








İnşaat sektöründe 18 yıldır faaliyetini sürdüren Aluglas, ilk günden bu yana yenilikçi ve 
uzman kadrosuyla, modern ve kaliteli yapı ürünleriyle,  gelişen mimari tasarımlara değer 
katma hedefini devam ettirmektedir. 

Misyon edindiğimiz sağlam ve güvenli üretimi, yapı estetiği ile birleştirip  alüminyum, cam, 
metal, CNC ve paslanmaz sanatını müşterilerimize sunmaktayız.

Ürettiğimiz küpeşte, korkuluk ve duş kabinleri  kullanıcının  taleplerini karşılayacak şekilde 
kişiye veya firmaya özel olarak tasarlamaktayız.   

Alanında öncü tedarikçi  firmalarımız ve kalite kontrol ekibimizle  birlikte uyum ve uygunluk 
içinde ortaya çıkardığımız ürünlerimize verdiğimiz garanti ve sunduğumuz  teknik hizmet, 
başarımızın kalıcılığının temelini oluşturmaktadır.

Yapı sektöründe, portföyümüzün sürekli genişlemesi, referanslarımızın gücünü ve müşteri 
memnuniyetimizi yansıtmaktadır.

Üretim, montaj ve teknik hizmet aşamalarında sunduğumuz kaliteli ve şık çözümler, daimi 
tercih edilme sebebimizdir.

Yurt içi ve yurt dışında edindiğimiz tecrübelerimizi, güncel  teknoloji  ile  hamanlayıp, yeni 
portföy ve yeni kitlelere alüminyum, cam, metal, CNC ve paslanmaz üretiminin  yapılara 
kattığı değeri yaşatmak hedefindeyiz.

Aluglas ailesi olarak  vizyonumuz doğrultusunda, yaşam alanlarınızı özverili çalışmalarımızla 
modern, sağlam ve estetik ürünlerle şekillendirmeye devam ediyoruz…

Aluglas, which has been active in the construction industry for 18 years, continues its 
goal of enriching the developing architectural designs with its innovative and expert 
staff, modern and high-quality building products. 

We offer our customers aluminium, glass, CNC, metal and stainless products by combining 
the durable and reliable production that we have taken as a mission with the aesthetic 
structure.

We design the handrail, balust rade and shower cabin syst ems which we produce, specially 
for on individual customer or a company, demands of the clients.

The guarantee we give and the technical service we offer to the products that we produce 
in harmony with our industry-leading supplier companies and our quality control team, 
underlies the continuance of our success.

The continuous expansion of our portfolio in the building sector reflects our reference 
power and customer satisfaction.

The high-quality and stylish solutions we offer in the production, installation and technical 
service steps are the reasons we are preferred by customers.

By combining our experiences within the country and abroad with current technology, we 
aim to show the value, which aluminium, glass, CNC, metal and stainless production adds 
to the buildings, to the new portfolio and new masses.

As Aluglas family, we continue to style your living spaces with modern, durable and 
aesthetic products by working devotedly in the direction of our vision.

Aluglas
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110mm

90 mm

17,5 mm

15,5 mm

Cam kapama contası

Glass closing gasket
Cam desteği

Glass support

Cam Takozu
Glass Wedge

Alüminyum kapak

Aluminium cover

Sabitleme aparatı

Fixing apparatus

Setskur vida

Set screw





Cam kapama contası

Glass closing gasket

80  mm

70 mm

13,5 mm

11,5 mm

Cam desteği

Glass support

Cam Takozu
Glass Wedge

Alüminyum kapak

Aluminium cover

Sabitleme aparatı

Fixing apparatus

Setskur vida

Set screw





100 mm

70 mm
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Alüminyum kapak

Aluminium cover

Cam takozu

Glass wedge

Zemin sabitleme vidası

Floor fixing screw

Ayar Vidası

Adjustable screw

Setskur vida

Set screw
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40 mm
Sıkıştırma contası

Clamping gasket

Cam tutamağı

Glass handle

Sıkıştırma vidası

Clamping screw

Zemin sabitleme vidası

Floor fixing screw
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115 mm 40 mm

40 mm

Sıkıştırma contası

Clamping  gasket

Sıkıştırma vidası

Clamping screw

Cam tutamağı

Glass handle

40x40 Profil dikme

40x40 Profile strut

Zemin sabitleme vidası

Floor fixing screw
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80 mm

60 mm





70 mm

8 mm

40 mm

40 mm

30 mm





15 mm

60 mm

8 mm

40 mm

60 mm





850 mm

50 mm Alüminyum boru

50 mm Aluminium pipe

16 mm Alüminyum boru

16 mm Aluminium pipe

Dikme flanşı

Strut flange

Hareketli mafsal

Movable joint

40 mm Alüminyum boru

40 mm Aluminium pipe

Ankraj demiri

Anchor iron










































