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Ahşap ve camın modern 
kombinasyonu

The modern combination 
of Wood and Glass

Ölçülerin özgür dünyasına hoşgeldiniz. 
TRIMline’ın Straehle ile yarattığı sinerjinin 
bir ürünü olan bu sistemde, Ahşap ve 
Camın ortak paylaşımını bulacaksınız.

Welcome to the free-dimensional space. 
Please find the symbiosis of Wood and 
Glass, based on the synergic Partnership 
of TRIMline and Straehle.

System T



Ahşap ve Camın ortak paylaşımı
Symbiosis of Wood and Glass 

Sıfır cam yüzeylerle, doğal 
ahşap çerçeveler arasındaki 
biçimsel kontrast, System T’yi 
ayırt edilebilen bir sistem haline 
getirmektedir.

The Formal contrast between 
the natural timber frame and the 
flush glazing surfaces is what 
makes System T distinctive.

•	 Teknik	spesifikasyon	
•	 Yüzey	:	Amerikan	ceviz	kaplama
•	 Camlar	:	6	ve	8	mm	güvenlik	camı
•	 Ses	Yalıtımı	:	Rwp	41	dB

• Technical spesifications
• Surface : American walnut veneer
• Glazing : 6 and 8 mm safety glass,
• Sound insulation : Rwp 41 dB
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 Az metal çok ahşap – iyi hissetmenin yaratıcı yolu

		“	System	T:	Gerekli	olan	kadar...	”	

Sistem bilinçli olarak karbon 
içermeyen doğal ahşap 
malzeme ile dizayn edilmiştir. 
İnce narin kesitlerden oluşur ve 
sürdürülebilir ve esnek iç 
dekorasyon bitişleri sağlar.

The System was deliberately 
designed on the basis carbon 
nautral raw material wood. It 
has slender sections and allows 
a flexible and sustainable 
interior fit out.

Less steel more timber – that’s how simple well-being can be created

• Kapı kasaları : Ahşap veya alüminyum 
• Kapı kanatları : Camlı ve ahşap 
• Menteşeli veya sürmeli 

“System T: Reduced to the essential...”

• Door frames : Wooden or aluminium
• Door leaves : Glazed or timber
• Hinged or sliding leaves
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Mimarlar seçkin ve şeffaf atmosferi olan 
ofisleri yaratırken tercihlerini System T’den 
yana kullanacaklar.

To create an exclusive and transparent 
atmosphere, the architects will choose 

the System T.



Cam ve Ahşap ile yaratıcı iç dizayn

System T’ de camlar, ahşap 
kaplamalı strüktüre, paslanmaz 
çelik klipsler ile hemyüz olarak 
ortadan takılmaktadır.

The glazing of System T is 
mounted flush on to the 
veneered timber structure 
via stainless steel clips.

• Şeffaf camlı köşe dönüşler
• Özel ahşap profil birleşimleri
• Cam ve profil arasında fitil

Creative interior design with 
Wood and Glass

• Transparent glazed corners
• Special timber profile joints
• Bead between glass and frames
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Özel ve Şeffaf
Exclusive and 

Transparent
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Şeffaf bölmeler ahşap sıcaklığında buluştu

Transparent partitions meet the warmth of woodwork



Sürdürülebilir ve CO2 
salgılamayan konstrüksiyon 
malzemelerinin kullanımı.

“ Sun is our Passion ”

“ Saving Energy – Reducing CO2 , 
TODAY and FUTURE ...” 

Use of timber as a 
sustainable and CO

2
 natural 

construction material



Işık ve Mekan

Sistem, tek veya çift camlı 
olarak monte edilebilir. Basit 
ayarlama prensipleri 
sayesinde kolay montaj ve 
demontaj yapılabilir.

Door ironmongery
Modul heights: Up to 300 cm

The System can be installed 
with single or double glazing. 
The simple fixing principle of 
the system ensures a very fast 
assembley and reassembly.

Ahşap kanat aksesuarları 
Yükseklikler: Up to 300 cm

The room and the light
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Tüm ihtiyaçlara yanıt veren 
bir sistem

One system with all 
requirements
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Wood and Glass for flexible desings

Esnek tasarımlar için Ahşap ve Cam
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lsCamlı	ahsap	bölme	duvar	sistemi.System T-  - System TGlazed wooden partition

Alm. Kapı Kasası 
Alm. Door Frame -  Tavan Bağlantısı 

Ceiling Connection

Cam Kanatlı Ahşap Kapı Kasası - 
Timber Door Frame With 
Glass Leave

Duvar Bağlantısı
Wall Abutment

Ahşap Kapı Kasası Kilit tarafı  
Timber Door Frame Lock Side

Zemin Bağlantısı
Floor Connection

90 Derece Ahşap Köşe  
90 degree Wooden Corner

Ahşap Kapı Kasası 
Menteşe tarafı 
Timber Door Frame Hinge Side

Çerçeveli Cam Kanatlı Kapı Kasası
Door With framed Glass Leave

Cam – Cam Kesiti 
Glass to Glass Section

Item	number
20140/2 Item	number

20140/2

Item	number
20140/2 Item	number

20140/2

Item	number
20140/2

Item	number
20140/2

Item	number
20140/2

Item	number
20140/2
20140/130

Item	number
20140/2
20140/130

Item	number
20140/2
20140/130

Blockschaum
46/22

30
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 Standart versiyon Özel bina proje versiyonu

Ölçüler : Mimari gereksinimlere göre uygun

Duvar kalınlığı : 100 mm

Genişlikler :
Tercih edilen gridler     
300 / 600 / 900 / 1000 mm                      

Max 1200 mm bina içi düşey 
Taşımaya göre

Yükseklikler :
2500 / 2700 / 3000 mm 3000 mm’ye kadar her türlü ara 

ölçüler

Ağırlık : 40- 65 kg/m2

Derz aralığı : 6 mm - düşey

Dikme sistemi :
Doğal ahşap kaplamalı lamine 
plywood

Yatay bağlantı : Yatay teraziye ayarlama aparatı

Yalıtım malzemesi : Ses tutucu iç plastik fitiller

Bitiş detayı :

Zeminde h = 50 mm geri çekilmiş e6/
ev1 eloksal, eloktrostatik toz boya   
alüminyum süpürgelik tavanda ve 
duvarda yaklaşık 30 mm geri çekilmiş 
detay

Tolerans : Yükseklik ve genişlikte + - 10 mm

Solid paneller :
E1 kalite 18 mm mdf üzeri doğal 
kaplama   

Kumaş, melamin, hpl 

Camlar :
6 mm ve  8 mm temperli cam Mat cam, 3+3 lamine cam, film ka-

plama, çift cam arası motorlu jaluzi 
25 mm

Kapı kasaları :
Ahşap kaplamalı lamine plywood 
veya alüminyum, e6 / ev1 eloksal, 
eloktrostatik toz boya 

Kapı kasaları: Alüminyum /ahşap 
kaplama                        

Kapı kanatları :

Dolu kapı kanadı: Doğal kaplamalı           
cam kapı kanadı: 8 / 10 mm temperli   
alüminyum çerçeveli cam kanat

40-60 mm kalınlığında özel tüm hpl 
laminatlar, doğal ahşap kaplamalar, 
ral cilalı amerikan kapılar, yerden 
noktasal tutuculu sürme cam kapı

Kapı aksesuarları :
2 / 3 Adet ayarlanabilir menteşeler, 
stoktan kapı kolları

Müşteri seçeneklerine göre

Ses yalıtımı : Rwp  41 db

Köşe dönüşleri :
90 derece ahşap veya camcama köşe Her türlü açıya uygun özel panel 

köşe

Standart version
Special building 
Project version

Dimensions : Dependent on construction

Wall Thickness : 100 mm

Widths :
Preferred grids            
300 / 600 / 900 / 1000 mm                      

Max 1200 mm depending on 
building facts

Heights : 2500 / 2700 / 3000 mm All dimensions up to 3000 mm

Weights : 40 - 65 kg/m2

Joints : 6 mm - verticals

Posts : Veneered plywood substructure

Horisontal connection :
Horisontal leveling adjustable 
pieces

Insulation material : Sound cancelation plastic beads

Skirting details :

H= 50 mm recessed e6/ev1 
anodised, or powder coated 
aluminium skirting also 30 mm on 
top and wall connection

Tolerance : In height and width + - 10 mm

Solid panels : E1 quality 18 mm panels Textile, hpl, melamin

Glass :

6 mm and 8 mm tempered glass Mat glass, 3+3 laminated 
Glass, tempered glass, printed, 
venetion blinds inside double 
glazing

Door frames :
Veneered plywood or aluminium, 
e6/ev1 anodised, or powder coated 

Door frames: aluminium or wood 
veneered                           

Door leaves :

Solid door leave: veneered           
glass door leave: 8/10 mm 
tempered aluminium framed glass 
door

40-60 mm, special all hpl
laminates, veneered, ral 
painted   

Door ironmongery :
2 / 3 Pcs. Adjustable hinges, han-
dles from stocks

Customer's choice

Sound insulation : Rwp  41 db

Corner posts :
90 Degree wooden or glazed to 
glazed 

Solid panels for multi angels
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Kent İletişim
www.kentiletisim.com.tr

Straehle Resources

info@trimline.com.tr
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