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2 yıllık tecrübemizle yeni ve modern makinelerle donatılmış fabrikamızda,
deneyimli ekibimizle yüksek kalite standartlarında müşterilerimizin bu alandaki
beklentilerini karşılayacak düzeyde üretim yaparak uygulamaktayız.

Üretim ve hizmet yelpazemiz;

www.bahcedizayn.com.tr

Halı saha; Basketbol Sahası, Tenis Kortu, Voleybol Sahası ve Çok Amaçlı Sahalarda
kendi üretimimiz olan Çit Sistemleri ve Spor Ekipmanlarını (Panel Çit, Boru Direkli Tel
Çit, Beton Direkli Tel Çit, Jiletli Tel, Helezon Tel, Fens Teli, Dikenli Tel, Led Projektör ve
Skorbord Tabela) üretimiyle birlikte, uygulamaktayız.
Firmamız, güçlü alt yapısıyla, bu güne kadar tamamlamış olduğu büyük
projelerde olduğu gibi, bundan sonraki hizmetlerinde de üretim ve hizmet
kalitesini müşterilerine en uygun fiyata sunarak, her durumda koşulsuz müşteri
memnuniyetini temel ilke olarak sürdürme kararlılığındadır.
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PANEL ÇİT
ÇİT YÜKSEKLİĞİ

50 cm - 85 cm - 100 cm - 120 cm - 150 cm - 200 cm

DİREK TİPİ

Eğri boyunlu ve düz 50x50x1,5 mm profil direklere uygulanır.

KAPLAMA

Galvaniz üstü elektrostatik boyalı

TEL KALINLIĞI
GÖZ ARALIKLARI
TOPRAK ZEMİNE MONTAJ
BETON ZEMİNE MONTAJ

4,5 mm
5 cm x 15 cm
250cm ara ile 40 x 40 s50cm açılacak çukurlara blokaj taş ve 250 doz betonla dikilir.
Çelik dübellerle montajı yapılır. İsteğe bağlı üzerine dikenli veya jiletli tel çekilir.

PANEL ÇİT

-Genellikle site ve ev bahçe
çevirmelerde kullanılır.
-Kolay montaj yapılır
ve dekoratif tasarımları
ile mekanlara canlılık
vermektedir.
-Özellikle parkların,
okulların, fabrikaların,
spor sahalarının, askeri
yapıların ve havaalanlarının
çitlenmesinde oldukça
başarılı sonuçlar vermektedir.

PANEL ÇİT ÖZELLİKLERİ

7

DEKORATİF
PANEL ÇİT
-Panel çit'i oluşturan yatay
ve dikey çubukların kesit
kalınlıkları ve presle
uygulanan bükümler
malzemeye dekoratif form,
darbelere karşı mukavemet
ve dik duruş sağlar.
-Güvenliğin yanı sıra, dekoratif
yapısıyla binalarınızın
çevresinde görsel kirlilikten
uzak, estetik ve yapılarınıza
prestij katan bir sınır perdesi
oluşturur.

-Panel çitler ve bağlantı direkleri korozyona karşı en uygun kesitte imal edilmiştir.
-Panel çitler üzerine, koruyucu galvanizleme işlemi yapılıp daha sonra doğal şartlara karşı
dayanıklı, Polyester esaslı boya, elektrostatik fırınlama sistemiyle uygulanmıştır.
-Ekonomik, emniyetli, şık, uzun ömürlü ve yüksek malzeme kalitesine sahiptir.
-Koruyucu kaplama sayesinde ürünlerimiz, paslanmaya ve renk solmalarına karşı uzun
ömürlüdür.

DEKORATİF PANEL ÇİT
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BETON DİREKLİ
TEL ÇİT
-Beton direk sınırsız kullanım
alanlarına sahiptir.
-Yaşadığınız ve çalıştığınız
mekanları sizin için güvenli
kılar.
-Beton direkli uygulamalarda
her türlü tel çit kullanılarak
kolay uygulama imkanına
sahiptir.
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BETON DİREKLİ TEL ÇİT UYGULAMASI
-Etrafı çevrilecek mevcut zemin üzerinde 3'er metre ara ile 50x50 kutrunda ve derinliği 50 cm.
olan çukurlar açılır.
-Açılan bu çukurlara istenilen prefabrik beton direkler 50 cm. gömülerek 200 doz ayarında
beton ile doldurularak donmaya bırakılır.
-Her 15 direkte bir (45 metre ara ile) çifte payanda (dayama) konulur.
-Direk dikiminden sonra 3 sıra gergi teli çekilir.
-Hazırlanan bu iskelet üzerine Helezon örgü teli çekilir. Trifo ile gerdirilen teller, 2mm. bağ teli ile
her direğe düğüm atılarak bağlanır.
-Kavisli kısımlarına 2 ya da 3 sıra dikenli tel çekilerek işlem tamamlanır.

BETON DİREKLİ TEL ÇİT
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BORU DİREKLİ
TEL ÇİT
ÖLÇÜLER

DİREKLERİN ET KALINLIKLARI
DİREKLERİN ÇAP ÖLÇÜLERİ
İSTEĞE BAĞLI

İstenilen ebatta kesilebilir ve bükülme (kavis)
özelliğine sahiptir.
1.5mm ile 3mm arası
30X30, 42X42, 45X45, 48X48, 60X60 ve 76X76
(istenilen ölçülerde)
Antipas, Antipas + Yağlıboya veya
Polyester kaplanabilir.

BORU DİREKLİ TEL ÇİT UYGULAMASI
-Muhtelif ebat ve kalınlıklarda dikimi yapılarak ve uygulamaya hazırlanan Boru direklerin
üzerine 3 sıra Gergi teli (alt, orta ve üst olmak üzere) çekilir.
-Boru direklerle hazırlanan bu iskelet üzerine muhtelif ebat ve göz aralıklarında fens örgü telleri
çekilir. Gerdirme aletiyle (Trifo) ile gerdirilen teller 2mm. bağ teli ile her direğe düğüm atılarak
bağlanır.
-İsteğe bağlı olarak boru direklerin düz ya da kavisli kısımlarına 2 veya 3 sıra dikenli tel çekilerek
işlem tamamlanır.
-Direklerin dikilmesi, örgü teli ve dikenli telin direklere çekilmesi, komple uygulama be teslimatı
firmamızın garantisi altındadır.

BORU DİREKLİ TEL ÇİT

-Ekonomik yapı ve hızlı
montaj ile çalışma ve yaşam
alanlarınızı sizin için güvenli
kılar.
-Borular alanın yapısına
göre betonlanarak
veya çelik dübellerle
montajı yapıldıktan sonra
payandalarla desteklenerek
çitin dış ortamından
etkilenecek yıpranmalara
karşı antipas, yağlı boya ve
polyester kaplanabilir. Bu
sayede ürüne, paslanma ve
renk solmalarına karşı uzun
ömür kazandırır.
Boru direkli tel çit imaları
ekonomik olduğundan en
fazla tercih edilen ürünlerin
başında gelir. Uygulaması
kolay olmasıyla birlikte hem
olumsuz hava şartlarına
karşı dayanıklı hem de uzun
ömürlü olması yönünden
tercih edilir. Boru direkli teller
bahçenize şık bir görünüm
katar.

BORU DİREKLİ TEL ÇİT ÖZELLİKLERİ
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-Dikenli teller ilk kez I. Dünya
Savaşında Almanlar
tarafından üretilerek askeri
amaçla kullanılmıştır.
Geçen süre içerisinde askeri
bölgelerle birlikte, sanayi ve
tarım alanlarında koruma
ve sınır belirleme amaçlı
kullanılmaya başlanmıştır.
-Paslanmaz ve uzun
ömürlüdür. Olumsuz hava
şartlarına dayanıklıdır.
-Sıcak daldırma ve galvaniz
telden üretilmiştir.
-İsteğe göre çift galvaniz
yapılabilir.
Dikenli teller sıcak daldırma
galvaniz telden yapılan
tellerin birbirleriyle
sarılmasından oluşmuştur.
Dikenli olmasının sebebi ise
sonradan ellerin üzerine ek
bir telin sarılıp bükülmesi ile
oluşturulmuş sivri çıkıntılardan
kaynaklanmaktadır.

DİKENLİ TEL KULLANIM
ALANLARI
-Çiftlikler ve Tarlalar
-Askeri araziler
-Havaalanları
-Fabrikalar, Ambar ve Depolar
-Koruma ve sınır belirleme amaçlı
tüm alanlar

DİKENLİ TEL ÖZELLİKLERİ
TEL KALINLIĞI
DİKEN ARALARI
AĞIRLIK
KAPLAMA

Düzlemde 3mm, dikenlerde 2,80mm sıcak daldırma tel
10cm.
1kg. dikenli tel yaklaşık 7,15m. açılmaktadır.
Çinko sıcak daldırma ya da 0,8mm PVC kaplama

DİKENLİ TEL

DİKENLİ TEL
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Helezon Fens Örgü Teller
Örgü Tel; Tek burgulu örgü telin özelliği, alttan veya üstten dikenli tel
görevi görmesidir. Ev, arsa, tarla, bahçe, spor alanı, fabrika sahası, inşaat
gibi çevre güvenlik çit sistemlerinde, hobi amaçlı alanlarda, kafes ve
kümes uygulamalarında kullanılır. Ekonomik olduğundan dolayı Dünya
da ve Türkiye de en çok kullanılan ana çit malzemesi örgü telidir. Örgü
telinde göz aralığı, tel kalınlığı, kaplama cinsi, kaplama kalınlığı önemlidir.
Telin cinsi galvaniz ise, çinko kaplama miktarı (gr/m2) kaplama şekli
(sıcak daldırma galvaniz/elektro galvaniz) kontrol edilmelidir. PVC kaplı
ise; PVC kaplamanın kalınlığı ve PVC'nin granül kalitesi önemlidir. Atık
veya kalitesiz plastiklerden elde edilen granül ultraviyole ışınlarına
dayanıksızdır, çabuk solar ve zamanla telden ayrılarak deforme olur.
Ayrıca PVC kaplı tellerde iç telin elektro galvaniz mi sıcak daldırma
galvaniz mi olduğuna dikkat edilmelidir. PVC kaplı tellerde de fiyat farkına
rağmen içinin sıcak galvaniz olması tercih edilmelidir.

HELEZON TEL

HELEZON TEL ÖZELLİKLERİ
ÖLÇÜ
PAKET ÖZELLİĞİ
KAPLAMA
GÖZ ARALIĞI
İSTEĞE BAĞI RENK

2,00 - 3,40mm en: 50-400cm.
10-20m. top
Sıcak dal. galvaniz / PVC, PVC kalınlığı: 1,0mm.
30-80mm.
Standart olarak yeşil veya beyazdır. İsteğe göre farklı renklerde uygulanabilir.

HELEZON TEL

-Çiftlikler, Askeri alanlar,
Havaalanları, Fabrika Ambar
ve Depoları, Tarlalar, Koruma
ve Sınır Belirleme Amaçlı
Tüm Alanlar, Parklar, Bahçeler,
Fabrikalar, Otoyollar,
Organize Sanayi Siteleri,
Siteler... Daha sayamadığımız
pek çok sınır belirleme ve
güvenlik için helezon tel çit
sistemleri kullanılıyor.
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Jiletli Bant Özellikleri
• 0,50 mm paslanmaz çelik (AISI 304)
0,00 + 0,10 mm
• 0,50 mm paslanmaz çelik (AISI 430)
0,00 + 0,10 mm
• 0,50 mm sıcak daldırma galvanizli sac
0,00 + 0,10 mm

Galvanizli Çekirdek Tel Özellikleri
Malzeme sıcak daldırma galvanizli çelik tel
Çapı : 2,5 mm (-0,00, + 0,10 mm)
Kopama Mukavemeti : 160 kg/mm2 (min)
Galvaniz Kalınlığı : 200 gr/m2 (min)

JİLETLİ TEL
-Paslanmaz (AISI430 Krom
ve AISI304 Krom) veya
sıcak daldırma galvaniz
olarak imal edilen jiletli telin
değişik tip ve değişik çapları
mevcuttur.

• Helezonik Jiletli Tel
• Düzlemsel Jiletli Tel
• Düz Hat Jiletli Tel
• Kaynaklı Jiletl Tel

Helezon Jiletli Tel Uygulamaları
• Mevcut çitler üzerine, altına ve yanına
• Duvarların üstüne, altına ve yanına
• Mevcut zemine serilerek, monte edilmektedir.

JİLETLİ TEL

Tel Tipleri
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DEKORAÇİT ÇİMÇİT NEDİR ?

UYGULAMA ALANLARI

ÇİM ÇİT
SİSTEMLERİ
Dekoraçit ve Çimçit
markaları Türkiye'de üretilen,
birer yaratıcı fikir ürünüdürler.

Dekoraçit ve Çimçit gerek dayanıklığı, gerekse estetik görüntüsü dolayısıyla pek çok alanda
kullanılabilmektedir. Özellikle dış mekanda rahatlıkla tercih edilen ürünlerimiz, mevcut
bir tel örgü, duvar yüzeyi direk aralarına Rulo olarak uygulanabileceği gibi, herhangi bir
destekleyici unsurun bulunmadığı alanlarda ise panel olarak uygulanabilmektedir. Ölçülerini
müşterilerimizin belirlediği ürünlerimiz müşterilerimizi ekonomik maliyetinden öte işçilikte de
sıkıntılar yarattığı bir gerçektir. Dekoraçit ve Çimçit markaları Türkiye'de üretilen, birer yaratıcı
fikir ürünüdürler. Biz markalarımızla müşterilerimize kısa ve hızlı yoldan çözümler sınarken
bir anlamda da ithal, garantisi, muhatabı olmayan ürünlere de onların mecbur olmamalarını
sağlıyoruz. Bugün pek çok proje ve özel alanda kullanılan ürünlerimiz kendi uygulama alanını
kendi yaratan ürünler olarak müşterilerine açık ve net cevaplar sunmaktadırlar.

ÇİM ÇİT SİSTEMLERİ

-Plastik, halı, şimşir, yaprak çit ürünler olmayıp, güneş ışınlarına karşı
kuvvetlendirilmiş özel pvcden üretilmektedirler.
-Paslanmaz, pek çok işlemden geçmiş galvanizli yoğun tellerle üretilmektedir.
-Alev almaz.
-Yoğunluğunun yanı sıra daha estetik bir görünüm sunarkeni çimçit özellikle
güvenlik ihtiyacının daha fazla hissedildiği alanlarda kullanılmaktadır.
-İstemediğiniz görüntüleri engelleyen dört mevsim yeşil ürünlerdir.
-Türk malıdır.
-Suyu, soğuğu ve sıcağı sever.
Pratik, uzun ömürlü, doğa dostu ve estetiktir.
-Uzun süren yaratıcı bir çalışmanın ürünüdür.
-İster kullanıcısı ister montaj ekibi tarafından aynı kolaylıkta monte edilebilir.
-Ölçüsünü siz belirlersiniz ve yalnız sizin için üretilir.

Mimarsinan Mh. Selmani Pak Cd. İsmail Dümbüllü Sk.
Demircioğlu İş Mrk. No:2/111-112 Üsküdar, İSTANBUL I TURKEY
Tel: +90 216 5533912 I +90 216 5537224
e-mail: info@bahcedizayn.com.tr

www.bahcedizayn.com.tr

