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Özerpan
1987 senesinde Kayseri ve İç Anadolu bölgesinde ilk panjur 
uygulaması yapan firma olarak faaliyetine başlamıştır. 
İlerleyen dönemlerde inşaat ve yapı malzemelerinin imalatını 
ve montaj uygulamalarını gerçekleştirmiştir. Şirketimiz 
bu yıllarda teknoloji ve istihdama yaptığı yatırımlarla pvc 
pencere işine başlamıştır. 1992 yılında Pvc Pencere üretici 
bayiliğine, 1995 yılı içerisinde Özerpan markası ile çift cam 
imalatına başlamıştır. Sizlerden aldığı enerji ve güvenle 
1999 yılında da Kayseri’  nin ve İç Anadolu’ nun en büyük 
panjur ve kepenk üretimine başlamıştır. Şirketimiz ayrıca pvc 
pencere konusunda Winsa’ nın en büyük üretici bayisi olup, 
yurt içi ve yurt dışında montaja hazır bitmiş pencere üretimi 
gerçekleştirmiştir. Bunun dışında yine 2 alman pvc firmasının 
ürünlerini satmaktadır. Firmamız 2009 yılından itibaren Isıcam 
Trakya Cam’ ın yetkili bayisidir.

Bizlerin; Kayseri’  den dünyaya hizmet etme, sizlere yüksek 
standartlarda daha kaliteli ürünler üretme isteği ve işimize 
duyduğumuz sevgi, teknolojiye yaptığımız yatırımlar, 
herşeyden önemlisi sizlerin Özerpan ailesini tercih etmeniz, 
bizlerin yani ailemizin büyümesindeki en büyük etkenlerdir.

Sizlerden aldığımız bu güç, iş hacmimizi artırmıştır.

Özerpan ailesi olarak teşekkür ederiz.
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Anadolu’ nun 
En Büyük 
Panjur Kepenk 
Deposu

Özerpan 35.000 m2 açık 

ve 10.000 m2 kapalı alanı 

ile Mimar Sinan O.S.B’ 

de hizmet vermektedir. 

Geniş makina parkı ve 

üstün teknoloji ürünlerini 

kullanarak pencere, 

ısıcam, panjur ve kepenk 

sektöründe ülkemizin en 

kaliteli ürün çeşitliliğini 

üretmektedir.

www.ozerpan.com.tr



Monoblok Panjur

Estetik Görünümü İle Monoblok Panjur

Her türlü yeni yapılarda ve tadilatlarda her marka pencerelerin üzerine monte edilebilen, plastik kutulu, 
yalıtımlı, son derece estetik ve modern görünümü ile güvenlik ihtiyaçlarınızın yanısıra her türlü projeye 
kolaylıkla uyum sağlar.

Monoblok panjurlar tamamen Özerpan fabrikalarında üretilip montaj edildiği gibi, de-monte şekilde 
montaja hazır olarak Türkiye’ nin her yerine sevk edilebilmektedir.

Monoblok Panjur sizleri toz, güneş ışınları, yağmur, kar gibi hava 
şartlarından koruduğu gibi her çeşit sineklik ile birlikte de uygulanabilir.

Türkiye’ nin her yerine zarar görmemesi için özenle kutulanmış montaja hazır panjur ve kepenk gönderiyoruz. 



Binalarınıza inşaat aşamasında uygulayacağınız detaylı (panjur) lentolara montaj edilir.

Böylece amaçlanan estetik görünüm sağlanır. Panjurlarınız varlığı kapanmadığı sürece fark edilemez. 
Tamamen gizlidir.

Aynı zamanda diğer tüm panjurlarımız gibi ısı ve ses yalıtımı, güvenlik, konfor ve kullanım kolaylığı ve 
kontrol çeşitleri ile evinize ve hayatınıza artı değerler katar.

Bu uygulama Aluset ve Özerpan tasarımcıları tarafından tasarlanmıştır.

Gizli Panjur



Dıştan Takma Panjur Sistemleri; esneme, eğilme, sarkma gibi deformasyona uğramaz.

Estetik bir görünüme sahiptir.

Panjur sistemimizdeki profiller her türlü cepheye ve mimari yapıya uygulanabilecek şekilde geniş renk 
seçeneklerine sahiptir.

Değişik Renk Seçenekleri İle Estetik Görünüm
Konforu tamamlayan estetik!

Dış hava şartlarından, güneş ışınlarından, kötü niyetli insanlardan ve gelebilecek yabancı cisimlerden 
korumak üzere özel olarak tasarlanıp imal edilmiştir. Korumanın yanında estetiği de tamamlar.

Diğer bütün Özerpan panjur sistemleri gibi ısı ve ses yalıtımı sağlar, evinizin estetiğini değerini yaşam 
konforunu artırır.

Her türlü mevcut doğramalarınıza, motorlu ve motorsuz olarak uygulanabilir.

Dıştan takma panjurda değişik renk seçenekleri 
sunan Aluset dıştan takma panjurlar, mimari 
açıdan estetik görünüme sahiptir.

Dıştan Takma Panjur

Yeni Geliştirilmiş Plastik Kutulu 
Dıştan Takma Panjur Sistemi



Dıştan takmalı panjurlar; her takılı pencere üzerine rahatlıkla montajı yapılmaktadır.
Diğer bir tanımla yapıların dış cephesine uygulanarak, mevcut kapı ve pencerelere takılan panjur 
sistemidir. Doğrama ile birlikte takılması gerekmediğinden her türlü yapıya uygun bir sistemdir. Diğer 
panjur sistemleri doğrama ile birlikte takıldıkları için ancak yeni yapılarda kullanma imkanına sahiptir.

Bu soruna çözüm olarak üretilen bu sistem tamamen eski yapılara yönelik olmayıp, istenildiğinde yeni 
yapılara da uygulanabilmektedir. Motorlu ve manuel olmak üzere iki ayrı tip kullanım imkanıyla üretilen 
bu sistemde, Alusel kutu ve profilleri ile üretim yapılmaktadır.

Panjur sistemimizdeki profiller her türlü cepheye ve mimari yapıya uygulanabilecek şekilde geniş renk 
seçeneklerine sahiptir.

Panjur sistemimizdeki profiller her türlü cepheye ve mimari yapıya 
uygulanabilecek şekilde geniş renk seçeneklerine sahiptir.

Türkiye’ nin her yerine zarar görmemesi için özenle kutulanmış, montaja hazır panjur ve kepenk gönderiyoruz. 

www.ozerpan.com.tr



Sıvanabilir %100 Yalıtımlı Full Set

Full-Set sistemi birbiri ile mükemmel uyuma sahip bileșenlerden olușmaktadır. 
Bu sayede hızlı, basit ve tasarruflu bir montaj temin edilmektedir.

Bağlantı lamaları mevcut pencereye bire bir uyumludur ve sistemin henüz mon-
taj așamasında bile yüksek derecede dayanıklılığını sağlamaktadır.

Bu nedenle montaj genel itibariyle bir kiși tarafından uygulanabilmektedir.

Ayrıca montaj için standartlașmıș aksesuar yelpazesinden profiller kullanılabil-
mektedir. Yani pahalı özel profiller gerekli değildir. Kapatma kapağı basit bir 
șekilde klipslenmektedir.

Özellikle mükemmel bir uyuma sahip bağlantı lamaları montaj zamanından 
ve tașıma hacminden tasarruf sağlamaktadır. Birkaç el hareketiyle ve sadece 
yaklașık 60 saniye sonra komple sistem șantiyeye nakil edilmek üzere hazır duru-
ma gelmektedir.

Șantiyede sistemin montajı da yine aynı șekilde kolaylıkla yapılabilmektedir.

Full-Set sistemi birbiri ile mükemmel uyuma sahip bileșenlerden olușmaktadır. Bu sayede hızlı, basit ve tasarruflu 
bir montaj temin edilmektedir.

Sineklik uygulaması
İsterseniz Full-Set ile birlikte, isterseniz montaj 
sonrasında sineklik uygulaması kolayca yapılabilir. 
Görünüm olarak da çok estetik ve gizli bir yapıya 
sahiptir.

Mevcut sineklik çeşitleri;
 » İçe açılım kasalı sineklik,

 » Yaylı stor sineklik,

 » Plise sineklik,

 » Sürme sineklik,

 » Sabit sineklik.

60 saniye içinde kolay ve sağlam montaj



Patlayıcı ve yanıcı maddelere karşı yüksek direnç 
gösterirler. Manuel ya da motorlu uygulama 
seçenekleri mevcuttur, uzaktan kumandalı ya da 
buton kontrolü mümkün kılan Alman motorları 
gayet dayanıklıdır.

Parçalar

Çok işlevli yan parça

Motor Ayar Kolaylığı

Modül Sabitleme

Roka Shadow Top

Sineklik Uygulaması

Platinyum Destekli 
Temel Gövde

Kasa çeșitleri 
Full-Set programından seçenekler:
»» Sıvalı tuğla duvar için, oda tarafı açık,

»» Kaplama tuğla duvar için, oda tarafı açık,

»» Isı yalıtımı bileșik sistemi için, oda tarafı açık,

»» Fur Sıvalı tuğla duvar için, oda tarafı kapalı,

»» Kaplama tuğla duvar için, oda tarafı kapalı,

»» Isı yalıtımı bileșik sistemi için, oda tarafı 
kapalı,

»» İsteklerinize bağlı olarak olağanüstü ölçü 
çeșitliliği,

»» Sıva tașıyıcısı yapılandırılmıș,

»» Sıva tașıyıcısı mineralle kaplanmıș,

»» WDVS ile dıș ray için özel profil,

»» Dalga bölünmesi,

»» Kaldırma sürme sistemleri için çözüm,

»» Açı kombinasyonları,



Yeni Nesil %100 Yalıtımlı Sıvanabilir Panjur 
Kutuları.
Enerji tüketiminin arttığı bu günlerde hem estetik 
görünümü hem de ısı yalıtımı sayesinde yılda %40’ 
a varan enerji tasarrufu sağlayın.

Sıvanabilir %100 Yalıtımlı Lento Set

Güneș, yağmur, ses, soğuk ve sıcağa karșı korumanın 
yanı sıra enerji tasarrufu için geçici ısı koruması amacıyla 
panjurlar, bir binanın değerini büyük ölçüde artırmaktadır. 
Pencere veya camlı kapılar için panjurların ihtisasa 
uygun șekilde montajı için günümüzde çeșitli tiplerde ve 
büyüklüklerde panjur kasaları kullanıma sunulmaktadır. 
Yıllar boyunca yapılan tutarlı geliștirme așamaları 
neticesinde bu çağdaș hazır yapı elemanları, modern 
düșük maliyetli inșaat kriterlerine uymaktadır. Geçerli 
yapı fiziği karakteristik değerlerinin tutarlı bir șekilde 
yerine getirilmesinin yanında, pratikte kendini kanıtlamıș 
Alenda Panjur Kasaları çok sayıda avantajı da beraberinde 
getirmektedir:

 » Dıș duvara entegre edilebilmeleri sayesinde cephe 
tasarımını ve pencere yüzeylerini olumsuz etkilemeden, 
görsel açıdan zarif çözümler sunmaktadır. Aynı zamanda 
bu sayede panjur kasasının hava koșulları ve kir gibi 
olumsuzluklardan etkilenmesi de söz konusu değildir. 

Kasa sürekli sağlam kalacaktır.

 » Montaj henüz inşaat așamasında problemsiz bir șekilde 
mümkündür, bu sayede maliyet açısından pahalı bir 
montaj önlenmektedir.

 » Elektrikli motorların montajı problemsiz bir șekilde 
mümkündür, sonradan donanım olarak da takılabilir.

 » Panjur kasaları hırsızlık güvenliğinin artması anlamına 
da gelir çünkü panjurların yukarıya doğru kaldırılması, 
uygun çiftli kilitleme düzenekleri sayesinde büyük 
oranda engellenmektedir. 

Cephenin, çok çeșitli pencere biçimleri, loca veya 
balkon kapıları ile mimari tasarımına sınırlama getirmez. 
Problemsiz bir çözüm için pratikte denenmiș, geliștirilmiș, 
panjur kasası hazır parçaları garanti sağlamaktadır. 
Branșında uzmanların vereceği danıșmanlık, montaj 
sırasında uygun güvenliği verecektir.



Yan parça yalıtımı

Yan parça yalıtımı

Yan parça

Yan parça

Destek modülü

Destek yalıtımı

Kayış çıkışı ısı 
yalıtımı ESM

ALENDA PANJUR KASASI

Yan Parça Yalıtımı Destek Yalıtımı

Yan Parça

Kayış Çıkışı ESM

 » Yalıtımlı Lento Set, temel gövde sıvalı tuğla duvar için strafor 
sert köpükten, sıva tașıyıcısı tercihen strafor yuvarlak oyuklu 
veya mineralli kaplamalı, köpüğün içinde donatı ile birlikte. 
Tercihen 3 mm yapı çeliği sepeti (kendi kendini tașıyıcı 
değil) veya profillendirilmiș çelik sac seri PLATINUM® (kendi 
kendini tașıyıcı), beton yerleșimi için kırlangıç kuyruğu yarıklı, 
alüminyum bitirme rayları, çıkıntı 13 mm

 » Plastik yan parçalar CLIPFIX

 » Yan parça yalıtımları SD strafor Inlay (WLG 035)

 » Destek modülleri AM darbeye dayanıklı plastikten duvara 
destek bölgesi için

 » Destek yalıtımı AD; 30 mm yalıtımlı strafor Inlay (WLG 035)

Lento Set
24

Lento Set
28

Lento Set
30

Lento Set
36.5

A Duvar Genişliği 240 280 300 365

B Kasa Yüksekliği 250 250/300 250/300 300

C Kenar Kalınlığı Dış 27 27 27 27

D Kenar Kalınlığı İç 33 41 41 72

E Net Genişlik 180 212 232 266

F Net Yükseklik 191 191/241 191/241 243

B

C
Dış İç

E D

25
F



İşyeri Kepenk Sistemleri:

Emniyette Olmanın Huzurunu Yaşamak İçin Enine Boyuna 
Güvenlik!
Günümüzde iş yeri güvenliğinin ertelenemeyecek kadar önem 
kazandığı yadsınamaz. Kötü amaçlı kişilerin saldırılarından 
korunmak, hırsızlığı önlemek, olumsuz hava koşullarından 
etkilenmemek için önlem almak kaçınılmazdır.

Bu önlemlerin başında panjur ve kepenk sistemleri gelmektedir.

Özerpan işyeri kepenk sistemleri, mimari tasarımları da göz önünde 
bulundurarak modern ve güvenilir çözümler sunmaktadır.

İşyeri Kepenk Sistemleri konforlu kullanımının yanı sıra cephelerin 
estetik görünümüne de katkı sağlar.

Farklı lamel seçenekleri ile iş yerlerinizin hem güvenliğini sağlayın 
hem de estetik bir görünüme kavuşturun.

Kepenk lamellerindeki çeşitlerimiz 
için 19. sayfaya bakınız. 

İşyeri Kepenk Sistemleri



Izgara sistemli kepenk 
lamelleri sayesinde, 
dükkanınızı kapattığınız 
halde ışıklandırdığınız 
vitrininizi güvenli bir şekilde 
sergileyebileceksiniz. 

Bu sayede geceleri de 
işyeri reklamınızı yapmış 
olacaksınız.

Patlayıcı ve yanıcı maddelere karşı 
yüksek direnç gösterirler. Manuel ya 
da motorlu uygulama seçenekleri 
mevcuttur, uzaktan kumandalı ya da 
buton kontrolü mümkün kılan Alman 
motorları gayet dayanıklıdır.

www.ozerpan.com.tr

Otomatik Kepenk Sistemleri
Otomatik kepenk sistemleri artık lüks olmaktan çıkıp 
bir zorunluluğa dönüştü güvenlik için vazgeçilmez 
bir sistem olan otomatik kepenkler kolay kullanımı 
ve dekoratif görünümüyle ihtiyaç duyulan tüm 
alanlarda kullanılabilir.

Özerpan olarak biz, siz değerli müşterilerimize 
otomatik kepenk fiyatlarında uygun seçenekler 
sunuyoruz.

Özerpan Türkiye’ nin en ücra köşelerine kadar yol 
alan otomatik kepenk sistemleriyle evinizin veya 
firmanızın çehresini değiştiren, sizi ve firmanızı 
çevresel tehditlerden koruyan bununla birlikte 
çağdaş bir görünüm kazandıran, hizmette kaliteyi 
ön planda tutan, geleceğinizi koruma altına alan 
müşteri memnuniyeti odaklı çözümler sunar. 
Özerpan Kepenk bakım ve onarım süreçlerinde 
de gülümseyen yüzüyle her zaman müşterilerinin 
yanındadır.

Vitrinlerinizi Gecede 
Sergileyin.

98mm

Fabrika Kapısı 
İçin

Kepenk İçin

77mm



Hangar Kapısı

Hangar Kapısı
Entegre tesis, fabrika ve hangar giriş-çıkışları şimdi daha 
güvenli.

Fabrikaların tüm giriş çıkışlarında kullanım kolaylığı sağlayan 
Özerpan Hangar Kapıları estetiktir, kullanımı kolaydır, ısı kaybını 
önler ve birçok açıdan güvenlik ihtiyaçlarınızı giderir. 

Kullanılan Aksesuarlardan Bazıları
Her zaman kaliteyi ön planda tutan Özerpan, kullandığı 
aksesuarlar ve montaj sonrası teknik destek hizmeti ile her 
zaman yanınızdadır. 



Garaj Kapısı

Garaj Kapısı
Aracınızdan inmeden uzaktan kumanda ile rahatlıkla açılıp kapanabilme özelliğine sahip, tercihen 
alüminyum ve çelik olarak üretilmiş, emniyet fotoselli ve kullanım güvenliği ile, yapılarınıza özel üretilen, 
hırsızlığa karşı yüksek koruma sağlayan sistemlerdir.

Arabanız önemsiz olabilir mi?

Azımsanamayacak paralara satın aldığınız arabalarınızı sokaktan gelebilecek olumsuz etkilerden veya 
oto hırsızlarından korumak için tedbir almanız kaçınılmazdır.

Garaj kapısı sistemleri müstakil konutların kapalı garajlarına, apartman, site türü binaların kapalı otopark 
girişlerine uygulanmaktadır.

Garaj kapıları kullanım amaçlarına uygun olarak işlevselliği ve dayanıklılığı ile konforunuzu arttırır. 

98mm

Fabrika Kapısı 
İçin

Kepenk İçin

77mm



Sineklik Çeşitleri

Pileli Sineklik Sabit Sineklik

Sineklik sistemlerimiz, bütün serilerimiz ile uyumlu tasarımı ve 
sahip olduğu estetik aksesuarlarıyla yapıların mimari bütünlüğünü 
bozmayan fonksiyonel çözümler sunar.
• Her türlü sisteme uyumlu ve bağımsız olarak uygulanabilme özelliği.

• Normal kapı ve pencerelerde rahat kullanım.

• Kaliteli ray sistemiyle sürme sistemlerine uyum.

• Tüm haşerat çeşitlerine ve zararlı hayvanlara karşı kesin çözüm.

Sineklik Uygulamalarında İhtiyacınıza Uygun Çözümler...

Pileli sineklik; sinekler, böcekler ve diğer zararlı zararsız küçük 
canlılardan uzak, konfor ve özgürlüğünüz için geliştirilmiştir.

Pileli sineklik büyük ölçüler, fransız kapılar, yana kayar kapılar ve 
daha birçok pencere ve kapı çeşidinde rahatlıkla uygulanabilir.

Değişik renk seçenekleri bulunan yüksek kaliteli alüminyum 
profiller ve fiberglass tülü ile en zor geniş açıklarda bile sineklik 
uygulamanız mümkündür.

İtalya’ dan ithal edilen Plise Sineklik Sistemlerinin toptan ve perakende olarak satışı yapılmaktadır.

Sabit sineklik pencerenin 
türüne bağlı olmadan her 
türlü pencereye takılabilir. 
Pvc, alüminyum ve ahşap 
doğramaya kolaylıkla monte 
edebilirsiniz. 



Sürme sinekliğin  
kullanıldığı yerler, 
sürme doğramalarda 
walkswagen pencere 
ve kapılarda, 
hebeshiebe 
doğramalarda, 
sorunsuz uyumu 
ile son derece 
kaliteli alüminyum 
malzemelerden 
üretilmiştir. 

Sürme Sineklik 

İçe Açılır Sineklik

Dışa Açılır Sineklik

Stor Sineklik

Pencerenizin dışında panjur veya 
korkuluk olsa dahi hiç sorun 
olmadan pencerenizi açıyorsu-
nuz ve sinekliğinizi içe doğru 
açıyorsunuz, Özerpan olarak tav-
siye edilen en kullanışlı sineklik 
sistemlerinden bir tanesidir.

Stor sineklik yaylı bir makara üzerine telin sarılarak hareketi ile çalışır. 
Sinek teli, su ve güneşe dayanıklı bir plastik malzeme ile kaplanmış-
tır. Sineklik teli sağ ve sol kenarlardaki alüminyum profil içersinde 
hareket eder. Telin kenarlarını yan kısımlara takılan bu profiller mu-
hafaza eder. Tel kenarlarına sıcak kaynak ile takılan plastik düğmeler 
ray içersinden çıkmasını önler. Sinekliği aşağı indirdikten sonra alt 
kısmına kilitleyen yay aparatı mevcuttur.



Aksesuarlar

Otomasyon Ürünleri

Somfy’ 
nin 
önerisi

Somfy’ 
nin 
önerisi

Teknolojiler

Teknolojiler

Keytis 4 Home Keytis 2 Keytis 4

Ekipmanlar

Ekipmanlar Bahçe Kapısı - Garaj Kapısı 
- Panjur - Motorlu Kilit Çatı 

Penceresi - Işıklar

Bahçe Kapısı 
Garaj Kapısı

Bahçe Kapısı 
Garaj Kapısı 

Panjurlar 
Işıklıklar

Situo

Centralis

RTS

Panjurlar - Teras Tenteleri - Dış Jaluziler - Dış Stor Pencereleri - İç Jaluziler 
İç Perde ve Jaluziler - Kış Bahçeleri - Bahçe Kapısı - Garaj Kapısı

Panjurlar - Teras Tenteleri - Jaluziler - İç 
Jaluzi ve Perdeler - Kış Bahçeleri - Bahçe 

Kapısı - Garaj Kapısı 
(Chronis Comfort için tente, ana kapı ve 

garaj kapısı hariç)

Telis 1 Telis 4 Telis 
Composio

Telis Modulus

İç ve Dış  
Jaluziler

Panjurlar 
Dış Stor Perdeler 
Perde ve Jaluziler 

Kış bahçeleri

Panjurlar 
Teras Tenteleri 

Dış Jaluziler 
iç ve Dış Storlar 

Kış Bahçeleri

Panjurlar 
Dış Jaluziler 

İç Perde ve Jaluziler 
Kış Bahçeleri

 
Teras Tenteleri 

Dış Jaluziler 
Dış Stor Perdeler

Chronis Easy 
(3 ürün) 

Chronis Smart 
(Çok Sayıda 

Ürün)

Sunis WireFree 
Solaris veya 
Sunis Indoor 

WireFree

Eolis 3D 
WireFree

Choinis 
Comfort

Impresario 
Chronis

Kışın: Chronis Comfort 
Yazın: ThermoSunis 

Indoor Wirefree

Özerpan sizin güvenliğinizi ve işyeri estetiğini ön planda 
tuttuğu için son derece kaliteli ve estetik panjur ve 
kepenk aksesuarları kullanmaktadır.

Kullanılan aksesuarlar son derece şık ve uzun ömürlüdür.

Uzaktan kumanda sistemi sayesinde hiç yorulmadan iş 
yerlerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.



SL-39 SLAT

SL-77 SLAT SL-77 SLAT ST-55 SLAT

SL-41 SLAT SL-45 SLAT

SE-60 PROFİLSE-62 PROFİLSE-100 PROFİL SE-101 PROFİL SE-63 PROFİL SE-77 PROFİL

SL-55 SLAT SL-75 SLATSL-55 SMART SLAT



Bütün bölümleri ve her hakkı Özerpan’ a aittir. 
Katalog tasarımının kopyalanması yasaktır. 

Bu katalogdaki teknik tanımlar, ölçüler ve çizimler bağlayıcı değildir. 
Özerpan her tür ölçü, donanım ve aksesuar değiştirme hakkını saklı tutar. 

Baskıda oluşabilecek hatalardan Özerpan sorumlu değildir.

www.ozerpan.com.tr
ozerpan@ozerpan.com.tr

pazarlama1@ozerpan.com.tr
Özerpan Fabrika: Mimarsinan Organize San. Böl. Malatya Yolu  Üzeri 12. Km 6. Cad No:4 

Melikgazi/Kayseri Tel: +90 352 294 32 94 Fax: +90 352 294 32 97 
Fabrika Mobil: 0530 353 65 48 / 0530 402 38 75

Özerpan Showroom: Yıldırım Beyazıt Mah. Arif Cad. Ardıç Apt. No:9 Melikgazi/Kayseri
Tel: +90 352 224 86 96 Fax: +90 352 224 86 36
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www.bestpan.netwww.alendapanjur.comwww.alusetkepenk.com www.ozerpan.com.tr
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