
40 mm CAM CAMA SİSTEM
GLAZE 40 mm GLASS-TO-GLASS SYSTEM

GLAZE

MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ
Modular Partition Wall Systems
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MODÜLER BÖLME 
DUVAR SİSTEMLERİ
MODULAR PARTITION WALL SYSTEMS
Gelişen yaşam koşullarının en hızlı dönüşümü ofis çözümlerinde görülmektedir. 
Minimalist, modern ve hızlı adapte olabilen çalışma alanları talep eden yeni 
nesil mimari; klasik ve alışılagelmiş tasarımların üzerini modüler, hareketli, 
geliştirilebilen ofis çözümleriyle çizmektedir. Duvarlarla ayrılmış alanların yerini 
camın şeffaflığı almakta; böylelikle ışığın kullanımı, işlevsellikle birlikte estetik ve 
konforlu yeni nesil ofisler ortaya çıkarmaktadır.

Kafes Group bu değişime alüminyum, cam ve ahşap çözümlerinde geçmişten 
gelen sektörel deneyimini Modüler Bölme Duvar Sistemlerine aktararak 
ortak olmuştur. Deneyimli ekip, detay çözümleri üretebilme, tecrübenin 
getirdiği hızlı ve güvenli üretim Ortho’nun anahtar değerleridir. Mimari 
değişimleri odağına alarak devam ettiği ar-ge çalışmalarına teknolojik 
trendleri de ekleyen Kafes Group, Modüler Duvar Sistemleri’nde kalitesi ile 
farklılık yaratarak sektör liderliğini hedeflemektedir.

The fastest transformation in improving living conditions is seen in office solutions. 
Next-generation architecture which demands minimalist, modern and easily adaptable 
workstations crosses out the classical and conventional designs and alternates them 
with modular, mobile and improvable office solutions. The transparency of glass 
takes the space of walls when it comes to separate work zones, so the use of light, 
along with its functionality, brings out aesthetic and comfortable next-generation 
offices.

Kafes Geoup becomes a party to this change by transferring its dating-back 
sectoral experience in solutions for aluminium, glass and hardwood, to modular 
partition wall systems. An experienced team, being able to create solutions for 
details, and fast and secure manufacture that experience ensures are key values of 
Kafes Group. Kafes Group adds technological trends to its R&D activities in which it 
continues to use architectural changes as focal and it aims at becoming the 
leader of the sector by creating its uniqueness with its quality on modular 
partition wall systems. 
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MODÜLER BÖLME 
DUVAR SİSTEMLERİ
Modular Partition Wall Systems

Glaze; camın sürekliliği ile göz doldururken,  ışığın bulunduğu ortama kattığı 
aydınlık ile metrekarelerden bağımsızca ferahlaşan ofisler tasarlamaktadır. 

Sistem;
- Alüminyum bitiş profilleri,
- 10 mm temperli camlar,
- Alüminyum kasalı kapı modülü,
- Cam veya ahşap kapı kanadı,
- 40 mm kalınlıkta laminat veya doğal ahşap kaplamalı dolu

modüller ‘den oluşmaktadır.

Glaze, while making a strong impression with the use of continuity of glass, 
designs offices independent of square meters bring brightness to the euphotic 
environment. The system consists of, 

- Aluminium-finish profiles,
- 10 mm tempered glass,
- Aluminium-cased door module,
- Glass or wooden door wing,
- Full modules with 40 mm thick laminated or natural wooden coating.

GLAZE 40 mm
CAM CAMA SİSTEM
GLAZE 40 mm GLASS-TO-GLASS SYSTEM
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Collaboration of Different Materials

Bir Kafes Uzmanlığı: 
Farklı Materyallerin
Birlikteliği ile İhtiyaçlara Uygun

Ofis Çözümleri
An KAFES Expertise: 
Office Solutions for Needs with the

Görselliğin ve işlevselliğin bir arada olduğu 
ofisler yaratmak isteyen Glaze; kumlama, 
cam giydirme, desen çalışmalarıyla enerjik 
ofisler oluşturmaktadır.

Glaze, desiring to create offices with a 
combination of vision and functionality; 
establishes energetic offices with sandblasting, 
glass cladding, pattern design works.

w w w . k a f e s g r o u p . c o m
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Expression of Prestige and Chic

Glaze’in Cam Odaklı Çözümleri

Prestij ve Şıklığın
Güçlü İfadesini 
Ofislere Kazandırır.
Glaze’s Glass-Focused Solutions
Make Offices Win the Strong

w w w . k a f e s g r o u p . c o m

www.kafesgroup.com
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Çalışma Alanlarına

Creative Individual Workspaces

Glaze ile Geniş Ofisler
Yaratıcı Bireysel

Dönüşür
Wtih Glaze, Wide Offices Transform into

Glaze’in detay derinliğini kullanılan profille-
rin ince hatları sağlamaktadır.

Glaze’s depth of detail is provided by fine lines 
of profiles used. 

w w w . k a f e s g r o u p . c o m
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Modern Tasarımın
Etkisi Altındaki
Yaratıcı Sadelik
Ortho’nun Deneyiminde Gizli
Creative Simplicity under the Influence of
Modern Design Lies Behind
the Experience of Kafes 
Group

w w w . k a f e s g r o u p . c o m



14 15

Şeffaf iletişimin çalışan konforuna getirdiği 
değişim Glaze ile gerçeğe dönüşmektedir.

The change brought by transparent commu-
nication to employee comfort becomes real 
with Glaze glass-to-glass system

Enerjinin
Dışavurumunda Camın
Dinamiklik ve Şeffaflık
Etkisi Glaze ile yakalanmaktadır.
The Effect of Dynamism and
Transparency of Glass on 
the Expression of Energy is Achieved with Glaze

w w w . k a f e s g r o u p . c o m
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w w w . k a f e s g r o u p . c o m



18

Creative and Productive Ideas Real

Detaylar için Glaze

Yaratıcı ve Üretken

Fikirleri
Glaze For Details Making

Gerçeğe Dönüştüren

w w w . k a f e s g r o u p . c o m






