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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 Group 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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Stripe Modüler Bölme Duvar Sistemi çok yönlü ofis tasarım sistemidir. 
Cam, ahşap, alüminyum gibi malzemeleri uyum içinde kullanan Stripe ile 
çalışma zamanına değer katan çözümler üretilir. 

Sistem;
- Alüminyum profiller ile taşıyıcı sistem içerisine yerleştirilen

monoblok camlı modüller,
- Kapı modülleri,
- 18 mm melamin, laminat veya doğal kaplamalı ahşap

panellerden imal edilen dolu modüller ‘den oluşmaktadır.

Stripe Modular Partition Wall System is a versatile office design system. 
Materials like glass, aluminium, hardwood are used in harmony by Stripe and 
solutions enriching worktime are created. The system consists of;

- Monobloc glazed modules niched in conveyor system with aluminium
profiles,

- Door modules in which 8 mm/10 mm tempered glass door wing or
natural coating wooden door  wings can be used,

- Full modules produced of 8 mm melamine-surfaced, laminated or
natural coating wood panels.

STRIPE 100 mm
DERZLİ SİSTEM
STRIPE 100 mm JOINTED SYSTEM
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Stripe, Emphasizes the 

Stripe, 
Işığın Cam Üzerindeki

Vurgu Yapar
Şeffaflık Etkisine

of Light on Glass
Transparency Effect

Modern görünüm sağlayan derzli sistem 
Stripe; yatay ve düşey çalışmalarla sepera-
tör şeklinde ya da zeminden tavana uygu-
lanabilir.

Joint, with its modern look, can be implemented 
as a separator with vertical or horizontal 
practices or can be used floor-to-ceiling style.

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

Detaylar, 
Aydınlık 
Çalışma Alanları ve Stripe
Exquisitely Processed Details, 
Luminious Enlightened
Workspaces and Stripe

w w w . k a f e s g r o u p . c o m
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Kafes Group, 
Farklı Materyallerin 
Bir Arada Kullanıldığı
Modüler Ofisler Tasarlar 
Kafes Designs Modular 
Offices in which Different 
Materials Used Together

w w w . k a f e s g r o u p . c o m
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Stripe’ın her biri diğer modüllere müdahale 
edilmeden sökülüp takılabilen yapısı, esnek-
lik ve alternatif çeşitliliği sağlamaktadır.

Each Stripe has a structure that is demountable 
without interfering other modules and it 
provides elasticity and variety of alternatives. 

Stripe’ın

Stripe’s distinctive 
characteristic is its
jointed texture.

fark yaratan
detayı derzli dokusudur.

w w w . k a f e s g r o u p . c o m
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Prestijin Bireysel Hali: 

Individual form of Prestige:

Ahşap ve Camın
Bütünsel Uyumu

The Holistic Harmony
of Glass and Wood

w w w . k a f e s g r o u p . c o m
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Özgür kullanımlı modüller yeni fonksiyonlar 
oluşturabilmekte, alüminyum ve ahşabın 
uyumlu dengesi ile yaşayan ofisler yarat-
maktadır.

Modules with their free spirited usage can 
generate new functions and create offices 
living with the coherent balance of aluminium 
and wood.Smart Solutions

of Collective Offices

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

Offices Choosing Their Own Style and
Belirleyen Ofisler

Detayların Modern
Yorumu ve Tarzını

Modern Interpretation of Details
by Modular Partition Wall Systems

Duvar Sistemleri ile

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




