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Gürsan Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1984 yılında Ankara’da kuruldu ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
A.Ş’nin patenti ile Isıcam üretimine başladı.

1989 yılında, Avusturya yapımı tamamen bilgisayar kontrollü cam kesim ve ısıcam hattı hizmete sokuldu.

1990 yılında, İngiltere’den ithal edilen Yatay Temper Hattı işletmeye alınarak, inşaat sektörüne giydirme 
cephe camları; Otomotiv sektörüne (tren, otobüs, otomobil...vs.) bombesiz tek cam veya ısı cam, Beyaz 
Eşya sektörüne fırın kapak camları, buzdolabı rafları vb.; Mobilya sektörüne temperli camlar üretmeye 
başlandı.

1992 yılında, Serigrafi baskı, elek germe ve pozlama hattı kuruldu. Beyaz eşya sektörüne baskılı fırın camı, 
buzdolabı rafları, duş kabin camları ve cam kapı, aydınlatma armatürleri gibi camlar üretmeye başlanarak 
ürün gamı genişletildi. Aynı yıl Türk müteahhitleri ile işbirliğine girilerek Rusya ve Kafkas ülkelerindeki 
projelere yalıtım camları, giydirme cephe camları ve spandrel cam ihracatına başlandı.

1993 yılında, ikinci tam otomatik baskı ünitesini ve CNC kenar işleme, delik delme ve yatay rodajlama 
makineleri devreye sokuldu. Yükselen trend ile Rusya ve Kafkas ülkelerindeki projelerin bir çoğunun Isıcam, 
Tempercam ve ayna ihtiyaçları karşılandı. Bu yılın son çeyreğinde Avrupa’ya, ağırlıklı olarak Temperli cam 
ihracatına başlandı.

1994 yılında, CNC seçmeli sistem tam otomatik Jumbo Cam Kesim hattı devreye sokuldu. İlave bina inşaatı 
tamamlanarak kapalı alan 8000 m2’ye yükseltildi. İtalya’dan CNC kenar işleme ve kanal açma tezgahları 
satın alınarak daha kaliteli ve çeşitli üretim aşamasına geçildi. Kısa süre sonra kapalı alan 10.000 m2’ye 
yükseldi.

Bunu takip eden yıllarda, sürekli olarak gelişen piyasalardaki teknolojik alt yapının takip edilmesi ile birlikte 
tam donanımlı işletme haline geldi. 

1998 yılında, fabrika alanının yetersiz gelmesi üzerine Çubuk yolu üzerinde ikinci bir tesis işletmeye açıldı. 
Burada önce düz , c- bombe, j- bombe ve çok radüslü cam temperleyebilen Japon yapımı bir temper fırını 
devreye alındı. Bu alt yapı ile davlunbaz sektörünün yurt içi piyasadaki talebi karşılanır hale geldi.

2000’li yıllarda ise, GÜRSAN CAM SAN TİC. AŞ.’nin kapasitesini iki katına çıkartacağı yatırımlarına tanık 
olduk ...

Tencere ve mutfak eşyaları için cam kapak üretimi yapan iki ayrı temper fırını ve diğer işlemler için gerekli 
makine parkı devreye alındı.

2002 yılında kurulan EVA lamine hattına ilave olarak 2005 yılında PVB lamine hattı kuruldu. Buna ilave 
olarak, polyester ve poliüretan dolgu yapan iki ayrı sıvı lamine makinası faaliyete geçti. Artık kurşuna 
ve bombaya dayanıklı cam imalatında uzmanlık derecesinde bilgi birikimi ve üretim tecrübesine sahip 
olunmuştur.

Bugün itibarı ile GÜRSAN CAM SAN TİC.A.Ş. 4 büyük, 2 küçük ve küresel temper fırını ile ülkemizin en 
yüksek temper kapasitesine sahip işletmelerinden biridir.

Üretim kapasitesi ve ürün yelpazesi genişletilirken kalite de sürekli geliştirildi. 2000 yılında ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi, 2003 yılında ise OHAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  sertifikalandırılması 
yapıldı.

GÜRSAN CAM SAN TİC. A.Ş. Temperli Camlar için EN 12150 Kalite Belgesine sahip olan ilk firmalardan 
biri oldu.

Bunu takiben gerek temperli camlar gerekse ısıcam ve Lamine Camlar için CE belgelendirmesi sağlandı.

Bütün bunlar sayesinde müşteriler GÜRSAN CAM SAN TİC.  A.Ş.’de üretilen ürünlerinin ulusal ve uluslararası 
standartlara uygun şekilde üretildiğinden emin oldular.

Bugün GÜRSAN CAM toplam 40.000 m2 kapalı alan ve 4 ayrı fabrika binası ile hizmet vermeye devam 
etmektedir.

Firma Profili
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Düz ve Bombeli Isıcam
Silikon Sistem Giydirme Cephe Camları, Spandrel Isıcam, Işıklık 

Camları, Jaluzi Isıcam, Alarm Cam, Dekoratif Çıtalı Isıcam, Isıcam 

Sinerji, Isıcam Klasik, Isıcam Konfor, Noktasal Tutuculu Spider 

Isıcamlar, Kurşuna ve Bombaya Dayanıklı Isıcam, Güneş Kontrol 

Isıcamları, Üç ve daha fazla kombinasyondan oluşan ısıcamlar, 

Thiokol / Poliüretan / Silikon Dolgulu / Argon Gazlı Üniteler, Klasik 

Isıcam Çıtası / U Profil / Schüco / Termik Spacer / Eloksan kap-

lamalı ara çıtalı üniteler, Max. 6000x3210 mm ebat (tempersiz 

uygulamalarda), Max. 4200x2400 mm ebat (temperli ısıcamlar-

da), rezistans baskılı ısıcam, güvenlik filmi kaplamalı ısıcamlar.

Düz ve Bombeli Temperli Camlar
Düz Temperli Camlar, C Tipi Bombe Temperli Camlar, J- Tipi 

Bombe Temperli Camlar, Kanopi Camları, Küresel Bombeli Camlar, 

Noktasal Tutuculu Cephe Camları, 

Maksimum bombe temper ölçüsü 3900x2400 mm (yay)

Flat and Bended Double Glazing Units
Silicon System Curtain Wall Glasses, Spandrel Double Glazing, Skylight 

Glasses, Venetian Blind Double Glazing, Alarm Glass, Double Glazing 

Unit With Decorative Spacer, Double Glazing Synergy, Double Glazing 

Classic, Double Glazing Comfort, Point-Fixing Spider Double Glazings, 

Bullet and Bomb Resistant Double Glazing, Solar Control Double 

Glazings, Double Glazings formed of three or more combinations, 

Thiokol / Polyurethane / Silicon Filling / Argon Gas Units, Classical 

Double Glazing Spacer / U Profile /  Schüco / Thermal Spacer / Double 

Glazing Unit With Eloksan - Coated Spacers, Max. 6000x3210mm 

dimension (In applications without temper), Max 4200x2400mm 

dimension (in tempered double glazings), Double Glazing unit with 

resistance printing, Double glazing units wiht security-film coating.

Flat and Bended Tempered Glass
Flat Tempered Glasses, C-Type Bended Tempered Glasses, J-Type 

Bended Tempered Glasses, Canopy Glasses, Spherical Bended 

Glasses, Point-Fixing Siding Glasses, Maximum Bended Tempering 

dimension 3900x2400 mm (arc)
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Flat and Bended Laminated Glass
Colored Laminated Glasses, Digital Printed Laminated Glasses 
(Both Sides/One Side), Acoustic Laminated Glasses, Led-lighted 
Laminated Glasses, Opaque Glasses That Become Transparent With 
Electric Current, Laminated Glass with resistances, Flat and Bended 
Tempered Laminated Glass With Resistances, Eva Film – Laminated 
Glasses, Multi-layered Laminated Glasses, Flat and Bended Tempered 
Polyurethane-Filling Laminated Glass,  Polyurethane-Filling Laminated 
Glass, Planar System Laminated Glasses, Parapet Glasses, Vault 

Glasses, Skylight Glasses, Winter Garden Glasses, Walking Path 
Glasses, Interrogation Room Glasses, Tempered Laminated Glasses, 
Laminated Glasses with Decorative Print, tulle, fabric etc. between 
Two Glasses

Flat Glasses and Mirrors
Furniture Glass and Mirrors, Flat Glass (Sheet), Colored Glass (Sheet), 
Reflective Glass (Sheet)
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Düz ve Bombeli Lamine Camlar
Renkli Lamine Camlar, Dijital Baskılı Lamine Camlar (Çift yüz/Tek 

Yüz), Akustik Lamine Camlar, Led Aydınlatmalı Lamine Camlar, 

Elektrik Akımıyla Şeffaflaşan Mat Camlar, Rezistanslı Lamine 

Camlar, Rezistanslı Düz ve Bombe Temperli Lamine Camlar, 

Eva Film - Lamine Camlar, Çok Katlı Lamine Camlar, Düz ve 

Bombe Temperli Poliüretan Dolgulu Lamine Cam, Düz ve Bombe 

Temperli Sıvı Polyester Dolgulu Çok Katlı Cam, Planer Sistem 

Lamine Camlar, Korkuluk Camları, Tonoz Camları, Işıklık Camları, 

Kış Bahçesi Camları, Yürüme Yolu Camları, Sorgu Odası Camları, 

Temperli Lamine Camlar, İki Cam arası Dekoratif Baskı, Tül, 

Kumaş, vb., oluşan Lamine Camlar

Düz Cam ve Aynalar
Mobilya Cam ve Aynaları, Düzcam (Plaka), Renkli Cam (Plaka), 

Reflekte Cam (Plaka)



Printed Glasses
Printed Glasses Without Temper, Printed Glasses, Enamel Printed/
Tempered Glasses, Fluorescent Printed Glasses, Partial or Full Surface 
Matte (Sanded) Glasses, Digital Printed Glass and Mirrors, Versalit 
Coated Glasses, Foiled Glasses, Silvery Decorative Glasses

Security Glasses
Bullet and Bomb Resistant Glasses, Glass + Glass Combination 
Multi-Layered Laminated Glasses, Laminated Glasses Formed of 
Glass + Polycarbonate Panels, Sentry Glass, Laminated Glasses with 
Dupont Application, Single Glass or Laminated Glass with Security Film 
Application.
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Baskılı Camlar
Tempersiz Baskılı Camlar, Emaye Baskılı / Temperli Camlar, 

Floresan Baskılı Camlar, Kısmi yada Tüm Yüzey Matlı (Kumlu) 

Camlar, Dijital Baskılı Cam ve Aynalar, Versalit Kaplama Camlar, 

Folyolu Camlar, Simli Dekoratif Camlar

Emniyet Camları
Kurşuna ve Bombaya Dayanıklı Camlar, Cam + Cam 

Kombinasyonlu Çok Katlı Lamine Camlar, Cam + Polikarbonat 

Panellerden Oluşan Lamine Camlar, Sentry Glass , Dupont 

Uygulamalı Lamine Camlar, Güvenlik Filmi Uygulamalı Tek Cam 

veya Lamine Cam



Endüstriyel Camlar
Davlumbaz Camları, Fırın Kapak Camları, Projektör Ön Kapak 

Camları, Kesme Tahtası Camı, Mause Pad Camı, Duş Kabin Camı, 

Durak Camları, Şehir Mobilyaları Camları, Tencere Kapak Camı, 

Soğutma Dolap Camları (Isıcam, Tek Cam, Rezistanslı Cam), 

Mutfak Tezgahı Camları, Evye Camları, Banyo Tezgahı Camları, 

Buzdolabı İç Raf Camları, Sera Camları, Mutfak Eşyları İçin Cam 

Kapak, Araçlar İçin Tek Cam ve Isıcam

Taşıt Araç Camları
Otomobil Yan Camları, Otobüs Yan Camları, İş Makinaları Ön ve 

Yan Camları, Traktör Ön ve Yan Camları, Tren Camları, Gemi ve 

Deniz Araç Camları

Industrial Glasses
Cooker-Hood Glasses, Oven Cover Glasses, Projector Front Cover 
Glasses, Cutting Board Glass, Mouse Pad Glass, Shower Cabin Glass, 
Bus Stop Glasses, City Furniture Glasses, Pot Cover Glass, Refrigerator 
Glasses (Double Glazing, Single Glass, Glass With Resistance), Kitchen 
Counter Glasses, Sink Glasses, Bathroom Shelf Glasses, Refrigerator 
Inner Shelf Glasses, Greenhouse Glasses, Glass Cover for Kitchen 
Appliances, Single Glass and Double Glazing for Vehicles

Vehicle Glasses
Automobile Side Window Glasses, Bus Side Window Glasses, 
Construction Machines Front and Side Glasses, Tractor Windshield and 
Side Window Glasses, Train Glasses, Ship and Sea Vehicle Glasses
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Glass Door and Accessories
Glass Door, Glass Door Accessories, Show Window Glasses, Sliding 
Door Glasses, Photocell Door Glasses, Balcony Glazing, Digital Printed 
Door Glasses, Laminated Doors, Patterned Glass Doors

Glass Brick and Parquet
Glass Brick, Glass Parquet
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Everyday practicality

The finer technicalities and compo-
nents of Lumon balcony glazing come 
together to maximise useability. 
Small profiles and design details cre-
ate a stylish wholeness and a product 
that is easy and comfortable to use. 
Our balcony glazing can be complete-
ly opened aside, so cleaning is made 
safe and easy.   

Whether you choose ventilation 
crack, partly open or whole view/
wide open positions, Lumon balcony 
glazing satisfies the user’s needs.

Cam Kapı ve Aksesuarları
Cam Kapı, Cam Kapı Aksesuarları, Vitrin Camları, Kayar Kapı 

Camları, Fotosel Kapı Camları, Balkon Kapama Camları, Dijital 

Baskılı Kapı Camları, Lamine Kapılar, Desenli Cam Kapılar

Cam Tuğla ve Parke
Cam Tuğla, Cam Parke



ısıcamklasik®  |  ısıcamsinerji®  |  ısıcamkonfor®

Dört Mevsim
Four Season

ısıcamklasik ®

ısıcamsinerji ®

GARANTİ BELGESİÜRETİCİ FİRMA ADI

Üretici Kodu: 011Seri No:

1. GÜRSAN CAM SANAYİ VE TİC. A.Ş., Trakya Cam’ın “Isıcam Kalite Standardı”na göre 

ürettiği Isıcam ünitelerini, başlangıçta veya kulanım süresince Isıcam ünitesinin iç yüzeyinde 

(ünite içinde) tespit edilecek;
  - Çizik,  - Kirlilik ve leke,

  - Buğulanma hatalarına karşı 10 yıl süreyle garanti eder.

 Hatalı camlar hiç bir bedel talep edilmeksizin GÜRSAN CAM SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

tarafından yenisi ile değiştirilerek montajı yapılır. Isıcam üniteleri, üretici firma tarafından monte 

edildiyse ayrıca montaj kaynaklı hatalar da garanti kapsamı içindedir.

2. Isıcam ünitelerinin; klasik pencere uygulamaları dışındaki (parapet, baş üstü, strüktürel camlama 

vb.) uygulamaları ile -30°C’den düşük, +80°C’den yüksek cam yüzeyi sıcaklıklarındaki kullanımlara 

ilişkin garantiler, ancak GÜRSAN CAM SANAYİ VE TİC. A.Ş. yazılı mutabakatı ile 

geçerlidir.
3. Isıcam ünitelerinin kırılması durumunda, kırılmalar garanti kapsamı dışındadır.

4. Isıcam ünitelerinde karolajlı, jaluzili ve bombeli uygulamalar garanti kapsamı dışındadır. 

GÜRSAN CAM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

ısıcamklasik ®

ısıcamsinerji ®

ısıcamkonfor ®

ısıcamkonfor ®

ısıcam ®(diğer)

Müşteri: ...........................................
.............................................................
Üretim Tarihi: ..............................  
Montaj adresi: ..............................
.............................................................

.................
.................

.................
.................

.................
.................

.................
.................

.........................
.........................

.........................
.........................

Ürün Türü 
 Adet m2

m2 (yazı ile)

MONTAJI YAPAN / SATICI FİRMA 

Kaşe-İmza

ÜRETİCİ FİRMAKaşe-İmza

Fatura Tarihi : .............................................

Fatura No : .............................................

GÜRSAN CAM SANAYİ VE TİC. A.Ş. Tel No: +90 312 399 28 20

Esenboğa Yolu Balık Hisar Mahallesi
Çankırı Kavşağı 21.Km No: 11 Akyurt - ANKARA

Tel: (0312) 399 80 22 (5 Hat) · Fax: (0312) 399 22 93

Hitit V.D. 447 000 8310 / Tic. Sic. - Akyurt 641

Garan t i

I0
Yıl

ISICAM iki cam plakanın, alüminyum ara boşluk çıtası, 

plastik ve elastik dolgu maddeleri yardımıyla çevresel 

olarak bağlanması şeklinde üretilir. Alüminyum ara boşluk 

çıtası, cam plakalar arasındaki genişliğin saptanması; 

özel yapıştırıcı ve elastik dolgu maddesi ise iç hacmin, dış 

atmosferik etkilere karşı tam olarak izole edilmesi amacıyla 

kullanılır. Ara boşluğu dolduran kuru havanın kondensasyon 

sonucu cam yüzeylerinde buğulanma yapmaması için 

devamlı kuru kalması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı ara 

boşluk çıtasının içi, üretim sürecinde nem emici kimyasal bir 

madde ile doldurulur.

DOUBLE GLAZING is manufactured by two glass panels 

joined circumferentially with aluminum spacer, plastic 

and elastic filling materials. Aluminum spacer is used for 

determining the width between the glass panels; and the 

special adhesive and filling material are used for complete 

isolation of the inner volume against outer atmospheric 

effects. The air which fills the intermediary space must stay 

dry at all times to avoid misting on the glass surfaces due 

to condensation. Thus, the inside of the spacer is filled by a 

humidity-absorbing chemical during manufacturing.
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Potglass®

Potglass® Gürsan Cam A.Ş.’nin tescilli markasıdır.
Potglass® is registered trademark by Gürsan Inc.

Geniş kullanım yelpazesine sahip küresel camlar; 

Tencere  Kapağı, Aydınlatma Armatürleri, Cam Aplik, Saat 

Camı, Bombeli Panel Camları, İç ve Dış Bükey Aynalar, 

Hediyelik Eşya ve benzeri amaçlara yönelik birçok 

alternatifle değişik sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik üretim 

yapılmaktadır. 3 mm ile 10 mm kalınlıkları arasında 

düz cam, renkli, reflekte, buzlu, satina ve dekoratif 

camlar kullanılarak küresel temper cama ürün çeşitliliği 

kazandırılmaktadır. 

Deforme olmayan emaye baskı, ofset teknolojisi ve cam 

işleme olanakları kullanılarak alışılmışın dışında görsel 

alternatifler yaratılmaktadır. Özellikle dijital teknoloji ile çok 

renkli fotoğrafik desenler elde etmek mümkündür.

Ürünlerimizin tümü 280˚C  ısıya ve darbeye  dayanıklıdır. 

Camın hijyenik özelliğini korur. Temper yapısı ile emniyet 

camları özelliğine sahiptir. Nihai ürünlerde Avrupa 

standartlarına uygun olarak termal şok, darbeye dayanım,  

parça sayısı ve yükseklik testleri uygulanmaktadır.

Manufacture is made towards the needs of varying sectors 
with many alternatives for purposes like spherical glasses 
with a wide range of applications; Pot Cover, Lighting 
Fixtures, Glass Aplique, Watch Glass, Bended Panel 
Glasses, Convex and Concave Mirrors, Souvenirs etc. Flat 
glasses, colored, reflective, frosted, satina and decorative 
glasses of thicknesses between 3mm and 10mm are used 
to bring a product range to spherical tempered glass.

Non-deforming enamel print, offset technology and 
glasswork facilities are used to create unconventional 
visual alternatives. It is possible to achieve multi-colored 
photographic patterns thanks to the digital technology.

All of our products are resistant to 280˚C temperature and 
impact. It preserves the hygienic property of the glass. 
It has security glass property thanks to its tempered 
structure. In final products; thermal shock, impact 
resistance, particle count and height tests are applied in 
accordance with European standards.
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LAMİ CAM®

Gürsan Cam A.Ş.’nin tescilli markasıdır.
is registered trademark by Gürsan Inc.

LAMİ CAM®
LAMİ CAM®

Güvenlik Camlar | Security Glass

Lamine cam,  iki ya da daha fazla cam plaka veya 

polikarbonat levhaların, PVB (Polivinil butiral), EVA ( Etilen 

Vinil Asetat), sıvı dolgu vb. ara bağlayıcı malzeme ile 

yapıştırılmasından oluşan EMNİYET CAMI’dır.

Camlar müşteri talabine ve teknik gerekliliklere göre 

temperli veya tempersiz, baskılı, düz, bombeli ve 

rezistanslı olabilir.

PVB laminasyon hattı 2500 x 6000 mm ebatlarında toplam 

kalınlık 80 mm’e kadar üretime uygundur. 

EVA laminasyon hattı 3210x2000 ebatlarında 80 mm’e 

kadar kalınlıkta üretime uygundur.

Sıvı dolgu hattı ise 3210 x 2500 mm ebatlarında polyester 

veya poliüretan dolgulu üretilmektedir.

Ara bağlayıcı film saydam, milky veya renkli yapılmaktadır. 

Desenli ve dijital baskılı dekoratif lamine cam üretimi 

mümkündür. Ayrıca iki film arasına kumaş, folyo, fotoğraf, 

ahşap kaplama, metal mesh levha vb. her tür ara malzeme 

kullanılarak dekoratif laminasyon üretimi yapılmaktadır. 

Laminated glass is the SECURITY GLASS that is formed by 
the bonding of two or more glass panels or polycarbonate 
panels by using intermediary bonding materials like PVB 
(Polyvinyl butyral), EVA (Ethylene Vinyl Acetate), liquid 
filling etc.

The glasses can be tempered and untempered, printed, 
flat, bended and with resistance according to customer 
demand and technical requirements.

PVB lamination line is suitable for production of 
2500x6000mm dimensions with a total thickness of 
80mm.

EVA lamination line is suitable for production of 
3210x2000mm dimensions with a total thickness of 
80mm.

Liquid filling line produces 3210x2500mm dimensions 
with polyester of polyurethane filling.

Intermediary bonding film is made transparent, milky or 
colored. Patterned or digital printed decorative laminated 
glass production is possible. Also, decorative lamination 
manufacturing is made by using all kinds of intermediary 
materials like fabric, folio, photograph, veener, metal mesh 
panel etc. between the two films.
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Güvenlik Camlar | Security Glass

Gürsan Cam A.Ş.’nin tescilli markasıdır.
is registered trademark by Gürsan Inc.

Camın ısı ve darbeye dayanıklı hale gelmesi istendiğinde, 

temperleme (ısıl) işleminden geçirilir. Temperleme prosesi 

cam panoların özel fırınlarda erime noktasına yakın 

derecelerde ısıtıldıktan sonra basınçlı hava ile soğutulması 

esasına dayanır.

Cam 700°C’ye kadar ısıtılır ve yüksek basınçlı hava ile 

üflenerek soğutulur. Sıcaklığın azalması ile yüzey dokusu 

sıklaşır ve sertleşir. Camın ani soğumasıyla her iki 

yüzünde basınç, iç kısımda ise çekme gerilmeleri oluşarak 

temperleme işlemi gerçekleşmiş olur.

Temperli cam; yapı, endüstriyel ve otomotiv sektöründe 

kullanılmaktadır.

When the glass is desired to be resistant to heat and 

impact, it is worked through tempering process. Tempering 

process is based on the process of heating the glass 

panels in special ovens to temperatures close to their 

melting temperature and then cooling with pressurized air.

Glass is heated up to 700˚C and cooled down by blowing 

high pressure air on it. With the decrease of temperature, 

surface pattern gets tighter and harder. With the sudden 

cooling of the glass, compressive stress is formed on 

both faces of the glass and tensile stress is formed on the 

inside, completing the tempering process.

Tempered glass is used in construction, industrial and 

automotive sectors.
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GLASSLAM® Gürsan Cam A.Ş.’nin tescilli markasıdır.
GLASSLAM® is registered trademark by Gürsan Inc.

Balistik Camlar | Burglary Glass | Bullet Proof Glass

“Kontra Saldırı Üniteleri”, can ve mal güvenliğine 

karşı saldırıların söz konusu olduğu yerlerde kullanılır. 

Karakollar, askeri binalar, psikiyatri koğuşları ve bankalar 

gibi binalarda hırsızlık, ateşli veya ateşsiz silahlarla saldırı 

ve benzeri suçların önlenmesi, suçlunun caydırılması 

amaçlarına yöneliktir.

Kontra Saldırı Üniteleri PVB, EVA veya polikarbonat ara 

katmanlı laminasyonlu birleşimlerdir. Gerektiğinde cam 

plakalar temperli olarak da kullanılabilir. Kontra Saldırı 

Üniteleri cam ile doğramanın birlikte değerlendirilmesi ile 

istenilen performansı sağlar.

“Kontra Saldırı Üniteleri” 3 ana kategoride sınıflandırılabilir.

•	 Darbeye dayanıklı camlar (vandalizm)

•	 İstenmeyen geçişler ve hırsızlığa karşı dayanıklı 

camlar

•	 Ateşli silahlara dirençli camlar

Maksimum 6000x2500 mm ebatlarında ve 6-80 

mm kalınlıkları arasında çeşitli kombinasyonlarda 

üretilmektedir. 

Gürsan Laminasyonlu Cam üretiminde de, kalite ve 

tecrübesiyle fark yaratmaktadır.

“Counter Attack Units” are used where attacks on life and 
property are possible. It is for preventing crimes like theft, 
attacks with firearms and melee weapons and similar 
crimes and discouraging the criminals in buildings like 
police stations, military buildings, psychiatry wards and 
banks.

Counter Attack Units are combinations of PVB, EVA or 
laminated compounds with polycarbonate intermediary 
layers. If required, glass panels can be tempered. Counter 
Attack Units display the desired performance when glass 
is considered along with the fittings.

“Counter Attack Units” can be categorized in three main 
categories.

•	 Impact-resistant glasses (vandalism)

•	 Glasses resistant to unwanted passages and theft

•	 Glasses resistant to firearms.

They are manufactured in various combinations with 
maximum dimensions of 6000x2500mm and between the 
thicknesses of 6-80mm.

Gürsan makes a difference in laminated glass 
manufacturing with its quality and experience.
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MAGIC®GLASS

MAGIC®GLASS Gürsan Cam A.Ş.’nin tescilli markasıdır.
MAGIC®GLASS is registered trademark by Gürsan Inc.

Day - Transparent mode for seeing through inside a store        Night - Opaque mode for Advertising

MAGIC®GLASS Gürsan Cam’ın Tübitak’a sunduğu proje ile 

gerçekleştirilmiş bir üründür.

İki cam arasında özel bir filmin laminasyonu ile elde 

edilmektedir.

Cam kullanıma hazır halde iken opak bir görüntüye 

sahiptir. Cama elektrik akımı verildiğinde ise 

şeffaflaşmaktadır. 

Bu nedenle toplantı odalarında, ara bölmelerde, sorgu 

odalarında ... vb. çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.

Ara film tabakasının özelliği nedeni ile bu cam aynı 

zamanda  projektör cihazından görüntü aktarılmasında 

perde fonksiyonu sağlamaktadır. Bu özelliği nedeni ile 

hareketli reklam yapmak mümkündür. 

MAGIC®GLASS is a product realized by the project Gürsan 

Cam has submitted to Tübitak.

It is made by lamination of a special film between two 

glass panels.

Glass has an opaque view when it is ready for use. It 

becomes transparent when the glass is supplied with 

electricity.

Thus it is used in various applications like meeting rooms, 

partitions, interrogation rooms etc…

Thanks to the property of the intermediary film layer, this 

glass also provides a background for projection devices. 

It is possible to make moving advertisements due to this 

property.
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Esenboğa Yolu 21.Km Çankırı Kavşağı AKYURT/ANKARA
+90312 399 28 20 (PBX)
+90312 399 22 93
www.gursanglass.com.tr
gursan@gursanglass.com.tr • pazarlama@ gursanglass.com.tr
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Cama Can Katar       |     Adds life to Glass

yarım asırı tamamladık...|we have covered half a century…
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