Birlik Tel Örme ve Çit San.Tic.Ltd.Ști
Merhaba;
Bu kataloğumuzda BİRLİK TEL’in geliștirdiği birçok tel çit modelleri ve ihtiyacınız olan tel
çit sistemleri ile firmamızın yurtiçi ve yurtdıșı pazarlar için geliștirdiği markaları bulacaksınız.
Toplumun her kesiminden insanların fark gözetilmeksizin iyi șeylere layık olduğu, azmin ve
bilgi birikimine dayalı çok çalıșmanın mutlaka bașarıya ulașacağı felsefesinden hareketle,
1992 yılında temelleri atılan șirketimiz, çalıșanlarına, müșterilerine, tedarikçilerine ve ilișki
içinde olduğu tüm kurum ve kișilere göstermiș olduğu saygı, sadakat ve özveri sayesinde
bu günlere gelmiștir.
25 yıldan fazla tel çit sektöründe kazanılan tecrübeler ıșığında elde edilen bilgi birikimi ile
takım çalıșmasından ayrılmayan ekibimiz, kurulușundan bu yana geçen zaman diliminde
ivmesini kaybetmeden kalifiye kadrosunu ve kapasitesini arttırmıș ve yıllık 1.400.000 m2
panel çit, kare panel çit, çit hasırı ve özel imalat panel çit sistemleri, 1.000.000 mt.tül
pirana panel çit, mızraklı panel çit, dikenli, yarasa ve kelebek desenli panel çitler, 6.500.000 mt.tül
düz hat mukavemetli jiletli çitler, 750.000 m2 kafes tel üretim kapasitesine sahip ve spesifik ürünler
üreten bir tesis haline gelmiștir.
Birçok büyük projeye, tasarımından teslimat ve montajına kadar, verdiği terminlere uyarak
imzasını atan Birlik Tel, Türkiye’de ve Dünya’da güvenilir ve aranır bir marka haline gelmiștir.
Hedefimiz; “Önce İnsan” felsefesinden, firma güvenilirliğinden ve ürün kalitesinden ödün
vermeden, bilgi ve teknolojinin önemini özümsemiș yetkin ve yaratıcı kadromuzu genișletip,
yatırımlarımızı sürdürerek Dünya’nın önde gelen Çit üreticilerinden biri olmaktır.
Dileriz; bugüne kadar elde ettiğimiz bașarılar ve deneyimler, hedeflediğimiz amaçların
gerçekleșmesinde yol gösterici olur.
Saygılarımızla

Birlik Tel Wire Netting & Fence Ind. Trade Co.Ltd.
Hello,
In this catalogue you will find many wire fence models developed by BİRLİK TEL in addition
to wire fence systems you need, along with the brands developed by our company for
domestic and foreign markets.
Founded in 1992, our company has reached today thanks to its self-devotion, loyalty
and respect shown to its employees, customers, suppliers and all contacted institutions
and individuals with philosophy that every person from different sections of the society
deserves good things indiscriminatingly and achievement can absolutely be obtained by
working hard based on information and determination.
Having adopted team work with accumulation of knowledge in the light of experiences
gained in wire fence sector for more than 25 years, our team increased its capacity
by extending its qualified staff and by preserving its momentum since its foundation and
has become an establishment that annually manufactures 1.400.000 m2 panel fence,
square panel fence, fence mat and special production panel fence systems, 1.000.000 running
meter of piranha panel fence, spear panel fence, barbed fence, bat fence panel and butterfly fence
panel, 6.500.000 running meter of straight high-strength razor fence, 750.000 m2 wire
netting manufacture capacity in addition to manufacture of specific products.
Having left its mark on many great projects from design stage to delivery and assembly
in accordance with promised deadlines, Birlik Tel has become a reliable and demanded
brand within Turkey and throughout the world.
Our purpose is to become one of the prominent Fence manufacturers of the world
by extending our creative and competent team that has internalized significance of
information and technology, based on our “People First” philosophy, without sacrificing
our company’s reliability and product quality.
We hope the achievements and experiences we have acquired until this day will become
the guiding light in realization of our purposes.
Yours sincerely
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bi’renk
kattık
sıradıșı
bi’konsept

bahçeniz için
yeni bi’çim

“yenilikte öncü”

yeni
bi’bakıș

bi’katkıda
bizden
bi’estetik,
bi’güvenlik

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.

Adını savunma çitlerinden alır.
Savunma anlamına gelir.
Birlik telin yurt içi ve yurtdışı pazarlar
için geliştirdiği markalardan biridir.
Dünyanın ilk ve tek dekoratif savunma çitidir.

Adını dekoratif panel çitten alır.
Dekoratif çit anlamına gelir.
Birlik Tel’ in yurt içi ve yurtdışı
pazarlar için geliştirdiği markalardan biridir.

Adını ekonomik çitlerden alır.
Ekonomik çit anlamına gelir.
Birlik Tel'in yurt içi ve yurtdışı pazarlar
için geliştirdiği markalardan biridir.

Birleşik çit anlamına gelir.
Şekil verilmiş sacların panel
çit ile birleşmesinden meydana
gelen Birlik Tel' in yurtiçi ve
yurtdışı pazarlar için geliştirmiş
olduğu tescilli markalarından bir tanesidir.
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Daha Estetik Güvenlik

More Aesthetical Security
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Adını Pirana desenleri verilmiș sacın panel çit ile birleșmesinden
alır. Pirana Panel Çit Birlik Tel’ in yurtiçi ve yurtdıșı pazarlar için
geliștirmiș olduğu yeni bir üründür. Dünyanın ilk mukavemetli
Pirana panel çiti. Estetiği ve güvenliği bir arada sunduğumuz
yepyeni bir ürün. Mukavemet verilmiș geniș Pirana yüzeyi ve panel
çitin yataydaki çubuk telleriyle birleștirilmesinden meydana gelen
sıra dıșı bir konsept. Rijit durușu, sağlam yapısı ve Piranaların
panel ile birlikte boyanması sebebiyle estetik ve uzun ömürlü bir
ürün.

Pirana Panel Çit-Eğri

Piranha Panel Fence-Curved
It is named after the combination of panel fence and sheet with
Piranha pattern. Piranha Panel Fence is a new product developed
by Birlik Tel for and foreign markets. World’s first high-strength
Piranha panel domestic fence. A brand new product, which offers
aesthetics and security together. An extraordinary concept
created by combination of horizontal rod wires with strengthened
wide Piranha surface and panel fence. It is an aesthetic and longlife product thanks to its rigid stance, durable structure and the
fact that the panel and Piranhas are painted together.
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Neden Pirana Panel Çit?
Why Piranha Panel Fence?
YENİ
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•
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Estetiktir, çevreye uyumludur
Caydırıcıdır, keskin Piranaları sayesinde tırmanmayı engeller
Sağlam bir yapısı vardır, bükümlüdür ve panelin yataydaki
çubuklarına montaj edilir
Sarkma yapmaz, rijit bir durușa sahiptir
Yekparedir, Tüm sistem aynı anda üretilir ve montaj edilir.
Muadili yoktur, jiletli tele göre 5 kat sac genișliğine ve 2 kat sac
kalınlığına sahiptir.
Ekonomiktir,
Uzun ömürlüdür
Hızlı, Kolay ve maliyetsiz montaj
Bakım gerektirmez
Sökülüp takılabilir

NEW

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

It is aesthetical, in compliance with the environment.
It is deterrent, sharp Piranhas prevent climbing.
Strong structure with twists. Mounted to horizontal rods of the panel.
Does not sag, has rigid stance.
One-piece, whole system is produced and assembled at the same
time.
It has no equivalent; it has 5 times the sheet width and 2 times the
sheet thickness when compared to razor wire.
Economical,
Long Life
Fast, easy and no-cost assembly
No maintenance
Demountable.
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İmalat kalitesi kadar montaj kalitesine de önem veren firmamız,
montaj kolaylığı ve sağlamlığı için yeni özel tasarım bağlantı
elemanları, Flanș ve panel çit yatay çubuklarına önceden montajı
yapılan Pirana desenleri sayesinde, kolay, sağlam, estetik, güvenli
ve uzun ömürlü uygulamalar yapma imkanı sunmaktadır.
Pirana Panel Çit Sistemleri , genellikle fabrikalar, villalar, siteler,
havaalanları, askeriye gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.
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Our company places importance on the manufacturing quality as well as the assembly quality and
allows easy, solid, aesthetical, reliable and long-life applications thanks to its Piranha patterns which
are pre-mounted on new and specially designed panel fence horizontal rods, flanges and
connection elements to ensure durability and ease of assembly.
Piranha Panel Fence Systems are used in many fields mainly including factories, villas, building
complexes, airfields and military sector.
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Yarasa Panel Çit
Bat Panel Fence

Birlikte Daha Güvendesiniz…

Together, You Are Safer...

Adını yarasa desenleri verilmiș sacın panel çit ile birleșmesinden alır. Yarasa Panel Çit Birlik Tel’ in yurtiçi ve yurtdıșı pazarlar
için geliștirmiș olduğu yeni bir üründür. Dünyanın ilk mukavemetli yarasa panel çiti. Estetiği ve güvenliği bir arada sunduğumuz
yepyeni bir ürün. Mukavemet verilmiș geniș keskin yüzeyi ve panel çitin yataydaki çubuk telleriyle birleștirilmesinden meydana
gelen sıra dıșı bir konsept. Rijit durușu, sağlam yapısı ve yarasa desenli keskin sacın panel çit ile birlikte boyanması sebebiyle
estetik ve uzun ömürlü bir ürün.

It is named after the combination of panel fence and sheet with bat pattern. Bat Panel Fence is a new product developed
by Birlik Tel for domestic and foreign markets. World’s first high-strength bat panel fence. A brand new product, which offers
aesthetics and security together. An extraordinary concept created by combination of horizontal rod wires with strengthened
wide sharp surface and panel fence. It is an aesthetic and long-life product thanks to its rigid stance, durable structure and the
fact that the panel fence and bat patterned sharp sheet are painted together.

12

YENİ
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Neden yarasa panel çit?

NEW

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estetiktir ve çevreye uyumludur
Caydırıcıdır, keskin yarasa desenleri sayesinde tırmanmayı engeller
Sağlam bir yapısı vardır, Panelin yataydaki çubuklarına montaj edilir
Sarkma yapmaz, rijit bir durușa sahiptir
Yekparedir, Tüm sistem aynı anda üretilir ve montaj edilir.
Muadili yoktur, jiletli tele göre 3 kat sac genișliğine ve 2 kat sac kalınlığına sahiptir.
Ekonomiktir
Uzun ömürlüdür
Hızlı, Kolay ve maliyetsiz montaj
Bakım gerektirmez
Sökülüp takılabilir

•
•
•
•
•
•

It is aesthetical and is in compliance with the environment.
It is deterrent, sharp bat patterns prevent climbing.
Strong structure. Mounted to horizontal rods of the panel.
Does not sag, has rigid stance.
One-piece, whole system is produced and assembled at the same time.
It has no equivalent; it has 3 times the sheet width and 2 times the sheet thickness when
compared to razor wire.
Economical
Long Life
Fast, easy and no-cost assembly
No maintenance
Demountable.

•
•
•
•
•

Why bat panel fence?
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Mızraklı Panel Çit
Adını Mızrak desenleri verilmiș sacın
panel çit ile birleșmesinden alır. Mızraklı
Panel Çit Birlik Tel’ in yurtiçi ve yurtdıșı
pazarlar için geliștirmiș olduğu yeni
bir üründür. Dünyanın ilk mukavemetli
Mızraklı panel çiti. Estetiği ve güvenliği
bir arada sunduğumuz yepyeni bir ürün.
Mukavemet verilmiș geniș Mızrak yüzeyi
ve panel çitin yataydaki çubuk telleriyle
birleștirilmesinden meydana gelen sıra
dıșı bir konsept. Rijit durușu, sağlam
yapısı ve dikenlerin panel ile birlikte
boyanması sebebiyle estetik ve uzun
ömürlü bir ürün.

Spear Panel Fence

Doğayla Bütünleșen Koruma

Protection In Harmony With The Nature

It is named after the combination
of panel fence and sheet with
Spear pattern. Spear Panel
Fence is a new product developed
by Birlik Tel for domestic and
foreign markets. World’s first highstrength Spear panel fence. A
brand new product, which offers
aesthetics and security together.
An extraordinary concept created
by combination of horizontal rod
wires with strengthened wide
Spear surface and panel fence.
It is an aesthetic and long-life
product thanks to its rigid stance,
durable structure and the fact that
the panel and barb are painted
together.
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Neden mızraklı panel çit?
Why spear panel fence?
YENİ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estetiktir, çevreye uyumludur
Caydırıcıdır, keskin Mızrakları sayesinde tırmanmayı engeller
Sağlam bir yapısı vardır, bükümlüdür ve panelin yataydaki
çubuklarına montaj edilir
Sarkma yapmaz, rijit bir durușa sahiptir
Yekparedir, Tüm sistem aynı anda üretilir ve montaj edilir.
Muadili yoktur, jiletli tele göre 4 kat sac genișliğine ve 2 kat sac
kalınlığına sahiptir.
Ekonomiktir,
Uzun ömürlüdür
Hızlı, Kolay ve maliyetsiz montaj
Bakım gerektirmez
Sökülüp takılabilir

NEW

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

It is aesthetical, in compliance with the environment.
It is deterrent, sharp spears prevent climbing.
Strong structure with twists. Mounted to horizontal rods of the panel.
Does not sag, has rigid stance.
One-piece, whole system is produced and assembled at the same
time.
It has no equivalent; it has 4 times the sheet width and 2 times the
sheet thickness when compared to razor wire.
Economical,
Long Life
Fast, easy and no-cost assembly
No maintenance
Demountable.
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Lalezar Panel Çit
Çitler Çiçek Açtı...

Fences Become Flowers...

Lalezar (Laleli Panel Çit) Birlik Tel’in yurt içi ve yurt dıșı pazarlar için
geliștirdiği yeni bir marka ve yeni bir üründür. Lale desenleri verilmiș
galvanizli sacın mukavemet kazandırılarak panel çitin yatay telleriyle
birleștirilmesinden meydana gelen sıradıșı bir konsept. Lale, naifliğiyle
göz kamaștıran bir çiçektir, bu naiflikteki çiçeğin deseniyle özel mülklerinizi
göz kamaștırıcı ve daha da anlamlı hale getiriyoruz.

Tulip Panel Fence
Lalezar (Tulip Panel Fence) is a new brand and product of Birlik Tel,
developed for domestic and foreign markets. It is an extraordinary
concept created by increasing the strength of the galvanized sheet with
tulip patterns and combining with panel fence's horizontal wires. Tulip is
a flower that dazzles with its innocence, and we are making your private
properties more meaningful and attractive with the pattern of such a naive
flower.
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YENİ

Neden Lalezar Panel Çit?
Why Tulip Panel Fence?

21
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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Estetiktir ve çevreye uyumludur
Caydırıcıdır, lale desenleri sayesinde tırmanmayı engeller
Sağlam bir yapısı vardır, Panelin yataydaki çubuklarına montaj edilir
Sarkma yapmaz, rijit bir durușa sahiptir
Yekparedir, Tüm sistem aynı anda üretilir ve montaj edilir.
Muadili yoktur, jiletli tele göre 5 kat sac genișliğine ve 2 kat sac kalınlığına sahiptir.
Ekonomiktir
Uzun ömürlüdür
Hızlı, Kolay ve maliyetsiz montaj
Bakım gerektirmez
Sökülüp takılabilir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

It is aesthetical and is in compliance with the environment.
It is deterrent, tulip patterns prevent climbing.
Strong structure. Mounted to horizontal rods of the panel.
Does not sag, has rigid stance.
One-piece, whole system is produced and assembled at the same time.
It has no equivalent; it has 5 times the sheet width and 2 times the sheet thickness when compared to razor wire.
Economical
Long Life
Fast, easy and no-cost assembly
No maintenance
Demountable.

NEW
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Birlik Tel, bu katalogda belirtilen ürün teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin değiștirme hakkını saklı tutar.
The “Birlik Tel” Company reserves the right to change technical terms and conditions on catalog products at any time without prior notice.
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4.50 - 5.50 MM
(± 0.2 mm)
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BOYA

4.50 - 5.50 MM
(± 0.2 mm)

50X150
50X70
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ELEKTRO STATİK POLYESTER

16

2

17

KAPAK

PANEL ÇİT BÜKÜM
DERİNLİĞİ

50X150
50X70

1000

16

NYLON 6 UV

PANEL ÇİT BÜKÜM
SAYISI

3

4.50 - 5.50 MM
(± 0.2 mm)

15

KLİPS

(L) PANEL ÇİT
GENİŞ. (MM)

1500

1200

9

14

KAVRAMALI METAL VE NYLON 6 UV KILIFLI

(H) PANEL ÇİT
YÜKS. (MM)

4.50 - 5.50 MM
(± 0.2 mm)

50X150
50X70
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BÜKÜM ŞEKLİ VE
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2

2
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M FORM

KLİPS

4.50 - 5.50 MM
(± 0.2 mm)

10

SAC KALINLIĞI
(MM)

BÜKÜM ŞEKLİ VE
DERİNLİĞİ

11

4 MM

50X150
50X70

M FORM

2

9

SICAK DALD. GALVANİZ
1.00 mm (± 0.20 mm)

SAC KALINLIĞI
(MM)

1000

800

SICAK DALD. GALVANİZ
1.00 mm (± 0.20 mm)

4.50 - 5.50 MM
(± 0.2 mm)

8

FLANŞ (MM)

FLANŞ (MM)

9

120X120X4

50X150
50X70

7

120X120X4

PROFİL KAPLAMA

2

SICAK DALDIRMA GALVANİZ
100gr/m2

800

500

6

PROFİL KAPLAMA

PROFİL EBATI
(MM)

4.50 - 5.50 MM
(± 0.2 mm)

50X50X1.5 (± 0.2 mm)

6

48

50X150
50X70

35 MM

1

2500

500

5

SICAK DALDIRMA GALVANİZ
100gr/m2

4

PROFİL EBATI
(MM)

3

50X50X1.5 (± 0.2 mm)

2

BOYUN BÜKÜMÜ

1

22.5 CM - 45O

18

(H) PROFİL
YÜKSEKLİK (MM)

17

PANEL ÇİT
KAPLAMA

16

SICAK DALDIRMA GALVANİZ

15

PANEL ÇİT Ø TEL
KALINLIĞI

14

PANEL ÇİT YATAY
TEL SAYISI

13

PANEL ÇİT DİKEY
TEL SAYISI

12

GÖZ ARALIKLARI
(MM)

11

ELEKTRO STATİK POLYESTER

10

NYLON 6 UV

9

KAVRAMALI METAL VE NYLON 6 UV KILIFLI

8

(H) PROFİL
YÜKSEKLİK (MM)

PANEL ÇİT BÜKÜM
DERİNLİĞİ

7

PİRANA-YARASA-MIZRAKLI-LALEZAR PANEL ÇİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ-EĞTİ / PIRANHA-BAT-SPEAR-TULIP PANEL FENCE TECHNICAL PROPERTIES-CURVED
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5
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4
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3
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2
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(MM)

1
(H) PANEL ÇİT
YÜKS. (MM)

PİRANA-YARASA-MIZRAKLI-LALEZAR PANEL ÇİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PIRANHA-BAT-SPEAR-TULIP PANEL FENCE TECHNICAL PROPERTIES
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Yeni bi'bakıș.
Çamçit Birlik Tel’in yurt içi ve yurt dıșı pazarlar için
geliștirdiği yeni bir marka ve yeni bir üründür. Özel mülklerinizde mahremiyetinizi korumak ve doğal bir ortam
olușturmak için yepyeni ideal bir çözüm. İçinde kullanılan
Pvc kaplı kafes tel sayesinde hiç bir konstrüksiyona
ihtiyaç duyulmadan kendi bașına uygulanabilen Çamçit,
ayrıca estetiği ve güvenliği bir arada sunduğumuz Pirana
Panel Çit, Lalezar (Laleli Panel Çit), MotifÇit (Motifli Panel
Çit), Mızraklı Panel Çit, Yarasa Panel Çit, Dikenli Panel
Çit, Kelebekli Panel Çit Sistemleri ile birlikte çok daha șık
ve güvenli yapılar olușturmanızı sağlar.

A new view
Pine fence (Shaped Fence) is a new brand and product of Birlik Tel, developed for domestic and foreign markets. A brand
new ideal solution to protect your privacy in your private properties and create a natural environment. Shaped Fence, which
can be applied together with many other fence systems or as a standalone solution, provides you with more attractive and
secure buildings together with Piranha Panel Fence, Lalezar (Tulip Panel Fence), Motif Çit (Motif Panel Fence), Spear Panel
Fence, Bat Panel Fence, Barbed Panel Fence, Butterfly Panel Fence Systems.
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•
•

Neden ÇamÇit?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estetiktir, çevreye uyumludur,
Pvc kafes telli olması sebebiyle herhangi bir konstrüksiyona ihtiyaç
duyulmadan tek bașına uygulanabilir,
Pirana Panel Çit, Lalezar (Laleli Panel Çit), MotifÇit (Motifli Panel Çit),
Mızraklı Panel Çit ve Yarasa Panel Çit Sistemleri ile birlikte
kullanıldığında çok daha șık ve güvenli yapılar olușturmanızı sağlar.
Sarkma yapmaz, rijit bir durușa sahiptir,
Yekparedir, Tüm sistem aynı anda üretilir ve montaj edilir,
Görüntüyü keser,
Alev almaz,
UV dayanımlıdır,
Ekonomiktir,
Uzun ömürlüdür,
Hızlı, Kolay ve maliyetsiz montaj.
Bakım gerektirmez.
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Why Pine Fence?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

It is aesthetical, in compliance with the environment.
It has a rigid stance, does not sag when used wit panel fence systems.
One-piece, whole system is produced and assembled at the same time.
It disrupts the visibility.
Nonflammable
UV-Resistant
Economical,
Long Life
Fast, easy and no-cost assembly
No maintenance
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Single Rod Panel Çit
Adını bükümündeki tek tel sayısından almıștır. Tek çubuk anlamına
gelmektedir. Tüm Birlik Tel modellerinde olduğu gibi güvenliği ve
estetiği arttırmak için tasarlanmıștır.

Single Rod Panel Fence
It is named after the number of single wires on its twist. It means
single rod. It is designed to improve safety and aesthetics like in all
Birlik Tel models.
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Why Single Rod Panel Fence?
9

10

2

50X150
50X70

7

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

500

760

2

50X150
50X70

9

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

800

960

2

50X150
50X70

10

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

1000

1160

2

50X150
50X70

12

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

1200

14

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

1500

3

50X150
50X70

48

460

1460

11

12

13

14

1960

4

50X150
50X70

19

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

2000

2400

4

50X150
50X70

22

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

2450

15

16

KAPAK

8

KAVRAMALI METAL VE NYLON 6 UV KILIFLI

7

120X120X4

6

100gr/m2

5

(MM)

4

50X50X1.5 (± 0.2 mm)

3

KAPLAMA

2

GÖZ ARALIKLARI
(MM)

1

35 MM

It is aesthetical and is in compliance with the environment.
It is durable.
Does not sag, has rigid stance.
Economical
Long Life
Fast and easy assembly
No maintenance
Demountable.

SAYISI

•
•
•
•
•
•
•
•

2500

Estetiktir ve çevreye uyumludur
Sağlamdır
Sarkma yapmaz, rijit bir durușa sahiptir
Ekonomiktir
Uzun ömürlüdür
Hızlı ve Kolay montaj
Bakım gerektirmez
Sökülüp takılabilir.

YÜKS. (MM)

Neden Single Rod Panel Çit?
•
•
•
•
•
•
•
•
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Birlik Tel, bu katalogda belirtilen ürün teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin değiștirme hakkını saklı tutar.
The “Birlik Tel” Company reserves the right to change technical terms and conditions on catalog products at any time without prior notice.
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Double Rod Panel Çit

Adını bükümündeki çift tel sayısından
almıștır. Çift çubuk anlamına gelmektedir.
Tüm Birlik Tel modellerinde olduğu
gibi güvenliği ve estetiği arttırmak için
tasarlanmıștır.
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Double Rod Panel Fence

It is named after the number of double
wires on its twist. It means double rod.
It is designed to improve safety and
aesthetics like in all Birlik Tel models.
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Neden Double Rod Panel Çit?
•
•
•
•
•
•
•
•

Estetiktir ve çevreye uyumludur
Sağlamdır
Sarkma yapmaz, rijit bir durușa sahiptir
Ekonomiktir
Uzun ömürlüdür
Hızlı ve Kolay montaj
Bakım gerektirmez
Sökülüp takılabilir.
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Why Double Rod Panel Fence?
•
•
•
•
•
•
•
•

It is aesthetical and is in compliance with the environment.
It is durable.
Does not sag, has rigid stance.
Economical
Long Life
Fast and easy assembly
No maintenance
Demountable.

Birlik Tel, bu katalogda belirtilen ürün teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin değiștirme hakkını saklı tutar.
The “Birlik Tel” Company reserves the right to change technical terms and conditions on catalog products at any time without prior notice.
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Kare Panel Çit
Adını eșit göz aralıklarıyla puntalanmıș tellerden
alır. Tüm Birlik Tel modellerinde olduğu gibi
güvenliği ve estetiği arttırmak için tasarlanmıștır.
Bükümlü ve bükümsüz üretilebilir. İstenilirse
tek bașına istenilirse köșebent çerçeve ile
kullanılabilir.

Square Panel Fence
It is named after the wires centered by equal
hole spacings. It is designed to improve safety
and aesthetics like in all Birlik Tel models. It
can be manufactured with or without twists.
Optionally, it can be used on its own or together
with the bracket frame.
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Kare Panel Çit
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10

10

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

500

760

2

50X150
50X70

15

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

800

960

2

50X150
50X70

18

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

1000

1160

2

50X150
50X70

22

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

1200

28

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

1500

3

50X150
50X70

48

50X150
50X70

35 MM

2

2500

460

1460

11

12

13

14

1960

4

50X150
50X70

38

4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

2000

2400

4

50X150
50X70
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4 - 6 MM
(± 0.2 mm)

2450

15

16

KAPAK

9

KAVRAMALI METAL VE NYLON 6 UV KILIFLI

8

120X120X4

7

100gr/m2

6

(MM)

5

50X50X1.5 (± 0.2 mm)

4

SAYISI

3

KAPLAMA

2

GÖZ ARALIKLARI
(MM)

1

Kare Panel Çit

YÜKS. (MM)
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Birlik Tel, bu katalogda belirtilen ürün teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin değiștirme hakkını saklı tutar.
The “Birlik Tel” Company reserves the right to change technical terms and conditions on catalog products at any time without prior notice.
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Ekonomik Çitler

Economical Fences

Ekonomik ve uzun ömürlü çitlerdir.
Ekonomik Çitler genellikle araziler, top sahaları, șantiyeler, kara yolları ve
askeriyede kullanılmaktadır. Ayrıca Mimari tasarımlarda da kullanılmaktadır.

Top Sahası Uygulamaları

They are economical and long-life
fences.
Economical Fences are usually used
for lands, game fields, work sites,
highways and military sector. Moreover,
they are used in architectural designs.

Game Field
Applications
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Köșebent Çerçeveli
Kafes Tel Uygulamaları
Bracket Framed Wire Netting
Applications

J9 Uygulamaları
J9 Applications

Boru Direkli
Kafes Tel Uygulamaları
Pipe Post
Wire Netting Applications
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Kapılar
Farklı ebatlarda, kayar ve kanatlı panel çit kapılar, kafes telli kapılar, ferforje kapılar ve sanayi kapıları, üretimi
yapan firmamız aynı zamanda özel projeye uygun kapı imalatı da yapmaktadır.
Tüm kapı modellerine otomatik motor sistemi uygulanabilmektedir. Ayrıca kepenkli ve endüstriyel kapı
uygulamalarımızda mevcuttur.

Doors
Our company carries out manufacturing of doors for special
projects in addition to sliding and winged panel fence doors,
wire netting doors, wrought iron doors and industrial doors at
different dimensions.
Automated motor system can be applied for all of our door
models. Moreover, we offer rolling door and industrial door
applications.
•

SÜRGÜLÜ KAPILAR / SLIDING DOORS

•

KANATLI KAPILAR / WINGED DOORS

•

PERSONEL KAPILARI / PERSONNEL DOORS

•

ENDÜSTRİYEL KAPILAR / INDUSTRIAL DOORS
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Our Production Course

Üretim Parkurumuz
Arge çalıșmalarına önem veren firmamız birçok ürünün üretimi için yeni makinalar tasarlamıș ve makine parkurunu son teknoloji
makinalarla donatmıștır.
Ve bugün..
Yıllık 1.400.000 m2 panel çit, kare panel çit, çit hasırı ve özel imalat panel çit sistemleri, 1.000.000 mt.tül pirana panel çit, mızraklı panel çit,
dikenli, yarasa ve kelebek desenli panel çitler, 6.500.000 mt.tül düz hat mukavemetli jiletli çitler, 750.000 m2 kafes tel üretim kapasitesine
sahip ve spesifik ürünler üreten bir tesis haline gelmiștir.

Having placed importance on R&D works, our company has designed new machines to manufacture many products and
equipped its machine park with the state of the art machines.
And today...
Our company has become an establishment that annually manufactures 1.400.000 m2 panel fence, square panel fence, fence
mat and special production panel fence systems, 1.000.000 running meter of piranha panel fence, spear panel fence, barbed fence,
bat fence panel and butterfly fence panel, 6.500.000 running meter of straight high-strength razor fence, 750.000 m2 wire netting
manufacture capacity in addition to manufacture of specific products.
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