




Egevent Ltd. Şti. 2011 yılında iklimlendirme sektöründe üretici konumuyla 
faaliyet göstermeye başlamıştır. Sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile üretim 
yapan şirketimizin üretim yaptığı alanlar; Menfezler, anemostatlar, 
panjurlar, difüzörler, özel difüzörler, hava ve yangın damperleri.

Kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi 
ile kısa sürede sektöründe adını duyuran Egevent referanslarıyla da 
kendisini ispatlayan bir firma olmuştur.

Hizmette dürüstlük ve kalite prensibi ile çalışan firmamızın teminatı 
üretimde gösterdiği başarı ve sürekliliktir. Kalite sertifikaları ile de 
üretimine değer kazandıran firmamız, gösterdiğiniz yakın ilgi ve 
desteğinizden dolayı teşekkür eder, bugün olduğu gibi gelecekte de 
sizlere kaliteli hizmet vereceğine söz vermektedir.
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Malzeme: Özel olarak haddedilmiş 6063 alüminyum profil. 

İşlevi: Havalandırma sistemlerinde emiş menfezi olarak 
kullanılır.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi, RAL 9010 VE 9016 
kodlu olan standart renkler ile elektrostatik toz boyama 
yöntemi ile yapılmaktadır.

İsteğe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılabilmektedir.

Montaj: Standart olarak vidalıdır. Çerçevede delik 
istenmezse mandal veya yay sistemi tercih edilebilmektedir.

KARA PETEK MENFEZ

LINEER MENFEZ

MENFEZLER

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alümiyum profil.

İşlevi: Başlıca fan-coil ve radyatör üstlerinde kullanım 
alanına sahip lineer menfez havalandırma sistemlerinde 
üfleme ve emiş mefezi olarak da işlev görmektedir. 

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi, RAL 9010 ve 9016 
kodlu olan standart renkler ile elektrostatik toz boyama 
yöntemi ile yapılmaktadır. İsteğe göre diğer renkler ve 
eloksal kaplama da yapılabilir.

Montaj: Standart olarak vidalıdır. Çerçevede 
delik istenmezse mandal veya yay sistemi tercih 
edilebilmektedir.

Aksesuarlar: Menfez damperi. Plenum kutusu, ve kör kasa.
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YUVARLAK KANAL MENFEZLERİ

MENFEZLER

DİFÜZÖRLER

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.

İşlev: Hava miktarını ayarlamak amacı ile kullanılır.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi, RAL 9010 ve 9016 
kodlu olan standart renkler ile, elektrostatik toz boyama 
yöntemi ile yapılmaktadır. Tercihe göre diğer renkler ve 
eloksal kaplama da yapılabilmektedir.

Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Aksesuarlar: Menfez damperi ve saptırıcı kanatlar.

Malzeme: Özel olarak haddedilmiş 6063 alüminyum 
profil.

İşlevi: Havalandırma sisteminde emiş ve üfleme 
difüzörü olarak kullanılmaktadır.

Yüzey Kaplama: Kanatlar hariç, standart kaplama 
işlemi RAL 9010 VE 9016 kodlu olan standart renkler 
ile elektrostatik toz boyama yöntemi ile yapılmaktadır. 
İsteğe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılmaktadır.

Kanatlar ise siyah eloksal ile kaplanmaktadır.

Montaj: Standart  olarak köprülüdür.

Aksesuarlar: Plenum kutusu, köşe parçalı.

SLOT (LINEER) DİFÜZÖR



Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil . 

İşlevi: Bu tip kanatlı difüzörler tavan uygulamaları için 
tasarlanmıştır. Uygulama gereksinimlerine bağlı olarak 
hava debisini ayarlamak ve hava dağılımını optimize etmek 
için aksesuarları ile birlikte dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde 
kullanılır.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 
kodlu olan standart renkler ile elektrostatik toz boyama 
yöntemi ile yapılmaktadır. 

İsteğe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılmaktadır.

Montaj: Standart olarak vidalıdır. Çerçevede delik 
istenmezse mandal veya yay sistemi tercih edilebilir.

Aksesuarlar: Anemostad damperi ve plenum kutusu.

KARE ANEMOSTAD

GEMİCİ ANEMOSTAD

DİFÜZÖRLER

Malzeme: Alüminyum.

İşlevi: Genellikle küçük mahallerin havalandırması için 
kullanılmaktadır. 

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi, RAL 9010 ve 9016 
kodlu olan standart renkler ile eloktrostatik toz boyama 
yöntemi ile yapılmaktadır.

İsteğe göre diğer renkler ile eloksal kaplama da 
yapılabilmektedir.

Montaj: Standart olarak vidalıdır.

4



YUVARLAK ANEMOSTAD

DİFÜZÖRLER

Malzeme: Alüminyum.

İşlev: Havalandırma sistemlerinde üfleme difüzörü veya 
emiş elemanı olarak kullanılmaktadır.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 
kodlu olan standart renkler ile elektrostatik toz boyama 
yöntemi ile yapılmaktadır.

Montaj: Standart olarak vidalıdır. 

Aksesuarlar: Anemostad damperi ve plenum kutusu.

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum 
profil.

İşlevi: Havaladırma sistemlerinde üfleme difüzörü 
olarak kullanılır. Tavan yüksekliği 4m’den büyük 
tavanlarda kullanılabilir.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 
9016 kodlu olan standart renkler ile elektrostatik toz 
boyama yöntemi ile yapılmaktadır.  İsteğe göre diğer 
renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir.

Montaj: Standart olarak mandallıdır. Ayrıca vidalı 
montaj yapılmaktadır.

Aksesuarlar: Pleum kutusu.

DÖRT YÖNLÜ EĞRİSEL KANATLI
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Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil. 

İşlevi: Hava kanallarının dış mekanlara açılan noktalarında 
emiş ve atış menfezi olarak kullanılır.

Ayrıca dış mekanlardan gelebilcek sinek, yağmur, kuş vb. 
Şeylerin girmesini engellemek için kullanılır.

Yüzey Kaplama: Standart renkler RAL 9010 ve 9016’dır. 
İsteğe göre elektrostatik toz boya ve natural alüminyum 
eloksalı yapılabilmektedir.

Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Aksesuarlar: Galvanizli tel kafes.

SABİT PANJUR (DIŞ HAVA)

DİKDÖRTGEN

PANJURLAR

DAMPERLER

Malzeme: Kanatlar özel olarak haddelemiş 6063 alüminyum 
profil. Kasa ise galvaniz sacdan imal edilmektedir.

İşlevi: Diktörgen hava ayar elemanı olarak kullanılmatır. 

Montaj: Civata ile yapılmaktadır.

Aksesuarlar: Kumanda  motoru
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YUVARLAK

DAMPERLER

Malzeme: Galvaniz sacdan imal edilmektedir. Klape üzerine 
sızdırmazlık contası uygulanır. 

İşlev: Yuvarlak hava kanallarında hava ayar elemanı olarak 
kullanılmaktadır.

Montaj: Civata ile yapılmaktadır. 

Aksesuarlar: Kumanda motoru.

Malzeme: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum 
profil.

İşlevi: Emiş kanallarında kullanılır. Kanatlar yatay 
eksende hareketlidir.

Yüzey Kaplama: Standart kaplama işlemi, RAL 9010 ve 
9016 kodlu olan standart renkler ile, elektrostatik toz 
boyama yöntemi ile yapılmaktadır. Tercihe göre diğer 
renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir.

Montaj: Standart olarak vidalıdır.

Aksesuarlar: Menfez damperi.

TEK SIRA KANATLI MENFEZ
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KISIKKÖY METAL İŞLERİ SAN.SİT.
 

1.CADDE NO: 134-136 KISIKKÖY 
MENDERES / İZMİR

 
TEL: 0 232 257 57 03

FAKS: 0 232 257 57 04
E-POSTA: info@egevent.com 
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