1968’DEN BERİ ALKOSAN
ALKOSAN since 1968
1968 yılında Koçyiğit Mobilya Sanayi Olarak kuruldu 1989 yılında kurumsal bir yapıya geçmek
için ilk olarak ALKOSAN olarak ismini değiştirdi. 1994 yılında İSİM TESCİL BELGESİ’ ni aldı.
1979 yılında bu yana geliştirdiği bir proje olan Ahşap Geçmeli Alüminyum Pencere Sistemi’ni,
hızla ilerleyen teknolojinin günlük hayatımıza getirdiği bir yenilik ve kolaylık olarak 1980
yılında müşterilerinin hizmetine sundu. Ahşap Geçmeli Alüminyum Pencere Sistemi’nin tüm
PATENT, TASARIM ve FAYDALI MODEL BELGELERİ’Nİ aldı.
ALKOSAN Ahşap+Alüminyum (Kompozit) Pencere ve Kapı Sistemi, Türkiye’de ilk kez
müşterilerine T.C Sanayi Bakanlığından alınmış 5 yıl imalat garanti belgesi vererek kalitesini
ve güvenirliliğini bir kez daha ispatlamıştır.
Uzun yıllar boyu yıpranmadan kullanabileceğiniz estetiği teknoloji ile bütünleştirerek, siz
müşterileri ile tanıştıran ALKOSAN almış olduğu CE, TSE, TSEK, İmalat Yeterlilik, Kalite
uygunluk, Satış Sonrası Hizmet ve Hizmet yeri Yeterlilik Belgesi, İSO 9001 belgesi ile 18 farklı
ülkede bir çok mega projede firmamızın imzası bulunmakta olup kaliteden ödün vermeden
değerli müşterilerinden aldığı güç ile hizmetlerini nesiller boyu sürdürmeye devam edecektir.
Kurulduğu tarihten beri müşteri hizmeti anlayışı ve kalitesi ile yer aldığı sektörde
hızla yükselişini sürdüren firmamız, Mükemmellik anlayışı ile buluşunu yapmış olduğu
Ahşap+Alüminyum Kompozit pencere ve kapı sistemini her geçen yıl geliştirerek 1994 yılında
yurtdışına açılmıştır.
Dış pazarlar da kalitesiyle aranan markalar arasına girmeyi başaran ALKOSAN halen
sektöründeki uygulanan ve referansları ile geleceğe güvenli adımlar atan lider firmalar
arasındadır.
It has been established as Koçyiğit Furniture Industry in 1968 and in 1989, it changed its name
as ALKOSAN to have a corporate structure. In 1994, it obtained the NAME REGISTRATION
CERTIFICATE.
It provided the Wooden Snap-on Aluminum Window System, which it has been developing since
1979, to the service of its customers in 1980 as an innovation and facilitation brought to our
lives by the fast – improving technology. It obtained all PATENT, DESIGN and UTILITY MODEL
CERTIFICATES for the Wooden Snap – on Aluminum Window System.
ALKOSAN Wooden +Aluminum (Composite) Window and Door System has proven its quality and
reliability by providing a 5-year manufacture warranty certificate obtained from R.T. Ministry of
Industry, to its customers for the first time in Turkey.
ALKOSAN, which combines aesthetics, which you can use for long years, with technology, and
introduces it to you, its customers, has obtained CE,TSE, TSEK, Manufacturing Competence,
Quality Compliance, After- Sales Service and Service Place Competence Certificates, ISO 9001
certificate and has its signature under many mega – projects in 18 different countries; it will
continue providing its services for generations with the power it takes from its valuable customers
without compromising on quality.
Our firm, which continued its rapid raise in its sector with the customer services understanding
and quality since the date of its establishment, has improved the Wooden + Aluminum composite
Window and Door system, which it invented, every year with a perfectionist understanding and
has started its activities abroad in 1994.
ALKOSAN, which managed being included among the most demanded trademarks in the foreign
markets, is among the leader firms stepping safely to the future with the applications and
references in its sector.

MUSTAFA KOÇYİĞİT

Firmamızın yolculuğu, Mustafa KOÇYİĞİT’in 1968 yılında kurduğu mütevazı bir atölyede ahşap doğrama üretimi ile başladı. Sürekli
yeni fikirler üreten ve bunları aldığı işlerde uygulamaktan çekinmeyen Koçyiğit, kısa sürede sektöründe aranan bir usta olmayı
başardı.
1978 yılında Büyükada’da yaşadığı eve kapı ve pencere doğraması yaptırmak isteyen Ermeni bir iş adamı, ada şartlarına
dayanabilecek bir ürün ve bunu yapabilecek bir usta arayışındaydı. Ürünleri sektörde tanınmaya başlayan Koçyiğit ile irtibata
geçen iş adamı, kendisinden; tuzlu ve aşındırıcı rüzgarlara dayanabilecek, sürekli bakım istemeyecek, üstün yalıtım özelliği
sağlayabilecek ve bu özelliklerine rağmen estetik bir görünüm sağlayabilecek bir doğrama istedi. Bunun üzerine bir yıl kadar
atölyesinde denemeler yapan Koçyiğit, çözümün alüminyum ve ahşap malzemenin bir arada kullanılmasında olduğuna karar
vererek, dünyanın ilk alüminyum ahşap kompozit doğramasını üretti. Doğrama teknolojine yön veren bu buluşu ile Alüminyum
Kompozit Sanayi; ALKOSAN adı da doğmuş oldu.
Koçyiğit’in ürettiği yeni sistem içeride ahşap sayesinde estetik ve sağlıklı bir ortamı mümkün kılıyordu. Ahşap ve alüminyumun
birleşiminden doğan bu mükemmel sistem sayesinde o güne kadar yakalanamayan bir verimlilikte ısı ,dayanaklılık ,estetik ve
ses yalıtımı sağlıyordu. Öyle ki; Koçyiğit, malzemedeki yüksek yalıtımı anlatabilmek için dış kısmını ısıttığı profilin iç kısmını eliyle
tutarak izleyenlerde hayret uyandırıyordu.
1984 yılında ürünü artık dünyaya tanıtmak isteyen Koçyiğit, ülkenin önde gelen üniversitelerinden davetiyeler alıyor ve
organizasyonlara katılarak ürününü tanıtıyor ve kataloglar gönderiyordu. Bu dönemde ALKOSAN’ın doğrama teknolojisi dünyanın
önde gelen bir çok firmasınca temel alınmaya ve üretilmeye başlanmıştı.
Alüminyum ahşap kompozit doğrama sistemini geliştirmeyi sürdüren ALKOSAN 1994 yılında yurtdışına açıldı. Heyecanını hiç
yitirmeyen ve yeni şeyler denemekten hiç bıkmayan bir Türk mucidin buluşu bu gün Libya Başkanlık Sarayından, Amerika
Büyükelçiliği, T.C. Başbakanlık Makam Binasına kadar birçok tarihi ve kurumsal binada boy gösteriyor. 18 ülkede gerçekleştirilen
bir çok mega projede imzası bulunan ALKOSAN’ın 68 yılındaki o küçük atölyede Sn. Koçyiğit’in keşfetme ruhu ile başlayan
yolculuğu bu gün bir dünya markası olarak devam ederken şirket kurucumuz Sayın Koçyiğit’i saygıyla yâd ederiz.
The journey of our firm started with wooden joinery production in a humble workshop established by Mustafa KOÇYİĞİT in 1968.
Koçyiğit, who continuously produced new ideas and did not hesitate to put them into application in the works awarded to him, managed
to become a favored master in his sector within a short period.
In 1978, an Armenian businessman, who wanted to renew the joinery of the house he was living in then in Büyükada, was looking for a
product that could resist the island conditions and for a master who could provide such product. The businessman, who contacted with
Koçyiğit, the products of whom were becoming known in the sector, wanted a joinery, which would resist salty and abrasive winds, which
would not require continuous maintenance, which could provide a superior isolation and which would provide an aesthetic appearance.
Koçyiğit made trials in his workshop upon this request for almost one year and decided that it would be appropriate to use aluminum
and wooden materials together and produced the first aluminum – wooden composite joinery of the world. With this invention, which
gave a direction to the joinery technology, Aluminum Composite Industry ALKOSAN was born.
The new system produced by Koçyiğit allowed an aesthetic and healthy environment inside thanks to wood. This perfect system, which
consisted of the combination of aluminum and wood, provided heat isolation, resistance, aesthetics and sound isolation with an efficiency
that could not be obtained until that time. Koçyiğit heated the outside of the profile and held the inside of it with his bare hand to explain
the high isolation of the material, resulting in a big audience astonishment.
In 1984, Koçyiğit, who wanted to introduce the product to the world, was being invited by the leading universities of the country, promoting
the product by attending to organizations and was sending catalogs. In that period, the joinery technology of ALKOSAN was being taken
as reference and was being produced by leading many firms in the world. ALKOSAN, which continued the development of aluminum
wood composite joinery system, opened to foreign countries in 1994. The invention of a Turkish inventor, who never lost his enthusiasm
and who never gave up trying new things, can be seen in many historical and institutional buildings today from Libya Presidency Palace
to the American Embassy and R.T. Prime Ministry building. The journey of ALKOSAN, which has its signature under many mega projects
in 18 countries, that started in that small workshop in 1968 with the inventor spirit of Mr. Koçyiğit is continuing as a world trademark
today. We respectfully remember our company founder Mr. Koçyiğit.
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ALKOSAN PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ
alkosan door and window systems

KAPI VE PENCERE SEÇİMİ:
Kapı ve pencere sistemini seçerken yüzey bakımını, ihtiva ettiği maddelerin dayanıklılığını
ve yapıya uygunluğunu, yapımından sonra ek masraflara sebebiyet verip vermediğini
araştırarak karar vermelisiniz. ALKOSAN pencerelerinin değeri parça başından hesaplanmaz;
uygulanacak olan yapıya uzun vadede katacağı değer ve sağladığı yaşam kalitesi göz önünde
bulundurulur. Bir sistemin uygulanacak yapıya göre ekonomik olup olmadığını anlamak için
ALKOSAN şu kalemleri gözden geçirmenizi tavsiye eder:
• Mimari ve biçimsel katkı
• Yapının fiziksel özelliklerine katkı (ses, ısı, statik)
• Ekolojik kriterler (malzemenin dönüşüm yeteneği, yapımında çevre koruması)
• Bakım kolaylığı
• Dayanıklılık, kullanım ömrü ve satış sonrası destek
• Planlama ve projelendirme hizmetleri
DOOR AND WINDOW CHOICE:
While choosing the door and window system, you must decide after performing a research on their
surface maintenance, the resistance of the ingredients and their compliance with the building,
whether it requires additional expenses after construction. The value of ALKOSAN windows is not
calculated per part; the value they will provide to the building on which they will be installed and
the life quality they provide are taken into consideration. In order to understand whether a system
is economic for the building, in which it will be applied, ALKOSAN recommends you to review the
following items:
• Architectural and stylistic contribution
• Contribution to the physical properties of the building (sound, heat, static)
• Ecological criteria (the convertibility of the material, environmental protection in its production)
• Ease of maintenance
• Durability, usable life and after-sales support
• Planning and design services

EKOLOJİK ÖZELLİKLER
• Ahşap yeniden yetiştirilebilir bir hammaddedir.
• Ahşabın termik yanmasıyla atmosfer etkilenmez.
• Alüminyum tamamen geri dönüşümlü bir malzemedir.
ECOLOGICAL PROPERTIES
• Wood is a raw material that can be re-grown.
• The atmosphere is not affected by the thermal combustion of wood.
• Aluminum is a fully – recyclable material
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ALÜMİNYUM – AHŞAP GEÇME SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
Ahşap İç Kısım
• ALKOSAN ahşap işleme teknolojisi malzemeye ömür boyu garanti sağlar.
• Sağlığa zararlı ahşap koruyucu kimyasalları ihtiva etmez.
• Profilin daha ince yapılabilmesine olanak sağlar.
• İç mekanda konforlu ve estetik bir kullanım sağlar.
Alüminyum Dış Kısım
• Kullanılan alüminyum profil her türlü hava koşuluna karşı mukavemetlidir.
• ALKOSAN’ın alüminyum şekillendirme teknolojisi bölgesel hava koşulları göz önüne alınarak
gerçekleştirilir.
• Pencere ve kapı sistemlerinin dış kısmının alüminyum olması rutin bakımlarda büyük kolaylık
sağlar.
ADVANTAGES OF ALUMINUM – WOOD ALUMINUM SNAP – ON SYSTEM
Wooden Internal Part
• ALKOSAN wood processing technology provides life – long warranty for the material.
• It does not include deleterious wood protection chemicals.
• It allows thinner profiles.
• It provides a comfortable and aesthetic use inside.
Aluminum External Part
• The used aluminum profile is strong against any kind of weather conditions.
• The aluminum shaping technology of ALKOSAN is applied taking into consideration the regional
weather conditions.
• The external sections of the window and door systems are made of aluminum, which ensures great
facilitation in routine maintenance.

TEKNİK AVANTAJLAR
• ALKOSAN ahşap alüminyum pencere kapı sistemleri kullanımda aşağıdaki teknik avantajları sağlar:
• Yapının fiziksel gerekliliklerine mükemmel yanıt; ses, ısı, statik, çerçeve (k) değeri: 1.3 -1.7
W/ m2K
• İdeal mekan iklimlendirmesi
• Sıfır yoğuşma
• Uygun biçimde çözülebilen kaplama detayları
• Konstruktif avantajlar, denenmiş teknik
• Çok ince profillere imkan veren geliştirilmiş statik özellikler
TECHNICAL ADVANTAGES
• ALKOSAN wood aluminum window door systems provide the following technical advantages in use:
• Perfect response to the physical requirements of the building; sound, heat, static, frame (k) value:
• 1.3 -1.7 W/ m2K
• Ideal venue air conditioning
• Zero condensation
• Coating details that can be appropriately resolved
• Constructive advantages, experienced technique
• Improved static properties allowing very thin profiles

www.alkosan.com
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AW SERİSİ

4 Odacık
4 Rooms
Isı Bariyerleri
Heat Barriers
3 Değişik NOKTADAN Basmalı 3’lü E.P.D.M. Fitil
3 E.P.D.M. fuses which are pressed from 3 different points.
2 li, 3 lü veya 4’lü Isıcam Sistemleri
Double Glazing Systems with 2,3 or 4
Özel Pervaz Modeli
Special Architrave Model
İthal Aksesuar Seçenekleri
Imported Accessory Alternatives
İthal Lamine Masif Ahşap
Imported Laminated Solid Wood
Özel Isı Yalıtımlı Alüminyum Profil
Special Aluminum Profile
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AW Series

Ürün Özellikleri

Product Properties

Aw Serisi özel ısı bariyerli alüminyum profilden ve masif ahşaptan
üretilmektedir.Masif ahşap lamine olup ithal limba, kestane ve maun
keresteden imal edilmektedir. Kullanılan 4 odacıklı yapı sayesinde
ekstra ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır. Ürünün iç kısmında kalan
masif ahşap estetiklik ve mimari çözümler sunar iken alüminyum
kısmında kullanılan Dünyada 4 odacıklı kompoze tek ürün niteliğine
sahip olup, özel güvenlik aksesuarı için tasarlanan ispanyolet karşılık
kanallı sistemi ile güven teşkil etmektedir. Ayrıca özel su tahliyesi için
iç su kanalları mevcut olup ahşap cam çıtaları, çivi ve vida yerine özel
adaptörlerle birbirine monte edilmektedir. Dolayısıyla çivi ve vidanın
ortaya çıkaracağı negatif etkilerde ortadan kalkmaktadır.

Aw Series is made of aluminum profile with barrier and massive wood.
Massive wood is laminated and is made of imported limba, chestnut and
mahogany timber. Thanks to the 4- chamber structure that is used, it
ensures extra heat and sound isolation. The massive wood on the internal
part of the product provides aesthetics and architectural solutions while
the aluminum side is the only 4-chamber composite product in the world
and the espagnolette that is designed as a special security accessory
provides trust with the mutual canal system. Furthermore, it has internal
canals for special water discharge and the glazing molds are assembled
with special adaptors instead of nails and screws. Therefore, the negative
impacts of nails and screws are eliminated.

www.alkosan.com
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BW SERİSİ

İthal Aksesuar Seçenekleri
Imported Accessory Alternatives
2 li, 3 lü Isıcam Sistemleri
Double Glazing Systems with 2 or 3
180 Renk Boyanabilir Alüminyum PROFİL
Aluminum profile which can be painted by 180
different colors
Özel E.P.D.M. Fitil
Special E.P.D.M. fuse
Isı odacığı 2’li
Heat room which is with 2 partitions
Özel Su Tahliye Kanalları olan Alüminyum Profil
Aluminum profile which has special water
discharge channels
İthal Lamine Masif Ahşap
Imported Laminated Solid Wood
Özel Pervaz Modeli
Special Architrave Model
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BW series

Ürün Özellikleri

Product Properties

Bw Serisi özel tasarım alüminyum profilden ve masif ahşaptan
üretilmektedir. Masif ahşap lamine olup ithal limba , kestane ve maun
keresteden imal edilmektedir. Dışına geçirilen yuvarlatılmış alüminyum
profil ürüne estetik bir görünüm katar ve ahşap yüzeyin boya bakım gibi
maliyetlerini de ortadan kaldırmaktadır. Üründe ahşap daha ön plana
çıkartılarak görsel ve sistem olarak ideal özellikler kazandırılmıştır. 3
odacıklı yapısı sayesinde ısı kaybı minimize edilmiş, ses yalıtımında
ise maksimum verim sağlanmıştır. 3 noktadan basmalı fitil sistemi
kullanılan üründe su tahliyesi için özel tasarlanan su kanalları mevcut
olup, ahşap cam çıtaları, çivi ve vida yerine özel adaptörlerle birbirine
monte edilmektedir. Böylece çivi ve vidanın sebep olabileceği negatif
etkiler ortadan kaldırılmıştır.

BW Series is made of aluminum profile with barrier and massive wood.
Massive wood is laminated and is made of imported limba, chestnut
and mahogany timber. Rounded aluminum section mounted on its
exterior side gives the product an aesthetic look and helps avoiding
costs related to the coating and maintenance of wooden surface. The
product has ideal visual and systemic characteristics by highlighting
wood. Loss of heat has been minimized thanks to its three-cubicle
structure while maximizing noise insulation. A cord system which
can be pressed at three points is used in the product which also has
water ducts designed specially. Wooden glazing beads are placed in
their places with special adaptors rather than using nails and screws
Therefore, the negative impacts of nails and screws are eliminated.

www.alkosan.com
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PRO SERİLERİ
AW PRO SERİ / AW PRO SERIES
Ürün özel Kasa kanat derinliği 85 mm olup sistem Isı bariyerli alüminyum ağırlıklı olup 3 odacık +1 ısı
odacığına sahip bu üründe özel ısı değeri üst düzey strafor malzemeler kullanılmaktadır. Isı kontrollü
3 lü 35 mm ısıcam kombinasyonu ile UW değeri 1.3 kw düşmekte olup mükemmel akustik ses yalıtımı
yanı sıra özel su tahliye kanalları ve Epdm contaları sayesinde yapılan testlerde 1800 Pascal da su ve
rüzgarı içeriye geçirmemiştir. İklim açısından Kuzey bölgelerin tercih ettiği bu sistemde istenir ise kurşun
geçirmez bir ürün kombinasyonuna dönüştürülmektedir.
The special case wing depth of the product is 85 mm and the system has heat barrier and is aluminum –
dominant. In this product, which has 3 chambers + 1 heat chamber, special Styrofoam materials with a high
level specific heat value are used. With heat – controlled triple 35 mm isolation glaze combination, UW value
is reduced with 1.3 kW and it has perfect acoustic sound isolation and it did not allow water and wind passage
at 1800 Pascal during the performed tests thanks to the special water discharge canals and Epdm washers. In
this system, which is preferred for northern regions in terms of climate, bulletproof combination can also be
used whenever desired.

BW PRO SERİ / BW PRO SERIES
Ürün özel Kasa kanat derinliği 89 mm olup sistem Avrupa standartlarında ahşap ağırlıklı olup, 1 odacık
+1 ısı odacığına sahip bu üründe özel ısı değeri üst düzey strafor malzemeler kullanılmaktadır. Isı
kontrollü 3 lü 38 mm ısıcam kombinasyonu ile UW değeri 1.4 kw düşmekte olup mükemmel akustik ses
yalıtımı yanı sıra özel su tahliye kanalları ve Epdm contaları sayesinde yapılan testlerde 1800 Pascal da
su ve rüzgarı içeriye geçirmemiştir. İklim açısından Kuzey bölgelerin tercih ettiği bu sistemde istenir ise
kurşungeçirmez bir ürün kombinasyonuna dönüştürülmektedir.
The special case wing depth of the product is 89 mm and the system is wood – dominant in compliance with
the European Standards. In this product, which has 1 chamber + 1 heat chamber, special Styrofoam materials
with a high level specific heat value are used. With heat – controlled triple 38 mm isolation glaze combination,
UW value is reduced with 1.4 kW and it has perfect acoustic sound isolation and it did not allow water and wind
passage at 1800 Pascal during the performed tests thanks to the special water discharge canals and Epdm
washers. In this system, which is preferred for northern regions in terms of climate, bulletproof combination
can also be used whenever desired.

SECRET SERİ / SECRET SERIES
Ürün Masif Ahşap + Alüminyumdan müteşekkil olup Açılan Kanat profili kasa profiline gizlenmektedir.
Dış kısımdan tüm sabit kasa ve hareketli kanat profilleri diğer sistemlerde olduğu gibi farklı ölçülerde
görülmez ısı cam ölçüleri ve dış profil ölçüleri eşit olarak gözükür, iç kısımda kullanılan kanat profili
inceltilmiş modern bir görünüme sahiptir. Ayrıca açılan kanat dış kısımdan görülmediği için hırsıza karşı
tam güvenlik sağlanmış olup dış kısımdaki kasa profili de istenir ise yapı malzemeleri ile gizlenip dışarıdan
sadece ısıcamların görünmesi sağlanarak modern mimarilerde tercih edilmesine olanak sağlar. Ürün 4
odacıklı olup mükemmel mimari yapısın yansıra ahşap ve alüminyumdan kaynaklanan ses ,ısı yalıtımı ve
su geçirmezlik oranları üst düzeydedir.
The product consists of Massive wood + aluminum and the opening wing profile is hidden in the case profile.From
the external side, the entire fixed case and moving wing profiles are not seen in different dimensions as is the
case for other systems, the isolation glaze dimensions and external profile dimensions are seen equal, the wing
profile used in the internal side has a thinned modern appearance. Furthermore, since the opening wing can not
be seen from the outside, full security is provided against burglary and the case profile on the external section
can be hidden with building materials as a result of which it can be preferred in modern architecture by allowing
only the isolation glazes to be seen from the outside. The product has 4 chambers, has perfect architectural
structure and a high level of sound, heat isolation and water impermeability due to wood and aluminum.
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PRO series

www.alkosan.com
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PENCERE ÖZELLİKLERİ
window properties

MEKANİZMA ÖZELLİKLERİ
Yukarıdaki teknik çizimler ve üzerindeki yön işaretleri, mekanizmanın hangi yönde açılabileceğini göstermektedir.
MECHANISM PROPERTIES
The technical drawings given herein above and the direction marks on them show the direction, in which the mechanism can be opened

AKSESUARLAR - ACCESSORIES

Pencere ve kapı sistemlerinde kullanılan titanyum kaplamalı, ömür boyu pas tutmayan, çok fonksiyonlu ayarlama özelliğiyle, güvenlik
standartları ön planda getirilmiş özel aksesuarlar...
Special accessories used in window and door systems, which have titanium coating, resistance against rusting for their entire life, which have
multi – functional adjustment property and which are designed on the basis of security standards....
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GÜNEŞ KORUMA - SUN GUARD
Üründe çoklu ısıcam kombinasyonları uygulamak mümkün olup 3 lü ve 2 li ısıcam seçenekleri yanı sıra 37 mm
özel ısıcam kalınlığı sayesinde istenirse cam U değeri 0.7 ısı geçirgenlik oranına düşmektedir.
It is possible to apply more than one double glazing combinations in the product and it is possible to reduce U value of the glaze to 0.7 heat
permeability ratio thanks to the special double glazing thickness of 37 mm as well as options of triple and double glazing.

UW 1.3

TURKAK ACCREDITATION CERTIFICATE LABORATUVARLARINDA YAPILMIŞ ÜRÜN TESTLERİ
Uygulanan testlerde yüksek başarı sağlanmış olup tüm testler sertifikalandırılmıştır.
•
•
•
•
•
•

Hava geçirgenlik: TS EN 1026 ve TS EN 12207 – Sınıf 4 (600 Pa)
Su sızdırmazlık: TS EN 1027 ve TS EN 12208 – Sınıf 9 A (600 Pa)
Rüzgar Yükü: TS 4644 EN 12211 ve TS EN 12210 – Sınıf C 3 (1200 Pa, L/300 kriterine uygun)
Akustik : TS EN ISO 10140-2 ve TS EN ISO 717-1 : Rw (C ; Ctr ) = 36,3 ( -1,8 ; -4,6 ) dB
Statik burulma direnci : TS EN 14609 ve TS EN 13115 - Sınıf 4 (350 Newton)
U değeri : TS EN ISO 10077-1 ve TS EN ISO 10077-2 – Uw = 1,3 W/m2K

PRODUCT TESTS PERFORMED AT TURKAK ACCREDITATION CERTIFICATE LABORATORIES
A high success has been obtained in the applied tests and all tests have been certificated.
• Air permeability: TS EN 1026 ve TS EN 12207 – Category 4 (600 Pa)
• Waterproofness: TS EN 1027 ve TS EN 12208 – Category 9 A (600 Pa)
• Wind load: TS 4644 EN 12211 ve TS EN 12210 – Category C 3 (1200 Pa, L/300 compliant with the criterion)
• Acoustic TS EN ISO 10140-2 ve TS EN ISO 717-1 : Rw (C ; Ctr ) = 36,3 ( -1,8 ; -4,6 ) dB
• Static torsion resistance: TS EN 14609 ve TS EN 13115 - Category 4 (350 Newton)
• U value TS EN ISO 10077-1 ve TS EN ISO 10077-2 – Uw = 1,3 W/m2K

www.alkosan.com
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FARKINDALIK YARATAN DETAY
details creating awareness

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sistemde alüminyum ve ahşabın birleşimi üstten veya alttan
takma şeklinde olmayıp birbirine geçme kompoze şeklindedir.
Bu sayede sadece görsel amaçla üretilmemiş olup gerek
alüminyumun gerekse ahşabın işlevsel amaçları ön planda
tutulmuştur.
Ahşap, alüminyum profilin iç kısmında sistem detayına göre
özel hazırlanan kanallar vasıtası ile profille ayrılmaz bir bütün
olacak şekilde geçer ve özel reçineli yapıştırıcı ile preslenip
kompozit bir malzeme haline getirilir. Masif ahşap profil
ekstra 1. sınıf ithal limba, kestane, çam veya maun keresteden
müteşekkil olup ahşap 2 veya 3 parçadan oluşan lamine edilir.
Böylelikle hiçbir zaman ahşap çalışmaz ve çeşitli dönmelere
sebebiyet vermez.

TECHNICAL PROPERTIES
In the system, aluminum and wood are not combined in the form
of installation from the upper side or lower side, but in the form of
snap – on composite. By this way, it is not produced only for visual
purposes, and the functional objectives of both the aluminum and
the wood are kept in the foreground.
The wood is snapped on the internal part of the aluminum profile as
an integrated whole with the profile through specially – produced
canals and is pressed with a special – resin glue to produce a
composite material. Massive wood profile is made of extra 1st
class imported limba, chestnut, pine or mahogany timber and the
wood is laminated consisting of 2 or 3 parts. By this way, the wood
never operates and causes various turns.
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KÖŞE BİRLEŞİMİ

CORNER JOINING

Ürün köşe birleşimleri; detayda bir bütünlük
oluşturabilmesi için kasa profilinde, kanat
profilinde ve ahşap ısıcam çıtasında
45 derecelik açı ile birleştirilerek köşe
birleşimlerinde asimetrik çizgi oluşumu
engellenmiştir.

The corner joints of the product are made with
45-degree angles on the case profile, wing profile
and wooden doubleglazing molding in order to
ensure an integrity in the details so as to prevent
the occurrence of asymmetric lines at the corner
joints.

ISICAM ÇITALARI

DOUBLE GLAZING MOLDING

Ahşap cam çıtasında zamanla kurtlanma
olmaması, montaj da köşelerin açılmaması için
sistemin 4 köşesi 45 derece açı ile 1 bütün halinde
monte edilir. Dünyada ilk defa ALKOSAN tarafından
geliştirilen “çıta içerisinde gizli özel adaptör
tekniği” sayesinde ısıcamın iç ve dıştaki fitile tam
baskı yapması sağlanarak, çivi ve vida kullanımı
ortadan kaldırılır.

In order to ensure that no worm formation occurs
in the wooden glaze molding and that the corners
are not opened in assembly, the 4 corners of the
system are assembled in the form of a whole with
45- degree angles. Thanks to the “hidden special
adaptor in the molding technique” that is developed
by ALKOSAN for the first time in the world, full
pressure by the double – glazing on the roving on
the internal and external sides is ensured and the
use of nails and screws is eliminated.

SAFE – GÜVENLİK
Sistemde özel hırsız emniyetli aksesuarlar kullanılır, AW serinde özel iç aksesuarı tutan karşılıklar dış zorlamalarda
herhangi bir kırılmaya veya eğilmelere yol açmaması için özel kanallara sahiptir.

SECURITY
Special burglar – safe accessories are used in the system. In the AW series, the equipment holding the special
internal accessories have special canals in order to prevent any breaks or bends in case of any external forcing.

www.alkosan.com
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RENK SKALASI
color scale

Ahşap Renkler / Wooden Colors

RENKLER / COLORS
Ahşapta kullanılan özel ithal boyalar,
ahşabın kendi reçinesinden yapıldığı için
gözenekleri kapatmaz ve malzemenin
soluk alıp verebilmesini sağlar.
İstenilirse iç ahşap kısım lake renkler
ile boyanarak modern alternatifler
yaratılabilir. Alimunyum isteğe bağlı
180 Ral rengi ve 18 farklı ahşap desen
renginde projeye özel boyanabilir.
Since the special imported paints used
on the wood are made of the own resin of
the wood, they do not close the pores and
allow breathing of the material.
If desired, the internal part can be painted
in lacquer colors to obtain modern
alternatives.

KLASİK AHŞAP RENKLER
classic wood colors

AHŞAP LAKE RENKLER
wood lacquer colors

www.alkosan.com
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PENCERE MODELLERİ ALKS01 - ALKS02
window models ALKS01-ALKS02

ALKS01

ALKS02
ALKS01

24

ALKOSAN

ALKS02

PENCERE MODELLERİ ALKS03 - ALKS04
window models ALKS03 - ALKS04

ALKS03

ALKS04

ALKS03 A
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ALKS03 B

ALKS04

PENCERE MODELLERİ ALKS05 - ALKS06
window models ALKS05 - ALKS06

ALKS05

ALKS06
ALKS05
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ALKS06

PENCERE MODELLERİ ALKS07
window models ALKS07

ALKS07

ALKS07A

ALKS07B
INSIDE

INSIDE

OUTSIDE
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82.00

MASSIVE WOOD

82.00

MASSIVE WOOD

ALUMINIUM

ALUMINIUM

132.1

132.1

OUTSIDE

KAPI MODELLERİ
door models

Villa Giriş Kapısı / villa entrance door

Dışa Açılan Kapı / outward opening door
32
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İçe Açılan Kapı / inward opening door

KAPI MODELLERİ
door models

HEBESCHIEBE Kaldırmalı Sürme Kapı / hebeschiebe uplift - sliding door

Volkswagen Sürme Kapı / volkswagen sliding door
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Katlanır Kapı / folding door

MODERN LAKE VE DOĞAL RENKLER İLE AHŞABIN ESTETİK VE MÜKEMMELLİYETİNİ YANSITIR
it reflects the aesthetics and perfection of wood with modern lacquer and natural colors

İç kısma konuşlandırılan masif
ahşap sayesinde ses-ısı yalıtımının
ve sağlamlığın verdiği konfor
hissedilirken, özel ahşap ve lake
renkler sayesinde konutunuzun
iç kısmında modern bir görünüm
sağlanır. Klasik ahşap renkler
tercih edilmesi durumda da iç
kapılarınızla, parkelerinizle veya
mobilyanızla uyumlu renkler elde
edip konutunuzda görsel konsepti
tamamlayabilirsiniz.

Thanks to massive wood located on the internal side, the comfort provided by the acoustic – heat isolation and strength is felt while a modern
appearance is obtained in the internal part of your home with the special wood and lacquer colors. In case classic wood colors are preferred,
you can complete the visual concept in your home by obtaining colors compliant with your internal doors, parquets or furniture.
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ÜRETİM METODLARI
production methods
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemde kullanılan dış cephe alüminyum profil
hammaddesi, AA 6063 T5 veya AlMgSi 0,5 F 22, ilgili
Türk Standardı 4922 ve Din normlarında (Din 17615) ve
TS 4922’ ye uygun olarak ürettirilip elektrostatik boyalı
olarak (min 60 mikron) 180 farklı tonda ve ahşap desenli
olarak boyattırılır.
• İç cepheye gelen ahşap kısım ise ithal ekstra fırınlanmış,
emprenye yapılmış tam masif lamine keresteden imal
edilir.
• Alüminyumda bulunan iç kısım ağzı U şeklinde açık
kanallara masif ahşap profilin geçirilmesi ve özel bir
reçine ile yapıştırılıp preslenerek sistem kompozit hale
getirilir.
Birbirine kenetlenen ahşap ve alüminyum malzeme ayrılmaz bir bütünlük oluşturur.
Masif ahşap çalışan bir malzeme olduğundan, çalışmasını engellemek için üretim aşamasında 2 veya 3 parçadan oluşan lamine masif
kereste haline getirilir.
Özel tasarlanan basma EPDM contalar sahip pencere ve kapı sistemi, tasarımı ALKOSAN’a ait özel su tahliye kanalları sayesinde dış
fitil olmasa bile su sızdırması engellenmiş olur.
Üretim aşamasında özel zımparalama tekniği sayesinde ahşapta pürüzsüz ve mükemmel bir yüzey elde edilir.
Ahşap yüzeyin gözeneklerini kapatmayan kendi reçinesinden yapılan ithal boyalar sayesinde ahşap iç mekânınızda soluk alıp
verebilmesi sağlanır.(İsteğe Bağlı ve Özel 18 Farklı tonda renk seçimi)
Ahşap ısı cam çıtaları, çivi veya vida yerine özel adaptörlerle birbirine monte edilmektedir. Böylece çivi ve vidanın ortaya çıkaracağı
negatif etkiler ortadan kaldırılmış olur.
Ahşap ısı cam çıtaları montaj alanında bir bütün haline getirilir ve bu şekilde yuvasına yerleştirilir. Bu sayede de ısı cam çıtalarının
birleşim köşelerinde zamanla meydana gelebilecek açmalar ve bozulmalar da üretim safhasında engellenmiş olur.
The external façade aluminum profile raw material used in the system, AA 6063 T5 or AlMgSi 0,5 F 22 is produced in compliance with
the relevant Turkish Standard 4922 and DIN norms (Din 17615) and TS 4922 and is painted in 180 different tones and wood pattern with
electrostatic paint (min 60 microns).
The wooden part on the internal side is made of imported extra – kiln dried, impregnated, fully massive timber.
The internal section of the aluminum is made composite by snapping massive wood profile on U shaped canals and by gluing it with a special
resin and then pressing it.
The interlocked wooden and aluminum material constitutes an integrated whole.
Since massive wood is an operating material, it is converted into laminated massive timber consisting of 2 or 3 parts at the production stage
in order to prevent its operation.
On the window and door system, which has specially designed press - EPDM washers, water leakage is prevented even without the external
roving thanks to the special water discharge canals designed by ALKOSAN.
A smooth and perfect surface is obtained on the wood thanks to the special grinding technique at the stage of production.
Thanks to the imported paints made of the resin of wood, which do not clog the pores of the wooden surface, the wood allows your internal
spaces breathe. (on – demand and special color choice in 18 different tons)
The wooden double glazing moldings are assembled to each other with special adapters instead of nails or screws. By this way, the negative
affects of nails and screws are eliminated.
The wooden double glazing moldings are joined to produce a whole at the assembly area and placed in their seats in this form. By this way,
the openings and deformations that may occur on the joint corners of double – glaze moldings are prevented at the stage of production.
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KIŞ BAHÇESİ

İçerideki masif ahşap kış bahçesine doğal, estetik ve sağlıklı bir görünüm sağlarken; dışarda
bulunan alüminyum ürüne ısı, ses, yağmur ve rüzgârı yalıtımı sağlıyor. Alüminyum kısım hiç
bir bakıma gereksinim duymaz. Birbirine geçme profillerden yapılan kompozit kış bahçesi
profilleri sağlamlığıyla zamanla oluşabilecek sarkmaları da engeller. Çelik konstrüksiyonlarla
desteklendiği için iç iskeletin de kullanım ömrü binaya eşdeğerdir. Ahşap kısım modern lake ve
klasik ahşap renkler ile detaylandırılabilir.
While the massive wood on the internal side provides a natural, aesthetic and healthy appearance for
the winter garden, the aluminum on the external side ensures heat, sound, wind and rain isolation. The
aluminum section does not require any maintenance. The strength of the composite winter garden
profiles made of snap- on profiles prevents the sagging that may occur in time. Since it is supported
with steel construction, the usable life of the internal skeleton is equal to that of the building. The
wooden part can be detailed with modern lacquer and classic wood colors.
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winter garden

www.alkosan.com
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winter garden
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43

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BÜYÜKELÇİLİĞİ / ANKARA

Açıklama / Explanation
AW PRO seri lamine afrika
limba ağacı nitelikli 3’lü isi cam
kombinasyonu
AW PRO Series laminated African
limba tree, triple glazing combination
Model: ALKS-04
Ahşap Renk / Wood Color:
Koyu ceviz / Dark walnut
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embassy of united arab emirates / ankara

www.alkosan.com
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KANDİLLİ KONAKLARI 15 VİLLA/ İSTANBUL

Açıklama / Explanation
AW serisi lamine afrika limba
ağacı nitelikli isicam
AW Series laminated African limba
tree quality double glazing
Model: ALKS-04
Ahşap Renk / Wood Color:
Renksiz / Colourless

48

ALKOSAN

kandilli residences 15 villa/ istanbul

www.alkosan.com
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PELİT PARK SİTESİ 52 VİLLA/ANKARA

Açıklama / Explanation
BW Serisi ve hebeschibe sürme
seri lamine afrika limba ağacı
nitelikli isicam sürme
BW series and hebeschibe sliding
series laminated African limba tree
quality double glazing
Model: ALKS-03
Ahşap Renk/Wood Color:
Renksiz / Colourless
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pelit park site 52 villa/ankara

www.alkosan.com
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KİPTAŞ YEŞİL VADİ KONAKLARI 110 VİLLA / İSTANBUL

Açıklama / Explanation
BW Serisi ve Hebeschibe sürme
seri lamine sibirya çam ağacı
nitelikli isicam
BW series and hebeschibe sliding
series laminated Siberian pine
quality double glazing
Model: ALKS-03
Ahşap Renk/Wood Color:
Renksiz / Colourless
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kiptaş 110 green valley mansions villa / istanbul

www.alkosan.com
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AZERBAYCAN

Açıklama / Explanation
BW serisi ve hebeschibe sürme seri
lamine afrika limba ağacı nitelikli ısıcam
BW series and hebeschibe sliding series
laminated African limba tree quality
double glazing
Model: ALKS-01/03/04/07
Ahşap Renk/Wood Color:
Açık Ceviz-Koyu Ceviz-Lake Beyaz
Light Walnut-Dark Walnut-Lacquer White
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azerbaijan

www.alkosan.com
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LENA RESİDENCE 40 DAİRE / ANKARA

Açıklama / Explanation
BW serisi lamine afrika limba
ağacı nitelikli isicam
BW series laminated African limba
tree quality double glazing
Model: ALKS-03B
Ahşap Renk/Wood Color:
Açık Ceviz / Light Walnut
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lena residence 40 flat / ankara

www.alkosan.com
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WESTMINISTER ÜNİVERSİTESİ / ÖZBEKİSTAN
westminister university / uzbekistan

Açıklama / Explanation
AW Serisi lamine afrika limba
ağacı nitelikli isicam
AW series laminated African limba
tree quality double glazing
Model: ALKS-03A
Ahşap Renk/Wood Color:
Maun / Mahogany
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ALKİM HOLDİNG/ İSTANBUL
alkim holding company / istanbul

Açıklama / Explanation
BW serisi lamine afrika limba ağacı
nitelikli isicam özel pervaz
BW series laminated African limba tree
quality double glazing
Model: ALKS-05
Ahşap Renk/Wood Color:
Maun / Mahogany

www.alkosan.com
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BURSA VİLLA

Açıklama / Explanation
Secret seri lamine afrika limba
ağacı nitelikli ısıcam
Secret series laminated African
limba tree quality double glazing
Model: ALKS- 07B söve kasalı
pervazlı
Ahşap Renk/Wood Color:
Lake Beyaz / Lacquer White
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OTEL MONA
hotel mona

Açıklama / Explanation
Secret seri ve hebeschibe sürme
seri lamine afrika limba ağacı
nitelikli ısıcam
Secret Series and hebeschibe sliding
series laminated African limba tree
quality double glazing
Model: ALKS-03B
Ahşap Renk/Wood Color:
Meşe/Oak

www.alkosan.com
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ANGORA 13 VİLLA / ANKARA
angora 13 villa / ankara

Açıklama / Explanation
BW serisi ve hebeschibe sürme
seri lamine afrika limba ağacı
nitelikli ısıcam
BW series and hebeschibe sliding
series laminated African limba tree
quality double glazing
Model: ALKS-04
Ahşap Renk / Wood Color:
Açık Ceviz / Light Walnut
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FTZ VİLLA / ANKARA
ftz villa / ankara

Açıklama / Explanation
BW serisi ve hebeschibe sürme seri
lamine afrika limba ağacı nitelikli ısıcam
BW series and hebeschibe sliding series
laminated African limba tree quality double
glazing
Model: ALKS-04
Ahşap Renk/Wood Color:
Açık Ceviz / Lacquer White

www.alkosan.com
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RİZE ADLİYE BİNASI
rize court - house

Açıklama / Explanation
BW serisi ve hebeschibe sürme
seri lamine afrika limba ağacı
nitelikli ısıcam
BW series and hebeschibe sliding
series laminated African limba tree
quality double glazing
Model: ALKS-03A
Ahşap Renk/Wood Color:
Koyu Ceviz/Dark Walnut

64

ALKOSAN

REİS VİLLA / ANKARA
reis villa / ankara

Açıklama / Explanation
BW serisi ve hebeschibe sürme
seri lamine afrika limba ağacı
nitelikli isicam
BW series and hebeschibe sliding
series laminated African limba tree
quality double glazing
Model: ALKS-03A
Ahşap Renk/Wood Color:
Venge/Venge

www.alkosan.com
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GÜLEÇ VİLLA
güleç villa

Açıklama / Explanation
AW serisi ve hebeschibe sürme seri lamine
africa limba ağacı nitelikli ısıcam
AW series and hebeschibe sliding series laminated
African limba tree quality double glazing
Model: ALKS-04
Ahşap Renk/Wood Color:
Açık Ceviz/Light Walnut
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DEMİRER VİLLA
demirer villa

Açıklama / Explanation
BW serisi ve hebeschibe sürme seri lamine afrika
limba ağacı nitelikli ısıcam
BW series and hebeschibe sliding series laminated
African limba tree quality double glazing
Model: ALKS-03B
Ahşap Renk/Wood Color:
Koyu Ceviz/Dark Walnut

www.alkosan.com
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İSVİÇRE BÜYÜK ELÇİLİĞİ / ANKARA
embassy of switzerland / ankara

Açıklama / Explanation
AW serisi lamine afrika maun ağacı nitelikli
ısıcam
AW Series laminated African mahogany tree
quality double glazing
Model: ALKS-03A
Ahşap Renk/Wood Color:
Doğal Renk / Natural Color
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REFERANSLAR
references
T.C. BAŞBAKANLIĞI MAKAM BİNASI		BİNA 					

ANKARA

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MAKAM BİNASI		BİNA 					

ANKARA

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ- EMBASSY OF THE UNITED STATES 		BİNA					

ANKARA

UMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ- OMAN EMBASSY		
BİNA					ANKARA
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI MAKAM BİNASI		BİNA					

ANKARA

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KONUTU		
VİLLA					ANKARA
İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ- EMBASSY OF SWITZERLAND		BİNA					
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BÜYÜKELÇİLİĞİ
EMBASSY OF UNITED ARAB EMIRATES

BİNA
					

KİPTAŞ YEŞİL VADİ KONAKLARI

110 ADET VİLLA
KALYON İNŞ. TAŞYAPI İNŞ.					

ANKARA
ANKARA

İSTANBUL

GIYAS MUTI 		
VİLLA					SUUDİ ARABİSTAN
ZAFER ÇAĞLAYAN 		
VİLLA					ANKARA
NECMİ AFSUROĞLU		
VİLLA					HATAY
KAYA RAMADA OTEL/DOĞAN ERSEVEN		
VİLLA					İSTANBUL
KANDİLLİ KONAKLARI		KONAK 15 ADET 			

İSTANBUL

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI KONUTU 		VİLLA 					

TAŞKENT/ÖZBEKİSTAN

TOSYALI HOLDİNG/ FUAT TOSYALI 		VİLLA 					

İSKENDERUN

BM HOLDİNG 		
VİLLA 					ANKARA
ALKİM HOLDİNG		TARİHİ BİNA 				

İSTANBUL

ULKAR NOBEL A.Ş		
VİLLA					İSTANBUL
ARAS HOLDİNG-CELAL ARAS 		
YALI					İSTANBUL
EREN HOLDİNG		
VİLLA 					İSTANBUL
ESAS HOLDİNG		
VİLLA					İSTANBUL
ZİRVE HOLDİNG/ ÖMER FARUK KALYONCU 		VİLLA 					

ANKARA

LENA EVLERİ 		40 ADET RESIDENCE 		

ANKARA

WESTMINISTER ÜNİVERSİTE BİNASI		TARİHİ BİNA 				

TAŞKENT/ÖZBEKİSTAN

FTZ OTEL 		
BİNA 					ANKARA

www.alkosan.com
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REFERANSLAR
references
AYKUT KOCAMAN

VİLLA					İSTANBUL

EYÜP SULTAN YERLEŞKESİ

BİNA 					VİYANA/AVUSTURYA

SCHELLER IRIS

VİLLA 					STUTGART/ALMANYA

YAŞAR ÖZKAN A.Ş.

4 ADET BİNA 				

TRİPOLİ /LİBYA

POLİMEKS İNŞAAT

VİLLA 2 ADET				

İSTANBUL

BAKÜ

VİLLA 11 ADET 			

AZERBEYCAN

FERRUH TEMEL ZÜLFİKAR

VİLLA 					ANKARA

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI YAZLIĞI

VİLLA 					ANTALYA

KAZAKİSTAN DEVLET BAKANLIĞI KONUTU

VİLLA					

ÖZEL VİLLA

VİLLA 					ERBİL/IRAK

EMİL VİLLA

VİLLA 4 ADET 				

TACİKİSTAN

PELİT PARK RESİDENCE

35 DAİRE 				

ANKARA

PELİT ÇAYYOLU

56 ADET DUBLEKS VİLLA 		

ANKARA

LEJANT PROJE

VİLLA					ANKARA

MEHMET YAZAR

VİLLA					ANKARA

İPAKYOL ARIES BANKASI

BİNA 					

ZALİMHON HAYDAROV

VİLLA					TAŞKENT/ÖZBEKİSTAN

BAŞBAKANLIK

KONUT EVİ KONUT 			

NUMAN ÇİÇEK

VİLLA					STUTGART/ALMANYA

NVS İNŞAAT A.Ş.

8 VİLLA					ANKARA

SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ

VİLLA 					ANKARA

SADIKOĞLU İNŞAAT

BİNA 12 DAİRE			

VEN MİMARLIK

VİLLA					ANKARA

MEDİ PROJE/HASAN SÖKMEN

KONUT 					

ANKARA

ATA İNŞAAT

2 ADET BİNA 				

TRİPOLİ/LİBYA

GORGE AMOR

VİLLA 					GÜRCİSTAN

ESER HOLDİNG

VİLLA 2 ADET				

ANKARA

RUSYA BAKANLIK KONUT

KONUT 					

MOSKOVA/RUSYA
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ALKOSAN

ASTANA/KAZAKİSTAN

TAŞKENT/ÖZBEKİSTAN
ASTANA/KAZAKİSTAN

İSTANBUL

KARMA FOTOĞRAFLAR
mixed photos

www.alkosan.com
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KARMA FOTOĞRAFLAR
mixed photos
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ALKOSAN

