
ESDOR Otomatik Kapılar  dizaynı, yüksek teknolojisi ve montaj kolaylıklarıyla 
mevcutlardan farklı ve yeni bir çözümdür. Çağdaş yapı anlayışının ihtiyacı olan 
tüm fonksiyonları, kalite ve estetik unsurlarını da kapsayarak karşılar. 

ESDOR Automatic Doors  are new solutions distinguished with their design, 
high technology and installation convenience from the current systems. 
Embodying the aspects of quality and flexibility, these systems fulfil all the 
functions required by the contemporary building concept. 
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ESDOR OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ

 “Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığını” ifade eden  kapı, aynı zamanda “Gelir, geçim, 
kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân”anlamında da kullanılan “sıcak” bir kelimedir. Çünkü kişinin, kurumun, şehrin özelinin başladığı kutsal 
bir noktadır. O noktadan öteye izinsiz  geçilemez.
İnsanın huzur ve güven içinde yaşadığı, yenilendiği bir evin, kimi yerde mesleğiyle toplumsal rolünü oynayıp kişiliğini vurgulayacağı bir 
işyerinin, kimi yerde ihtiyaçlarını karşılayacağı bir alış veriş mekanının girişinde bekler. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmış tüm 
mekanlar kapıyla “mekan” olur. Çünkü özelin sınırlannı belirleyen, dış dünya ile özel dünyamızı ayıran bir yapı elemanıdır. Aynı zamanda 
huzurun, güvenliğin ve hatta özgürlüğün simgesidir. 
Kapı deyip geçemeyiz. Zira kulağımıza önemli şeyler fısıldar. Mesela arkasındaki mekanın kimliğini söyler. Önemini yansıtır. Orada 
yaşayanların zevkini, geleneklerini, varlığını yokluğunu, insana ve doğaya karşı tavrını anlatır. Gören göze çok değerli  mesajlar veren bir 
iletişim aracıdır. KAPI ÖNEMLİDİR !

ESDOR AUTOMATIC DOOR SYSTEMS 

The word of 'door' states “a gap of a wall or a partition to be passed through while going to somewhere and where there is an opening and 
closing layout”. At the same time it is a 'hot' word used for “a place, source or opportunity that provides income,  and innings”. 
Because it is a sacred point where the privacy of a person, an establishment or the city starts.

It waits at the entrance of a house where people live and renew in peace and safe, of a workplace where they express their personality and 
profession and play their social role, or of a store where they meet the needs. All the places built to meet the needs of humans become a 
“place” with the door. Because it is a construction element which determines the limits of privacy and seperates external world and our private 
world. It is a symbol of peace, security and even freedom, as well.
We can't underrate and say it is just a door. Because it whispers important things to our ears. For example, it states the identity of the place 
behind itself. It reflects its importance. It tells the tastes, traditions, wealth or poverty,and attitudes towards the human and the nature of the 
people who live there. For a seeing eye, it is a communication tool which gives very valuable messages. DOOR IS IMPORTANT !

subsistence

ESDOR Otomatik Kapılar yapılarınızın gülen yüzü, huzurunuzun bekçisi, imajınızın 
tamamlayıcısı olarak tasarlandı.Akıllı, dayanıklı, fonksiyonel yapısıyla uzun yıllar size  
hizmet etmek üzere üretildi. İsterseniz sensörle, isterseniz dokunmaksızın elinizi 
göstererek ya da şifrenizi tuşlayarak açabilirsiniz. Sessiz çalışma yeteneğiyle konforlu  bir 
giriş sunar.

ESDOR Automatic Doors are designed as the smiling face of your structures, guard of your 
peace and a supplement to your image.They are produced to serve you for years with its 
smart, durable and functional structure. You can open the door by using a sensor or showing 
your hand without touching or entering the password, it all depends on your wish. It offers a 
plush entrance thanks to the ability of quiet operating. 



ESDOR Otomatik  Kapılar: 12 cm mekanizma yüksekliğiyle zerafeti 
simgeler. Mevcut ve yeni kapılara kolaylıkla uygulanabilen evrensel 
bir çözümdür. Fonksiyoneldir. Çalışma hızı, açılma aralığı, bekleme 
süresi isteğinize göre ayarlanabilir. Gelişmiş mikro işlemcisi ile açma-
kapama mesafelerini otomatik ayarlar. Kullanım hatalarından doğan 
arızaların doğru saptanmasını sağlar.

ESDOR Automatic Doors: With its 12 cm of mechanism height, it 
symbolizes elegancy. It is a universal solution which can be easily 
applied to the new and existing doors. It is functional, as well. The 
operating speed, opening width and open hold time are adjustable 
just as you wish. It adjusts opening-closing width automatically by its 
advanced micro processor. It ensures the correct detection of the 
failures arising out of user mistakes.
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ESDOR OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ

Hastane kapıları: Hastanelerde ameliyathane, yoğun bakım, özel bakım 
ünitelerinde, tam sızdırmazlık gerektirmeyen durumlarda özel laminant 
veya çelik malzemeden imal edilen yana kayar ve menteşeli kapı kanatları 
ve arzu edilen açma kapama sistemi (parmak izi,kart, şifre, radar, buton vb.) 
ile çalıştırılabilen kapı tipleridir.

Sedye aktarma kapıları: Ana ameliyathanenin etkin hijyen kontrolünü 
sağlamak amacıyla, ön bölümde oluşturulan sedye kapıları, dışarıdan 
gelen sedyenin sadece hastanın yattığı bölümünün içerideki sedyeye 
kaydırılarak aktarılmasına imkan veren özellikli bir kayar kapı türüdür.

Dairesel kapı ünitesi: Bina girişlerinde görkemli bir geçiş sağlamak aynı 
zamanda da insan trafiğini kontrol altına almak gerektiğinde kullanılan 
döner kapılara alternatif bir kayar kapı tipidir. İklimlendirme 
fonksiyonlarıyla enerji tasarrufu sağlar.

Teleskopik kapı ünitesi: Bina dış ve iç girişlerini en geniş açıklıkta 
kullanabilmek için teleskopik yana kayar kapı üniteleri geliştirilmiştir. 
Teleskopik kapılar, market girişleri, galeriler gibi yoğun insan trafiğinin 
akışını kolaylaştırmak gereken geçiş noktaları ile dar kapı alanlarında 
geniş açıklık sağlamak amacıyla kullanılır. Tek veya iki yana açılma 
imkanı ile farklı seçenekler sunar.

Menteşeli (swing) kapı ünitesi: İçe ve dışa olmak üzere iki tarafa 
açılabilen akıllı kapı ünitesidir. Klasik kapılarınızın dokunmasız açılıp 
kapanmasını sağlayan, akıllı kontrol sistemiyle donatılmış farklı bir 
tasarımdır.

Hermetik kapı sistemleri: Sızdırmazlık gereken odalar için  
geliştirilmiştir. Laboratuarlarda, yüksek teknolojik ve farmasötik ürün 
yapan fabrikalar ve temiz odalarda, tiyatro vb. Gibi ses yalıtımı gerektiren 
mekanlarda yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Aluminium Crash Rails are for providing the walls and materials to be protected against the impacts of chairs, stretchers, etc. in all the 
buildings, but especially in the rooms, operation theatres, corridors in hospitals. These rails with the handrails also provide the patients to hold 
while walking. They have a peculiar design which can be made in desired size and colour and which are made up of hygienic and durable 
constituents.

Çarpma Bantları : Tüm yapılarda  ve özellikle hastanelerde koridor, 
oda, ameliyathane gibi alanlarda koltuk, sedye vb. çarpmalara karşı 
duvarların, malzemelerin korunmasını  ve hastaların yürürken  
tutunmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. İstenilen ebatlarda 
yapılabilen, renk seçeneğine sahip, hijyenik ve dayanıklı bileşenlerden 
oluşan özgün bir tasarımdır.
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Hospital Doors:The door type which is produced from special 
laminated or steel materials for operating theatres, intensive care 
and special care rooms in hospitals, and also where no need 
hermetically closing, and can be activated by desired activation 
device (manual, code, radar, button, etc). 

Stretcher Transfer Doors: For the purpose of providing effective 
hygiene control in main operating theatres, stretcher door formed at 
the front of a department is a special sliding door type which 
enables only the part where the patient is laying of stretcher coming 
from outside to be transferred to the stretcher inside.

Curved Sliding Door: It is an alternative sliding door type to 
revolving doors, when desired not only to provide a splendid 
passage in building entrances, but also to take the pedestrian traffic 
under control as well. It provides energy saving with the air-
conditioning functions.

Telescopic Doors: Telescopic sliding door units are developed for 
utilizing outside and inside entrances with the widest 
opening.Telescopic doors are used to provide wide opening in 
passage points where intensive pedestrian traffic should be eased 
such as market entrances, galleries and in narrow door spaces.It 
offers different options with sliding to one- or double-side.

Hermetically Sealing Doors: These doors are developed for the 
rooms which require impermeability. They are commonly used in 
laboratories, factories and clean rooms which produce high 
technologic and pharmaceutic products and places where noise 
isoaltion is required such as theatres. 

Swing Door Unit: Esdor swing doors are smart doors which can 
open to both sides, in and out. It is a different design equipped with 
smart door system which makes the door open and close without 
touching.


