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Kış bahçesi ve üst sınıf konut projelerinin sürme
cephe sistemleri konusunda anahtar teslim
müteahhitlik hizmetleri veren Namat Grup,
yüksek teknoloji, araştırma ve uygulamaya
odaklanır. Namat, müşterilerinin veya mimari
grupların hayallerini en son teknoloji olan
mühendislik sistemleri, dünya çapında en üst
kategorideki ürün bilgisi ve proje yönetim
tecrübesi ile birleştirerek benzersiz ve üst sınıf
mimari projeler gerçekleştirir.

Namat Grup, as a turnkey contractor, is
recognized as the centre that promotes high
technology, research and execution in the winter
gardens and façade systems of the unique
houses and residential projects. Namat combines
the dreams of Client and Architectural Groups,
cutting edge engineering, worldwide unique
product & accessories knowledge and project
management to execute high-end architectural
closures and facades.

Bazen iç ve dış mekanlar içiçe geçerek birleşik
yaşam alanları oluşturur. Namat ve yüksek
teknolojiye sahip dünya çapındaki tedarikçilerinin
odağı beklentilerinizi ve bütçenizi anlayarak size
en yüksek standartlarla hayallerinizi
gerçekleştirmenize yardımcı olmaktır.
Namat, Avrupa’nın üst sınıf teknolojik ürünlerini
yüksek standartlardaki üretim ve uygulama kalitesi
ile işbirliği içinde titizlikle yürüterek hizmet verir.

Indoor and outdoor space sometimes merges to
create a unified living environment. The focus of
Namat and worldwide architects/engineers of the
supplier partners is to understand Client’s dream,
approach and budget to help the dreams come true.
Namat executes the projects with highest quality
levels, thanks to its dynamics and knowledge, and
combines the continuous collaboration with the
specialized production and installation.
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Ürünler & Teknolojiler

Materials & Technologies

Avrupalı partnerlerimizin sistem ve ürünleri, yüksek
standartlarda olan kalite kontrol, araştırma ve
yüksek teknolojinin sonucudur. Ürünlerimiz hali
hazırda hepinizin çok iyi bildiği yüzlerce seçkin
projede uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bir çok
tasarım ödülüne sahip Namat’ın arkasındaki güç
ve üreticiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak
için web sitemizi inceleyebilirsiniz. Tercihimiz
sistemlerimizi bir bütün olarak uygulamak olmakla
beraber, beğendiğiniz herhangi bir ürün için de
hizmet sağlamaya hazırız.

Namat has collaboration with the worldwide
leading system&material suppliers that are the
center of development and production operations
in Europe. These products now feature in several
thousand properties across all continents. They
all regularly build up prestigious design and get
business awards for their systems. Get to know
the companies and people behind namat from the
website. Our preference is to execute the whole
system as a package however we are ready to
help you if you would like have any of the systems.

johnsonscreens
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Daha önceleri olmayan düşey
profilsiz sürme sistemlerimiz
tecrübe edin. Basit ve kolayca
bireysel yaşam alanınızı
genişletip, mekanlarınızın
hacmini büyütebilirsiniz.
Tek camlı veya profilli ısı yalıtımlı
olarak uygulanabilen sistemlerimiz
size daha fazla ışık, görüş alanı
ve hacim sağlar.
Kış bahçelerinizin yanı sıra ister
balkon kapatması, ister
teraslarınızı dekore etmekte yada
iç mekanlarda rahatlıkla
kullanılabilir. Sizi rüzgar ve
yağmurdan koruyacak sürme
sistemimiz tüm uygulama
alanlarınızda sistem ve estetik
aksesuarları ile size etkileyecektir.
Tekil olarak hareket etmeye
başlayıp diğer ekli panelleri de
hareket ettiren sistemimiz tüm
yönlere toplanabilecek
şekilde dizayn edilebilir.
Bu sizlere dizayn esnekliği ve
operasyonel kullanım rahatlığı
sağlayacaktır.
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Experience a whole new sense of
well-being with the sliding door
system that hasn’t been
unthinkable before. Simply and
easily expand your individual
living space and increase the
amount of your free space.
The uninsulated sliding glass
system creates light and space in
a huge variety of environments.
Whether used as glazing for your
balcony, glazing for your terrace
or for your new conservatory, as
a transparent room divider or for
a business entrance, the sliding
door system won’t fail to impress
you with its flexibility, the sense
of openness which it creates and
the protection it provides from
wind and rain.
The individual sliding doors of
the sliding door system can be
pushed horizontally, either both
doors to one side, or one door to
either side. Opening or closing
the first sliding section means
that the other section will also
be simultaneously opened or
closed by an integrated tappet.
This makes operating the doors
simple and convenient.
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İnce düşey profilli ve ısı yaltımlı
sürme sistemlerimizi keşfedin.
Böylelikle kesinti olmadan daha
fazla görüntü ve özgürlük
elde edeceksiniz. Özellikle düşük
refleksiyonlu cam sistemlerimizle
kullandığınızda manzaranızın
keyfini gece ve gündüz daha
fazla hissedeceksiniz.
Discover our slim lined frame
sliding systems with isolated
glass. Get more view and
freedom for your spaces.
You can enjoy the view more with
antireflective glass solutions all
day and night. Its unique
accessories will add aesthetics
to your windows for innovative
architectural projects.
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İnce profilli
pencereler...
20 mm’lik görünen profil yüzeyi ile
18 m2’ye kadar cam panel alanı
oluşturabilirsiniz.
Üstelik, yana yana 4 panel dizayn
edip tamamını açabilmenizi
mümkün kılacak şekilde.
Bu sayede modernist ve
minimalist dizaynlarınızda iç
ve dış mekanının interaktifliğini
sağlayabilirsiniz. Üstelik doğayı
yaşam alanınıza katarken algısını
ve gerçekliğini değiştirmezsiniz.

The minimal frame
windows...
That features 20 mm visible
profiles and 18 m2 sliding panels.
What is more; it is possible to
design wthe windows system up
to 4 rails to open the panels.
To allow an objective interactivity
between interior and exterior that
fulfils the premise so dear to both
the Modernist and Minimalist
movements; namely, the desire to
frame Nature without manipulating
it or disturbing the perception of it.
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Çok çeşitli pergola
ve kaplama ürünleri!
Pergola ve kaplama sistemlerimiz mümkün olabilen
en küçük ve pürüzsüz detaylarla en fazla koruma
ve fonksiyonellik sağlar. Ürünlerin sadeliği, inceliği,
modernliği ve netliği tüm dizaynlarınıza kolaylıkla
uyum sağlar. Eşsiz evlerinizin zerafetini muhteşem
bahçelerinize de taşıyabilirsiniz.

All kinds of pergolas
and coverings!
Our systems mean to offer solutions that have been
taken care even in the smallest details in order to
provide the maximum protection and functionality
for a product that has to be aesthetically simple,
refined, modern, cleaned and leaner so it can easily
adapt to any context. You can easliy move your
unique soul of your interior areas to your gardens.
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Özgün tasarımları sevenler için eğimli taşıyıcı sistemlerimiz ve tenteleri,
ünitenize eşsiz bir şekil ve hareket verecektir.
The special inclination of the structure makes the sail Ethos unique,
giving shape and movement to the object, ideal for those who love
original details that make the difference.
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Cam
Glass

Dışarıyı nasıl görmek isterdiniz? Düşük yansımalı extra şeffaf cam
çözümlerimiz manzaranızın keyfini gündüz ve gece her an
sürebilirsiniz. Eşsiz manzaraya sahip yaşam alanlarınız için bu tür
cam sistemlerimiz mükemmel çözümler sağlar. Emin olun televizyon
izlemeyi bırakacaksınız.
How would you like to see outside? You can enjoy your view much
more with our anti reflective extra clear glass solutions all day and
night. Our antireflective glass solutions will serve you when you have a
unique view. Make sure you will stop watching TV.
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