Polikarbonat sektöründe faaliyet gösteren POLİNET,
sahip olduğu bilgi birikimi ve vizyon sayesinde
polikarbonat sektörüne yönelik makine ve bina
yatırımı gerçekleştirmiştir. Dilovası Mermerciler
Sanayi Bölgesi’nde yer alan yeni fabrikamızda en
yüksek teknoloji ile üretilen polikarbonat ışıklık
ürünler yüksek termal yalıtım, ışık geçirgenliği, darbe
dayanıklılığı ve ultraviyole koruyuculuğuna sahiptir.
Bu yüksek kaliteli polikarbonat ürünlerin yanı sıra
alüminyum proﬁller ve diğer aksesuarlar, mimari
yapıların ışıklık ihtiyacını eksiksiz karşılayacak en
doğru sistemsel çözümler sunar. POLİNET’in sahip
olduğu geniş ürün ve sistem çözümleri; hızlı, kolay ve
güvenli uygulamaları mümkün kılar. POLİNET ve
Yetkili Temsilcileri, en önemli ve özel ışıklık
projelerinizde proje
ve uygulama danışmanlık
hizmetleri ile çok özellikli sistemsel ve ekonomik
çözümler için size yardımcı olmaya her zaman hazırdır.

After gaining years of experience, POLINET has made
investments for machinery and building in
polycarbonate sector with its experience and vision. In
our new factory located in Dilovasi Mermerciler
Industrial Area, polycarbonate lighting products are
produced with the properties of high thermal
insulation, light transmission, impact resistance and
UV protection. In addition to these high quality
polycarbonate products, POLINET oﬀers the best
systematic solutions that will meet the lighting
requirements of architectural structures by supplying
aluminium proﬁles and other accessories. By the wide
range of products and systematic solutions, POLINET's
applications are performed quickly, easily and safely.
POLINET and POLINET's exclusive representatives are
always ready to provide you project and installation
consultancy services on your most signiﬁcant and
speciﬁc lighting projects and present you
multi-featured systematic and economic solutions.

MegaLux
Kilitli Sistem Polikarbonat Çok Duvarlı Çatı ve Cephe Paneli
U-Lock System PC Multiwall Panel for Roof and Cladding

MegaLux sisteminin başlıca avantajları:
- Yüksek yangın direnci
- Sararma ve kırılmaya karşı 10 yıl garanti
- Yüksek darbe direnci
- Mükemmel ısı yalıtım özelliği
- Yüksek ışık geçirgenliği
- Renk çeşitliliği

The main advantages of MegaLux:
- High resistance to ﬁre
- 10 year warranty against yellowing and breakage
- High impact resistance
- Excellent thermal insulation
- High light transmission
- Variety of colours
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MegaLux PC Panel Ürün Bilgileri /Information About MegaLux PC Panel

MegaLux

MegaLux sistemde standart genişliği 60 cm olan 5
duvarlı PC modüler paneller çok farklı ışıklık
uygulamalarına alternatif çözümler sunabilmek
amacıyla tasarlanmıştır. MegaLux PC paneller
sahip oldukları form sayesinde, hem çatı hem
cephe ışıklık kaplaması olarak kullanılabilir. Her iki
yüzü UV korumalı üretilebilmesi, malzemenin
güneş ışınlarına karşı mukavemetini maksimuma
çıkarmakta ve PC panelin her iki yüzünün de dış
tarafta kullanımına imkan sağlamaktadır.
MegaLux PC panellerin her iki yanında bulunan
tırnakları güvenli ve kolay panel bağlantıları için
büyük avantaj sağlar. Panelin tırnaklarının
bulunduğu yüzünün dış tarafta kullanımı
durumunda, paslanmaz çelikten ya da
alüminyumdan imal edilmiş klips bağlantı
elemanları tırnaklara takılarak konstrüksiyona
monte edilir. PC panel tırnaklarına kenetlenen PC
kilitler, PC panellerin birleşim arakesit ve bağlantı
elemanlarını örterek sistemi dış ortam
etkilerinden korur. Bu sistem su ve ısı yalıtımını
sorunsuz hale getirir. PC panellerin tırnaklı
yüzeyinin iç tarafta kullanımında taşıyıcı
konstrüksiyona sabitlenen alüminyum veya çelik
kilit profillerine takılan PC paneller, dış yüzeyde
kesintisiz bir görünüm sağlar. MegaLux sistemin
standart PC levhaların uygulama detaylarına karşı
tartışmasız üstünlüğü yanı sıra 5 duvarlı yapısı
içindeki hava kanallarıyla daha yüksek ısı yalıtımı
sağlar. MegaLux sistemin sağladığı yüksek ışık
geçirgenliği, geniş renk alternatiflerine göre
değişkenlik göstererek çok estetik ve fonksiyonel
çözümleri bir arada sunmaktadır. MegaLux
sistemin içinde yer alan özel tasarımlı alüminyum
profiller ve diğer aksesuarlar kolay, hızlı ve
sorunsuz uygulama sağlar. MegaLux PC paneller;
kolayca bükülebilmesine karşın darbelere
dayanıklılığı ve diğer üstün özellikleriyle çok
kaliteli mimari doğal aydınlatma malzemeleridir.

MegaLux sistemin PC panel özellikleri ve aksesuarları; çok yüksek performanslı ve alternatif
çözümler sunarak kolay, hızlı ve sorunsuz uygulama sağlar.
MegaLux system's PC panel properties and accessories create high performance solutions with
various alternatives, and ensure easy, fast and smooth installation.

PC Kilit ve Alüminyum Klips
PC Snap-on and Aluminum Clip
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MegaLux system has been designed as 60 cm
standard width and 5-wall PC modular panels to
create alternative solutions for different lighting
applications. MegaLux PC panels are applicable as
lighting systems to walls as well as roofs through their
structure. The capability of production of two-sided
UV protection layer maximizes the resistance against
the sun rays and supports installation with the flat
surface of the panel on the inside or outside. The catch
on the two sides creates a great advantage for safe
and easy panel connections. For installation of the
panels with panels' flat surfaces on the inside (catches
on the outside), clips connection units that are made
of stainless steel or aluminum are installed to the
load-bearing structure by hooking to catches. PC
snap-ons can be mounted on the panels' catches and
provide protection against external factors by
cloaking PC panels' intersection of the connection.
This system ensures perfect water and thermal
insulation. PC panels are fixed to the load-bearing
structure by aluminum or steel snap-ons for PC
panels' installation with the catches on the inside (flat
surface on the outside), and provides a continuous
view on the outside. In addition to MegaLux system's
superior properties in installation details against
standard PC sheets, 5 walled MegaLux has higher
thermal insulation by inner air channels. High light
transmission presented by MegaLux system, is
variable for different color alternatives and provides a
combination of very esthetic and functional solutions.
Specially designed aluminium profiles and other
accessories that are within the MegaLux system
ensures easy, fast and smooth installation.
Consequently, MegaLux PC panels are high quality
architectural lighting units through their high impact
resistance and other superior properties despite their
bending capability and flexibility.

MegaLux PC Panel Ürün Bilgileri / Information About MegaLux PC Panel

MegaLux
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MegaLux PC Panel Sistem Detayları / MegaLux PC Panels System Details

MegaLux

Basınç yüklerine göre en az üç aşık için düzenlenmiş olan tablolarda
bükümlü veya düz formdaki taşıyıcı konstrüksiyonun maksimum aşık
mesafeleri 10, 12, 16, 18 ve 20 mm kalınlıktaki MegaLux PC panellere
ve kilit cinsine göre belirtilmiştir. Bükümlü uygulamalarda minimum
büküm yarıçapları dikkate alınmalıdır. Sistemin monte edileceği yerin
çok yönlü basınç ve aerodinamik faktörlerine göre konstrüksiyonun
aşık aralarına karar vermelidir. Gerekli olması durumunda güvenlik
katsayısı dikkate alınarak aşık mesafeleri belirlenmelidir. İhtiyaç
duyulduğu takdirde, uygulama detayları hakkında daha fazla bilgi
almak için Polinet veya Polinet yetkili satıcısıyla iletişime geçiniz.
PC Kilit Bükümlü Uygulama / Curved Installation - PC Snap-on

Al Kilit Bükümlü Uygulama / Curved Installation - Al Snap-on

Aşıklar Arası Maks. Mesafe / Max. Distance Between Rafters - mm

Aşıklar Arası Maks. Mesafe / Max. Distance Between Rafters - mm

Aşağıya Doğru
Yükler
Load Downwards

Aşağıya Doğru
Yükler
Load Downwards

Yukarıya Doğru
Yükler
Load Upwards

Yukarıya Doğru
Yükler
Load Upwards

Alüminyum Profil
Aluminum Profile

PC Kilit Düz Uygulama / Flat Installation - PC Snap-on

Al Kilit Düz Uygulama / Flat Installation - Al Snap-on

Aşıklar Arası Maks. Mesafe / Max. Distance Between Rafters - mm

Aşıklar Arası Maks. Mesafe / Max. Distance Between Rafters - mm

Aşağıya Doğru
Yükler
Load Downwards

Aşağıya Doğru
Yükler
Load Downwards

Yukarıya Doğru
Yükler
Load Upwards

Yukarıya Doğru
Yükler
Load Upwards

Boyalı Galvaniz Mahya Sacı - Tek Taraﬂı / Painted Galvanized Ridge Steel - Single
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The tables have been ﬁlled according to load pressures for at least 3
supports, and maximum support distances of curved or ﬂat
load-bearing structures have been categorized for MegaLux PC
panels of 10, 12, 16, 18 and 20 mm thicknesses and snap-on type.
Minimum bending radius should be taken into consideration for
curved applications. The support distances of the structure should
be decided according to multi-directional pressure and aerodynamic
factors. If necessary, the safety coeﬃcient should be taken into
consideration to decide the support distances. For further
information, contact Polinet or Polinet's exclusive representatives
about application details in case of need.

MegaLux PC Panel Sistem Detayları / MegaLux PC Panels System Details

MegaLux
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Alüminyum Kilitli MegaLux PC Panel Sistemi / Aluminum Snap-on and MegaLux PC Panels for Roof

MegaLux

MegaLux PC paneller için üretilmiş olan alüminyum kilit proﬁlleri,
uygulama ve kullanımda çok üstün mimari ve fonksiyonel
çözümler sunar. Alüminyum kilit proﬁlleri sayesinde çatı ve
cephe kaplamalarında MegaLux panellerin düz yüzeyleri dışarıda
kalacak şekilde uygulanabilmesi, kesintisiz yekpare ışıklık
görünümü sağlar. Alüminyum kilit proﬁlleri PC panellerin yük
taşıma dirençlerini artırarak, çatı ve cephe taşıyıcı konstrüksiyon
aralıklarının daha fazla mesafeli olmasına olanak verir.
Alüminyum kilit proﬁllerinin iç dizaynı, olabilecek herhangi bir su
sızıntısına karşı drenaj görevi görerek suyu dışarı tahliye eder.
Çatı ve cephe ışıklık kaplamalarında büyük mesafelerin
kaplanması; alüminyum kilit proﬁlleri, sistem aksesuarları ve
uygulama detayları sayesinde son derece pratik ve güvenlidir.
MegaLux Alüminyum Kilitli Sistem’in üstün avantajlarından biri
de, çatı ve cephe havalandırma ve duman pencere sistemiyle
kolayca entegre edilebilmesidir.

Vida Profili
Screw Profile

Üst Profili
Upper Profile

Gövde Profili
Body Profile

EPDM Fitil
EPDM Gasket

Alüminyum Kilitli MegaLux PC Cephe Panel Sistemi /Aluminum Snap-on and MegaLux PC Panel for Cladding

Aluminum lock proﬁles specially designed for MegaLux PC
panels present superior architectural and functional solutions
for installation and application. MegaLux PC panels have the
capability of installation with the ﬂat surface on the outside
and can provide an integral continuous lighting solution.
Aluminum lock proﬁles increase the load capacity of PC
panels, and consequently roof and wall load-bearing
structures can be covered with further distances. The inner
design of the aluminum proﬁles functions as drainage against
water leaks and extracts the water. Long distances of roof
and wall lighting coverings can be covered easily and safely
by aluminum lock proﬁles, system accessories and installation
details. Easy integration with roof and wall ventilation and
smoke window system is one of the superior advantages of
MegaLux Aluminum U-Lock System.
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MegaLux

www.polinetltd.com.tr

PC Kilitli Sistem Cephe / Vertical Cladding with PC Snap-on System

MegaLux
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MegaLux PC panel ve kilit sistemi, cephe uygulamalarında üstün bir performans
göstererek çok büyük mesafelerin dahi kaplanmasını sağlar. 5 katmanlı yapısı ve içindeki
hava kanallarıyla MegaLux PC paneller daha yüksek ısı yalıtımı performansı gösterir.
MegaLux sistemin sağladığı yüksek ışık geçirgenliği, geniş renk alternatiﬂerine göre
değişkenlik göstererek çok estetik ve fonksiyonel çözümleri bir arada sunmaktadır.
MegaLux PC paneller ile yapılan uygulama son derece pratik ve kolaydır.
MegaLux PC panel system shows a superior performance on wall applications and
provides covering for even the highest distances. In addition, 5 walled MegaLux PC
panels have higher thermal insulation by inner air channels. High light transmission
presented by MegaLux system, is variable for diﬀerent color alternatives and provides a
combination of very esthetic and functional solutions. The installation of MegaLux PC
panels is extremely practical and simple.

MultiLux-549
Çok Duvarlı PC Cephe Işıklık Sistemi
Multiwall PC Cladding System

MultiLux sisteminin başlıca avantajları:
- Yüksek yangın direnci
- Sararma ve kırılmaya karşı 10 yıl garanti
- Yüksek darbe direnci
- Mükemmel ısı yalıtım özelliği
- Yüksek ışık geçirgenliği
- Renk çeşitliliği

The main advantages of MultiLux:
- High resistance to ﬁre
- 10 year warranty against yellowing and breakage
- High impact resistance
- Excellent thermal insulation
- High light transmission
- Variety of colours

11

www.polinetltd.com.tr

MultiLux-549 PC Cephe Işıklık Sistemi /MultiLux-549 PC Cladding System

MultiLux-549

MultiLux-549, çok duvarlı ve her iki yüzü UV
koruyucu ile kaplanmış modüler polikarbonat
paneller, düşey veya eğimli çatı ve cephe
uygulamaları için geliştirilmiştir. MultiLux-549 PC
paneller girintili ve çıkıntılı kenarları sayesinde,
birbirlerine kolayca ve çok güvenle sabitlenirler.
Panellerin kenetli birleşim detayı sayesinde çok
geniş düşey veya eğimli ışıklık alanları, eksiz ve
kesintisiz kaplanabilir. 40 mm kalınlığındaki PC
paneller, 5 düz ve 4 çapraz olmak üzere, toplam 9
duvarlı yapısıyla çok yüksek ısı yalıtımına ve yük
direncine sahiptir. MultiLux-549 PC paneller, bu
sistem için özel olarak geliştirilen alüminyum
profiller ve aksesuarlar ile birlikte sunulur.
Alüminyum klips bağlantı elemanları PC
panellerin
tırnaklarına
takılarak
taşıyıcı
konstrüksiyona monte edilirler. Sisteme
havalandırma ve duman tahliye pencereleri,
açılan kanat profil sistemi ile entegre edilebilir.
Geniş ışıklık alanları ısı, rüzgar ve suya karşı
MultiLux-549 sistem sayesinde güvenle ve
kesintisiz saydamlıkla çözümlenir.

500 / 533,5
Ürün Yapısı
Structure

9 Duvarlı
9 Walls

MultiLux-549 modular multiwall PC panels with UV protection on both sides are designed for vertical or sloped roof and wall
applications. MultiLux PC panels can easily and safely be mounted to each other by their interlocking male-female couplings. Wide
vertical or sloped lighting areas can be covered continuously without splices by the male-female couplings of MultiLux-549 PC panels.
MultiLux-549 PC panels are produced of 40 mm thick with 9 walls, 5 flat walls and 4 diagonal walls, and as a result MultiLux-549 PC
panels have very high thermal insulation and load resistance. Aluminum profiles and accessories that have been produced for
MultiLux-549 PC panels especially are presented together with MultiLux-549 PC panels. Aluminum clip connection units are hooked on
PC panels' catches, and mounted on the load-bearing structure. Ventilation or smoke extraction windows can be integrated to the
MultiLux-549 system with opening window profile system. Wide lighting area projects can be completed safely against heat, wind and
water with continuous transparency.

2 kiriş arası

3 veya daha fazla kiriş arası

EPDM Fitil
EPDM Gasket

KİRİŞLER ARASI MESAFE (cm) / DISTANCE BETWEEN SUPPORTS (cm)

MultiLux PC Panel

EPDM Fitil / EPDM Gasket

with Thermal Break

Filtered Adhesive Tape

MultiLux-549 PC Cephel Işıklık Sistemi /MultiLux-549 PC Cladding System

YÜK TABLOSU / LOAD TABLE
1/50 Sehim / Deflection
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EPDM Fitil
EPDM Gasket
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MultiLux-549 PC Pencere Sistemi /MultiLux-549 PC Window System

MultiLux-549

EPDM Fitil / EPDM Gasket

Upper Proﬁle

Window Proﬁle

Window Proﬁle with Thermal Break

MultiLux-549 sistemi ışıklıklara ve açılabilen pencerelere
monte etmek, ısı yalıtımlı özel alüminyum doğrama serisi
ile son derece kolaydır. Doğramalara takılabilen
otomatik açkı mekanizmaları sistemi ile pencereler açma
ve kapama fonksiyonlarına kavuşur. Pencereler, kontrol
üniteleri sayesinde gruplanabilir. Otomasyon sistemi;
duman, yağmur, rüzgar ve ısı sensörleri sayesinde çok
yönlü kullanıma olanak tanır.

Kanat Proﬁli
Vent Proﬁle

Al Corner Connector

The installation of MultiLux-549 system to lightings and
opening windows is very simple by special aluminum
joinery series with thermal insulation. Automated drive
systems that can be installed on the joinery offer opening
and closing functions. The windows can be grouped by
control units. Automation system provides versatile usage
with rain, wind and heat sensors.

GrecaLux
Polikarbonat Çok Duvarlı Çatı ve Cephe Paneli
PC Multiwall Panel for Roof and Vertical Glazing

GrecaLux sistemlerin başlıca avantajları:
- Kolay ve hızlı montaj
- Global sistem: Piyasada mevcut her çeşit formda ve
kalınlıkta sandviç çatı panelleri ile birlikte kullanılabilir.
- Yüksek yangın direnci
- Sararma ve kırılmaya karşı 10 yıl garanti
- Yüksek darbe direnci
- Yan yana uygulanabilme özelliği
- Yüksek ışık geçirgenliği

The main advantages of GrecaLux systems:
- Easy and fast installation
- Universal system: Compatible for installation with sandwich
roof panels of all forms and thicknesses
- High resistance to ﬁre
- 10 year warranty against yellowing and breakage
- High impact resistance
- Capability of side-by-side installation
- High light transmission

GrecaLux-ES Çok Duvarlı PC Panel - Sandviç Paneli Arası /GrecaLux - ES Multiwall PC Panel for Sandwich Roof Panel System

GrecaLux - ES

GrecaLux UV korumalı çok duvarlı polikarbonat paneller, trapez (ikizkenar yamuk) formuyla,
yüksek yük direncine, ısı yalıtımına ve ışık geçirgenliğine sahiptir. Pazardaki binili ve kepli sistem
sandviç çatı panel aralarında kolay ve güvenli monte edilebilmesi için, GrecaLux PC paneller iki
farklı kulak yapısında üretilmektedir. Üstün üretim teknolojisi sayesinde 8 mm ile 16 mm arası
farklı kalınlıklarda üretilebilmeleri, farklı kalınlıklardaki sandviç panellere kolayca monte
edilebilmelerini sağlamaktadır. GrecaLux paneller; tozun hücrelere girmesini, buna bağlı olarak
ortaya çıkan estetik bozulmayı ve ışık geçirgenliği kaybını önlemek için uçları kapalı üretilmiştir.
GrecaLux sisteminin boyuna ve enine montaj ve birleşim detaylarının son derece basit ve kolay
olması, çatı ve cephe ışıklık uygulamalarında büyük avantajlar sağlamaktadır.

Kalınlık mm

Genişlik - MS
Width - MS
Genişlik - ES
Width - ES

Isı iletim Katsayısı W/m K
Thermal Conductivity W/m K

GrecaLux - ES Sistem Detayları / System Details

GrecaLux Mahya Sacı / GrecaLux Ridge Steel

PE Mahya Bant / PE Supporter for Ridge

PVC Vida Takozu
PVC Screw Supporter

* Vida çapından
5 mm daha geniş delik
Pre-drilled holes,
5 mm larger than
screw's diameter

PE Dere Bandı / PE Supporter for Gutter

PVC Destek Profili
PVC Support Profile

GrecaLux Yük Tablosu / Gre
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Düz Uygulama / Flat In
Aşıklar Arası Maks.

8 mm

10

900

1850

2

Aşağıya Doğru
Yükler
Load Downwards

1200

1600

1

1500

1350

1

1800

1200

1

Yukarıya Doğru
Yükler
Load Upwards

600

1650

2

900

1400

1

1200

1250

1

1500

1100

1

GrecaLux multiwall PC panels with UV protection are formed as isosceles trapezoids and have the
properties of high load resistance, thermal insulation and light transmission. For being applicable to
the both systems that are in the market (with cap or overlap), GrecaLux PC panels are produced with
two different wing types for easy and safe installation to both systems. Through superior production
technology thicknesses between 8 mm to 16 mm can be produced and installed easily to the
sandwich panels that have different thicknesses. To prevent dust from getting inside the cells and the
esthetical degeneration and light transmission loss caused by it, GrecaLux panels have been
produced with their edges closed. GrecaLux system's extremely easy lengthwise and crosswise
installation and connection details are a big advantage for roof and wall applications.

3 Duvarlı
3 Walls

Standart 12 m veya istenilen uzunlukta
Standard length of 12 m or as requested

Işık Geçirgenliği %
Light Transmission %

GrecaLux Panel - Edges Closed

PVC Screw Supporter

Semer ve Panel Vidası
Gasket and Panel Screw

* Vida çapından 5 mm daha geniş delik
Pre-drilled holes, 5 mm larger than screw's diameter

su / GrecaLux Load Tables

Mahya ve Dere Polietilen Bant
PE Supporter for Ridge and Gutter

GrecaLux-MS Çok Duvarlı PC Panel - Kepli Sistem Sandviç Çatı Paneli / GrecaLux MS PC Multiwall Panel for Sandwich Roof Panel System with Cap Profile

GrecaLux - MS

r Arası Maks. Mesafe / Max. Distance Between Rafters - mm

mm

10 mm

12 mm

16 mm

850

2000

2100

2250

600

1900

1900

2100

350

1650

1650

1900

200

1400

1400

1500

650

2000

2000

2100

400

1800

1800

2000

250

1600

1600

1750

100

1400

1400

1500
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ama / Flat Installation

GL-ES Çatı Kaplama
GL-ES Roof Installation

GrecaLux - ES
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GrecaLux-ES Ç PC Çok Duvarlı Çatı ve Cephe Paneli / GrecaLux - ES PC Multiwall Panel for Roof & Vertical Glazing

Semer ve Panel Vidası
Gasket and Panel Screw
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* Vida çapından 5 mm daha geniş delik
Pre-drilled holes, 5 mm larger than screw's diameter

GrecaLux Mahya Sacı
GrecaLux Ridge Steel

Destek Sacı
Supporter Steel

Mahya ve Dere Polietilen Bant
PE Supporter for Ridge and Gutter

GrecaLux - ES PC paneller, kulak yapıları
sayesinde
birbirlerine yatay doğrultuda
eklenerek çatı ve cephelerde geniş ışıklık
alanları son derece kolay ve güvenli olarak
kaplanabilir. Trapez (ikizkenar yamuk) formu
sayesinde; yağmur ve kar suyu drenajı son
derece hızlı ve sızdırmaz olduğundan, çatı
eğimi %3 olan çatı ışıklıklarında dahi
kullanılabilir. GrecaLux - ES PC panellerin bu
üstün özelikleri; pazardaki mevcut standart düz
levhaların yerine ekonomik, kolay ve güvenli
montaj sağlamaktadır.
GrecaLux - ES PC panels can be mounted on Destek Sacı
each other in the horizontal direction through Supporter Steel
their wing structure, and wide lighting areas on
roofs and walls can be covered very easily and
safely. Isosceles trapezoid form ensures that by
its fast and leakproof drainage of rain and snow
water, GrecaLux can even be installed on roofs
with %3 slope. These superior properties of
GrecaLux - ES PC panels present an economic,
easy and safe-to-install solution in comparison
with standard sheets.

GL-ES Cephe Kaplama
GL-ES Vertical Installation

* Vida Çapından
5 mm Daha Geniş Delik
Pre-drilled holes, 5 mm
larger than screw's diameter

Etek Polietilen Bandı
PE Supporter for Ridge and Gutter

Semer ve Panel Vidası
Gasket and Panel Screw

EasyLux - MasterLux
PC Çok Duvarlı Panel Sistemleri - Sandviç Çatı Panel Kaplamaları İçin
PC Multiwall Panel Systems for Sandwich Panels for Roofs

EasyLux ve MasterLux sistemlerin başlıca avantajları:
- Kolay ve hızlı montaj
- Global sistem: Piyasada mevcut her çeşit formda ve
kalınlıkta sandviç çatı panelleri ile birlikte kullanılabilir.
- Yüksek yangın direnci
- Sararma ve kırılmaya karşı 10 yıl garanti
- Yüksek darbe direnci
- Mükemmel ısı yalıtım özelliği
- Yüksek ışık geçirgenliği

The main advantages of EasyLux and MasterLux systems:
- Easy and fast installation
- Universal system: Compatible for installation with sandwich
roof panels of all forms and thicknesses
- High resistance to ﬁre
- 10 year warranty against yellowing and breakage
- High impact resistance
- Excellent thermal insulation
- High light transmission

www.polinetltd.com.tr 19

www.polinetltd.com.tr

EasyLux PC Çatı Panelleri / PC Multiwall Panel Systems for Sandwich Panels for Roof

EasyLux

EasyLux ve MasterLux polikarbonat paneller endüstriyel yapı çatı
aydınlatmalarında çatı eğiminin tüm uzunluğu boyunca
polikarbonat ve metal levhaların farklı genleşmesini karşılayan
yüksek performanslı ürünlerdir. EasyLux ürünlerin kulak yapısı, binili
sandviç çatı panellerine, MasterLux ürünlerin kulak yapısı ise kepli
sandviç çatı panellerine, hiçbir su etkisine maruz kalmadan hızlı,
kolay ve güvenli montajı mümkün kılar. Her iki tip sandviç çatı paneli
için geliştirilmiş kolay montaj birleşim detayları, rüzgar, su ve ısı kaybı
sorunlarını engellemektedir.
EasyLux ve MasterLux PC paneller; 6 duvarlı yapısıyla yüksek termal
yalıtım, dayanıklılık ve UV koruma sağlamaktadır. Üstün üretim
teknolojisi sayesinde 20 mm’den 40 mm’e kadar farklı kalınlıkta
üretilebilmeleri farklı kalınlıklardaki sandviç panellere kolayca monte
edilebilmelerini sağlamaktadır. Arzuladığınız ışığa, güvenli ve en iyi
kalite / fiyat oranında EasyLux ve MasterLux sistemleri ile kavuşun.

EasyLux - MasterLux

EasyLux and MasterLux polycarbonate panels for industrial
roof lighting are high performance products that can answer
to different expansion rates of polycarbonate and metal
sheets through the whole length of the roof slope. For
sandwich roof panels with overlap EasyLux products' wing
structure and for sandwich roof panels with cap MasterLux
products' wing structure ensures fast, easy and safe
installation without the risk of water exposure. Connection
details for easy installation that has been developed for both
types of sandwich roof panels prevents any wind, water or
thermal loss problems. The 6-wall structure of EasyLux and
MasterLux PC panels provide high thermal insulation,
durability and UV protection. Products that have thicknesses
between 20 mm to 40 mm are producible through superior
production technology and capable of easy installation to
sandwich panels of different thicknesses. EasyLux and
MasterLux products will give you the light you desire, safely
and with the best quality/price ratio.

Yük Tablosu / Load Table
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950 mm / 1050 mm

MasterLux PC Çatı Panelleri / PC Multiwall Panel Systems for Sandwich Panels for Roof

MasterLux
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EasyLux & MasterLux PC Panel Uygulama Detayları / Installation Details for PC Multiwall Panels

EasyLux

* Vida çapından 5 mm
daha geniş delik
Pre-drilled holes,
5 mm larger than
screw's diameter

EasyLux PC panel montajı için ısı yalıtımlı PVC destek profili ve boyalı galvanizden bükülüş kapak ve dere saçları gereklidir.

PVC support profile with thermal break, painted galvanized cap and gutter steels that have been bent are needed for EasyLux PC panel installation.

MasterLux

* Vida çapından 5 mm daha geniş delik
Pre-drilled holes, 5 mm larger than screw's diameter

• MasterLux PC panel montajı için paslanmaz çelik klipsler, boyalı galvanizden bükülmüş dere saçları gereklidir. Eğer kepli

sandviç panellerin kendi mevcut kepleri kullanılacaksa, sandviç ve PC panel yükseklikleri aynı olmalıdır. Eğer panel yüksekliği
PC panelden fazla ise, paslanmaz çelik klips kullanabilmek için PC panelin altına, aşıkların üzerine PE bant konulmalıdır.
Stainless steel clips and painted galvanized gutter steels that have bent are needed for MasterLux PC panel installation. If the
current caps will be used for sandwich panels with caps, heights of the sandwich panel and the PC panel must be equal. If the
height of the sandwich panel is more than the height of the PC panel, PE tape has to be put on the rafter for stainless steel clips
installation.

•

Installation Regulations
• PC panelin termal genişlemesini sağlamak için PC kanatların üzerine
önceden, vida çapı genişliğinden 5 mm daha büyük delikler açınız.
• PC panelin içine toz dolmasını engellemek için; açık uçlar için yoğuşmayı
tahliye eden ve hava sirkülasyonu sağlayan filtreli tip ağız bantları tavsiye
edilmektedir.
• Boyalı galvaniz dere sacını dere kısmındaki son aşık üzerine vida ile
monte ediniz. Nötr silikon dışında herhangi bir kimyasal malzeme veya
yapıştırıcı kullanmayınız.
• PC panelleri asla folyolu halde güneş altında uzun süre bırakmayınız. Aksi
takdirde koruyucu folyolar PC panel üzerine yapışabilir.
• Çok uzun mesafeli çatı eğimlerinde EasyLux ve MasterLux PC panellerin
kullanılması özel ek detayları sayesinde olmaktadır. PC panellerin aşık
üzerinde birbirlerine eklenebilmesi için üstteki panelin boyunun 25 cm
daha uzun üretilmesi ve bu uzun kısmın kalınlığının, preslenme
işleminden geçirilerek 3 mm kalınlığa düşürülmesi gerekmektedir. Bu tür
uygulamalarda, presleme işlemini firmamıza sipariş anında bildiriniz.

• Drill holes that are 5 mm bigger than the installation screws’ diameter
on the PC wings to secure the thermal expansion of PC panels.
• Filtered adhesive tapes that extract the condensation and provide air
circulation are recommended for the open edges to prevent dust from
getting inside the panel.
• Painted galvanized gutter steel should be installed on the last rafter of
the gutter with a screw. Don’t use any chemical compound or glue but
natural silicone.
• Don’t leave the PC panels under the sun with the PE layer on. Otherwise,
the PE layer may stick on the PC panel.
• EasyLux and MasterLux PC panels are installed on long distant roof
slopes through a special overlap detail. The upper panel has to be
produced 25 cm longer and pressed to 3 mm thickness for PC panels to
overlap each other on rafters. Please notify Polinet about press process in
long applications

Overlap Detail between Two PC Panels

ThermoLux
Çok Duvarlı PC Levha Işıklık Sistemi
Multiwall PC Sheet System

- High resistance to ﬁre
- 10 year warranty against yellowing and breakage
- High impact resistance
- Excellent thermal insulation
- High light transmission
- Variety of colours
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ThermoLux Çok Duvarlı PC Paneller / Multiwall PC Panels

ThermoLux

Yüksek performanslı ürünlere talebin artması, çok duvarlı
polikarbonat
levhaların
geliştirilmesini
sağlamıştır.
ThermoLux 20, 25, 30, 35 ve 40 mm kalınlığında kullanılabilen
yeni bir levha serisidir. Çok yüksek mekanik dayanıklı ve
mükemmel ısı yalıtımlı 6 duvarlı yapısı, uygun maliyetli
çözümler sağlar. Koekstrüzyon yöntemi ile üretilen
ThermoLux PC paneller UV ışınlarına karşı korumalıdır. Tüm
ThermoLux serisi yüksek ışık geçirgenliğine sahiptir ve farklı
renk alternatifleri mevcuttur.

The increasing demand for high performance products led to a
significant improvement of multiwall polycarbonate sheets.
ThermoLux is a new sheet series available in 20, 25, 30, 35 and 40
mm thicknesses. The very high mechanical durability and
excellent thermal insulation of the 6 wall structure of ThermoLux
provides cost effective solutions. ThermoLux PC panels have UV
protection by the production method of co-extrusion. The whole
ThermoLux series offer high light transmission and are variable
for different color alternatives.
Min. Bükülme
Yarıçapı mm
Min. Bending
Radius mm

1- Alüminyum Vida Profili / Aluminum Screw profile
2- Alüminyum Kapak Profili / Aluminum Upper Profile
3- Alüminyum Gövde Profili / Aluminum Body Profile

Sandviç Cephe Paneli için Çok Duvarlı PC Işıklık Sistemi / Multiwall PC System for Sandwich Panels for Walls

The system is combined of aluminium profiles,
EPDM profiles and a 6-wall ThermoLux
polycarbonate panel that has been developed
specially for sandwich panels for walls.
ThermoLux PC panels provide high light
transmission and thermal insulation together.
Specially designed aluminium profiles and
other accessories that are inside the ThermoLux
system ensures easy, fast and smooth
installation. The automated drives can be
installed with aluminium wing profile system
on the opening windows for safe and smooth
usage against heat, wind and water.
Uninterrupted light and high light transmission
can be obtained between the sandwich panels
along the wall height by ThermoLux system.

ThermoLux
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Sistem; sandviç panel cephe uygulamaları
için özel olarak geliştirilen 6 duvarlı
ThermoLux polikarbonat panel, alüminyum
profiller ve EPDM fitillerden oluşur.
ThermoLux PC paneller yüksek ışık
geçirgenliği ve ısı yalıtımını birlikte sağlar.
ThermoLux sisteminin içinde yer alan özel
tasarımlı alüminyum profiller ve diğer
aksesuarlar kolay, hızlı ve sorunsuz uygulama
sağlar. Alüminyum kanat profil sistemi ile
açılabilen pencerelere monte edilebilen
otomatik açkı mekanizmaları; sistemin ısı,
rüzgar ve suya karşı güvenli ve sorunsuz
kullanımını sağlar. ThermoLux sisteminin
sayesinde sandviç paneller arası cephe
yüksekliği boyunca kesintisiz ve yüksek ışık
elde edilir.

Sandviç Cephe Paneli için Çok Duvarlı PC Işıklık Sistemi / Multiwall PC System for Sandwich Panels for Walls
www.polinetltd.com.tr

ThermoLux

Vida Profili / Screw Profile

Gövde Profili
Body Profile
Kanat Profili
Vent Profile
EPDM Fitil
EPDM Profile

EPDM Fitil
EPDM Gasket

Menteşe / Hinge

Kanat Profili
Went Profile
ThermoLux
40 mm







Çatı Sandviç Panel Kaplamaları İçin Pencere ve Otomasyon Sistemleri - Elektrikli / Windows and Automation System for Sandwich Roof Panels - Electrical
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Çatı ve cephe ışıklık sisteminin bir parçası olan pencere ve otomasyon
sistemleri; ışık, havalandırma ve duman tahliyesi için güvenli, estetik ve
fonksiyonel çözümler sunar. Işıklık formuna göre dizayn edilmiş sistem
detayları; su etkisine maruz kalmadan hızlı, pratik ve güvenli bağlantıyı
mümkün kılar. Polikarbonat levhalarla ve ısı yalıtımlı alüminyum çatı pencere
prolleriyle üretilen ışıklık pencere sistemleri, açma ve kapama
fonksiyonlarına, otomatik açkı mekanizmaları ile kavuşur. Duman, yağmur,
rüzgar ve ısı sensörleri; yapının ihtiyaçlarına uygun çok yönlü kullanıma
olanak tanır. Pencereler, buton veya kontrol üniteleri ile tekli veya gruplar
halinde kumanda edilebilir.
As a part of roof and wall lighting systems, window and automation systems
provide safe, aesthetic and functional solutions for light, ventilation and smoke
extraction. System details designed for the lighting structure ensure fast, easy
and safe connections without the risk of water exposure. Lighting window
systems are combined of polycarbonate sheets and thermally insulated alumi
num roof window proles, and they perform opening and closing functions by
drives. Smoke, rain, wind and heat sensors are installed for versatility according
to structural needs. Windows can be controlled as a group or individually by a
button or control units.

-

Endüstriyel Çatı Pencere ve Otomasyon Sistemleri - Pnömatik / Industrial Roof Windows and Automation Systems - Pneumatic

Hatch automation systems chosen according to structural needs
for pneumatic roofs and walls oer functional solutions for smoke
extraction. Hatch systems that have the option of singular
application or application on various forms of lightings operate with
carbon dioxide trigger or pneumatic drives. Smoke, rain, wind and
heat sensors are installed for versatility according to structural
needs. Windows can be controlled as a group or individually by a
button or control units. If desired, electric and pneumatic systems
can be used together.
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Yapının ihtiyaçları doğrultusunda seçilen pnömatik çatı ve cephe
kapak otomasyon sistemleri, duman tahliyesi için fonksiyonel
çözümler sunar. Çeşitli formlardaki ışıklıklar üzerinde veya mono
kullanım altenatierine sahip kapak sistemleri, karbondioksit
tetiklemeli veya pnömatik açkı mekanizmalarıyla çalışır. Duman,
yağmur, rüzgar ve ısı sensörleri; yapının ihtiyaçlarına uygun çok
yönlü kullanıma olanak tanır. Duman tahliye kapakları, kontrol
üniteleri ile tekli veya gruplar halinde kumanda edilebilir.
İstendiği taktirde, elektrikli ve pnömatik sistemler bir arada
kullanılabilir.

Çatı ve Cephe Pencere Otomasyon Sistemleri
Roof and Facade Windows and Automation Systems

- Üretim / Production
- Proje ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri / Project and Technical Consultancy Services
- Yetkili Temsilcilikler / Exclusive Representatives
- Uygulama Hizmetleri / Installation Services
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Patrol Matbaacılık Gıda San.Tic.Lt.d.Şti.
Basım Tarihi : 10/09/2014
3000 Adet olarak basılmıştır

S.S İstanbul Mermerciler Yapı Kooperatifi Sanayi Sitesi
5.Cadde No:20 Köseler Köyü Dilovası Gebze - İzmit / Kocaeli/TURKEY
Tel : +90 262 728 15 13 (pbx) - Fax: +90 262 728 15 34
info@polinetltd.com.tr / www.polinetltd.com.tr

