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Alansan İnşaat Tel Örme San. ve Tic. Ltd. Şti. Olarak müşteri 
ve çalışanına artı değer sağlayan, ürün ve hizmetleri ile
geniş kitlelere erişen, toplumsal sorumluluğun bilincinde,
değerlerine sahip, güvenirliği, kalite yönetimi, yaygın 
hizmet ağı, ürün çeşitliliği, uzman personeli ve müşteri 
odaklı hizmet anlayışıyla, ilk akla gelen ve tercih edilen 
yüksek kaliteye sahip bir şirket olmaktır.

İnsana, çevreye ve kültürel değerlere önem veren güçlü 
bir firma olarak yenilikçi aklın ve bilimin ışığında uzman
kadrosuyla kaliteli işler üreten ve gelecek nesillere kalıcı eser-
ler bırakan bir firma olmaktır. 

V İ Z Y O N M İ S Y O N



           Şirketimiz 1993 yılında Diyarbakır’da 200 m2’lik küçük 
bir atölyede ALAN-SAN GÜNEŞ ENERJİSİ adı altında kurulmuş 
olup 1994 yılında soğuk su depo imalatı ile devam etmiştir. 1995 
yılında bölgemizin ihtiyacı olduğunu hissettiğimiz tel örgü ima-
latına başlayarak 1999 yılına kadar mekanik makinelerle devam 
ederken teknolojiye ayak uydurmak amacı ile tek girişli otoma-
tik tel örme makinesiyle üretimimizi hızlandırdık. 2004 yılında 
4 adet çift girişli tam otomatik tel örme makinaları ile parku-
rumuzu genişleterek üretimimizi 2000 m2’ye çıkardık. 2009 yı-
lında 800 m2’lik  kapalı alanda  otomatik makineler ile  üretim 
kapasitemizi 2 katına çıkarıp, bölgemizde bir ilk olan beton çit 
direk üretimine başladık. Organize sanayi bölgesinde kurmuş 
olduğumuz 5000 m2’lik üretim tesisimizde panel çit,  jiletli pa-
nel çit, pvc tel kaplama, beton direk, çim çit ve galvanizli kafes 
teli imalatları ile ürün çeşitlerimizi arttırdık. 

   Alansan tel çit sistemleri olarak müşteri ve çalışanına artı de-
ğer sağlayan, ürün ve hizmetleri ile geniş kitlelere erişen, top-
lumsal sorumluluğun bilincinde, değerlerine sahip, güvenirliği, 
kalite yönetimi, yaygın hizmet ağı, ürün çeşitliliği, uzman perso-
neli, ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla, ilk akla gelen ve tercih 
edilen yüksek kaliteye sahip bir şirket olmaktır.







JİLETLİ PANEL

Jiletli panel çit sistemi  şık
görünümü ve güvenliği bir 
arada sunan özel bir konsept 
ürünüdür.

Mukavemet verilmiş geniş ji-
let yüzeyi ve panel çitin ya-
taydaki çubuk  telleriyle birleş-
tirilmesinden meydana ge-
len sıra dışı bir konsept. Sağ-
lam yapısı ve jiletli sacın panel    
ile         birlikte kullanılması sebe-
biyle estetik ve uzun ömürlü 
bir ürün.

Jiletli Panel
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JİLETLİ PANEL
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JİLETLİ PANELİN AVANTAJLARI

- Estetiktir ve çevreye uyumludur
- Dış Müdahalelere karşı caydırıcıdır, keskin
jiletleri sayesinde tırmanmayı engeller.
- Sağlam bir yapısı vardır, bükümlüdür ve
  panelin yataydaki çubuklarına montaj edilir
- Yekparedir, tüm sistem aynı anda üretilir ve
  boyanır
- Muadili yoktur, sade panele göre 4 kat sac
  genişliğine ve 2 kat sac kalınlığına sahiptir
- Ekonomiktir
- Uzun ömürlüdür
- Hızlı ve kolay montaj sağlar
- Bakım gerektirmez

Ürün Adı

55-150 mm

100 cm

120 cm

150 cm

200 cm

2

3

3

4

Standart Panel Uzunluğu 

200 cm ve 250 cm

Ölçülerindedir

Standart Olarak 50*50 kutu 
profil kullanılır.
Müşteri İsteği

Doğrultusunda 60*60 ve 80*80 
ölçülerinde profil Direk Kullanı-

labilir

Kaplama
Çeşitleri

Panel
Yüksekliği

Büküm
SayısıRenk Göz Aralığı Tel Kalınlığı Panel Boyu Profil Direk

Galvaniz+Nono 

Polyester

Elekstrostatik Toz 

Boya İle Kaplıdır 

Ø 4,0 mm

Ø 4,2 mm

Ø 4,5 mm

Ø 5,0 mm

Boya Dahil

Tel Kalınlıkları

Jiletli
Panel

Standart Renk

RAL 6005 (Yeşil)

(İstenilen RAL Renginde 

Boyanabilir)

25 mm

22 mm

42 mm



Karayolları

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar

Havayolları

Demiryolları

Deniz
Limanları

Konutlar



SADE PANEL

Sade panel çit, istediğiniz 
yere ve zemin üzerine güven-
lik ve bariyer amaçlı kullanı-
lan, kolay sökülüp takılabilen, 
taşınabilir bir çit ürünüdür.

Büküm   yerlerinde  çift çubuk 
ile mukavemeti arttırılarak 
daha da sağlamlaştırılmıştır.
Güvenliği ve estetiği arttır-
mak için tasarlanmıştır.

Sade Panel
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Karayolları

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar

Havayolları

Demiryolları

Deniz
Limanları

Konutlar



Standart olarak 4,00 mm çapında 5 x 15 Göz aralıklı Rall 6005 yeşil renk galvanizli + Nano polyester elkstrostatık toz boya
kullanılmaktadır. Özel siparişlerde müşteri isteği doğrultusunda istenilen renk ve ölçülerde yapılabilir, uygun maliyet,

güvenilir ve kaliteli hizmet ile müşteriye sunulmaktadır.

SADE PANEL
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Ürün Adı

Standart Renk

RAL 6005 (Yeşil)

(İstenilen RAL
Renginde Boyanabilir)

55-150 mm

50 cm

75 cm

100 cm

120 cm

150 cm

200 cm

2

2

2

3

3

4

Standart Panel Uzunluğu 

200 cm ve 250 cm

Ölçülerindedir

Standart Olarak 50*50 kutu profil 
kullanılır.

Müşteri İsteği
Doğrultusunda 60*60 ve 80*80 

ölçülerinde profil Direk
Kullanılabilir

Kaplama
Çeşitleri

Panel
Yüksekliği

Büküm
SayısıRenk Göz Aralığı Tel Kalınlığı Panel Boyu Profil Direk

Galvaniz+Nono 

Polyester

Elekstrostatik Toz 

Boya İle Kaplıdır 

Ø 4,0 mm

Ø 4,2 mm

Ø 4,5 mm

Ø 5,0 mm

Boya Dahil

Tel Kalınlıkları

Sade
Panel

SADE PANELİN AVANTAJLARI
- Estetiktir, çevreye uyumludur

- Sağlamdır

- Sarkma yapmaz

- Ekonomiktir

- Uzun ömürlüdür

- Hızlı ve kolay montaj

- Bakım gerektirmez



KULLANIM ALANLARI

Park ve Bahçeler Fabrikalar

Konut Projeleri Villalar



Galvanizli panel, esnek üretim 
olanağı ile istenilen ebatlarda 
üretildiğinden her türlü alana   
uygulanabilir ve montoj
kolaylığı sağlar 

Kullanım alanlarına  göre
istenilen göz aralığında, en ve 
boylarda üretilmektedir.

Galvanizli Panel
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Ürün Adı

Galvanizli 
Panel

30*30 mm
40*40 mm
50*50 mm
60*60 mm
70*70 mm

100*100 mm

3,50 - 5,00 mm 
arası

100 cm ile 250 cm
Arası İstenilen 

Boylarda

100 cm ile 250 cm 
Arası İstenilen

Enlerde

Tel KalınlığıGöz Aralığı Boyu En

GALVANİZLİ PANEL



KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar

Stratejik Noktalar

Konut Projeleri



DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL

Düzlemsel  jiletli tel, yüksek ko-
ruma gerektiren bölgelerde gü-
venlik amacıyla kullanılmatadır. 
Telin uclarında bulunan bıçaklar 
tele çok iyi bir keskinlik kazan-
dırdığından dış müdahalelere     
karşı    etkili   bir koruma sağlar.  

Düzemsel jiletli tel tek başına
kullanımın yanı sıra  mevcut çitin 
üzerinde de estetik duruşu ile 
güvenliğinizi üst seviyelere
çıkarmaktadır.

Düzlemsel
Jiletli Tel
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DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL

Kaplama Sıcak Daldırma Galvaniz Saç Kullanılarak Üretilir

Jiletli Sac
Kalınlığı

Çekirdek Teli
KalınlığıÜrün Adı

0,50 mm 
(±(0,5)

Ø 2,5 mm
(±(0,5)

Düzlemsel 
Jiletli Tel

Ø45 cm

Ø60 cm

Ø90 cm

29,00 kg/rulo

38,00 kg/rulo

53,00 kg/rulo

15 m  * 3
toplam 45 m

1m = 0,65 kg

1m = 0,85 kg

1m = 1,20 kg

0,50 mm 100 gr /m²  veya 
275 gr/m² 
Galvanizli

2,50 mm 100 gr/m²  veya 
275 gr/m²
Galvanizli

M/Tül
AğırlığıTop MiktarıJiletli Tel

Ölçüleri
Rulo

Ağırlığı TelSac

25 12

Ø2.5 mm çekirdek tel

14



KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar

Askeri Bölge Stratejik Noktalar

Konut Projeleri Sınır Bölgesi



HELEZONİK JİLETLİ TEL

Helezonik
Jiletli Tel
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Helezonik  jiletli tel 3  boyutlu 
yapısından dolayı yüksek koruma 
gerektiren bölgelerde güvenlik 
amacıyla kullanılmaktadır. 

Telin uclarında bulunan bıçaklar 
tele çok iyi bir keskinlik kazadır-
dığından dış müdahalelere karşı    
etkili bir koruma sağlar.  

Helezonik jiletli tel tek başına 
kullanımın yanı sıra  mevcut çitin
üzerinde de estetik duruşu ile 
güvenliğinizi üst seviyelere
çıkarmaktadır.



KULLANIM ALANLARI

Askeri Bölge Santraller

Konut ProjeleriSınır Bölgesi
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Mevcut çit seviyesinin üstünde oluşturulmuş “v” şeklindeki çatal direkler arasına 2 sıra 2,50 mm sıcak daldırma
galvanizli gergi teli çekilir.  Çekilen gergi telleri arasına helezonik jiletli tel  uygun mesafelerde rulolar açılarak

yerleştirilir ve bağlantıları yapılır. Beton zemin üzerine kare profil veya boru profilden imal edilmiş olan
“v” şeklindeki çatal direkler 3,00 m aralar ile monte edilir. 

Kaplama Sıcak Daldırma Galvaniz Saç Kullanılarak Üretilir

Jiletli Sac
Kalınlığı

Çekirdek Teli
KalınlığıÜrün Adı

0,50 mm 

(±(0,5)

Ø 2,5 mm

(±(0,5)
Helezonik 
Jiletli Tel

Ø45 cm

Ø60 cm

Ø90 cm

9,00 kg/rulo

11,50 kg/rulo

17,50 kg/rulo

12.00 m

11.00 m

14.00 m

1m = 0,80 kg

1m = 1,05 kg

1m = 1,30 kg

0,50 mm 100 gr/m²
veya 275 gr/m²

Galvanizli

2,50 mm 100 gr/m² 
veya 275 gr/m²

Galvanizli

M/Tül
Ağırlığı

Rulo Açılma
Mesafesi

Jiletli Tel
Ölçüleri

Rulo
Ağırlığı TelSac

HELEZONİK JİLETLİ TEL

25 12

Ø2.5 mm çekirdek tel

14



KULLANIM ALANLARI

Askeri Bölge Santraller

Konut ProjeleriSınır Bölgesi



KARE PUNTALI JİLETLİ TEL

Kare puntalı jiletli tel  sistemi  
şık görünümü ve güvenliği
bir arada sunan özel bir
konsept ürünüdür.

Jiletli telin kare veya dikdört-
gen halinde punta kaynak 
yöntemiyle işlenmesi sonucu 
elde edilen dekoratif ve
yüksek güvenlikli tel çit
sistemidir.

Kare Puntalı
Jiletli  Tel
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KARE PUNT

Ürün Adı

Kare 50 cm
-

100 cm

200 cm
-

250 cm

10 cm
-

15 cm

Uzunluk Göz Aralı ı P AVANTAJLARI

- Uzun ömürlüdür

- Hızlı ve kolay montaj

KARE PUNTALI JİLETLİ TELİN AVANTAJLARI

25 mm

22 mm

42 mm

25

30 cm

50 cm 

100 cm

Kare

Puntalı Jiletli Tel

200 cm

-

250 cm

10 cm

-

15 cm



KULLANIM ALANLARI

Sanayi
Tesisleri

Kamu Alanları

KonutlarAskeri Bölge Sınır Bölgesi

Stratejik
Noktalar

KARE PUNTALI JİLETLİ TELİN AVANTAJLARI
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DÜZ HAT JİLETLİ TEL

Düz hatlı jiletli tel her türlü 
zor koşula dayanıklıdır.

Çabuk aşınmaz, kırılmaz ve 
paslanmaz. Görüntüsü ince 
ve demir tellerin üzerinde 
bulunan jiletli bir tel ağ şek-
lindedir. Bu telin diğer teller-
den önemli farklılığı ise este-
tik güvenli olmasır.

Düz Hat
Jiletli Tel





ÇİM ÇİT

%100 yerli üretimi olan çim çit, 
iç - dış mekan uygulamalarına 
uygundur.

Renk solmasına karşı ve  hava 
şartlarına dayanıklı bir
üründür.

Güneş ışınları ve UV ışınlarına 
karşı dayanıklıdır. 

Çim Çit
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ÇİM ÇİT

Ürün Adı

Çim Çit Sıcak Daldırma 
Galvanizli tel

1,60 mm 45*45

100
120
150
200

Rulo Uzunluğu
10 MT

Tel KalınlığıKaplama Göz Aralığı Yüksekliği Uzunluk

A

B

C

D

E

F

A

B

C

%100 UV Korumalı PVC
%100 Anti-UV PVC

Tel Kalınlığı: Ø 1,6 mm + Ø 1,6 mm
Wire Thickness: Ø 1,6 mm + Ø 1,6 mm

Çift Sarım Tel
Double Winding

D

E

F

Göz Aralığı: 40*40 mm
Mesh Size: 40*40 mm

Rulo Yüksekliği: 50-100-120-150-200 mm
Roll Height: 50-100-120-150-200 mm

Rulo Genişliği: 10,0 mt
Roll Width: 10,0 mt

Yapay çimden oluşan Çim çit ürünlerimiz ile iç ve dış mekanlarda dekoratif çit bölmeler oluşturabilirsiniz. sıcak daldırma galvaniz tel üzerine kullanılan çim özel
olarak PVC malzemeden üretilmiştir.  

     Alev alma, solma, bozulma ve dökülme olmamaktadır.
     Yıkanabilme ve boya tutmama özeliklerine sahiptir. 
     İstenilen ölçü ve şekilde montaj yapılabilir. 
     Çim çit uzun ömürlü, doğa dostu ve estetiktir.

Çim Çit Uygulama alanları; Bahçe Çiti uygulamaları, cafe ve restorant, yol kenarları, park ve tüm çevre düzenlemelerinde.Herhangi bir alanın çevresinde zaten var
olan duvarların üzerinde kullanılabileceği gibi panel çitler üzerine de sarılabilir.  Montajı kolaydır ve hem dekor olarak hem de güvenlik sağlayan bir materyal
olarak tercih edilebilir.

Hafif olması, kolayca taşınabilmesi, her mevsim renk canlılığını koruması, hem iç hem dış mekânda kullanılabilmesi, temizliğinin kolay olması ve
istenen biçim ve miktarda monte edilebilmesi dekoratif çim çit ürününün avantajlarındandır. Çevre düzenlemesinde hoş görünüm sağlaması ve
duvar giydirme çalışmalarında estetik olması sebebiyle de tercih edilmektedir. 





TEL ÖRGÜ

Firmamızın bünyesinde imal 
edilen tel örgüler yılların 
verdiği tecrübeyle, uzman ve 
profesyonel kadromuzla titiz-
likle üretilmektedir. Genellikle 
beton direkli uygulamalarda 
kullanılmaktadır. 

Kalıcı ve ekonomik çözümler 
için tercih nedenidir.

Tel Örgü
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BETON DİREK

Beton çit direklerimiz arge 
ve laboratuvar çalışmalarımız 
sonucunda en az C30 sınıfı 
betondan üretilmektedir. 
Firmamız müşterilerimizin
talepleri doğrultusunda 
istenilen teknik özellikleride 
beton çit direği üretilmekte-
dir. 

Beton çit direkleri kalitesi 
sayesinde olumsuz hava
şartlarında dahi uzun yıllar
dayanıklılığını koruyabil-
mektedir.  Kurumsal ve  özel  
alanlarda   tercih edilen be-
ton direk sistemleri ayrıca yer 
aldığı alan ile uyum sağlaya-
bilmektedir.

Beton Direk
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Direk Tipi

Direk Tipi

Direk Tipi

Eğik 

Boyunlu 

Beton Çit 

Direk

Payanda 

Beton Çit 

Direk

Düz Beton 

Çit Direk

240

263

280

300

210
240
250

160

200

240

Boy(cm)

Boy(cm)

Boy(cm)



PVC KAPLI TEL

PVC kaplı tel tüm hava ko-
şullarına, ani sıcaklık deği-
şimlerine dayanıklı ve uzun    
ömürlü  bir   tel   çeşididir.   Bu 
sebeple, diğer tellere oranla 
daha fazla tercih edilir. Genel 
olarak 2.0 mm, 2.5 mm ve 
3.0 mm sıcak daldırma gal-
vanizli tel üzerine 1 mm renk-
li PVC granül kaplanarak 
imal edilir ve uygulaması 
yapılır

Pvc Kaplı Tel
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2.0 mm
2.0 mm

2.5 mm

9- 10 c m

2.0 mm

DİKENLİ TEL

Dikenli tel örgü hava şartla-
rına ve paslanmaya karşı 
dayanıklıdır. Birçok kullanım 
alanı mevcuttur. En fazla 
askeri bölgelerde kullanılır. 
Çiftlikler, tarlalar ve fabrika 
çevreleri diğer kullanım böl-
geleridir.

Dikenli tel örgü özel alanla-
rın güvenliğini sağlamak için 
hem pratik hem de eko-
nomik bir çözüm olacaktır. 
Sıklıkla tercih edilen tel örgü 
modellerindendir. Bunun en 
büyük sebepleri ekonomik 
ve sağlam olmasıdır. 

Dikenli Tel 

www.alansantel.com.tr39



UZUN ÖMÜRLÜ



KAPILAR

Panel çit kapı sistemleri tek 
kanat servis kapısı, çift kanat 
servis kapısı, sürgülü kapı, 
kollu bariyer ve kayar kapı 
olarak beş farklı şekilde  fir-
mamız tarafından üretilmek-
tedir. Bu ölçüler dışında iste-
nilen ölçü ve kategorilere en 
uygun şekilde üretilip mon-
tojı yapılmaktadır

Kapılar
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PANEL AKSESUARLARI
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PANEL AKSESUARLARI
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