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HAKKIMIZDA
DKY Yapı 2006 yılında kurulmuş olup, faaliyette bulunduğu sektörde en iyisi
olmayı, kusursuz hizmet sunmayı ve müşteri memnuniyetini yüksek tutmayı
kendisine hedef ve ilke edinmiştir. İmalat ’tan montaj ’a kadar sistemli bir çalışma anlayışıyla hareket eden firmamız mevcut tecrübesi ve kalitesiyle ihtiyaç
duyan kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir hizmet sunmaktadır.
Firmamız, kompozit panel kaplama, silikon cam cephe kaplama, alüminyum
doğrama, sürme sistem cam balkon, fotoselli otomatik kapı, otomatik bariyer,
otomatik yana kayar kapı üzerine hizmet vermektedir.
DKY Yapı, müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak ve sektörde gerçekleşen her türlü yenilik ve gelişimi yakından takip ederek kendisini sürekli
olarak ileri taşımayı hedefler.
Firmamız müşterilerin beklentilerini karşılayan bir hizmet sunmayı, kaliteden
ödün vermemeyi kendisine amaç edinmiştir.

HİZMETLERİMİZ
Otomatik Araç Bariyeri
Yana Kayar Bahçe Kapıları
Dairesel Bahçe Kapıları
Fotoeslli Kapılar
Hermetik Ameliyathane Kapıları
Döner Kapılar
Alüminyum Sarmal Kepenkler
Galvaniz Çelik Sarmal Kepenkler
Seksiyonel Garaj Kapıları
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Seksiyonel Endüstriyel Kapılar
PVC Hızlı Kapılar
Yangına Dayanımlı Kapılar
Rampa ve Körük Sistemleri
Araç Gölgelendirme Sistemleri
Mantar Bariyer
Road Blocker
Turnike Sistemleri
Kartlı Geçiş Sistemleri

OTOMATİK KEPENK
SİSTEMLERİ
Kepenkler indirildiğinde sistem kendi kendine bloke olur, manuel kepenklerde olduğu gibi ayrıca bir kilit sistemine ihtiyaç
yoktur. Dolayısıyla hırsızlığa karşı üstün bir
emniyet sağlar.
Kullanılan panel cinsi galvenizli çelik olup
panel et kalınlıkları kapının boylarına göre
0.8mm ile 1.2mm arasında değişir
Sınırsız renk alternatifleri vardır.
Elektrik kesintisinde manuel kola alternatif
olarak güç kaynağı ünitesi ile kepenkleri
kullanmaya kesintisiz devam etmek mümkündür.
Kapalı panellerin dışında ihtiyaca göre
mikro delikli, ızgara ve camlı panel alternatifleri de vardır
Uzaktan kumandalı bu sistemlere opsiyonel olarak buton kontrolü, emniyet fotosel
sistemi, güç kaynağı ünitesi ilave edilebilir
10 yıl parça güvencesi, hızlı servis güvencesi ve 2 yıl ürün garantisi ile satış sonrası
teknik destek
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Demirkaya Yapı Sistemleri olarak sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek
için makine parkurumuzu son teknoloji sistemler ile donatmış olup,
üretimimizi her geçen gün daha kaliteli işçilik, ürün ve hizmet olarak
sağlamayı hedefliyoruz.

CAM BALKON
SİSTEMLERİ
Kışın sona eren balkon keyfinizi devam ettirebilmeniz için tasarlanmış bir sistemdir. Dış etkenlerin ve hava şartlarının balkonunuzdan yararlanmanızı engellediği durumlarda cam balkon sistemini kapatarak dış dünyaya tamamen
kapalı, fakat aynı zamanda tamamen panoramik bir kapalı mekan elde etmiş
olursunuz.
Cam balkon kapama sistemleri evinizde estetik ve fonksiyonel bir balkon yaratmanın en modern yoludur. Camların sürülerek aynı veya farklı noktalara
toplanma özelliği ile mevsimsel değişikliklere en iyi cevap verebilen bir sistemdir. Cam balkon kapama sistemleri yapıya ve zevklerinize uygun renk seçenekleri sunmasının yanı sıra, son derece kullanışlı ve dayanıklıdır.
Cam balkon sisteminde kullanılan camlar 8mm ile 10mm kalınlığında Temperli
camlardan oluşmaktadır, kırılması halinde çok küçük parçalara ayrılır canlılara
ve çevreye zarar vermez.
Sürme cam balkon sistemleri saatte 150 km esen rüzgara dayanıklı olarak
tasarlanmış ve imal edilmiştir. Cam balkon sistemimizde isteğe göre farklı
renklerde füme, bronz, reflekte, satina cam uygulaması yapılabilmektedir.
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SİLİKON CAM CEPHE
SİSTEMLERİ
Cephe sistemleri modern mimarinin sınır
tanımayan tasarımlarına cevap verebilmek amacıyla sunulan Giydirme Cephe
Sistemi, sürekli artan taleplere yeni ufuklar
açmaktadır. Eski yapıların restorasyonuna
ya da yeni yapıların planlamasına yönelik
zengin biçimlendirme olanakları sunar. Yuvarlak veya köşeli, simetrik ya da asimetrik,
değişik düşey/yatay arakayıt profilleriyle
mimari çözümlere uygun tasarım olanakları verir. Geniş yüzeyli cam cephelerin
üretiminde; tasarımcı ve uygulamacıya
sunulan pratik çözümlerin yanısıra, kullanıcılara hitaben hazırlanmış olan alternatifler Giydirme Cephe Sistemlerinde sunulmaktadır.

AVANTAJLARI
• Her renge boyanabilir.
• Paslanmaz, sararmaz. Çelikten daha
dayanıklıdır.
• Yangın sırasında zehirli gaz çıkarmaz.
• Kanserojen madde içermez.
• Mükemmel ısı ve ses izolasyonu sağlar.
• Uzun ömürlüdür.
• % 100 geri dönüşümlüdür

ALÜMİNYUM
DOĞRAMA
SİSTEMLERİ

HALKA

KOMPOZİT ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALAT TESİSİ

YANA KAYAR
BAHÇE KAPISI
Yanakayar kapılarda genellikle ray üzerinde kayan tek bir kanat mevcuttur.
Bu tip girişlerde, açma kapama sürecinde kapının kayabilmesi için uzun ve dar bir boşluğa
ihtiyaç vardır.Bu kapılar; geniş girişler, yokuşlara
yerleştirilmiş girişler, ya da dairesel kapıların açılması için yeterli alan bulunmayan durumlarda
en ideal korumadırlar.
İdeal sistem seçilmek istendiğinde ağırlık ve kapı
uzunluğu dikkate alınmalıdır.
Bu sistemler, kapama sürecinde maksimum güvenliği sağlamak için yumuşak başlama ve bitiş
fonksiyonu ile donatılmıştır, engel tespit fonksiyonu, kapı hareketinin bloke olması durumunda
insan ve nesnelere gelebilecek zararı önlemek
için, hareketi durdurur ve tersine çevirir.
Konutlarda kullanılmak üzere pek çok sistem
mevcuttur: Nice yana kayar bahçe kapısı motorları ağırlığı 300 kg’a kadar olan hafif kapılar
ve ağırlığı 600 ila 1000 kg arasında değişen ağır
kapılara, ihtiyaca özel her türlü çözümü sorunsuz
sunabilmektedir.
Yana kayar bahçe kapısı motorları ile özellikle
alışveriş merkezlerinde, hastanelerde ve sanayide ihtiyaç duyulan geniş girişler için ağır kapılar
kurmak mümkündür. Sistemler 3500 kg’a kadar
olan ağırlıklardaki kapı kanatlarını işletebilecek
şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımlar, her türlü
atmosfer koşuluna dayanıklılık gösterebilmekte,
maksimum işletme güvenliği ve uzun vadeli performans sağlamaktadır.
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