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Test Raporu Özet























Üretim Aşamaları



Galvaniz çelik hammmade

Durma TP 9 07 Serisi kanat 
CNC punch makinesi

Kasa 45 ° kesim

Ebatlama işlemi

CNC Apkant 200 Ton

Kasa kesit detay



Argon kaynağı ile  Köşe birleştirme 

Kasa güçlendirme işlemi

Elektrostatik toz boya uygulaması

Köşe birleştirme tezgahı

Boyamaya hazır kasa stok alanı

Fırınlama işlemi görmüş kasa



Kanat Ürerim Aşamaları



Galvaniz çelik hammadde

Büküm / Apkant

Hazırlanmış yüzey

Ebatlama İşlemi

Durma CNC punch

Elektrostatik toz boya ünitesi



Kesit Görünüşü





Kullanım Koşulları 
ve

Garanti Şartları





KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU
Bu kullanım kılavuzu, kapınızın kullanımı ve bakım sırasında göz önünde bulundurmanız 
gereken kurallar, garanti kapsamı ve kullanımdaki hatalar hakkında temel bilgileri
içermektedir.

Üretim sürsi açısından, üretim sırasında uyguladığımız paslanmaz çelik gibi yüksek kali-
teli malzemeleri  kullanarak ve gizli perçinler ,vida yerleri oluşturarak sektördeki diğer 
üreticilerden ayrılıyoruz, böylece hem dayanıklılık hem de korozyon direnci yüksek üretim 
yapmaktayız.
Bildiğiniz gibi, oksijen ile metallerin doğası sonucu ortaya çıkan yanma (oksidasyon veya 
korozyon) metalerde hasar oluşmaktadır. Bu çelik kapıya zarar verir ve kısa sürede pas-
lanmaya yol açar.
Işık altındaki bu gerçekler Falez Çelikkapı AR-GE departmanlarında geliştirilen gizli vida 
ve perçin yöntemi çeliğin daha uzun ömürlü olmasını ve korozyona karşı daha dayanıklı 
olmasını sağlar. Ayrıca estetik açıdan doğal ve kaliteli bir görünüm kazandı.
Bunun sonucunda Falez Çelikkapı; Özgün üretim tekniği, ülke çapında yayılmış 200’ün 
üzerinde bayi kanalı ile her yerde bulunabilen  bir marka haline gelmiştir ve aynı zaman-
da eğitimli ve kalifiye personeliyle (Falez Academy) güvenlik ve rahatlık ihtiyacını karşı-
lamaktadır. Ayrıca, yabancı ülkelerde 22 satış kanalıyla sadece kendi insanımıza üretme-
mekle kalmıyor, aynı zamanda tüm dünyada kaliteli çözümler üretiyoruz.
Falez Çelikkapı ile kapı da kalite ve güvenlik zayıflığı olmaz. 
Falez Çelikkapı: “Çelik kapının ötesinde ...”

TEKNİK ÖZELLİKLER
Falez Çelikkapı İso 2001, 9001 ve 10002 kalite standartları çerçevesinde üretilmektedir.
Tüm ürünlerimiz TSE Belgesine sahiptir ve tüm üretim hatalarına karşı 1 yıl garantilidir.
Tüm kapılarımız çelik sac kullanmaktadır. Bu özellik size ve tüm kullanıcılara avantaj 
sağlar. Bu nedenle Falez Çelikkapı, hammadde ve üretim tekniği kullanımından dolayı 
uzun ömürlü ve korozyon direncine dayanıklıdır.
İsteğinize bağlı olarak, kapınız ayrıca dürbün, isim levhaları ve kapı numaraları ile donatı-
labilir.
Tercihinize bağlı olarak saten, pirinç ve krom aksesuarları da çok çeşitli aksesuarlarla 
donatılabilir. Bu açıdan, kapınızın kişisel bir dokunuşu vardır.
Tüm kapılarımız ısı, ses ve toz yalıtımına karşı son derece hassastır ve en yüksek kalitede 
ürünlerle yüzde yüz olarak yalıtılmıştır. 



GARANTİ KOŞULLARI

1-Ürününüzün garantisi, ürünü aldıktan hemen sonra montaj ile başlar; Ürün, 2 yıl süresin-
ce  Falez Çelikkapi garanti şartları kapsamında ve şartlarına bağlı olarak garanti altındadır.
Falez Çelik kapı, kapı ve aksesuarlar dahil tüm elemanları ile birlikte garanti altındadır.

2-Kapınız garanti süresi içinde arızalanırsa, tamir süresi garanti süresine eklenir. Onarım 
süresi 30 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonunun bulunduğu tarihten itibaren servis, satıcı, 
bayi, acente, temsilci, ithalatçı veya malların imalatçısına bildirim tarihinede başlayacaktır.

3-Kapınızın yüzeyinde, garanti süresi boyunca malzeme ve işçiliğinde , ayrıca montaj
hataları, işçilik maliyetleri, değiştirilen parçaların maliyeti veya herhangi bir onarımdan
kaynaklanan arızalar durumunda ücret alınmadan yapılmalıdır.

4-Kapınızın yüzeyinde; Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde, bir yıl içinde aynı 
arızadan en fazla ikisini birden ya da dörtten fazla farklı arıza ortaya çıkması sonucu, bunu 
bildirmeniz gerekir. Mevcut Servis İstasyonunun olmaması halinde maksimum süre aşımı, 
sırasıyla satıcı firma, acente, temsilci, ithalatçı veya imalatçı, firmaya bilgi verermeniz duru-
munda hatasız bir şekilde onarılması için mümkün olan en kısa sürede müdehale edilir .

5-Kusur ve doğal koşullardan kaynaklanan hasarlar (yağmur, nem ve güneş yanığı vb.)
Bu kullanım ve bakım kılavuzunda belirtilen talimatlara aykırı kullanım ve doğrudan te-
mastan kaynaklanan hasarlar, hırsızlık ve zorlamadan kaynaklı olabilecek hasarlar garanti 
kapsamında değildir. Ayrıca, kapıların iç ve dış kapılar olarak sınıflandırılmasının yanı sıra, 
karşı tarafın kullanımı da garanti kapsamında değildir.

KULLANIM ŞARTLARI VE TALİMATLARI

1-Montajınızı montaj elemanlarımızla birlikte monte ettikten sonra, kapınızı kontrol edip 
teslim alın Teslimat notunun imzalanması kapınızın eksiksiz ve hasarsız teslim edildiğini 
gösterir.

2- Kapı kanadını montaj sırasında yapıştırıcı boya, harç, köpük vb.Zarar verici unsurlardan 
Dikkatlice kuru ve kazımadan temizleyiniz.

3-Evden çıkarken kapınızı her zaman tamamen kapatın. Kapınızın önünde terlik, paspas vb.
şeylerle kapınızı açık bırakmayın. Bu davranış kapınızın ayarlarının bozulmasına sebep olur, 
bu da kasa ile kanat arasında bir boşluk yaratır. Bu, kilitler ve oturmayan kol gibi hatalara  
zemini hazırlar.

4-Kapınızın ahşap yüzeylerini yağmur güneş ıığı ve kimyasallardan koruyun.



5-Kapı silindirlerini ve kilit pimlerini yağlamayın. Bu tür malzemeler toz birikmelerine
   sebep olur. Kilit mekanizmasında kir  ve toz birikmesi nedeniyle zamanla çalışmasına     
   zarar verebilir.

6-Kapınızın menteşelerini, makine yağı yada bu iş için üretilmiş ürünler ile yağlayın.

7-Bazen kapınızın iç tarafındaki açma kolu zamanla sertleşebilir. Bu kapının kapanmasını
    zorlaştırabilir. Bu durumda, dilin çıktığı alanda biraz vazelin sürmeniz, doğru şekilde
    çalışmasına olanak sağlayabilir.

8-Kapınızın iç kısmına ağırlık uygulamayın. Bu çalışmasını engelleyecektir

KAPILARINIZDA TEMİZLİK VE BAKIM

1-Asla sert ve çizik malzemelerle (tel veya plastik fırçalar, partiküller vb. içeren mekanik
   toz temizleme malzemeleri) ve beyazlatma maddelerini (klor, tuz ruhu vb.) 
   Temizlemeyiniz.

2- Metal Aksesuarlar: Bu parçalar temiz ve hafif nemli bir bezle temizlenebilir.

3- Ahşap Cephe: Hafif nemli bir bezle hafifçe kurulayın.

4- Kilit ve Emniyet Pimleri: Temizlik, yağlama ve bakım işlemlerine ihtiyaç duymadığınızı 
     bir kez daha vurgulamak isteriz.

5- Dürbün: Lenslerinizi hafif nemli bir bezle kurulayın..

6-Kol, tokmak, İsim ve Kapı Numarası Plakası: Nemli bir bezle kurulayın.

7-Kauçuk Fitil: Kablodan çıkarmadan önce sabunlu bir ıslak bezle silerek kurutun.
     Bu pamukla bir parça pamuk pudra ve bütün fitili sıkın. Bu, fitilin kapıya yapışmasını 
     önler ve daha verimli çalışmasını sağlar.
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