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1993 yılında başlayan çalışmalarımıza 
2003 yılı itibariyle Otomatik Kapı 
Sistemleri ile devam ediyoruz.

Uzman Mühendis kadromuz, uzman satış 
ekibimiz, eğitimli uygulama ekiplerimiz 
ile kaliteli ürünlerimiz ve Teknik Servis 
Hizmeti sunuyoruz.

Ürünlerimiz, çözümlerimiz, satış sonrası 
hizmetlerimizle sağladığımız güvenirlik 
ve yüksek iş ahlakımız ile müşteri 
memnuniyetini hedef alarak, sektörde 
doğru ve kalıcı çözümlerle hizmet ve 
değer üreten bir şirket olmaya devam 
etmekteyiz.

It was in 1993 when we started our journey 
and we have, since 2003, been continuing 
this journey with Automatic Door Systems. 

Our expert team of engineers and 
sales specialists, as well as our qualified 
implementation teams provide our 
customers with quality services thanks to 
our and Technical. 

We always aim to achieve customer 
satisfaction with our products, solutions, 
after sales services, reliable service manner, 
and great business ethics, and we continue 
to be a service and value generating 
company in the sector with our accurate 
and permanent solutions.

+90 212 876 48 00 pbx  |  satis@storrol.com.tr
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• Endüstriyel Kapı
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   Dock Levers & 
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• Fotoselli Kapılar
  Sliding Doors

• Otomatik Kepenk
   Automatic Roller    
   Shutters -
   Commercial

• Otomatik Panjur     
  Automatic Roller 
  Shutters -
  Residental

• Bahçe Kapısı 
  Otomasyonu
  Garden Gate 
  Automation

28 - 29   Uzman Mühendis kadromuz, uzman satış 
ekibimiz, eğitimli uygulama ekiplerimiz ile 
kaliteli ürünlerimiz ve Teknik Servis Hizmeti 
sunuyoruz.

   Our expert team of engineers and sales 
specialists, as well as our qualified implementation 
teams provide our customers with quality services 
thanks to our and Technical. 

     Teknik Servis Hizmeti
Technical Service

• Bariyer
   Barrier
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Fabrikanıza Değer Katar
Yaptığınız iş, ürettiğiniz değer bizim için de 
değerlidir. Artık fabrikalarınızın cephesi Storrol 
Endüstriyel Kapılarla güzelleşecek ve değer 
kazanacak, ürettiğiniz değeri dışa yansıtmanıza 
yardımcı olacak. 

Konfor, Kullanım  Kolaylığı,
Manuel Kullanım İmkanı
Fabrika, Depo, Antrepo gibi iş alanlarında bir 
butona dokunmakla yada başka yöntemlerle 
hızlı bir şekilde Storrol Endüstriyel Kapınızı açıp 
kapatabilirsiniz. Yay ve manuel sistemiyle her 
zaman ve şartlarda kapınızı hareket ettirebilir 
elektrik kesintilerinden etkilenmeden işinize 
devam edebilirsiniz. 

Çokkez Güvenle 
Açılıp Kapanma Özelliği
Storrol Endüstriyel Kapılar özel tasarlanmış 
motor ve ray sistemiyle size sınırsız kullanım 
imkanı sunarken işinizi kolaylaştırır, hızınıza hız 
katar ve çözümün bir parçası olur. 

Hırsızlığa Karşı Güvenlik Sağlar
Geniş mekanları kapatan Storrol Endüstriyel 
Kapılar güçlendirilmiş galvanize çelik sac ve içi 
poliüretan köpük dolgulu sağlam panelleriyle 
en büyük endişeniz olan hırsızlığı karşı size 
ekstra bir güvenlik sağlar.

Personel Kapısı 
Kapı içinde kapı uygulamasıyla hem büyük 
araçların hem de personelinizin kapıdan 
geçişini sağlayan sistem, insan geçişinde büyük 
kapıyı çalıştırma zorunluluğunuz ortadan 
kaldırır. 

Isı, Ses ve Toz Yalıtımı Sağlar 
Kışın sıcaklık ve yazın serinlik gerektiren 
mekanlarda ısı yalıtımı yüksek poliüretan 
dolgulu panelleriyle mekanınızın iç ısısını daima 
korur ve oldukça yüksek bir ısı izolasyonu sağlar. 
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Yüksek Yataklama Endüstriyel Motor Torsion Yay Pencere Personel Kapısı

Endüstriyel Kapılar
Industrial Doors
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Hızlı Giriş Çıkış İmkanı
Yüksek hızda açılma ve kapanma (0.60 m / sn ile 
1.20 m / sn)  Hızlı çalışmasından dolayı mekanlar 
arası ısı kaybını minimize eder, toz, partikül, cisim, 
koku, gürültü geçişlerini  engellenir.  

Konfor Sağlar
Tesislerdeki  çok sık ve hızlı açılıp-kapanması 
gereken kapılarda kullanılır. Giriş - çıkışlarda  
konforlu ve rahat bir şekilde elinizi sürmeden 
geçiş imkanı sunan Storrol Hızlı PVC Kapılar  artık 
modern tesislerin bir parçası haline gelmiştir. Radar 
veya kütle dedektörü yardımıyla rahatça açılma 
imkanına sahiptir. Bundan böyle bırakın kapılarnızı 
Storrol açsın...  

Kontrollü Geciş İmkanı
Radar, metal kütle dedektörü,uzaktan 
kumanda, kartlı veya şifreli geçiş sistemleri ile     
çalışmabilmektedir. Seffaf PVC Pencereler sayesinde 
kapının diğer tarafının rahatlıkla görünmesini 
sağlamıştır. Klavuzların her iki tarafındaki fırça ve fitil 
ile hava sirkülasyonu minimuma indirilmiştir.
Kalkış ve duruşta yavaşlamayı sağlayan invertörlü 
kontrol ünitesine sahiptir.

Zengin Renk Seçeneği
PVC Branda Renk seçenekleri ; 
Mavi, Beyaz, Kırmızı, Gri , Yeşil, Turuncu ‘dur.

Rulo  ve Katlanır Tip
Rüzgar olmayan İç mekanlarda Rulo tip PVC 
Kapılar tercih edilir.
Dış mekanlar da ise rüzgar direnci yüksek olan 
Katlanır tip kapılar tercih edilr.
Branda içerisindeki barlar galvaniz çelik borudan 
üretilmiştir. 
Katlanır tip PVC Kapılar yaklaşık 60 km/h rüzgara 
dayanıklıdır.

Emniyet Sistemi
Hızlı PVC Kapılardaki Emniyet Fotoselleri sayesinde  
kapı hareket halindeyken   insan veya cisimlere 
çarpması kontrol altına alınmıştır. Otomatik 
kapama özelliği ile kullanım kolaylığına sahiptir.
Mil tahrikli 380 V / 50 Hz Besleme Gerilimli  Motor 
ile çalışmaktadır.
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Hızlı PVC Kapılar
High Speed PVC Doors

   

Katlanır Sistem Sarmal Sistem Hızlı PVC Motor Emniyet Sensörü Renk Seçeneği
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İdeal Yükleme Sistemidir
Hidrolik yükleme rampaları, binanın yükleme 
yapılacak liman platformu ile araç arasındaki 
yükseklik farklarını gidermek için, seviye 
ayarlayıcı sistemlerdir. Fabrika ve depolarda 
yükleme boşaltmanın yapıldığı yerlerde 
fabrika   seviyesi ile kamyon kasasının 
seviyesini eşitlemek amacıyla kullanılan, 
üzerine forklift ile çıkılabilen sistemlerdir. 
Kapılardan yükleme esnasında girecek tüm 
yapancı cisimleri engeller. Rampalar inşaat 
sırasında veya sonradan hazırlanan bir çukura 
yerleştirilmektedir.

Kullanım  Kolaylığı
Fabrika ve depolarda yükleme boşaltmanın 
yapıldığı yerlerde fabrika seviyesi ile kamyon 
kasasının seviyesini eşitlemek amacıyla 
kullanılan, üzerine forklift ile çıkılabilen 
rampalar ve yükleme - boşaltma yapılan 
alanı dış etkilerden korumaya, ısı kayıplarını 
önlemeye yarayan körüklerle oluşturulan 
sisteme yükleme sistemi denilmektedir. Bu 
sistemin bileşenleri olan rampa ve körük 
çözümleri Storrol markası ürün grubu içinde 
yer almakta olup tamamıyla birbiri ile uyumlu 
uygulanabilmektedir. 

Fortliftlerin Yükleme 
Hızını Artırır
Hızlı yükleme ve boşaltma imkanı 
sağladığından işletme verimliliğini arttırır.

Araçların Yüksekliğine Göre 
Ayar İmkanı
Yükleme Rampası +574 mm / - 381 mm 
aralığında çalışabilmektedir.  Bu sayede araç 
yüksekliğine göre ayar yapılabilmektedir.

Yağışlı ve Rüzgarlı Havalarda 
Yükleme Konforu
Körükler, bina yüzeyi ile kamyon-tır kasası 
arasında kalan boşlukları kapatarak yüksek 
seviyede sızdırmazlık sağlar. 
Yükleme - boşaltma yapılan alanı dış 
etkilerden korur ve ısı kayıplarını engeller. 
Rüzgarlı ortamlarda yükleme merkezi ile tır 
arasındaki geçişlerde emniyet sağlar.

Yükleme Körüğü
Yükleme körüğü; yüklemenin yapıldığı alan 
ile nakliye aracı  arasında korunak oluşturarak 
bağlantı sağlamaktadır. 
Yükleme körüğü montajı son derece 
pratik olup gerekli tüm dökümanla birlikte 
müşterilerimize teslim edilmektedir. 
Yaşadığımız ortam hız ve verimlilik gerektirir. 
Enerji kayıplarını önlemek ve en az çaba ile en 
iyi sonuçları kısa sürelerde almak önemlidir. 
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Yükleme Sistemleri
Dock Levers & Shelters

   

Menteşeli Rampa Teleskopik Rampa Yükleme Körüğü Kauçuk Tampon Güçlü Stok
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Konfor Sağlar
Aracından inmeden garajının kapısını açmayı kim istemez ki ?  
Storrol Garaj Kapılarıyla bu mümkün. Anahtarlığınıza eklediğiniz 
minik bir uzaktan kumandanın tuşuna basmakla araçtan inmeden 
kapınızı açmanın keyfini yaşamak sizin de elinizde.

Hırsızlığa Karşı Ekstra Güvenlik Sağlar
Aracınızın alarmı olmasına rağmen acaba aracıma bir şey olur 
mu endişesinden uzak değilsiniz. Storrol Garaj Kapılarının kalın 
panelleri sayesinde araçlarınız sizin kadar güvende. Artık kapalı 
mekanda olmasının verdiği rahatlıkla aklınız aracınız da değil.

Aracınızı Kötü İklim Şartlarından Korur
Aracınız açıkta kalmasın ! Storrol Garaj Kapılarıyla araçlarınız kar, 
yağmur, soğuk ve sıcak hava koşullarına karşı koruma altında kalır. 
Aracınızın daha az yıpranmasına ve daha uzun ömürlü olmasına 
katkıda bulunur. 

Sessiz Çalışır
Gecenin geç saatlerinde yada sabahın erken vaktinde kapınızı 
kullanmanız gerektiğinde kimseyi rahatsız etmeden girip 
çıkabilirsiniz. Storrol Garaj Kapılarının motorları o kadar sessizdir ki 
çalıştığının anlaşılması için üzerine bir uyarı ışığı yerleştirilmiştir.

Manuel Kullanım İmkanı Sunar
Elektrikler kesildiğinde yada jeneratörünüz devre dışı kaldığında 
hiç zorlanmadan sistemin içerisindeki yaylar vasıtasıyla kapınızı 
açıp kapatabilirsiniz. Storrol Garaj Kapılar hayatınıza kaldığınız 
yerden devam etme fırsatı verir.

Otomatik Kapanma Özelilği
Çok yoğunsunuz yada biraz unutkanlık var. Hiç önemli değil. Siz 
kapınızı açıp aracınıza binip uzaklaşın. Biz kapınızı kapatırız. Storrol 
Garaj Kapılarının programlanabilme özelliğiyle belli bir süre sonra 
kendini kapatacağından emin olabilirsiniz.
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Garaj Kapıları
Garage Doors

   

Çekme Tip Motor Torsion Yay Emniyet Sensörü Gofrajlı Panel Güvenlik
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Konforlu Geçiş Sağlar
Giriş ve çıkışlarda size konforlu ve rahat bir şekilde elinizi 
sürmeden geçiş imkanı sunan Storrol Fotoselli Kapılar artık 
modern yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Bundan böyle bırakın 
kapılarınızı Storrol açsın... 

Isı ve Toz Yalıtımı Sağlar 
Süratli açılıp kapanması ve kullanılan yalıtım malzemeleri 
sayesinde iç ve dış mekanın ısı dengesini korur. Yana kayar tipte 
olması dışardan toz ve rüzgarın içeri hücum etmesini büyük 
ölçüde önler. 

Kontrollü Geciş İmkanı
Storrol Fotoselli Kapıların opsiyonel özellikleri oldukça fazladır. 
Bunlar arasında radar gözlerinden başka, kartlı geçiş, parmak iziyle 
geçiş gibi özelliklerle beraber, tek yönle açılım yada yarım açılım 
gibi farklı imkanlar da Storrol ‘ün size sundukları arasındadır.

Manuel & Bataryalı Kullanım İmkanı
Elektrikler kesildiğinde yada enerji sağlayıcılarınız sizi yarı yolda 
bıraktığında endişe etmeyin. Çünkü Storrol Fotoselli Kapılar az 
bir kuvvetle istediğiniz zaman manuel olarak açılabilir. İsterseniz 
dahili bir batarya ile mekanizmanızı destekler ve kesinti sizi asla 
etkilemez. 

Farklı Özelliklerde 
Cam ve Geniş Renk Seçenekleri
Dış cephenize uygun, istenilen ral renklerinde boyanabilen özel 
profil setinin yanı sıra, kullanılan cam lamine, temperli, buzlu yada 
farklı polikarbon malzemeden yapılabilir. Bunlar Storrol ‘ün size 
sunduğu ayrıcalıklardan yalnızca birkaçı…

Harici Kilit
Storrol Fotoselli Kapınızı dış mekanlarda kullanmanız mümkündür. 
Alt profil setine yerleştirilen manuel bir kilit sayesinde 
mekanınızdan ayrılırken kilitleyip gidebilir, geldiğinizde de 
anahtarınızla açıp girebilirsiniz.
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Fotoselli Kapılar
Sliding Doors

   

Alüminyum Şase DC Motor Radar Lamine Cam El Sensörü
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Hırsızlığa Karşı Güvenliğinizi Artırır. 
Mağazanızı kapatıp gittiğinizde içiniz rahat olmalı. 
Gözünüz arkada kalmamalı. Storrol Otomatik 
Kepenk Sistemleri size güvenlik beklentilerinizin 
karşılığını fazlasıyla verir.  

Mağazanıza Değer Katar, 
İşyerizin saygınlığını artırır.
Modern görüntüsü, üstün güvenliği ve estetik 
duruşuyla mağazanızın değerini artırabilir, işyerinizin 
prestij ve saygınlığına katma değer sağlayabilirsiniz. 
Storrol Otomatik Kepenk Sistemleriyle artık 
mağazalarınız daha değerlenecek. 

Konforlu Kullanım ve 
Rahat Kullanım Özelliği Sunar 
Kepenkinizin yağlanma zamanı mı geldi. İnerken zor 
iniyor çıkarken belinizi mi ağrıtıyor? Storrol Otomatik 
Kepenk Sistemleri size 21. yüzyıl teknolojisiyle uzaktan 
kumandalı kontrol imkanı ve  bakım gerektirmeyen 
motorlu kepenk sistemlerini sunuyor. 

Akşamları Mağazanızda 
Ürün Teşhir İmkanı Sağlar 
Siz mağazanızdan ayrıldıktan sonra bile ürünleriniz 
vitrininizde teşhire açık olabilir. Storrol Otomatik 
Kepenk sistemlerinde kullanılan gözlü lameller 
sayesinde bu mümkün. Hem güvenliğiniz sağlansın, 
hem de ürünlerinizi sergilensin.

Kar ve Yağmura Karşı 
Vitrinlerinizi Korur
Storrol Otomatik Kepenk Sistemleri mağazanızın 
vitrinini yağmur , kar yada dolu gibi olumsuz 
durumlardan korur, içeriye yağmur ve toz gibi 
sızıntıların girmesine engel olur.

Kötü Niyetli İnsan ve 
Olaylara Karşı Mağazanızı Korur
Çevrenizde olan bitenler sizi de etkileyebilir. Yan 
komşuda yada önünüzdeki yolda yada başka yakın 
bir yerde meydana gelen olumsuz bir kaza veya 
olaydan etkilenmeden kurtulmanız Storrol Otomatik 
Kepenk Sistemleriyle mümkündür. 
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Otomatik Kepenk
Automatic Roller Shutters - Commercial

   

Alüminyum Kutu Poliüretan Dolgulu Lamel Çekme Alüminyum Lamel Tüp Motor Kesintisiz Güç Kaynağı
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Konforunuzu Artırır, 
Hayatınızı Kolaylaştırır. 
Storrol Otomatik Panjur Sistemleri yalnızca bir 
dokunuşla panjurlarınızı hareket ettirmenize 
imkan sağlar. Uzaktan kumandalı seçenekle aynı 
anda yerinizden kalkmadan yada yatağınızdan 
doğrulmadan tüm panjurlarınızı açıp kapatabilir ve 
istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. 

Hırsızlığı Karşı Ekstra 
Güvenlik Kazandırır. 
Storrol Otomatik Panjur Sistemlerinin kendine 
özgü güvenlik özelliğiyle evinizden rahatça 
ayrılabilir, aklınız evinizde kalmadan uzun süreli 
tatile çıkabilirsiniz. Alttan kaldırmaya karşı korumalı 
olan Storrol Otomatik Panjurları kapalıyken asla sizi 
endişede bırakmaz. 

Ses Yalıtımı Sağlar, 
Gürültü Kirliliğini Azaltır.
İçi poliüretan köpük dolgulu alüminyum lameller 
sayesinde gece panjurunuz kapalıyken siz huzurlu bir 
şekilde istirahat edebilir, böylelikle dingin bir geceden 
sonra ertesi güne zinde başlayabilirsiniz.

Güneş Işınlarından Evinizi ve 
Eşyalarınızı Korur. 
Eşyalarınız, parkeleriniz, ve iç mekanınız siz 
istediğinizde güneş görsün. Yazın ortasında bile 
güneş ışınları istediğiniz kadar içeri girsin. Siz de 
ailenizle serinliğin ve gölgenin tadını çıkartın.

Yabancı ve 
Meraklı Bakışlardan Korur
İçinizin rahat değilse panjurlarınızı kapatın. Bırakın 
insanlar merakla dairenize baksın. Siz Storrol 
Otomatik Panjur Sistemleriyle gözlerden uzak 
olmanın huzurunu yaşayın.

Mimariye Uygun Geniş Renk 
Seçeneği
Sistemde kullanılan lameller en açık renklerden 
en koyu renklere kadar geniş renk yelpazesiyle 
cephenizle uyum sağlar. Böylelikle istediğiniz renk 
ve görüntüyü elde edebilir, binanızın duruşuna 
değer katabilirsiniz.  
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Otomatik Panjur
Automatic Roller Shutters - Residental

   

Monoblok Panjur Poliüretan Dolgulu Lamel PVC Yan Ray Tüp Motor Hırsızlık Kilidi
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Geniş Kullanım Alanları 
Açık veya kapalı otopark girişlerinde, fabrika, konut, apartman, 
site türü özel binaların bahçe veya otopark girişlerinde, havaalanı, 
otobüs terminali gibi halka açık kalabalık mekanlarda, kontrollü ve 
sık geçişi sağlamak için en uygun sistemdir. Araç giriş-çıkış 
yoğunluğu fazla olan yerlerde kontrollü araç geçişi sağlamak 
amacıyla kullanılmaktadır. Mantar Bariyer sistemleri elçilik ve 
askeri bina girişleri gibi yüksek güvenlik gerektiren yapılarda 
kullanılabilir. Araç çarpmalarına karşı çok iyi mukavemet sağlayan 
sistemler olduklarından tercih edilmektedir.

Geçiş Kontrolü 
Herhangi bir alana belirli kişilerin yada araçların geçmesine izin 
vermek ve bu geçiş kontrolünü elinizde bulundurmak istiyorsanız 
Storrol Bariyer Sistemleri size yeter.

Kollu Bariyer Çalışma Sistemi
Apartman, otopark, iş merkezleri vb alanlara kontrollü geçişi 
sağlamak amacıyla gerek uzaktan kumandayla gerekse butonla 
kontrol edilebilen yere paralel bir kolun inip kalkması vasıtasıyla 
girişi kısıtlayan bir bariyer sistemidir.

Mantar Bariyer Çalışma Sistemi
Toplu yaşam alanlarına, yayaların yoğun olduğu mekanlara, 
okul önlerine, resmi dairelerin etrafına vb Araçların yaklaşmasını 
önlemek amacıyla kullanılan istenildiği zaman yer altına gömülen 
çok fonksiyonlu bariyer sistemidir.

Manuel Kullanım İmkanı 
Elektrik kesintilerinde hiç zorlanmadan kolu aşağı yada yukarı 
hareket ettirmek mümkündür. 

Çeşitli Kontrol Seçenekleri 
Uzaktan kumandalı kullanım olduğu gibi farklı ihtiyaçlara cevap 
verebilecek şekilde buton, kartlı geçiş, kütle dedektörü ve radar 
gözleri kullanılabilmektedir. 
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Kollu Bariyer Mantar Bariyer Uzaktan Kumanda Flaşör Emniyet Sensörü
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Konforlu Bir Yaşam Sunar 
Storrol  Bahçe Kapısı Otomasyon Sistemleriyle yağışlı, soğuk yada 
sıcak günlerde aracınızdan inmeden ve elle açma zahmetini 
çekmeden bir tuşa basarak kapınız açılır ve kendiliğinden kapanır. 
Bırakın tekrar kapanması gerektiğini o düşünsün.

Kontrollü Geciş İmkanı
Uzaktan kumanda yada buton olmadan elle hareket 
ettirilemediği için yabancıların girmesini istemediğiniz alanlar 
için mükemmeldir. Storrol Bahçe Kapısı Otomasyon Sistemleri 
kapınızda güvenilir ve sağlam bir bekçi gibi görev yapar. 

Manuel Kullanım İmkanı
Elektrik kesintilerinde pratik bir şekilde motoru devre dışı bırakabilir 
ve kapınızı manuele alabilirsiniz. Bu sayede kapıyı elle rahat bir 
şekilde açıp geçiş yapmanız mümkün.

Her Kapıya Uygun Çözümler
Siz kapınızı zevkinize ve mimari cephenize göre yaptırdınız. 
Kapınız ağırlığına, büyüklüğüne, malzemenin cinsine 
bakılmaksızın Storrol Bahçe Kapısı Otomasyon Sistemleri her tür 
kapıya uyarlanabilir hiç bir sorun olmadan farklı motor tipleriyle 
her kapıda başarıyla kullanılabilir.

Uygulama Kolaylığı
Storrol Bahçe Kapısı Otomasyon Sistemlerinin müşteri 
mülkiyetine zarar vermeksizin, her ortamda, uygun montaj 
tercihleriyle kısa sürede montaj yapılabilme özelliği müşteriler 
tarafından tercih edilmesinin başka bir sebebidir. 

Uzun Ömürlüdür
* Güçlü paslanmaz özellikte , tozlara karşı korumalı, kolayca      
  temizlenebilen gövde ve bu gövde içerisinde mekanizmalar               
  güvenli bir şekilde yerleştirilmiştir. 
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Bahçe Kapısı Otomasyonu
Garden Gate Automation

    

Yana Kayar Motor Kanatlı Kapı Motoru Flaşör Emniyet Sensörü Uzaktan Kumanda
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Teknik Servis
Uzman Mühendis kadromuz, uzman satış ekibimiz, eğitimli 
uygulama ekiplerimiz ile kaliteli ürünlerimiz ve Teknik Servis 
Hizmeti sunuyoruz.

Technical Service 
Our expert team of engineers and sales specialists, as well as our 
qualified implementation teams provide our customers with quality 
services thanks to our and Technical.
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Teknik Servis Hizmeti
Technical Service
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