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Ratasystem olarak ihtiyaçlarınızın tasarım ve teknoloji ile birleştiği ürünler geliştiriyoruz.



              RATASYSTEM OLARAK ,  HAYATINIZA KONFOR KATAN HAFİF YAPILAR ÜRETMEKTEYİZ... 

Otopark gölgelendirme sistemleri...  

Ofis odaları, sessiz bölmeler... 

Açık ve kapalı alanlar için sigara içme bölmeleri... 

Kamelyalar... 

Pergolalar 

Sahil pergolaları (şezlong gölgelendirme yapıları)... 
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Araç şarj istasyonları...  

Şarj üniteleri...  

Uzaktan kontrol ve dokunmatik paneller...  

Isıtma...  

Soğutma...  

Aydınlatma...  

ve 

diğer patentli yenilikler 
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Otoport modelimiz sayesinde  
 
Aracınızda sıcaktan bunalmazsınız. 
Kar temizlemeye uğraşmazsınız. 
Aracınızın boya kalitesi korunur. 
Havalı ve estetik mekanlara sahip olursunuz. 
Entegre aydınlatmasıyla  güvende olursunuz. 
İzinsiz kullanımları engellersiniz. 

  

 
      Kullanım yerleri  
 Fabrikalar 

 Villalar 

 Siteler 

 AVM’ler 

 Oteller 

 Kamusal alanlar 

 Elektrikli araç şarj  
            istasyonları 

    OTOPORT 
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 Sistem taşıyıcı iskeleti yaklaşık çelik mukavemetine sahip olup, 
alüminyum hafifliğindedir.  

 Kaplaması eloksaldır, paslanmaz, boya bakım istemez. 

 Sistemin toplam ağırlığı 199 kg’dır. 

 120 kg/m2’lik kar yükü dayanımına sahiptir.  

 Rüzgar yükünü geçiren patentli membran tasarımına sahiptir. 

                                                                                                     OTOPORT 

 Ölçüler : Genişlik: 298cm ; Uzunluk : 593cm ; Yükseklik : 270- 219 cm 

 Dahili aydınlatma sistemine sahiptir (Opsiyon 1) 

 Stoper ve kılavuz reflektif banttan oluşan park yardımcısı mevcuttur. 
(Opsiyon 2) 

 Başkalarının kullanımını engellemek için kumandalı park bariyeri mev-

Opsiyon 1 Opsiyon 2 Opsiyon 3 

 Sistem taşıyıcı iskeleti yaklaşık çelik mukavemetine sahip olup, 
alüminyum hafifliğindedir.  

 Kaplaması eloksaldır, paslanmaz, boya bakım istemez. 

 Sistemin toplam ağırlığı 199 kg’dır. 

 120 kg/m2’lik kar yükü dayanımına sahiptir.  

 Rüzgar yükünü geçiren patentli membran tasarımına sahiptir. 

                                                                                                     OTOPORT 

 Ölçüler : Genişlik: 298cm ; Uzunluk : 593cm ; Yükseklik : 270- 219 cm 

 Dahili aydınlatma sistemine sahiptir (Opsiyon 1) 

 Stoper ve kılavuz reflektif banttan oluşan park yardımcısı mevcuttur. 
(Opsiyon 2) 

 Başkalarının kullanımını engellemek için kumandalı park bariyeri mev-

Opsiyon 1 Opsiyon 2 Opsiyon 3 

otoport



 

Bi Kahve modelimizle 
Açık havada konforu yaşarsınız 

Entegre USB, AUX bağlantıları ve hoparlörü ile eğlenceye 
ara vermezsiniz. 

Isıtıcısı sayesinde soğuktan korkmazsınız 

Entegre prizi sayesinde elektrikli ve elektronik aletlerinizi 
kullanabilirsiniz.  

Mobilyası ile misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. 

Perdeleri ile özel bir mekan oluşturabilirsiniz. 

İç ve dış aydınlatmaları sayesinde gece de kullanabilirsiniz. 

Islanmadan yağmurun tadını çıkarabilirsiniz. 

Yaşam alanlarınıza değer katarsınız 

Kullanım alanları 

 Cafeler  

 Restoranlar 

 Oteller 

 Villalar 

 Siteler 

 Fabrikalar 

 Kamusal alanlar 

 Bahçe, balkon ve teraslar 
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Bi Cafe modelimiz
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 Entegre 220 volt prize sahiptir. 

 Entegre screen perdeye sahiptir. 

 Ölçüler : Genişlik: 306cm ; Uzunluk : 258cm ; Yük-
seklik : 238cm 

 Zip perdeye sahiptir. (Opsiyon 1) 

 Oturma grubuna sahiptir. (Opsiyon 2) 

 Ahşap bank takımına sahiptir. (Opsiyon 3)  

 Elektrikli ısıtıcıya sahiptir. (Opsiyon 4) 

 Sistemleri saat ayarlı çalışabilir veya cihazlar üzerin-
den uzaktan kontrol edilebilir.  

 Sistem taşıyıcı iskeleti yaklaşık çelik mukavemetine 
sahip olup, alüminyum hafifliğindedir.  

 Kaplaması eloksaldır, paslanmaz, boya bakım gerektir-
mez. 

 Çoklu sayılarda bitişik kullanıma uygundur. 

 Sistemin toplam ağırlığı 122 kg’dır. 

 120 kg/m2’lik kar yükü dayanımına sahiptir.  

 Entegre iç ve dış aydınlatmaya sahiptir. 

 Entegre gizli yağmur oluğuna sahiptir. 

 Entegre USB, AUX bağlantılara ve hoparlöre sahiptir. 
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beach loca    BEACH LOCA 

Sahil modelimizle 

Evinizin konforunu deniz veya havuz kenarında ya-
şayacaksınız. 

Perdeleri ile kendinize ya da misafirlerinize özel bir 
alan oluşturabileceksiniz. 

Şifreli kasası sayesinde eşyalarınız güvende olacak. 

Buzdolabı sayesinde soğuk içeceklere doyacaksınız 

Temassız şarj alanı  ve USB bağlantısı ile elektronik 
aletlerinizi kesintisiz kullanabileceksiniz. 

 

Kullanım alanları 

 Oteller 

 Villalar 

 Spa merkezleri 

 Sahil işletmeleri 



                                                                                                 BEACH LOCA 

 Sistem taşıyıcı iskeleti yaklaşık çelik mukavemetine sahip olup, alüminyum hafifliğindedir.  

 Kaplaması eloksaldır, paslanmaz, boya bakım gerektirmez. 

 Sistemin toplam ağırlığı 126 kg’dır. 

 Entegre iç ve dış aydınlatmaya sahiptir. 

 Entegre USB bağlantıya sahiptir. 

 Entegre perdeye sahiptir.  

 Su ve nemden etkilenmeyen kompakt laminat sehpaya sahiptir.  

 Ölçüleri : Genişlik: 226cm ; Uzunluk : 218cm ; Yükseklik : 213 cm dir. 

 Şifreli kasa ve temassız şarj alanına sahiptir. (Opsiyon 1) 

 Özel bölmesine buzdolabı yerleştirilebilir. (Opsiyon 2) 

 İstenilen yüzeylere zip perde uygulanabilir. (Opsiyon 3) 
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    OFFICE BOX                                                                        SILENCE OFFICE  

Office Box modelimizle 

Mevcut ofis ya da fabrika alanınızda, inşaat işleri ile uğraşmadan 
pratik ve hızlı bir şekilde ofis alanına kavuşursunuz. 

Gerektiğinde ofisinizin yerini değiştirebilir ya da sökebilirsiniz. 

Entegre priz  ve aydınlatma sistemi sayesinde ürünü doğrudan 
kullanabilirsiniz. 

Camın ve alüminyumun görsel zenginliğini her an yaşarsınız. 

Yönetici odası, operatör odası, personel odası, vb. olarak da kulla-
nabilirsiniz. 

Kullanım alanları 

 AVM içi Keosk veya Mall ler 

 Süpermarketler 

 Fabrika veya hangarlar 

 Kurumsal firmalar 

 Hastaneler 

 Okullar 

 Kamu binaları 

offıce box sılence offıce
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Alüminyum profillerimiz  özel alaşım olup, termik işlem uygulanmış ve mua-
dillerinden çok daha yüksek bir mukavemet seviyesine ulaşılmıştır. 

Üretim esnasında profillerde herhangi bir kaynak işlemi uygulanmamış ve 
özel eloksal kaplamanın şıklığından taviz verilmemiştir. 

Bununla beraber sistemde kaynak bulunmadığı için ürünlerin kurulumu es-
nasında da profesyonel bilgi ya da ekipman gerekmemektedir. 

Ürünlerin tasarlanıp üretilmesi esnasında 100 mikron hassasiyetle çalışılmış-
tır. Böylece kurulum; delik açma, kaynak yapma, vb. profesyonel bir işlem ya 
da ekipman gerektirmemektedir. 

Civataların sıkılması ve soketlerin takılması ile kurulum gerçekleştirilir.  

Alüminyum profillerimiz özel alaşım olup, termik işlem uygulanmış 
ve muadillerinden çok daha yüksek bir mukavemet seviyesine 
ulaşılmıştır.

Üretim esnasında profillerde herhangi bir kaynak işlemi 
uygulanmamış ve özel eloksal kaplamanın şıklığından taviz 
verilmemiştir.

Ürünlerin tasarlanıp üretilmesi esnasında 100 mikron hassasiyet ile 
çalışılmıştır. Böylece kurulum; delik açma, kaynak yapma, vb.  
profesyonel bir işlem yada ekipman gerektirmemektedir.

Sadece civataların sıkılması ve soketlerin takılması ile kurulum 
gerçekleştirilir.





ADRES: İNŞAAT SANAYİCİLER SİTESİ YEŞİLYURT MAH. 2751 SK. NO: 1/B MELİKGAZİ / KAYSERİ
TEL: +90 352 502 44 60

www.ratasystem.com


