc coating
• Adjustable from many points for the gasket pressure
• Casements can be adjusted on all hinges 
• Ease of assembly
• It can work for long years without requiring maintenance 

Kullanım alanları: Teras, balkon, bahçe gibi geniş açıklıklara 
cephesi olan mekânlarda, büyük pencere uygulamalarında 
görüş alanını kısıtlamadan uygulama yapma imkânı.

Areas of Use: Applications enabling non-restrictions on the 
visual range through wide windows on wide open spaces such 
as terraces, balconies, gardens. 

ÇİFT AÇILIM ÇİFT KANAT
(PVC / AHŞAP)

KALE SAFİR

KALE SAPPHIRE
TILT-AND-TURN DOUBLE-CASEMENT
(PVC / WOOD)

KOL KALDIRMA
KANAT KİLİTLEME

WINDER LIFTING
SASH LOCKING

ÇİFT KANAT SİSTEMİ
DOUBLE SASH SYSTEM
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• Alüminyum çift açılım sistemler için uygun tasarım
• Çatal dili parçasının yön montajına bağlı olarak sağ ve sol 

yönlü kullanılabilme seçenekleri
• ‘Önce devir sonra aç’ sistem ile çalışma özelliği
• Okul, hastane ve/veya yüksek katlı binalar için uygun
• Çocuk güvenliği (Kol 90’iken havalandırma pozisyonuna gelir)
• Anahtar ile kilitlenebilme özelliği
• Anahtar açık iken; kol, açık, havalandırma ve kapalı 

konumlarda hareket edebilme özelliği 
• Anahtar kısmi kilitlemede iken; kol, kapalı ve havalandırma 

konumlarında hareket edebilme özelliği
• Anahtar kilitli konumda iken; kol, her konumda kilitlenebilme 

özelliği
• TS EN 13126-1 standartlarında çevrim testlerinden onaylı

• Bütün parçalarda klips bağlantısı
• Kanat alt menteşe ile dikey ayarlama yapabilme özelliği
• Standart hatalı kullanım emniyet mandalı
• Montaja hazır modüller şeklinde teslimat
• Gümüş renkli Alkali Çinko yüzey kaplaması ile korozyona 

karşı koruma

Kullanım alanları: Alüminyum, önce devir sonra aç, 
çift açılım sistemler için geliştirilmiş, “önce devir sonra 
aç” özelliği sağlayan aksesuardır. Okul, hastane gibi 
kamukuruluşlarında tercih edilir.

Kullanım alanları: Alüminyum, önce devir sonra aç, çift 
açılım sistemler için geliştirilmiş, “önce devir sonra aç” 
özelliği sağlayan aksesuardır.

Areas of Use: With its ability to turn and turn, it is an aluminium 
accessory developed for tilt-and-turn window systems.   It is 
preferred by public enterprises such as schools, hospitals. 

• Appropriate design for aluminium tilt-and-turn systems 
• Options to use both directions on the right and left depending 

on the assembly of clevis tongues
• Ability to work using the tilt-and-turn system
• Appropriate for schools, hospitals and/or high-rise buildings  
• Child safety lock (When the arm is 90’, it can be adjusted to the 

ventilation position)
• Key-Lockable 
• When the key is on, the arm can move on “on”, “ventilation” and 

“off” positions  
• When the key is partially locked, the arm can move on “on”, 

“ventilation” and “off” positions
• When the key is locked, the arm can move on each position
• Approved under cycle tests in accordance with TS EN 13126-1 

STANDARDS  

TBT KOL (ALÜMİNYUM)
KALE TURKUAZ

ÖNCE DEVİR SONRA AÇ
(ALÜMİNYUM)

KALE LUNA

KALE TURQUOISE
TBT ARM (ALUMINIUM)

KALE LUNA
TILT-AND-OPEN (ALUMINIUM)

• Clip fasteners for all components 
• Vertically adjustable using lower hinges of casements
• Standard safety latch against misuses 
• Delivery in ready-for-assembly modules 
• Protection against corrosion thanks to its Silvery Alkali Zinc 

surface coating

Areas of Use: With its ability to turn and turn, it is an aluminium 
accessory developed for tilt-and-turn window systems.
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YENİ

NEW

KALE ILGAZ KALE ARAL
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• Alkali çinko yüzey kaplaması 
• Çelikten imal edilmiş dişli mekanizma ile yüksek 

mukavemet
• Çelik göbek muhafazası 
• Conta baskısı ile ayarlanabilir kilit dili
• Vasistas makası bağlama özelliği
• Kol 90° döndürme ile kilit dillerinde 16,5 mm hareket 

mesafesi
• 1.600, 1.800 ve 2.000 boylarında 4 kilitleme noktası 

ile kapılarda kullanım ve eşsiz izolasyon imkânı
• Kullanım ve bakım kolaylığı

Kullanım alanları: Havalandırma pencereleri, standart 
pencereleri ve kapılarda kullanılabilir sistemdir. 

Areas of Use: It is a system which can be used for vent sash 
windows, and standard windows and doors. 

• Alkali zinc surface coating 
• High resistance achieved by a steel gear mechanism
• Steel centre guide  
• Lock bolts adjustable by using gasket pressures
• Tilt stay catch
• 16,5 mm movement distance on lock bolts by turning the 

arm at 90° 
• Use and unique insulation on doors with 4 locking points at 

a length of 1.600, 1.800 and 2.000 
• Ease of use and maintenance 

• Mekanizmanın modern tasarımı sayesinde, düşük kol 
kuvveti ile kilitleme imkânı

• Alt yöne hareket eden kilit dilleri sayesinde kanat 
sarkmasına izin vermeyen donanım

• Montaj ve bakım kolaylığı 
• 5 yıl garantili alkali çinko kaplama ile uzun süreli dayanım
• Kanca, sac malzemeden yapılan kanca karşılığı, ekstra 

sürgü ekleme seçeneği, sürgülü sistemde 10, sürgüsüz 
sistemde 9 noktadan kilitleme imkânı ile ileri güvenlik 
sistemi

• İstenilen conta baskısına göre ayarlanabilir kilit dili
• Avrupa standartlarına uygun 85mm ve 92mm silindir kol 

mesafesi
• Çarpma dilinin sağ-sol açılımda kullanılabilmesi için kolay 

yön değiştirme imkânı
• 2.100 mm boyunda ispanyolet ile 1.850 mm ve 2.400mm 

kanat yüksekliğinde kullanma imkânı
• Kilit montajı için açılacak kanal ölçüsü 16x230mm
• Kol Kare çubuk ölçüsü 8x8mm
• Kol Eksen mesafesi 28 ve 35mm

Kullanım alanları: Teras, balkon, bahçe gibi geniş açıklıklara 
cephesi olan mekânlarda kullanılabilir.

Areas of Use: It can be used on wide open spaces such as 
terraces, balconies, gardens.

• Lockability using low hand power thanks to the modern design 
of the mechanism

• Fittings that do not allow the casement sagging thanks to the 
lock bolts moving toward the bottom 

• Ease of assembly and maintenance  
• Long-term resistance thanks to its alkali zinc coating under 

warranty for 5 years
• Advance safety system with hooks, metal hook counterparts, 

options to add extra push-bolts including the ability to make 
a locking from 10 points on a sliding system and 9 points on a 
non-sliding system   

• Lock bolts adjustable according to the desired gasket pressure
• Cylinder arm’s ends of 85 mm and 92 mm in accordance with 

European standards 
• Ease of direction changeability so that strike bolts can be used 

for the tilt-and-turn system with an opening to the right and left 
• Ease of use at a casement height of 1.850 mm and 2.400 mm 

by using an espagnolette at a length of 2.100 mm
• Dimension of canals to be drilled for the assembly of the lock – 

16x230 mm
• Square arm size 8x8mm
• Arm Axis distance 28 and 35 mm

KANCALI KİLİTLİ KAPI
İSPANYOLETİ

KALE ARAL

KALE ARAL
HOOK-DOOR ESPAGNOLETTE

YENİ TEK AÇILIM
(PVC / AHŞAP / ALÜMİNYUM)

KALE ILGAZ

KALE ILGAZ
ONE-SIDE OPENING
(PVC / WOOD / ALUMINIUM)
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• PVC ve Ahşap profil kapı sistemleri için uygun tasarım
• Minimum kuvvetle kilitlenme
• Plastik gövdeli tasarım ile sağlam yapı
• Zıt çalışan eksantrik pimler ile daha güvenli
• Dikey zorlama ile açılmasına karşı emniyetli
• Mantar başlı pimler ile daha güvenli
• Avrupa standartlarına göre barel kol mesafesi
• Çarpma dilinin sağ/sol olarak kullanılma olanağı

• Appropriate design for PVC / Wood-section door systems 
• Lockable by a minimum force 
• Solid structure designed with a rubber body  
• Safer with reversely operated eccentric pins 
• Protection against openings using vertical forces 
• Safer thanks to poppet pins  
• Barrel arm’s distance in accordance with European standards
• Ability to use the strike bolt on the right/left 

Kullanım alanları: Teras, balkon, bahçe gibi geniş 
açıklıklara cephesi olan mekânlarda kullanılabilir.

Areas of Use: It can be used on wide open spaces such as 
terraces, balconies, gardens.

ZIT ÇALIŞAN KİLİTLİ
İSPANYOLET (PVC / AHŞAP / 
ALÜMİNYUM)

KALE ARAL

KALE ARAL
REVERSELY OPERATED LOCKS ESPAGNOLETTE
(PVC / WOOD / ALUMINIUM)
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• PVC, Alüminyum ve Ahşap profil kapı sistemleri için 
uygun tasarım

• Çelikten imal edilmiş dişli mekanizma ile yüksek 
mukavemet

• Zamak göbek muhafazası 
• Ekstra kilitleme mekanizması ile kol pozisyonu kanat açık 

veya kapalı konumda iken kolun hareketi kısıtlanabilme 
imkânı

• Kol eksen mesafesi: 30mm
• Kol kare çubuk ölçüsü: 7x7 mm
• 8-20μ alkali çinko yüzey kaplama

• Appropriate design for PVC, Aluminium and Wood-section 
door systems 

• High strength achieved by a steel gear mechanism
• Zamak body mechanism 
• Ability to restrict movements of arms with an extra locking 

mechanism when the casement is open /closed
• Arm axis distance: 30mm
• Square arm size: 7x7 mm
• 8-20μ alkali zinc surface coating
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Kullanım alanları: Teras, balkon, bahçe gibi geniş 
açıklıklara cephesi olan mekânlarda kullanılabilir. 

Areas of Use: It can be used on wide open spaces such as 
terraces, balconies, gardens. 

DERİN GÖBEKLİ KİLİTLENEBİLİR
İSPANYOLET (PVC / AHŞAP /
ALÜMİNYUM)

KALE DÜDEN

KALE DUDEN
LOCKABLE DEEP-HUB ESPAGNOLETTES
(PVC / WOOD / ALUMINIUM)

DELME DERİNLİĞİ / PERFORATION DEPTH 47mm

DELME DERİNLİĞİ / PERFORATION DEPTH 52mm
21
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• Dış cephe sistemlerinde kullanım
• 2.000 mm’ye kadar uygulama boyu
• 50 kg yük taşıyabilme kapasitesi
• Tüm parçalar paslanmaz çelik
• Sorunsuz, kolay, pratik montaj sistemi
• Ayrıntılarla ulaşılan mükemmellik
• Uluslararası kalite ve güvence

• Can be used on exterior facades 
• Length of Application for up to 2.000 mm
• Load-Bearing Capacity of 50 kilograms 
• All components are made of stainless steel
• Flawless, easy and practical assembly system
• Excellence achieved through details 
• International quality and assurance 

CEPHE MAKASI
KALE ATLAS

KALE ATLAS
FRICTION STAY 

Kullanım alanları: Dış cephesi cam giydirme olan 
binalarda kullanılabilir. 

Areas of Use: It can be used for buildings that have exterior 
glass-curtain walls.
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• PVC / Ahşap profil sistemleri için uygun tasarım
• Kilitli kapı, Tek Açılım pencere için aksesuar
• Çelik gövdesi ve plastik burcu ile geliştirilmiş 

tasarım sayesinde uzun yıllar sorunsuz çalışma
• Korozyonu önleyen dayanıklı kaplama ve boya
• Siyah, beyaz, maun, kahverengi, koyu kahverengi, 

açık kahverengi renk alternatifleri
• TS EN 13126-1 standartlarında çevrim testlerinden 

standartlarından onaylı

Kullanım alanları: Pencere sistemlerinde kullanılan 
sac menteşelerin hafif yük taşıyacak versiyonudur.

73’LÜK MENTEŞE
KALE SONORA

• Appropriate design for PVC / Wood-section systems 
• Accessory for locked doors and Single Tilt-and-Turn 

windows  
• It works flawlessly for long years thanks to its design 

developed with a steel body and plastic stopper
• Anti-corrosion coating and dyeing
• Various colour options – black, white, mahogany, brown, 

dark brown, light brown
• Approved under cycle tests in accordance with TS EN 

13126-1 STANDARDS

Areas of Use: It is the light load-bearing version of sheet 
hinges used for window systems. 

KALE SONORA
73’ HINGE

KALE SONORA
73’LÜK MENTEŞE / 73’HINGE
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• PVC / Ahşap profil sistemleri için uygun tasarım
• Kilitli kapı, Tek Açılım pencere için aksesuar
• 130 kg’a kadar kanat ağırlığı taşıma kapasitesi
• Çelik gövdesi ve plastik burcu ile geliştirilmiş tasarım 

sayesinde uzun yıllar sorunsuz çalışma
• Korozyonu önleyen dayanıklı kaplama ve boya
• Siyah, beyaz, maun, kahverengi, koyu kahverengi, açık 

kahverengi renk alternatifleri
• TS EN 13126-1 standartlarında çevrim testlerinden 

standartlarından onaylı

Kullanım alanları: Kapı ve pencere sistemlerinde kullanılan 
sac menteşelerin ağır yük taşıyacak versiyonudur. Kamu 
kuruluşlarında, okullarda ekstra güvenlik özelliği ile tercih 
edilmektedir. Aral Zıt çalışan İspanyolet ve Düden derin 
göbek İspanyolet için uygundur.

90’LIK MENTEŞE
KALE SONORA

• Appropriate design for PVC / Wood-section systems 
• Accessory for locked doors and Single Tilt-and-Turn windows  
• Casement weight carriage capacity of up to 130 kilograms 
• It works flawlessly for long years thanks to its design 

developed with a steel body and plastic stopper
• Anti-corrosion coating and dyeing
• Various colour options – black, white, mahogany, brown, dark 

brown, light brown
• Approved under cycle tests in accordance with TS EN 13126-1 

STANDARDS

Areas of Use: It is the heavy load-bearing version of sheet 
hinges used for door and window systems.  It is preferred by 
public premises and schools as it provides extra protection. It 
is appropriate for Aral Reversely operated Espagnolettes and 
Düden deep-hub Espagnolettes.

KALE SONORA
90’LIK MENTEŞE / 90’HINGE

KALE SONORA
90’ HINGE
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Genel Merkez | Head Office | Showroom: Vadistanbul, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No: 3-F/1-E Blok 34396 Sarıyer - İstanbul - Türkiye
Fabrika / Factory: Çerkezköy-Karaağaç OSB Mah. 103. Cad. No: 22 59510 Kapaklı-Tekirdağ-Türkiye
Telefon / Phone: 0212 705 80 00

www.kalekilit.com.tr    
info@kalekilit.com.tr

Kale Kapı Pencere bir Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş. markasıdır.   Kale Kapı Pencere is registered trademark of Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş.

Call Center / Çağrı Merkezi: 444 0 243

KALE DOOR WINDOW


