
TRAPEZ  PANELLER 

Tek kat trapez malzemeler depo inşaatlarında, Sundurma çatı panellerinde,  şantiye çevresi 
koruma bariyeri ve sanayi yapılarında çatı ve cephe paneli olarak kullanılmaktadır. Ekonomik 
olması, hızlı ve uygulama avantajları nedeni ile tercih edilmektedir. Özel detay aksesuarları 
ile uygulamalar sisteme uygun şekilde yapılmaktadır. Sac veya Alüminyum olarak sanayi 
yapıların kullanım özelliklerine bağlı olarak tercih edilebilir. Ral seçenekleri ile birlikte 
Polyester, Plastisol veya  PVDF boyalı olarak uygulanmaktadır.    

Boyalı Galvanizli Sac Uygulama kalınlıkları : 0,50- 0,60-0,70 mm 

Boyalı Alüminyum  Uygulama kalınlıkları : 0,60-0,70-0,80-1.00mm 

 

80 / 810 FORMUNDA TRAPEZ PANEL  

0.50, 0.60, 0,70 mm kalınlığında,12 hadveli, hadve  yüksekliği 20 mm, hadveler  arası 
mesafe 96 mm, net kaplama eni 1056 mm, görünen tarafı 5 mikron epoxy astar, + 20-22 
mikron 2 kat polyester  RAL ……………   boyalı, diğer iç yüzey 5 mikron epoxy astar boyalı 
Galvaniz sac veya Boyalı Alüminyum, TS EN 10346 toleranslarına uygundur. 

 

YÜK TAŞIMA DEĞERLERİ: 

 



 

 

45 / 150 FORMUNDA TRAPEZ PANEL  

0.50, 0.60, 0,70 mm kalınlığında, 7 hadveli, hadve  yüksekliği 45 mm, hadveler  arası 
mesafe 150 mm, net kaplama eni 900 mm, görünen tarafı 5 mikron epoxy astar, + 20-22 
mikron 2 kat polyester  RAL ……………   boyalı, diğer iç yüzey 5 mikron epoxy astar boyalı 
Galvaniz sac veya Boyalı Alüminyum, TS EN 10346 toleranslarına uygundur. 
 

 

YÜK TAŞIMA DEĞERLERİ: 

 

 

 



29 / 124 FORMUNDA TRAPEZ PANEL  

0.50, 0.60, 0,70 mm kalınlığında,9 hadveli, hadve  yüksekliği 29 mm, hadveler  arası 
mesafe 124 mm, net kaplama eni 992 mm, görünen tarafı 5 mikron epoxy astar, + 20-22 
mikron 2 kat polyester  RAL ……………   boyalı, diğer iç yüzey 5 mikron epoxy astar boyalı 
Galvaniz sac veya Boyalı Alüminyum, TS EN 10346 toleranslarına uygundur. 
 

 

YÜK TAŞIMA DEĞERLERİ: 

 

 

 

 

 



 

20 / 96 FORMUNDA TRAPEZ PANEL  

0.50, 0.60, 0,70 mm kalınlığında,12 hadveli, hadve  yüksekliği 20 mm, hadveler  arası 
mesafe 96 mm, net kaplama eni 1056 mm, görünen tarafı 5 mikron epoxy astar, + 20-22 
mikron 2 kat polyester  RAL ……………   boyalı, diğer iç yüzey 5 mikron epoxy astar boyalı 
Galvaniz sac veya Boyalı Alüminyum, TS EN 10346 toleranslarına uygundur. 
 

 

YÜK TAŞIMA DEĞERLERİ: 

 

 

 


