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Hakkımızda
About Us

Adalıcam, 1995 yılında cam �şleme atölyes� olarak kurulmuş b�r a�le ş�rket�d�r. İlk zamanlar daha küçük ölçekl�
cam �şleme ve uygulama �şler�yle çalışma hayatına başlayan ş�rket�m�z, verd�ğ� kal�tel� ve hızlı h�zmet�n b�r 
net�ces� olarak kısa zamanda büyümüş, ulusal ve uluslararası tüm projelere h�zmet veren sektör l�der� b�r 

marka hal�ne gelm�şt�r.

2006 yılında paslanmaz, p�r�nç ve alüm�nyum �şleme b�r�mler�m�z kurulmuş, cam �le komb�ne ed�len özel 

aksesuarlar üret�lmeye başlanmıştır. Bu b�r�mler kısa zamanda konularında uzmanlaşıp, projeler�n tüm 

metal dekorasyon �ht�yaçlarını karşılayacak şek�lde büyüyerek, “Adalıcam Metal Des�gn” çatısı altında 

b�rleşt�r�lm�şt�r.

F�rmamızın verd�ğ� yüksek kal�tedek� üret�m ve h�zmet, 2009 yılında ISO EN 9001 – 2008 Kal�te Yönet�m S�stem� 

Belges� �le sert�fikalandırılmıştır.

2015 yılına gel�nd�ğ�nde, İstanbul’da Türk�ye’n�n en kapsamlı cam �şleme tes�sler�nden b�r�s� kurularak, ver�len 

h�zmet kal�tes� ve kapas�te en üst düzeye çıkartılmıştır. Adalıcam bugün, 10.500 m² üret�m alanı, yönet�m, 

m�mar�, �malat ve montaj ek�pler�nden oluşan güçlü kadrosuyla müşter�ler�ne h�zmet vermekted�r.

Müşter�ler�n�n beklent� ve talepler�n�n üzer�ne deney�mler�n� koyarak h�zmet veren tekn�k ve m�mar� ek�b�, 

koşulsuz müşter� memnun�yet� anlayışı �le çalışan �dar�, üret�m ve montaj ek�pler� ve da�ma geleceğe yatırım 

yapan yönet�m� �le büyük b�r a�led�r Adalıcam…

Adalıcam �s a fam�ly-run company establ�shed �n 1995 as a glass process�ng workshop. At the beg�nn�ng, our 

company wh�ch started �ts work�ng l�fe w�th small scale glass process�ng and �ts appl�cat�ons, has grown as 

soon as a result of �ts h�gh qual�ty and just �n t�me serv�ce and has become a sector leader brand serv�ng all 

local and �nternat�onal projects.

In 2006, sta�nless steel, brass and alum�n�um process�ng un�ts were set up and spec�al accessor�es comb�ned 

w�th glass were produced. These un�ts are spec�al�zed �n the�r fields �n a short t�me and they are comb�ned to 

meet all the metal decorat�on needs of the projects under ‘’Adalıcam Metal Des�gn’’. 

The h�gh qual�ty product�on and serv�ce of our company has been cert�fied w�th ISO EN 9001 - 2008 Qual�ty 

Management System Cert�ficate �n 2009.

When we reach 2015, one of Turkey’s most comprehens�ve glasses process�ng plant was establ�shed �n Istanbul, 

accord�ngly qual�ty of the serv�ce prov�ded and the capac�ty was �ncreased to the h�ghest level. Today, 

Adalıcam serves �ts customers w�th 10.500 m² product�on area, management, arch�tecture, manufactur�ng 

and �nstallat�on teams.Adalıcam �s a b�g fam�ly whose techn�cal and arch�tectural team prov�d�ng serv�ces 

by putt�ng the�r exper�ences on the expectat�ons and demands of the�r customers w�th the management, 

product�on and �nstallat�on teams work�ng w�th the understand�ng of uncond�t�onal customer sat�sfact�on and 

the management wh�ch always �nvests �n the future...
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Bölme S�stemler� ve Cam Kapılar
Part�t�on Systems and Glass Doors
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B�rçok farklı özell�ktek� cam ve alüm�nyum profil komb�nasyonları kullanılarak tekn�k 

detayları çözülmüş olan Adalıcam bölme s�stemler�, tasarım projeler�ne uygun olarak 

dünya standartlarında üret�lmekte ve yer�nde uygulaması eğ�t�ml� uzman ek�pler�m�zce 

yapılmaktadır.

Camlı bölme s�stemler�m�z, mekânlarınızı aydınlık yaşam alanlarına dönüştürüyor…

Adalıcam part�t�on systems, wh�ch have techn�cal deta�ls solved by us�ng glass and 

alum�n�um profiles comb�nat�ons w�th many d�fferent character�st�cs, are manufactured �n 

world standards �n accordance w�th des�gn projects and our on-s�te appl�cat�on �s carr�ed 

out by our tra�ned expert teams.

Our glass part�t�on systems turn your spaces �nto br�ght l�v�ng spaces…
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Yangın dayanım sert�fikasına sah�p profil, cam ve aksesuarlar kullanılarak oluşturulan 

yangına dayanıklı camlı bölme ve kapı s�stemler�m�z, yangın ve dumana karşı 30-120 

dak�ka aralığında (E-EW-EI sınıfları) koruma sağlamaktadır.

Profiles, glasses and accessor�es wh�ch are cert�fied by fire-res�stant prov�de protect�on 

aga�nst fire and smoke �n the range of 30-120 m�nutes (E-EW-EI classes).
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Teleskop�k ayarlı alüm�nyum kasalı kapı s�stemler�m�z ve zem�n bağlantılı profils�z cam 

kapı uygulamalarımız, çok gen�ş b�r yelpazede geç�ş çözümler� sunuyor.

Hac�mler� ayırırken camın ışığından yoksun kalmayın…

Our door systems w�th telescop�c adjustable alum�n�um frames and glass profile appl�cat�ons 

w�th ground connect�on offer a w�de range of trans�t�on solut�ons.

Do not be depr�ved of the l�ght of the glass when separat�ng volumes…
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Cam Korkuluklar
Glass Balustrades
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Cam korkuluklar, lam�ne veya temperl� lam�ne güvenl�k camlarından 

projeler�ne özel olarak üret�lmekted�r. Korkuluklar, cam cama, paslanmaz 

veya alüm�nyum d�kmel�, ahşap veya metal küpeştel�, zem�n üzer�, zem�ne 

gömme, vb. b�rçok değ�ş�k modelde yapılab�lmekted�r. 

Cam korkuluklar düz, d�yagonal veya bombel� formları ve çok farklı model 

seçenekler�yle tarzınızı mekânlara yansıtacak.

Merd�ven, balkon ve teraslarınızda şık ve şeffaf b�r güvenl�k �ç�n…

Glass balustrades, lam�nated or tempered lam�nated safety glasses are 

produced exclus�vely for the�r projects. Balustrades, glass to glass, sta�nless or 

alum�n�um posts, wood or metal handra�ls, recessed on the floor, etc. It can be 

made �n many d�fferent models.

Glass balustrades w�ll reflect your style to the places w�th �ts flat, d�agonal or 

curved forms and many d�fferent model opt�ons. 

For styl�sh and transparent safety �n sta�rs, balcon�es and terraces…
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Cam Duvar Kaplamaları
Wall Cover�ngs



31
30

Uzun yıllar boyunca bakım ve değ�ş�m gerekt�rmeyen Adalıcam duvar kaplamaları, estet�k 

görünüm ve dayanımının yanında, tem�zl�k kolaylığı ve h�jyen sağlamaktadır. Bu sebeple, 

otellerden hastanelere, konutlardan ofislere kadar b�rçok modern projede tasarımcılarca 

terc�h ed�lmekted�rler. 

Boyalı, d�j�tal baskılı, duvar kağıdı veya kumaş lam�nel� düz ve dekorat�f camlar, her 

t�p ve şek�ldek� duvarlara kaplanab�lmekted�r. Camın monte ed�leceğ� taşıyıcı metal 

konstrüks�yon ve ahşap panel kaplamaları da, uzman ek�pler�m�zce gerekl� tekn�k şartlara 

uygun olarak yer�nde yapılmaktadır.

Duvar yüzeyler�nde estet�k, sağlamlık ve h�jyen� b�r arada �steyenler�n terc�h�…

Adalıcam wall cover�ngs are ma�ntenance free and not to change for many years, prov�de 

clean�ng, and hyg�ene as well as aesthet�c appearance and durab�l�ty. For th�s reason, many 

modern projects from hotels to hosp�tals, res�dences and offices are preferred by des�gners.

Pa�nted, d�g�tally pr�nted, pla�n or decorat�ve glasses w�th wallpaper or fabr�c lam�nate can 

be covered to any type and shape of walls. Carr�er metal construct�on and wood panel 

cover�ngs where the glass �s to be mounted are also carr�ed out on s�te by our expert teams 

�n accordance w�th the necessary techn�cal cond�t�ons.

The cho�ce of those who want aesthet�cs, durab�l�ty and hyg�ene �n wall surfaces…
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Islak Hac�m S�stemler�
Wet Volume Systems
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Günümüzde, mekân tasarımlarında artık büyük önem arz eden duş, sauna, WC, soyunma 

kab�nler� g�b� bölümlerde, her proje �ç�n özel olarak üret�len ıslak hac�m s�stemler�m�z 

kullanılmaktadır. Bu s�stemler, çeş�tl� özell�klerdek� güvenl�k camları ve paslanmaz 

aksesuar komb�nasyonlarıyla kullanıma sunulmaktadır. 

S�stem �çer�s�nde yer alan boyalı cam cub�cle uygulamalarımız da, standart dışı ölçülerdek� 

tüm tasarımlara cevap vereb�lmekted�r. 

Sudan etk�lenmeyen, tem�zl�k ve h�jyen kolaylığı sağlayan s�stemler�m�z, özgün ve 

fonks�yonel tasarımlarıyla hayatınızı kolaylaştıracak…

Nowadays, wet volume systems are used �n the projects espec�ally �n places such as shower, 

sauna, WC, chang�ng cab�ns wh�ch are of great �mportance �n space des�gns. These systems 

are ava�lable �n a var�ety of safety glasses and sta�nless accessor�es.

Our pa�nted glass cub�cle appl�cat�ons �n the system can respond to all des�gns �n non-

standard s�zes.

Our systems, wh�ch are not affected by water, prov�de ease of clean�ng and hyg�ene, w�ll 

make your l�fe eas�er w�th �ts or�g�nal and funct�onal des�gns…
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Ayna Dekorasyonu
M�rror Decorat�on
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İnsanın, sudak� yansımasından �lham alıp parlak lav atıklarını c�lalayarak yaptığı �lk ayna, 

bugün artık hayatımızın ve dekorasyonun vazgeç�lmez b�r materyal� olmuş durumda.

Duvarlardan tavanlara, ofislerden mağazalara kadar b�rçok alanda, her çeş�t aynayı 

�t�nayla �şleyerek yer�nde uyguluyoruz.

Adalıcam, aynadak� ışığı hayatınıza yansıtıyor…

The first m�rror, wh�ch was �nsp�red by the reflect�on of the water has become an �nd�spensable 

mater�al of our l�ves and decorat�on.

We apply all k�nds of m�rrors carefully �n many areas, from walls to ce�l�ngs, offices to stores.

Adalıcam reflects the l�ght �n the m�rror to your l�fe…
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Cam Mob�lya
Glass Furn�ture
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Adalıcam bünyes�ndek� uzman ustalardan kurulu özel b�r�mde, n�tel�kl� cam ve aynalar 

�nce el �şç�l�ğ� ve büyük b�r özenle �şlen�p, UV yapıştırma tekn�kler�yle b�rleşt�r�lerek şık cam 

mob�lyalar hal�ne get�r�l�yor. 

Adalıcam, değerler�n�ze değer katıyor…

In the spec�al un�t of Adalıcam, qual�fied glass and m�rrors are processed carefully by 

handmade , and also, handled comb�ned w�th UV bond�ng techn�ques to create elegant 

glass furn�ture.

Adalıcam adds value to your values…
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Cam G�yd�rme S�stemler�
Glass Curta�n Walls
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Cam g�yd�rme s�stemler�m�z, camların çel�k veya cam k�r�ş-kolon taşıyıcılara paslanmaz 

bulonlar ve özel sp�der bağlantı aparatlarıyla monte ed�lmes�yle oluşturulmaktadır.

Yüksek hassas�yet ve tekn�k uzmanlık gerekt�ren ölçü alımı ve projelend�rme, Adalıcam’ın 

tekn�k personel� tarafından, b�lg�sayarlı 3 boyutlu tarama ölçümü yapan c�hazlarla hatasız 

olarak gerçekleşt�r�lmekted�r.

Our glass cladd�ng systems are formed by assembl�ng the glaz�ng to steel or glass beam-

column carr�ers w�th sta�nless bolts and spec�al sp�der connect�on apparatus.

H�gh prec�s�on and techn�cal expert�se requ�r�ng measurement and project�ng are carr�ed 

out by Adalıcam’s techn�cal personnel w�thout any error by us�ng computer�zed 3D scann�ng 

measurement dev�ces.
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Asansör çevres� cam g�yd�rmeler�, paslanmaz özel cam tutucular ve farklı seçeneklerdek� 

cam alternat�fler�n�n komb�nasyonu �le gerçekleşt�r�lmekted�r.

Adalıcam’dan soğuk malzemelere sıcaklık katan dokunuşlar…

Elevators are carr�ed out w�th glass cover�ngs, spec�al glass holders from sta�nless steel and 

glass alternat�ves �n d�fferent opt�ons.

Touches from Adalıcam that add heat to the cold mater�als…
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Cam Zem�n - Basamak
 Glass Floor-Base
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Cam zem�nler ve basamaklar; 2 kattan 5 kata kadar �stenen kalınlıklardak� camın özel 

tekn�klerle temperlen�p lam�ne ed�lmes�yle üret�lmekted�r.

Proje ve stat�k hesaplar net�ces�nde ortaya çıkan tekn�k gerekl�l�k, tüm güvenl�k unsurları 

göz önünde bulundurularak hayata geç�r�l�r.

En üsttek� cam katmanı, �stend�ğ� takd�rde farklı desenlerdek� özel kaydırmaz camlar 

�le yapılab�lmekted�r. En zor uygulamalardan b�r�s� olan Skywalk zem�n camları, b�rçok 

projede Adalıcam tarafından başarıyla uygulanmıştır.

Ayaklarınız yerden kes�lecek…

Glass floors and steps; produced by tempered-lam�nated glass �n des�red th�ckness from 2 

layers up to 5 layers w�th spec�al techn�ques.

The techn�cal spec�ficat�ons ar�s�ng from the project and stat�c calculat�ons are �mplemented 

by cons�der�ng all the safety factors.

The top glass layer can be made w�th spec�al non-sl�p glass �n d�fferent des�gns �f des�red. 

Skywalk floor glass �s one of the most d�fficult appl�cat�ons, has been successfully appl�ed by 

Adalıcam �n many projects.

The most safety way of walk�ng on the a�r…
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Mağaza Cephe Uygulamaları
Storage Facade Appl�cat�ons
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Ulusal ve uluslararası b�rçok üst kal�tedek� mağazanın �ç dekorasyonuyla b�rl�kte, çok farklı 

tasarımlardak� dış cephe uygulamaları da Adalıcam tarafından yapılmaktadır.

Çok kısıtlı sürelere rağmen, yüksek kal�teden ödün vermeden tüm gerekl� detay çözümler�, 

üret�m ve uygulamaları başarı �le zamanında gerçekleşt�r�lmekted�r.

Mağazaların çehres�n� değ�şt�r�yoruz…

In add�t�on to the �nter�or decorat�on of many top-qual�ty stores �n the local and �nternat�onal 

markets, Adalıcam also manufactures many d�fferent facade systems.

Desp�te the l�m�ted t�me, w�thout comprom�s�ng on h�gh qual�ty, all necessary deta�led 

solut�ons, product�on and appl�cat�ons are carr�ed out �n a t�mely manner.

We are chang�ng the face of the stores…



97
96



99
98



101
100

Alüm�nyum S�stem Uygulamaları
Alum�n�um System Appl�cat�ons
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Yapıların dış cepheler�nde yer alan tüm t�plerdek� alüm�nyum doğrama s�stemler� ve 

bunlara a�t cam uygulamaları, projelend�rme safhasından uygulama b�t�m�ne kadar 

Adalıcam bünyes�nde gerçekleşt�r�lmekted�r.

Tek / ç�ft açılımlı, sürme, katlanır ve çek-sür s�stemler, �stend�ğ�nde ısı yalıtımları da dah�l 

olmak üzere, yüksek kal�te malzeme ve �şç�l�kle uygulanmaktadır.

All types of alum�n�um jo�nt systems on the exter�or facades of the bu�ld�ngs and the�r glass 

appl�cat�ons are carr�ed out from the project phase from the beg�nn�ng to the end of the 

appl�cat�on �n Adalıcam structure.

S�ngle / double open�ng, sl�d�ng, fold�ng and pull-out systems are appl�ed w�th h�gh qual�ty 

mater�als and workmansh�p, �nclud�ng thermal �nsulat�on �f des�red.
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Işıklık-Kanop�-Saçak
L�ght�ng - Canopy - Fr�nge
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Cam Işıklık, kanop� ve saçak uygulamaları; metal alt yapıları, paslanmaz taşıyıcıları ve 

camları �le b�rl�kte, konusunda uzman ek�pler�m�zce anahtar tesl�m� olarak yapılmaktadır.

Camlar, noktasal tutucular, bulonlar, sp�der aparatları ve gerg� s�stemler� vasıtasıyla, en 

güven�l�r ve estet�k şek�lde ana yapıya veya zem�ne sab�tlenmekted�r.

Tasarıma, �ht�yaca ve yer�n uygunluğuna göre üret�len ürünler�m�zde öncel�ğ�m�z, güvenl�k 

ve fonks�yonell�kt�r.

Glass skyl�ght, canopy and fr�nge appl�cat�ons, along w�th the metal substructures, sta�nless 

carr�ers and w�ndows done by our expert teams on turnkey bas�s.

Glasses are fixed to the ma�n structure or floor �n the most rel�able and aesthet�cally pleas�ng 

way, through po�nt holders, bolts, sp�der apparatuses and tens�on�ng systems.

Our pr�or�ty �n products produced accord�ng to des�gn, need and su�tab�l�ty of the place �s 

safety and funct�onal�ty.
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Paslanmaz ve Metal Uygulamaları
Sta�nless Steel And Metal Appl�cat�ons
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Adalıcam bünyes�nde yer alan “Metal Des�gn” metal �şleme tes�s�m�zde, paslanmaz, 

çel�k, dem�r, p�r�nç ve alüm�nyum g�b� b�rçok metal profil ve levha çeş�d� �şleneb�lmekte, 

dekorasyon projeler�n�n gerekt�rd�ğ� hassas�yet ve kal�tede üret�mler gerçekleşt�r�lmekted�r.

Many metal profiles and plates such as sta�nless steel, steel, �ron, brass and alum�n�um w�th 

the prec�s�on w�th qual�ty requ�red by the decorat�on projects can be processed are carr�ed 

out as turnkey by “Metal Des�gn” metal process�ng fac�l�ty of Adalıcam.
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Dekorat�f Camlar
Decorat�ve Glasses
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Tasarımların gerekt�rd�ğ� hemen her çeş�t cam Adalıcam bünyes�nde bulundurulmakta, �şlenmekte 

ve uygulamalarda kullanılmaktadır.

Düşük voltajlı elektr�k akımı ver�lerek opak halden şeffaf hale, şeffaf halden opak hale dönüşeb�len 

Techglass (solda), teknoloj�n�n camda geld�ğ� son noktadır.

Eva lam�ne teknoloj�s� �le, �k� cam arasında metal mesh, kumaş, tül, organ�k materyaller ve d�j�tal 

baskı uygulamaları yapılab�lmekted�r.

Emaye ve epoks� boyalar uygulanarak, her renk tonunda düz ve bombel� camlar �mal ed�lmekted�r.

Renkl� PVB’ler kullanılarak, b�rçok farklı renkte ışık geç�rgen lam�ne camlar üret�leb�lmekted�r.

Uygulamalarımız, s�z�n hayal gücünüzle sınırlı…

Almost all k�nds of glass types requ�red by the des�gns are kept, processed and used �n appl�cat�ons 

�n Adalıcam.

Techglass (left), wh�ch can be transformed from opaque to transparent, from transparent to opaque 

by g�v�ng low voltage electr�cal current, �s the last po�nt where technology comes on glass.

By us�ng Eva lam�nated technology, metal mesh, fabr�c, tulle, organ�c mater�als and d�g�tal pr�nt�ng 

can be appl�ed between two glasses.

Flat and curved glasses can be produced �n any color shade us�ng enamel and epoxy pa�nts.

Us�ng colored PVBs, lam�nated glass can be produced �n every color shade.

Our appl�cat�ons are l�m�ted w�th your �mag�nat�on…
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Üret�m Tes�s�m�z
Product�on Fac�l�ty

2015 Yılında kurulan ve en son teknoloj� ürünü mak�neler�n yer aldığı tes�s�m�zde, her çeş�t cam, ayna ve 

metal �şleme h�zmetler� ver�lmekted�r.

Adalıcam’ın uygulama h�zmet� verd�ğ� projeler�n cam �ht�yaçlarına �lave olarak, yurt�ç� ve yurtdışındak� 

müşter�ler�m�ze fabr�ka tesl�m� montajsız cam �şleme h�zmet� de sunulmaktadır. Müşter� talepler� ve �ş�n 

n�tel�ğ�ne göre, tam otomat�k mak�nelerde gereken �şlemlere tab� tutulan camlar, kullanıma hazır halde 

sandıklı veya sehpa üzer�nde tesl�m ed�lmekted�r. 

Tüm ürünler�m�z Avrupa standartlarına göre �şlenmekte olup, temper, emaye boya ve lam�nasyon 

�şlemler�m�z uluslararası kurumlarca sert�fikalandırılmıştır. 

Tüm üret�m çalışanlarımızın b�r�nc� öncel�ğ�, en yüksek kal�tede hızlı tesl�mattır.

Cam İşleme B�r�mler�m�z 
•
 

Otomat�k Kes�m

•
 

Lam�ne Cam Kes�m

•

 

Rodaj (D�k ve Yatay)

•

 

B�zote

•

 

Del�k

•

 

CNC İşleme

•

 

Kumlama

•

 

Emaye Boya

•

 

Epoks� Boya

•

 

Ser�grafik Emaye Baskı

•

 

D�j�tal Baskı

•

 

Temper

•

 

Temperl� Bombe

•

 

PVB Lam�nasyon

•

 

EVA Lam�nasyon

Glass Process�ng Un�ts

•

 

Automat�c Cutt�ng

•

 

Lam�nated Glass Cutt�ng 

•

 

Gr�nd�ng (Vert�cal and Hor�zontal)

•

 

Bevell�ng 

•

 

Dr�ll�ng 

•

 

CNC process�ng

•

 

Sandblast�ng 

•

 

Enamel Pa�nt�ng

•

 

Epoxy Pa�nt�ng 

•

 

S�lk Screen Pr�nt�ng 

•

 

D�g�tal pr�nt�ng 

•

 

Temper�ng

•

 

Curve Temper�ng

•

 

PVB Lam�nat�on

•

 

Metal İşleme B�r�mler�m�z  

EVA Lam�nat�on

•
 

Ebatlama

•
 

Lazer Kes�m

•

 

CNC İşleme

•

 

Caka Büküm

•

 

Torna

•

 

Del�k

•

 

Kaynak

•

 

Yüzey İşlemler�

•

 

Elektrostat�k Boya

Metal Process�ng Un�ts 

•

 

S�z�ng

•

 

Lazer Cutt�ng

•

 

CNC Process�ng

•

 

Curv�ng

•

 

Turn�ng 

•

 

Dr�ll�ng

•

 

Weld�ng

•

 

Surface Process�ng

•

 

Electrostat�c Pa�nt�ng

Fac�l�ty founded �n 2015 has been equ�pped w�th latest technology mach�nes where all k�nds of glasses, m�rror 

and metal process�ng serv�ces are prov�ded.

Adalıcam prov�des appl�cat�on and assembly serv�ces �n add�t�on to the glass requ�rements of the projects 

both �n local and abroad. Accord�ng to the customer demands and spec�ficat�on of the order, the glasses are 

processed v�a fully automat�c mach�nes and del�vered �n wooden box or w�th spec�al packag�ng racks.

All of our products are processed �n accordance w�th European standards and also, our temper�ng, enamel 

pa�nt�ng and lam�nat�on processes are cert�fied by �nternat�onal �nst�tut�ons.

Just �n t�me del�very w�th h�gh qual�ty �s the first pr�or�ty of all our product�on employees.
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Bu katalogda yer alan tüm görseller, fotoğraflar ve yazılı açıklamalar Adalı Cam Dekorasyon San. Ve T�c. Ltd. Şt�. ‘ne a�tt�r.

İz�ns�z şek�lde kopyalanamaz ya da kullanılamaz.

Katalog �çer�ğ�ndek� b�lg�ler�n kullanımından doğab�lecek �ht�laflarda, Adalı Cam Dekorasyon San. Ve T�c. Ltd. Şt�. her türlü hukuk� haklarını kullanacağını beyan eder. 

Baskı ve d�zg�den kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değ�ld�r.

All �mages, photographs and wr�tten explanat�ons �n th�s catalog belong to Adalı Cam Dekorasyon San. Ve T�c. Ltd. Şt�..

It cannot be cop�ed or used w�thout perm�ss�on.

In case of d�sputes ar�s�ng from the use of any �nformat�on from related catalog, Adalı Cam Dekorasyon San. Ve T�c. Ltd. Şt�. declares that �t w�ll use all legal r�ghts.

Our company �s not respons�ble for errors caused by pr�nt�ng and typesett�ng.
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Telefon: +90 444 51 50 - +90 212 476 00 00

Fax: +90 212 476 20 01

E-Posta: adal�@adal�cam.com.tr

www.adal�cam.com.tr


