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HAKKIMIZDA
ABOUT US

1972 Yılında Karabağlar’da Bekir DEMİR tarafından torna atölyesi olarak temelleri atılan şirketimiz,
uzunca bir süre faaliyetini bu şekilde sürdürmüştür. 2001 yılında bayrağı devralan genel müdürümüz
sayın Cihan Demir, Demirsan Metal olarak demir ticaretine atılıp, şirketimiz adına yeni bir sayfa açmıştır.
İlk yıllarında madeni eşya sektöründe ki müşterilerine boru ve profil tedarik ederek varlığını sürdürmüş
olan şirketimiz , 2009 yılında ürün çeşitliliği ve yeni yatırımlar adına torbalı / pancar da ki yeni deposuna
taşınmıştır. Faaliyetlerini yassı mamül üzerine yoğunlaştıran şirketimiz, depolama hizmetiyle sınırlı
kalmayıp yassı mamüllere form ve şekil vermek adına makineleşme kararı almıştır. Buna mukabil kapasite artırımı ve de metrekare hacmi yetersizliğinden dolayı, şuan bulunduğumuz pancar O.S.B. bulunan
tesisimizin yapımı 2014 yılında tamamlanmış olup 8.000 mt.kare alanlı fabrikamız siz müşterilerimize
daha hızlı ve daha iyi hizmet vermek amacı ile devreye alınmıstır. Sırasıyla inşaat,tarım,makine ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren ana üreticilere,çeşitli kalite ve ebatlarda işlenmiş yarı mamül desteği
hizmeti sunmaktayız bunun yanı sıra inşaat sektörü için alçıpan profili ve destek sacı üretim hatlarımız
devreye girmiştir. Şirketimiz her geçen gün büyüyen; sürekli kendini geliştiren kadrosuyla; Gelişen ve
değişen dünyamızdaki sanayi üretimlerini yakından takip ederek bu değişime ayak uydurabilecek yapı ve
araştırmaya açık bilgi ve deneyimimizle hizmet vermeye devam edecektir.

1972 on the basis of a lathe workshop by Bekir DEMİR thrown in Karabaglar, our company has continued
to operate in this way for a long time. The number of our general manager took over the flag in 2001, Cihan
Demir, Demirsan thrown to the metal as iron trade, has opened a new page in the name of our company.
In the early years of the hardware industry, our company has maintained its presence by supplying its
customers pipes and profiles, product variety and new investments in 2009 on behalf of bag / beet has
moved to a new warehouse in. Our company is concentrating on the activities of flat products, flat products
in order to give form and shape, but not limited to the storage service to be able to mechanization decision
almıştır.b stable due to lack of capacity expansion and volume of the square, we found that beet OSB
located in our plant construction was completed in 2014, our factory is 8,000 mt.kar the area you have
been commissioned with the aim of providing faster and better service to our customers. Respectively,
construction, agriculture, machinery and the main manufacturer operating in the automotive industry, a
variety of quality and size of processed semi-finished products support services offer are our as well as
the profile of the drywall for the construction industry and the support plate production line has been activated. Our company is growing with each passing day; continuous self-improvement team; Following
closely in developing and manufacturing industry in our changing world structure that can adapt to this
change and will continue to serve our public information and research experience.

www.demirsanmetal.com.tr

PROFİL METAL. İNŞ. TURZ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

ALÇI LEVHA PROFİLLERİ / GYPSUM BOARD PROFİLES
TAVAN U PROFİLİ & TAVAN C PROFİLİ (Ceiling U Profile & Ceiling C Profile)
Tavan U ve Tavan C Profilleri sıcak daldırma galvanizden üretilmektedir.
Tavan U Profilleri alçı levha asma tavan yapımında kullanılan metal taşıyıcılardır
Her türlü iç mekan tavanlarında kullanılabilir.
Elektrik ve sıhhi tesisat malzemelerinin kolayca döşenmesini sağlar. .
Tesisatları gizlemesi nedeniyle estetiktir.
Depreme karşı dayanıklıdır.
Alçıpan bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemleri bileşeni olarak, standart ve ekonomik seri
şeklinde üretilir.
İstenilen ölçülerde 6 mt boyunda üretilir Standart Ölçü 3 Mt. dir
Geniş ürün yelpazemizde dilediğiniz ölçüde profil ve aksesuarı bulabilirsiniz.

Ceiling U and Ceiling C Profiles are produced from hot galvanized Steel.
Ceiling U Profiles are a steel holder which are using for ceiling applications
It can be used on all types of interior ceilings
It provides easy laying of electrical and plumbing materials.
It is esthetically, because it hides all cables.
It is earthquake-resistant
Standart lenght is 3 mete
It can be produced as 6 meter according your request
Demirsan Metal offers a wide range of various profiles and accessories.

ÜRÜN ADI
Desc. Of Goods
22

TAVAN U PROFİLİ

3 mt

KALINLIK (mm)
BOYUTLAR
Thickness (mm)
0,40 - 0,60 mm

22x28x22

UZUNLUK
3 mt.

AĞIRLIK Kg/mt. AMBALAJ (Ad.)
Weight Kg/mt. Packing (Piece)
0,223 - 0,334

24 Adet

28

ÜRÜN ADI
Desc. Of Goods

5

KALINLIK (mm)
BOYUTLAR
Thickness (mm)

UZUNLUK

AĞIRLIK Kg/mt. AMBALAJ (Ad.)
Weight Kg/mt. Packing (Piece)

27
3 mt

TAVAN C PROFİLİ

0,45 - 0,60 mm

5/27x60x27/5

3 mt.

0,434 - 0,579

12 Adet

60
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ALÇI LEVHA PROFİLLERİ / GYPSUM BOARD PROFİLES
DUVAR U PROFİLİ & DUVAR C PROFİLİ (Wall U Profile & Wall C Profile)
Duvar U ve Duvar C Profilleri sıcak daldırma galvanizden üretilmektedir.
Duvar U Profilleri Alçı levha bölme duvar yapımında kurulan metal konstrüksiyonda taşıyıcı görevi gören Duvar C
profillerinin ve bölme duvarların terazide durmasını sağlayan taşıyıcı olmayan profillerdir.
Duvar C Profilleri alçı levha bölme duvar yapımında kurulan taşıyıcı profillerdir.
Her türlü iç mekan duvarlarında kullanılabilir.
Depreme karşı dayanıklıdır.
Alçıpan bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemleri bileşeni olarak, standart ve ekonomik seri
şeklinde üretilir.
İstenilen ölçülerde 6 mt boyunda üretilir Standart Ölçü 3 Mt. dir
Geniş ürün yelpazemizde dilediğiniz ölçüde profil ve aksesuarı bulabilirsiniz.
Wall U and Wall C Profiles are produced from hot galvanized Steel.
Wall U Profiles are a steel holder which are using for Gypsum Board Walls. It provides a perfect balance.
It can be used on all types of interior ceilings.
It is earthquake-resistant
Standart lenght is 3 mete
It can be produced as 6 meter according your request
Demirsan Metal offers a wide range of various profiles and accessories.
ÜRÜN ADI
Desc. Of Goods

27

3 mt

50

27
3 mt

75

28
3 mt

100

KALINLIK (mm)
BOYUTLAR
Thickness (mm)

UZUNLUK

AĞIRLIK Kg/mt. AMBALAJ (Ad.)
Weight Kg/mt. Packing (Piece)

DUVAR U 50
Wall U 50

0,40 - 0,50 mm

27x50x27

3 mt.

0,333 - 0,416

12 Adet

DUVAR U 75
Wall U 75

0,40 - 0,50 mm

27x75x27

3 mt.

0,411 - 0,514

12 Adet

DUVAR U 100
Wall U 100

0,40 - 0,50 mm

28x100x28

3 mt.

0,487 - 0,608

12 Adet

DUVAR C 50
Wall C 50

0,45 - 0,60 mm

5/35x49x35/5

3 mt.

0,498 - 0,664

12 Adet

DUVAR C 75
Wall C 75

0,45 - 0,60 mm

5/35x74x35/5

3 mt.

0,583 - 0,777

12 Adet

DUVAR C 100
Wall C 100

0,45 - 0,60 mm

5/42x99x42/5

3 mt.

0,671 - 0,895

8 Adet

DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ
Corner Beads Profiles

0,25 - 0,35 mm

20x20

3 mt.

0,07 - 0,09

50 Adet

BAKLAVA DİLİMLİ KÖŞE
Plaster Profiles

0,35 - 0,50 mm

35x35

3 mt.

0,08 - 0,12

25 Adet

5
35
3 mt

49
5
35
74

3 mt
5
42
99

3 mt

20

3 mt
3 mt
35

35
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ROLFORM HATTI:

Rollforming teknolojisi yeni bir teknolojidir.
Roll form (rulo şekillendirme), genellikle rulo haldeki sacın, ardışık dizilmiş dönen merdanelerin ve kalıplarının
arasından geçirilerek istenen kesit ölçülerine ulaşılıncaya kadar, aşamalı büyük ölçekli, sürekli bir şekillendirme
işlemi için kullanılan genel bir terimdir.
Uzun ve çok adetli profil kesitlerinin üretimi için en uygun yöntemdir.
Rulo şekillendirme, istenen kesitteki profilleri en dar toleranslarda ve sürekli aynı ölçüde üretmeyi sağlamaktadır.
Hat üzerinde bulunabilecek diğer ilave pres üniteleriyle, delme, şişirme gibi operasyonları da yaparak,
üretim zamanında ciddi tasarruf sağlamaktadır.
İmalat için kullanılan tezgahlar “açık profil çekme tezgahları” olarak adlandırılmaktadır
Bu tezgahlar, rulo halindeki sac (şerit, bant) metal levhayı merdaneler arasından geçirerek, özel formlarda
açık profil ürünler haline dönüştüren, ilave donanımlar eklenerek kapalı profillerin üretilmesini de mümkün kılan,
delik delme, havşalama, şişirme ve markalama (poz numarası yazma) gibi işlemleri de yapabilen, sac malzeme şekillendiren tezgahlarıdır.
Sabit genişlikte ve kalınlıkta sacların kapak ve özel tip profil yapımında çok miktarda seri imalatı için geliştirilmiştir.
Düşük işgücü kullanımı ve seri üretimi önemli özelliklerindendir
Yüksek kalitede isteklerinize en uygun olan destek sacı çekme makinesi; Alçıpan Profili
Sera Oluk Profili ; Değişik şekilerde U; C; Z Profilleri; Aşık Profilleri; Kepenk Profilleri;
Delikli Profiller; Boy kesme; Açık Profil üretim ve Müşteri isteğine uygun özel profiller üretmeyi sağlıyoruz.
Roll forming machines bend metal sheet into channels and other cross-sectional shapes.
They use paired rollers called roll stations to form metal parts with long lengths, often in large quantities.
Roll forming equipment that is used to shape steel can fabricate parts with greater strength-to-weight ratios than
can be obtained via methods such as forging.
Roll forming machines typically include and incorporate power-driven bullet rollers, chain and gear driven
rollers, rolling double-reel support stands, and emergency shut-off switches.
Production options may include hole-punching, notching, finishing, and bending.
Accessories for roll forming equipment include three-reel adapters, coil cradles, bottom rib roller assemblies,
and run-out stands.
Roll forming machines are used to fabricate rigid, high-strength parts from metals.
They are used to produce Greenhouse Gutter Profiles, Gypsum Corner Bead, Shutter Profiles,
Gypframe Metal Profiles, C-U-Z Profiles in various sizes.
Demirsan Metal produces various types of profiles according your request.

www.demirsanmetal.com.tr

3

PROFİL METAL. İNŞ. TURZ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

UYGULAMA ALANLARI & KULLANIM ŞEKİLLERİ
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ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI
TAVAN U PROFİLİ
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KAZIM KARABEKİR MAH. BEKİR SAYDAM CADDESİ PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
5. CADDE NO: 7 PANCAR / TORBALI / İZMİR
TEL: 0232 864 10 05
FAX: 0232 864 10 08
www.demirsanmetal.com.tr

