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Period Mimarlık sektördeki başarılı yolculuğuna 1989 yılında, Maçka’daki mimari bürosunda restorasyon projeleri 

üreterek başlamış ve pek çok önemli binaların rölöve ve restorasyon projelerine imza atmıştır.

1994 yılına kadar bu hedefte devam eden Period Mimarlık, kendi bünyesine Period Ahşap İşleri Atelyesi’ni de katarak 

uygulamaya yönelik çalışmalarına başlamıştır. Bu şekilde ahşap binanın; doğru malzeme, özgün detay ve kaliteli 

işçilikle yapılabilmesini sağlamıştır.

2004 yılında, yeni bir yapılanmayla Sancaktepe’deki 5000 m2 kapalı alana sahip fabrikasında üst düzey teknoloji 

kullanarak endüstriyel ahşap pencere üretimine PeriodPWF markası ile başlamıştır. Pencere sektörüne bu şekilde 

katılan Period Mimarlık, bu üretim bandıyla Türkiye’nin ilkleri arasındadır.

2010 yılında ise yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ahşap pencerede evrim niteliğinde değerlendirilen ve Türkiye’de 

sadece Period Mimarlık tarafından üretilen PeriodPollux’u hayata geçirmiştir. Kanat serenini 56 mm’ye kadar incelten 

ve pencerenin sahip olduğu cam yüzeyini genişleten PeriodPollux, kullanıcılarına daha fazla ışık ve manzara imkanı 

sunarken bir çok mimar için de projelerin gözdesi haline gelmiştir.

2013 yılında yenilikçi ve çevreci kimliğini koruyarak yoluna devam eden Period Mimarlık, fabrika atıklarının 

değerlendirilmesi amacıyla PeriodPellet markasını oluşturmuştur. Üretimden arta kalan talaşların sıkıştırılması ile oluşan 

ahşap pelletler ısı enerjisi sektörüne büyük fayda sağlamaktadır. Hiçbir katkı maddesi içermeyen, duman yapmayan bu 

yakıtın doğru soba ve kazanlarda kullanıldığında çıkardığı ısı enerjisi 5000 kcal’ye kadar çıkmaktadır.

Period Mimarlık üretim bandında sahip olduğu 5 eksen CNC tezgahı ile projelerdeki bir çok 3 boyutlu zorlu üretime 

imkan sağlamaktadır.

Sancaktepe’deki fabrikasında üretimine devam eden Period Mimarlık, restorasyon ve pencere üretimi dışında;

AHŞAP KEPENK VE STOR, KIŞ BAHÇESI, PERGOLA, RABITA DÖŞEME, TEAK DECK DÖŞEME

üretiminlerine devam etmektedir.

HAKKIMIZDA
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ÜRETIM

PWF Ahşap Pencere ve Kapı Sistemleri’nin teknik anlamda sahip olduğu 
özellikler ve üretim süreci;

PeriodPWF’de Ahşap Pencere ve Kapı Sistemleri üretimine ilk önce doğru ve kaliteli tomruk seçimi ile başlanır. 

Seçilen bu tomruklar freze kesim yapılarak çeşitli ebatlarda boyutlanır ve kurutma işlemi için fırınlanmaya verilir. 

Çam ve benzeri ağaç türlerinde kurutma sonrası emprenye işlemi uygulanarak su ve ağaç kurtları gibi zarar 

verebilecek etkenlerden korunması sağlanır.

Kurutma işleminin ardından bu taslak ağaçlar fabrikamızda 3 kat lamine edilerek preslenir ve blok profillere 

dönüştürülür. Laminasyon sırasında ağacın gövdesinde bulanan lif kanalları birbirine ters çevrilerek yapıştırılır, 

bu sayede üretilen doğramanın zamanla çalışarak dönmesi engellenmiş olur. Bu aşamaya getirilen lamine 

ağaçlar kalibre edildikten sonra makinelerde istenilen boyutlara getirilir ve profilleri çekilir. Boyutlandırılan 

ahşaplar poliüretan esaslı özel tutkallarla toplama makinesinde 90 derece köşe birleşimi sağlanarak toplanır 

ve bu sayede aşırı yüklere karşı dayanıklı hale gelir. Köşe birleşimi yapılan doğramalar ithal su bazlı boyalar 

ile renklendirilerek dış etkenlere karşı koruma altına alınır ve istenilen çalışma sistemine göre uygun ithal 

mekanizma ile donatılır.

Üretilen pencerelerde ısı, su ve ses izolasyonuna karşı EPDM fitil kullanılmaktadır, ayrıca kullanılan alüminyum 

damlalık sayesinde yağmur sularının doğrama dışına tahliyesi sağlanır. Pencerelerde kullanılan cam çift cam 

olup ahşap çıtalara gizli çivi atmak suretiyle sabitlenir. Çevre dostu PWF Ahşap Pencere ve Kapı Sistemleri; farklı 

fonksiyonel çözümleri, dayanıklı konstrüksiyonu, özel aksesuarları ve zengin renk seçenekleriyle kullanıcıya 

estetik görüntü, uzun kullanım süresi ve enerji tasarrufu ile kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sunmaktadır.
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TEK - ÇIFT AÇINIM PENCERE

B E Y O Ğ L U  /  İ S T A N B U L

L E V E N T  /  İ S T A N B U L

A L A Ç A T I  /  İ Z M İ R

B A H Ç E K Ö Y  /  İ S T A N B U L

A S S O S  /  Ç A N A K K A L E

K A D I K Ö Y  /  İ S T A N B U L

K A D I K Ö Y  /  İ S T A N B U L
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Tek açınım – çift açınım pencere en çok uygulaması yapılan pencere 

tipolojilerinden biridir.  Pencere kolunun 180 derece yukarı doğru 

hareketi ile kanat vasistas konumuna geçer. Bu şekilde kanat 15 

derecelik bir açı ile öne gelerek havalandırma pozisyonunu alır. Kapalı 

konumda iken ise pencere kolu 90 derece çevrilerek yatay pozisyona 

alındığında, normal açınım pozisyonu devreye girer. Alüminyum veya 

ahşap damlalık olarak iki farklı seçenek mevcuttur.

İÇ GÖRÜNÜŞDIŞ GÖRÜNÜŞ

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Orta kayıtsız çift kanat pencere daha çok tek kanadın uygulama 

imkanı vermediği açıklıklar için kullanılır. Bu çözümde iki kanat 

arasında olması gereken orta kayıt, özel mekanizmalar sayesinde 

ortadan kaldırılır ve pencere açıldığında kullanıcının manzara ve ışık 

kullanımı maksimum düzeye çıkarılır. Önce pencere kolu bulunan 

kanat açılır, daha sonra ise yanında bulunan kanat mekanizma 

içine gizlenmiş bir kol ile kolayca hareket eder. Aynı zamanda ilk 

açılan kanatta çift açınım özelliği mevcuttur. Bu şekilde kullanıcı 

dilerse “vasistas” açınım ile mekanda havalandırma sağlayabilir. 

Alüminyum ve ahşap damlalık olarak iki seçenek mevcuttur.

ORTA KAYITSIZ ÇIFT KANAT PENCERE
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ÇITALI PENCERE

Çıtalı pencere tipleri daha çok “country” tarzı evlerde tercih 

edilmektedir. Günümüzde bir çok ev ve işyeri de bu pencere ile 

mekanlara farklı bir ruh getirmektedir.  Tek açınım – çift açınım 

pencere ile aynı şekilde çalışan bir sistemdir. Kullanıcının isteği 

doğrultusunda pencere cam yüzeyi ahşap çıtalar yardımı ile 

bölünebilmektedir. İstenirse temizliği kolaylaştırmak adına 

cam içi çıtalar ile de cam yüzeyi bölünmeden aynı görüntü 

sağlanabilmektedir.

İÇ GÖRÜNÜŞDIŞ GÖRÜNÜŞ
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KALDIRMALI SÜRME SISTEMLER (HBSB)

A S S O S  /  Ç A N A K K A L E D A T Ç A  /  M U Ğ L A

D A T Ç A  /  M U Ğ L AD A T Ç A  /  M U Ğ L A
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HBSB sürme sistemler aynı zamanda kaldırmalı sürme sistemler 

olarak da adlandırılır. Kendi rayları içerisinde bulunan özel taşıyıcı 

arabaları sayesinde bu sistemler yüksek ağırlıklı kanatları rahatlıkla 

taşıyabilirler ve kanatlar kolay sürülebilir. Kullanım alanları; teras, balkon 

ve bahçe gibi dışarıya açılan mekanlara geçişlerde uygulanmaktadır. 

Bu sayede manzara bütünlüğünü bozmadan; yüksek ses, su ve 

ısı yalıtımı sağlanmakta ve ahşabın sıcaklığını ve doğallığını da iç 

mekana yansıtmaktadır. PeriodPWF tarafından geliştirilen özel sistem 

sayesinde iç-dış mekan arasındaki eşik detayı 11 mm’ye kadar indirilmiş 

ve neredeyse tamamen eşiksiz olarak uygulanabilmektedir. Ayrıca 

mekanizmaların uygulama ölçüleri doğrultusunda çeşitli şekillerde 

bölünmeler sağlanabilir. Balkon, teras ve bahçe çıkışlarında büyük 

açıklıkların geçilmesi için çok tercih edilir. Kanat genişliği en fazla 3 

m’ye kadar yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Katlanır kapı sistemleri cephelerdeki geniş açıklıkları geçmek için 

kullanılır. Balkon, teras ve bahçe gibi dışa açılan ve iç mekanı dışarı 

ile buluşturan ve bütünleştiren yerler için ideal çözümlerden biridir. 

Sistemi harekete geçiren tek bir açılır kanat vardır, bunun dışında 

kalan diğer kanatlar birbiri üzerine toplanarak bir noktada buluşur. 

Bu sayede sistem açıldığında kullanıcı herhangi bir bölüntüye 

maruz kalmadan dışarıya ulaşabilir ve daha çok manzara ve ışıktan 

faydalanabilir.  Açıklık mesafesine göre değişen kanat sayısı 2 

ila 7 adet arasında değişmektedir. Seçilen kanat profiline göre 

değişkenlik gösteren taşıma kapasitesi ve uygulama boyutları 

standart olarak kanat başına 130 kg ağırlık, 1000 mm genişlik ve 

2350 mm yükseklik olarak verilmektedir. Normalde eşikli olan 

bu sistemler, istenildiği takdirde alt mekanizma bir miktar zemine 

gömülerek eşiksiz hale de dönüştürülebilir.

KATLANIR KAPI SISTEMLERI
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PAS SÜRME SISTEMLER

PAS sürme sistemler sürme kanadının, kasanın dışına doğru 

iterek çalıştırdığı bir modeldir. Kanat kapalı konumdayken kilit 

mekanizması sayesinde “vasistas” konuma geçebilmektedir. 

Dilenildiği taktirde hava sirkülasyonu sağlayan ve pencere kanadını 

kasadan tüm kenarları 4 mm uzaklaşacak şekilde konumlandıran 

“ventilation” sistemi bulunmaktadır. Yeni geliştirilen bu mekanizma 

sayesinde kanat belirli bir mesafeden sonra kendini çekmekte 

ve otomatik olarak kasaya oturarak kullanıcıya kullanım kolaylığı 

sağlamıştır. Eşikli bir çözüm olan PAS sistemi, contalı bir izolasyon 

sağlar.

İÇ GÖRÜNÜŞDIŞ GÖRÜNÜŞ
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GIYOTIN PENCERE

K U Z G U N C U K  /  İ S T A N B U LÇ U K U R C U M A  /  İ S T A N B U L A L A Ç A T I  /  İ Z M İ RB E Y O Ğ L U  /  İ S T A N B U L
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Giyotin pencereler daha çok eski eser restorasyonlarında kullandığımız 

ve üretiminde uzman olduğumuz pencerelerdir. Günümüz teknolojisi 

ile artık istenilen kanat “vasistas” açılarak temizlik kolaylığı 

sağlanabilmektedir. Her kanadın ağırlığına göre özel olarak ithal edilen 

balans mekanizmaları ile kanat sereni istenilen konumda durabilmekte, 

bu sayede istenilen havalandırma boşluğu bırakılabilmektedir. Kullanılan 

ithal balans yayları 16-26 mm çapında olup 50 kg ağırlığa kadar kanat 

taşıma kapasitesine sahiptir. Özel olarak kullandığımız ithal fırça, conta 

ve profil detayları sayesinde giyotin pencerelerde karşılaşılan izolasyon 

problemleri tamamen çözülmüştür. Günümüzde aşağıda sözü edilen 

nedenlerden dolayı yeni yapılarda da tercih edilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giyotin pencereler standart kanatlı pencereye göre daha verimli iç mekan hava 

sirkülasyonu sağlamaktadır.

Hava akımı veya rüzgar etkisi ile kanatların çarpması söz konusu olmaz.

Normal bir kanat gibi açıldığında iç mekanı taramadığından, yer avantajı 

sağlamaktadır.

İÇ GÖRÜNÜŞDIŞ GÖRÜNÜŞ
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Bu sistem yüksek katlı binalarda uygulanan 

kompozit cephelere devrim niteliğinde bir 

çözüm getiriyor. Temizlik problemleri için 

plazaların kiralamak zorunda kaldığı mobil ve 

asma vinç çözümüne son veriyoruz. Dış cephe 

giydirmelerine uygulanabilen bu sistem ile 

dışta bir giydirme cepheye, iç mekanda ise 

ahşabın doğallığına ve sıcaklığına sahipsiniz. 

Pencereler çift açınım mekanizmasına 

geçebildiğinden dolayı güvenli bir şekilde cam 

temizlik işlemi yapılabilir.

Dış cepheden alüminyum giydirmeli olarak 

uygulanan bu sistem özellikle çok katlı 

konut, iş merkezleri ve otel projelerinde 

tercih edilebilecek bir detaydır. Bu tipolojide 

dış kasaya uygulanan tek parça alüminyum 

giydirme ile ahşabın dış bakımını azaltan 

optimum ekonomik bir çözüme gidilmiştir. 

Alüminyum kapamalar istenilen RAL 

renklerinde boyanabilmektedir.

Bu sistem klasik kanatlı pencerelere alternatif 

olarak sunulmaktadır. Ahşabın iç ve dış 

doğallığını kullanıcıya aktaran bu sistem ile 

daha fazla manzara ve gün ışığının yanı sıra 

camın modern görünüşü ve ahşabın sıcaklığı 

birleşmektedir.

WOOD ALUMINUM COMPOSITE

PERIODPOLLUX
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NEDEN POLLUX?

Kanat profilinin incelmesi sayesinde 20% oranında daha fazla ışık, ısı ve manzara 

imkanı. 

PolluxAluminum pencere detayı sayesinde dış yüzeyde uygulanan alüminyum 

kaplama sayesinde daha az bakım. 

Cam ile kanat bir bütün olarak çalıştığından dolayı, dış kasaya uygulanan 1 adet 

alüminyum profil ile sonuç. 

150 cm genişliğe kadar tek kanat pencere uygulamayabilme imkanı, kanat 

sarkmasına son! 

20% oranında daha iyi ısı yalıtımı.

PeriodPollux inceliğinde 28 mm ve 36 mm cam kalınlığı uygulama imkanı.

Ses yalıtımında 5 dB iyileşme.

Şantiye alanında daha hızlı montaj imkanı.

Kasa ve kanatlarda köşe bağlantılarına daha az baskı ile camın taşıyıcı özelliğinden 

faydanlanma.

PeriodPollux pencere detayında kanat ve cam bir bütün olarak kullanılır. 

Burada bulunan kanat sereni kesiti inceltilerek 56 mm’ye kadar 

düşürülmektedir. Kanat sereni mekanizmaya yuva teşkil eder ve bu 

şekilde ahşap camla entegre olup bir bütün olarak çalışır. Bu bağlamda 

cam sehim yapmayacağından kanatta oluşan sarkma probleminin 

önüne geçilmektedir.

Bunun sonucunda aşağıda PeriodPollux’un bazı avantajlarına yer 
verilmiştir;

PERIODPOLLUXKLASİK  PENCERE

D A T Ç A  /  M U Ğ L A
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Ahşap kepenk sistemleri yapılarda bir güneş kırıcı görevi 

üstlenerek, hem görsel hem de doğallık açısında katma 

değer sağlamaktadır. Bütün pencere ve kapı dış açıklıklarına 

uygulanabilmektedir. Kepenk lamelleri istenildiği takdirde kanat 

sereni içerisine monte edilerek daha modern bir görünüme, 

istenildiği takdirde kanat sereni dışına monte edilerek daha klasik 

bir görünüme imkan vermektedir. Çoklu kanatlarda da kullanıcının 

dilediği şekilde sürme veya katlanır sistemler uygulanabilmektedir. 

Kanatlar açık ve kapalı konum da kilitlenebilmektedir. Bunun 

dışında belirli aralıklarda ve ölçülerde hareketli lamel uygulamaları 

yapmak mümkündür.

AHŞAP KEPENK
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AHŞAP STOR

Ahşabın doğallığını stor panjur teknolojisine taşıyoruz. Teker teker ahşap 

lamellerin birleştirilmesiyle oluşan ahşap storlar güneş kırıcı görevi 

görmekle beraber ekstra bir güvenlik misyonu da üstlenmektedir. 350 

cm genişliğe kadar uygulama yapılabilmektedir. 

Ürünün ağırlığına göre çeşitlendirilen ithal motorlar sayesinde sorunsuz 

çalışma prensibi,

Uzaktan kumanda veya butonlu seçenekler ile istenilen şekilde programlama 

yapabilme imkanı,

Emniyet için engel algılama opsiyonu ilave edebilme,

Tüm yapıların pencere ve kapı açıklıklarına stor mekanizma kutusu dahil 

edilebildiği takdirde dıştan uygulanabilme,

İstenilen konumda durdurabilme işlevselliği sayesinde maksimum düzeyde 

güneş kontrolü sağlama,

Özellikle ahşabın nefes alma ve ısı yalıtımı özelliği sayesinde iç mekanda 

istenilen konfor sıcaklığına daha kısa sürede ulaşabilme imkanlarını 

kullanıcılara sunmaktadır.
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RESTORASYON

O R T A K Ö Y  /  İ S T A N B U L K İ R E Ç B U R N U  /  İ S T A N B U L

V A N İ K Ö Y  /  İ S T A N B U L B E B E K  /  İ S T A N B U L
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Ü S K Ü D A R  /  İ S T A N B U L

B E Y L E R B E Y İ  /  İ S T A N B U L V A N İ K Ö Y  /  İ S T A N B U L
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KIŞ BAHÇELERI

İçerisinde yeşille beraber yaşanacak mekanlar yaratan kış 

bahçeleri, mevcut yapıya entegre olarak uygulanabilmesi 

yanında bahçenizde bağımsız bir yapı olarak da tasarlanabilmesi 

mümkündür. Kapalı mekanlar içerisindeki her türlü aktivitelerinizi 

dört mevsim bahçeye taşıyacak olan bu yapılar ahşabın sıcaklığı 

ve doğallığı ile bütünleşerek farklı bir atmosfer oluşturmaktadır.

Çizilen proje ile beraber mimari ofisimizde şekillenen kış 

bahçelerinin yapımında her zaman ahşabı öneriyor ve kullanıyoruz. 

Kullanılan ağaçlar bütün koruma süreçlerinden geçtikten sonra 

uygulamaya geçiliyor. Önerilen bakımlar yapıldığı takdirde 

kullanıcılara uzun yıllar hizmet verebiliyor. Kullanıcı istekleri ile 

beraber bir çok çatı çözümü mevcut; temperli ve güneş kontrollü 

ISICAM ile geleneksel çözümler elde edilebiliyor. Gün ışığından 

daha fazla yararlanmak adına yapılan bu tip çözümler güneş 

ışınlarının etkisi ile iç mekanda sera etkisi yapacağından, bu tip 

uygulamaları mutlaka güneş kırıcılar, özel kumaş perdeler veya 

storlar ile desteklemek gerekiyor. Bunun dışında çatı gerekli 

su ve ısı yalıtımlarından sonra bakır veya kiremit kaplama da 

yapılabiliyor.

V A N İ K Ö Y  /  İ S T A N B U L V A N İ K Ö Y  /  İ S T A N B U L

B E Y K O Z  /  İ S T A N B U LS A R I Y E R  /  İ S T A N B U L
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CAM ÖZELLIKLERI

I S I C A M  S I N E R J I

I S I C A M  K O N F O R

ISICAM Sistemleri

İki veya daha çok sayıda cam plakanın, aralarında ortam basıncına uygun kuru hava veya 

gazları barındıracak şekilde fabrika şartlarında birleştirilmesi ile oluşturulan yalıtım camı 

ünitesidir.

ISICAM Klasik

Standart yalıtımlı cam ünitesidir. Isı kayıplarını tek cama göre yarı yarıya azaltarak yakıt 

giderlerinden tasarruf sağlar. ISICAM üniteleri özel cam kombinasyonları ile oluşturulduğunda 

gürültü kontrolü, kazalara ve hırsızlığa karşı emniyet ve güvenlik sağlar.

ISICAM K Serisi

Isı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtımlı cam ünitesidir. Üstün ısı yalıtımı ile kışın yakıt 

giderlerinden tasarruf sağlar. Yazın güneş ısısını daha az içeri alarak klima giderlerini azaltır. 

Isıcam Konfor üniteleri özel cam kombinasyonları ile oluşturulduğunda gürültü kontrolü, 

kazalara ve hırsızlığa karşı emniyet ve güvenlik sağlar.

ISICAM S Serisi

Isı kontrol kaplamalı yalıtımlı cam ünitesidir. Üstün ısı yalıtımı ile yakıt giderlerinden tasarruf 

sağlar. ISICAM Sinerji üniteleri özel cam kombinasyonları ile oluşturulduğunda gürültü 

kontrolü, kazalara ve hırsızlığa karşı emniyet ve güvenlik sağlar.

Şişecam Akustik Lamine Cam

Gürültü kontrolü sağlayan ses emici PVB ara katmanlı özel lamine cam ile üretilmiş ISICAM 

yalıtım camı ünitesi. Lameks’in emniyet ve güvenlik özelliklerine de sahiptir. Özel cam 

kombinasyonları ile oluşturulduğunda ısı kontrolü, ısı ve güneş kontrolü ile emniyet ve 

güvenlik özellikleri aynı Isıcam ünitesinde sağlanabilir.

KAYNAK : http://www.sisecamduzcam.com/Trakyacam/TR
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AĞAÇ - MEKANIZMA - BOYA

AĞAÇ

BOYA

MEKANİZMA

AMERİKAN ÇAMI KESTANE LADİN MERANTİ MEŞE

EN 14351-1 Avrupa 

Birliği Standardına 

uygun akredite 

laboratuvarlarında 

yapılan

deneyleri başarıyla 

geçen Period Ahşap 

Pencere Sistemleri CE 

standartlarında

üretime devam 

etmektedir.”
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PERIODPELLET

NEDEN PELLET?

PeriodPellet tamamen doğal atıklardan oluşturulmuş, katkısız ve kuru ağaç parçaları 

içeren bir yakıt türüdür. Ağaç talaşının sıkıştırılmasıyla oluşan ve doğal biçimde yanan 

PeriodPellet, CO2 emülsiyon düzeyi çok düşük olduğundan çevreye zararlı gazlar 

üretmez ve geriye atık bırakmaz. Üretimdeki içerik doğallığı ve kullanım kolaylığı ile 

kullanıcıların fosil kaynaklı yakıtlara bağlı kalmadan, hesaplı ve çevreye duyarlı bir 

şekilde ısınmalarını sağlar.

Tamamen doğal, katkısız ahşap talaşından oluşmaktadır.

Pelet kazanları, sobaları ve mangallarında kullanılır.

Yarıçapı: 6 mm

Yoğunluk > 1.12 kg/dm3

Ortalama ısı enerjisi: 5 kWh/kg

Ortalama nem oranı: 10%
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NOTLAR
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ADRES

Yenidoğan, Merve Mah. Akabe Cad. No: 20
34791 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

TELEFON

Tel:  0(216) 561 53 00
Fax: 0(216) 561 53 05

ONLINE

Website: www.period.com.tr
E-Mail:     info@period.com.tr


