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Tecrübe
2005 yılından itibaren içinde olduğumuz sektörde edindiğimiz
tecrübemizi, 2016 yılında kurduğumuz Doruk Cephe
Sistemleri LTD. STİ. olarak kurumsal kimliğe kavuşturduk.

Hizmet
Alanlarında uzman mimar ve mühendislerden oluşan teknik 
hizmet kadromuz ile dinamik, sürekli gelişmekte ve büyümekte 
olan sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz.

Memnuniyet
Projelendirme, imalat ve montaj aşamalarında müşteri
memnuniyetini öncelikli hedef olarak belirleyen Doruk Cephe 
Sistemleri bu doğrultuda hizmet vermeye devam etmektedir.
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Giydirme Cephe
Giydirme cephe hafif ve yüksek dayanımlı malzemelerden

yapılması ve modern mimari çizgilere sahip olduğuğundan, şık 

binaların yapımında tercih edilen, farklı tasarımları sayesinde beğe-

ni toplayan mühendislik, montaj ve yapım sistemleridir. Ayrıca

koruma, hata giderme, yalıtım gibi sebeplerden dolayı da tercih 

edilir.

Silikon Cephe
Kapaklı cephe sistemlerinden farklı olarak dışardan

bakıldığında alüminyum profil görünmemektedir. Cam derzlerinde 

15mm genişliğinde fugarlar yer almaktadır. Cam paneller arasındaki

sızdırmazlık, çift EPDM fitil ve silikon sayesinde sağlanmaktadır. 

Camlar arasında özel açkı mekanizmaları ile dışa açılır gizli kanatlar 

yapılabilmektedir.

Kapaklı Cephe
Türkiye’deki kullanımının oldukça yaygın olduğunu söylemek

gerekir. Bunun sebebi dünyada kullanılan ilk sistemler arasında, 

üretim ve montaj kolaylığıdır. Kolay uygulanabilir olmasından dolayı 

her türlü yapıda kullanılabilmektedir. Dışardan bakıldığında

yatayda ve düşeyde 50mm genişliğinde alüminyum profillere

mekanik olarak montajlanır. Farklı renk ve tipte kapak profilleri

kullanılabilir.



Doğrama Sistemleri
Cephe sistemini taşıyan ana yapıların yanı sıra kapı, pencere, sürme 

doğrama, cam balkkon sistemleri dahil olmak üzere oldukça geniş 

kullanımı alanı vardır.  Doğru malzeme seçimi ve uygulama ile 

yüksek performans, ses ve ısı yalıtımı sağlanır. Uuzun ömürlü ve 

dayanıklı olması özelliği sayesinde maksimum fayda sağladığını 

da belirtmek gerekir. lsı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız farklı özelliklerde 

üretilebildiğinden yapınızda istenilen konfor özelliklerine göre

uygulamalar yapılabilmektedir.

Spider Cephe
Alt taşıyıcı sisteminin alüminyum çerçeveli sistemlerden farklı olarak, 

cam ya da paslanmaz elemanlardan oluşan sistemlerdir. Yapıların 

estetik görünmesine katkı sağlaması dişinda, güneş ışınlarından 

daha fazla faydalanılması ve iç mekanın açığa çıkarılmasına olanak 

sağlamaktadır.  Noktasal tutucularla camın farklı yerlerinden

sabitlenerek tutturulması özelliğinden kaynaklı, farklı mimari 

tasarımlara olanak sağlamaktadır. 

Otomatik Kapı Sistemleri
Yüksek kalitede giriş çıkış özelliği sağlayan otomatik kapı sistemleri 

günümüz yapılarında özellikle tercih edilmektedir. İnce çerçeveli ve 

çerçevesiz camlı modelleri, döner kapılar ile de yapıya farklı

özellikler katmaktadır. Sensörlü, kartlı, şifreli, butonlu gibi farklı 

açma sistemleri ile kullanım ihtiyacınıza göre üretilebilmektedir. 



Modüler Bölme Duvar 
Sistemleri
Modüler bö1me duvar bilhassa demonte olma özelliğiyle

beğeni toplamaktadır. Farklı ve kullanışlı hacimler elde edilebilir. 

Hızlı ve pratik bir şekilde uygulanır. Şık ve sade bir görünüm yaratan 

modüler bö1me duvar sistemleri günümüzde modern ofislerin

olmazsa olmazıdır. Ofis ortamının ihtiyacı olan hijyen, ses, temizlik, 

yangın kontrolü, tesisatlara erişim olanağı, hızlı montaj ve demontaj 

özelliklerinden dolayı özellikle tercih edilir. Ofislerdeki dekorasyon 

ortamının şık ve estetik olmasına ek olarak üstün teknoloji ve pra-

tik sistemler sayesinde yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan alanların 

yaratılması söz konusu olmaktadır. 

Korkuluk Küpeşte
Merdiven, balkon, galeri boşuklarından düşmeyi önlemek için

kullanılmaktadır. Korkuluğun ahşap, cam, demir çubuk ve mermer 

gibi farklı malzemelerden yapılması mümkündür. Küpeşte bir

dekorasyon ürünü olarak dikkat çekmektedir. Balkonlara, havuz

kenarlarına, merdivenlere ve inşaatların çok büyük bir kısmına

emniyeti ve şık görünümü sağlamak adına küpeşte yapılmaktadır.

Kompozit Kaplama
Hem Türkiye’de hem de dünyada mimarlar tarafından en çok tercih 

edilen yapı malzemesi olmasıyla dikkat çekmektedir. Özellikle yeni 

yapılan binalarda kompozit kaplamalar dekoratif açıdan fark yaratır. 

Bu sayede daha şık ve gösterişli görünmesi sağlanır.



Taş Kaplama
Dış cephe kaplamalarında farklı görsel uygulamalar için mermer, 

traverten, seramik, sinterflex gibi malzemeler de kullanılmaktadır. 

Bu malzemeler diger cephe kaplama elemanlanna göre daha ağır 

bir kütleye sahiptir. Bu nedenle kaplama işlemleri son derece titiz 

yapılmalı ve statik hesaplamaları son derece düzgün olmalıdır. Ürün 

yelpazesinin çok geniş olması, farklı renk ve desende malzeme 

seçenekleri sayesinde istenilen mimari tasarımlara göre ürün ve 

renk seçimi yapılabilmektedir. Malzeme seçimi yapılırken dış

cepheye uygunlugu özellikle kontrol edilmelidir. Bu yüzden

malzeme seçimi büyük önem teşkil etmektedir. 

Çelik Konstrüksiyon
Yüksek katlı binalardan, fabrikalara, stadyumlardan, büyük

hangarlara aklınıza gelebilecek her yapıda kullanilabilir. Yüksek 

dayanımı, kolay işlenebilir olma özelliğinden kaynaklı kullanım alanı 

oldukça geniştir.  Ekonomik olmasından dolayı birçok müşterinin ilk 

tercihi olmaktadır. Bunun yanı sıra, hızlı uygulanabilir ve güvenli

olmasından dolayı ülkemizde de gitgide yaygınlaşmaktadır. 



Projelerimiz



Four Points by 
Sheraton Otel

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Kapsamı

10/2021

07/2022

Sapa Avantis 70 HV doğrama sistemleri 450m2

Sapa Elegance 52 IT kapaklı cephe 1000m2

Alüminyum kompozit levha kapiaması 300m2

Cam korkuluk yapılması 100m2



Çayırova
Ofis Binası

Başlama Tarihi05/2022

Bitiş Tarihi11/2022

KapsamıSapa Elegance 52 IT kapaklı cephe 2200m2

Sapa Avantis 70 doğrama 100m2

Alüminyum kompozit levha 700m2

Sinterflex kaplama 800m2



Verra Suites

Başlama Tarihi 10/2020

Bitiş Tarihi 02/02/2022

Kapsamı Sapa Avantis 70 ve Comfort 125 sürme doğrama sistemlerı̇ 150m2

Cam korkuluk sistemlerı̇  200mt

Skylight 50m2



Plus
Mimarlık

Başlama Tarihi12/2021

Bitiş Tarihi02/2022

KapsamıPlus Mimarlık Kavacık Villa

Sapa Smartline ince kenet sürme 150m2

Sapa Avantis 70 doğrama 50m2

Kış bahçesi



IC-İçtaş Saklıbahçe 
Konakları Villa

Başlama Tarihi 06/01/2020

Bitiş Tarihi 11/12/2020

Kapsamı 200m2  alüminyum doğrama ve sürme doğrama

SAPA Avantis 70

200m2  panjur

SAPA performance 70

50mt cam korkuluk

Sistem



Turkuvaz Medya
Center

Başlama Tarihi12/2019

Bitiş Tarihi04/2020

Kapsamı3000m2 çift camlı ofis bölme 

Çuhadaroğlu ofis bölme sistemleri Sistem



Metrowin Tower

Başlama Tarihi 06/2017

Bitiş Tarihi 09/2018

Kapsamı 3200m2 silikon cephe 

3000m2 kompozit levha

400m2 ısı yaltımı doğrama

1000mt kedı̇ yolu

1000mt cam korkuluk



Atmaca
Gayrimenkul A.Ş

Başlama Tarihi11/2018

Bitiş Tarihi01/2019

Kapsamı900m2 kapaklı cephe

 400m2 seramik kaplama

 1100m2 kompozit kaplama

 300m2 betopan kaplama



UNIQ

Başlama Tarihi 02//2019

Bitiş Tarihi 06/2019

Kapsamı UNIQ binası cephe tadilat işleri



Eğitim
Bilimleri

Bayrampaşa 
Kampüsü

Başlama Tarihi04/2018

Bitiş Tarihi09/2018

Kapsamı800m2 silikon cephe

200m2 spider cephe

2 Adet giriş saçak

 700m2 kompozit levha



Eğitim
Bilimleri
Beylikdüzü 
Kampüsü

Başlama Tarihi 07//2018

Bitiş Tarihi 09/2018

Kapsamı 600m2 silikon cephe

200m2 spider cephe

1500m2 kompozit levha

100m2 ısı yaltımsız doğrama

2 Adet otomatik kapı



Denizli Ahmet
Hulusi Efendi

Cami

Başlama Tarihi08/2017

Bitiş Tarihi03/2018

Kapsamı1000m2 ahşap akustik panel ile üç boyutlu iç kubbe kaplama

300m2 silikon cephe 

300m2 cephe önü perfore levha 

1000m2 dekoratif alçıpan ve betopan



Hayal
Kahvesi

Başlama Tarihi 09/2019

Bitiş Tarihi 10/2019

Kapsamı 50m2 kompakt laminat

100m2 alüminyum doğrama

50m2 kapaklı cephe
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E-posta : info@dorukcephe.com

İletişim Bilgilerimiz
Telefon : +90 216 266 2485

İnternet Sitesi : dorukcephe.com

Adres : K.Bakkalköy Mah. Küçük Setli Sk.
No: 5-9 K: 4 D: 17 Ataşehir/İstanbul
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