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2 0 1 8 Ü R Ü N K ATA L O Ğ U

MİSYONUMUZ
“ Zirve Aydınlatma ve Bayrak Direkleri; aydınlatma
direkleri, paslanmaz ve poligon bayrak direkleri, kompozit
ürünler, şehir mobilyaları ve park bahçe ekipmanlarına
şiirsel ve sanatsal bir yaklaşımla, görsel güzelliği en
üst seviyeye çıkararak, kurumların ve şehirlerin ruhuna
dokunabilmek amacıyla kurulmuştur. ”

VİZYONUMUZ
“ Teknoloji odaklı, yenilikçi, akılcı ve ilkeli yaklaşımımızla
alanımızda dünya çapında lider firma olmak.“

TEMEL DEĞERLERİMİZ
Teknoloji odaklı olarak çalışmak
Bildiğimiz işi en iyi ve doğru şekilde yapmak,
İşimize tutkuyla bağlı olmak,
Müşteri isteklerini en iyi şekilde yerine getirmek,
Zarar etmek pahasına bile olsa güven kaybetmemek,
Dürüst olmak ve sözümüzün arkasında durmak,
Ülkemiz için dünyaya katma değer katacak ürünler
üretmek,
Dünyayı izlemek ve daima en iyisini yapmak,
Hırs ile değil akıl ile çalışmak,
İşini severek, doğayı ve çevreyi koruyarak yapmak,
Kırarak değil sevgi ve aşkla büyümek
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POLİGONAL PROJEKTÖR DİREKLERİ

DIŞTAN KORUMA
MERDİVENLİ

POLİGONAL
PROJEKTÖR DİREKLERİ
Projektör direkleri;
Büyük meydanlar, futbol sahaları ve halısahalar, konser
alanları, fabrikalar, avm alanları gibi geniş alanlarda
yüksekten aydınlatma amaçlı olup;
- Dıştan koruma merdivenli
- Portatif merdivenli
- Motorlu asansörlü sistem
olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına satışı ve
montajı yapılmaktadır.

Direk Yüksekliği: 6 metre ile 70 metre
arasında istediğiniz ölçülerde imal
edilebilmektedir.
Direk Tipi: Poligonal olarak üretilmektedir.
Malzeme: ST37-ST52 denilen çelik
malzemeden 8-12-16-24 ve 32 gen
poligonal olarak milimetrik hesaplar ile
birlikte üretilmektedir.
Zemin Bağlantısı: Direk yüksekliğine göre
özel ölçülerde bükülerek imal edilmektedir.
Yüzey Koruma: Elektro galvaniz ya da sıcak
daldırma galvaniz ile yüzeyine elektro statik
fırınlanmış toz boya ile istenilen rall rengine
göre imal edilir.
Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre
statik hesaplamalar sonucu özel büküm
yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve
çürümeye karşı uzun ömürlü olarak
üretilmektedir.
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POLİGONAL PROJEKTÖR DİREKLERİ

PORTRATİF
MERDİVENLİ
Direk Yüksekliği: 6 metre ile 170 metre
arasında istediğiniz ölçülerde imal
edilebilmektedir.
Direk Tipi: Poligonal olarak üretilmektedir.
Malzeme: ST37-ST52 denilen çelik
malzemeden 8-12-16-24 ve 32 gen
poligonal olarak milimetrik hesaplar ile
birlikte üretilmektedir.
Zemin Bağlantısı: Direk yüksekliğine göre
özel ölçülerde bükülerek imal edilmektedir.
Yüzey Koruma: Elektro galvaniz ya da sıcak
daldırma galvaniz ile yüzeyine elektro statik
fırınlanmış toz boya ile istenilen rall rengine
göre imal edilir.
Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre
statik hesaplamalar sonucu özel büküm
yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve
çürümeye karşı uzun ömürlü olarak
üretilmektedir.
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MOTORLU
ASANSÖRLÜ SİSTEM
Direk Yüksekliği: 6 metre ile 70 metre
arasında istediğiniz ölçülerde imal
edilebilmektedir.
Direk Tipi: Poligonal olarak üretilmektedir.
Malzeme: ST37-ST52 denilen çelik
malzemeden 8-12-16-24 ve 32 gen
poligonal olarak milimetrik hesaplar ile
birlikte üretilmektedir.
Zemin Bağlantısı: Direk yüksekliğine göre
özel ölçülerde bükülerek imal edilmektedir.
Yüzey Koruma: Elektro galvaniz ya da sıcak
daldırma galvaniz ile yüzeyine elektro statik
fırınlanmış toz boya ile istenilen rall rengine
göre imal edilir.
Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre
statik hesaplamalar sonucu özel büküm
yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve
çürümeye karşı uzun ömürlü olarak
üretilmektedir.
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SOKAK, OTOYOL, CADDE AYDINLATMA DİREKLERİ

SOKAK, OTOYOL, CADDE
AYDINLATMA DİREKLERİ

Direk Yüksekliği: 6 metre ile 12 metre
arasında istediğiniz ölçülerde imal
edilebilmektedir.

Sokak, otoyol, cadde aydınlatma direkleri:
Şehiriçi cadde ve sokaklar, açık otoparklar, hava
limanları,Limanlar, Otoyollar,Kavşak ve meydanlar
gibi geniş alanlarda kullanılmaktadır.İstenilen projeye
ve mecudumuzdaki projelere göre imalat ve montajı
yapılmaktadır.

Direk Tipi: Poligonal yada konik özel büküm yapılarak
imalatını yapmaktayız.
Malzeme: Sokak aydınlatma direkleri st 37 yada st 51
çelik malzemeden üretimini yapmaktayız.
Zemin Bağlantısı: Ankrajlar sabit flanşlar ile zemine
bağlanır.
Yüzey Koruma: Sıcak daldırma galvanizli ve galvaniz
üzeri elektrostatik fırınlanmış toz boya ile istenilern
ral rengine göre üretilmektedir.
Konsol Seçenekleri: Tek, çift, üçlü veya dörtlü konsol
olarak üretilmektedir.
Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre statik
hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak
galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun
ömürlü olarak üretilmektedir.
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PA R K B A H Ç E AY D I N L AT M A D İ R E K L E R İ

Direk Yüksekliği: 3 metre ile 15 metre arasındadır

PARK BAHÇE
AYDINLATMA DİREKLERİ
İsteğe göre dekoratif olarak özel ölçülerle ve özel
tasarımlarla imal edilmektedir.
Belediyeler ve kamu kurumları için direk üzerine
özel banner çalışmaları yapılmaktadır.

Direk Tipi:Poligonal yada konik özel büküm yapılır.
Direk üzerine özel giydirmeler, içten led
ışıklandırmalar ve döküm yapılarak görüntü
güzelliği elde edilmektedir.
Malzeme: Sokak aydınlatma direkleri st 37 yada st 51
çelik malzemeden üretimini yapmaktayız.
Zemin Bağlantısı: Ankrajlar sabit flanşlar ile zemine
bağlanır.
Yüzey Koruma: Sıcak daldırma galvanizli direk
konsol yada çift konsollu olarak
üretimini yapmaktayız.
Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre statik
hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak
galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun
ömürlü olarak üretilmektedir.
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D E K O R AT İ F AY D I N L AT M A D İ R E K L E R İ

Direk Yüksekliği: 3 metre ile 12 metre arasındadır

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

Direk Tipi:Poligonal yada konik özel büküm yapılır.

Genellikle sahil kesimlerinde özel mülk bahçeleride yada sosyal
alanlarda kullanılır. İsteğe göre dekoratif olarak özel ölçülerle ve
özel tasarımlarla imal edilmektedir.

Malzeme: st 37 yada st 51 çelik malzemeden
üretimini yapmaktayız.
Zemin Bağlantısı: Ankrajlar sabit flanşlar ile zemine
bağlanır.

Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre statik
hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak
galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun
ömürlü olarak üretilmektedir.
Not: Detaylı dekoratif aydınlatma direkleri
kataloğumuz için web sitemizi
(zirvebayrakdiregi.com) ziyaret ediniz.

Yüzey Koruma: Sıcak daldırma galvanizli direk
konsol yada çift konsollu olarak yapılır.
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D E K O R AT İ F AY D I N L AT M A D İ R E K L E R İ

Not: Detaylı dekoratif aydınlatma direkleri kataloğumuz için
web sitemizi (zirvebayrakdiregi.com) ziyaret ediniz.
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Not: Detaylı dekoratif aydınlatma direkleri kataloğumuz için
web sitemizi
(zirvebayrakdiregi.com) ziyaret ediniz.
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MOBESE VE KAMERA DİREĞİ

MOBESE VE KAMERA
DİREKLERİ

Direk Yüksekliği: 3 metre ile 12 metre arasındadır

Mobese direkleri; Sokak cadde otoyol kavşak vb.
yerlerde kullanılır. İstenilen projeye göre üretilir.
Ölçü ve ebatlar yükseldikçe proje değişim gösterir.

Malzeme: Sokak aydınlatma direkleri st 37 yada st 51
çelik malzemeden üretimini yapmaktayız.

Kamera direkleri; Kamera direkleri cadde, kavşak,
otoyol, otoban, binalarda, sitelerde ve işyerlerinde
güvenliği koruma amaçlı kullanılır. Sadece
kamera direkleri yatay olarak kullanılabilir. İki yol
üzerine yada ayrı ayrı yol
üzerine yerleştirilir.

Direk Tipi:Poligonal yada konik özel büküm yapılır.

Zemin Bağlantısı: Ankrajlar sabit flanşlar ile zemine
bağlanır.
Yüzey Koruma: Sıcak daldırma galvanizli direk konsol
yada çift konsollu olarak
üretimini yapmaktayız.
Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre statik hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak galvanizli
şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun ömürlü
olarak üretilmektedir.
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B AY R A K D İ R E K L E R İ

BAYRAK DİREKLERİ
Bayrak devletlerin, milletlerin, kurumların, firmaların ayırt edici simgesidir.
Belirli renk ve şekillerden meydana gelen belirli ölçülerde kumaş üzerine
yapılan bir simgedir. Bayrak olabildiğince ihtişamlı ve yüksekte durması
gerekir. Bu sebebden dolayı bayrak ve bayrak direği bir bütündür.

Bayrak direklerinde içten halatlı sistemlerde, sonsuz dönerli ırgat sistemli ve sonsuz dönerli elektrik
panolu motorlu sistemli olarak iki çeşit üretilmektedir. Dıştan halatlı sistemlerde ise tepeden
makaralıdır. 15 metre ve üzeri direklerde paslanmaz yada Nuflex çelik halat kullanılmaktadır.
3 metre ile 120 metre arasında istenilen ebat ve ölçülerde üretilmektedir.
İstenilen özel ölçü ve şartnamelere göre üretilmektedir
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B AY R A K D İ R E K L E R İ

PASLANMAZ BAYRAK DİREKLERİ

POLİGON (DEV) BAYRAK DİREKLERİ

Sonsuz Döner Sistemlidir. Sonsuz döner sisteminin avantajı: Bu sistem sayesinde
bayrak rüzgarın yönüne göre döner ve direk gövdesine sarılmaz böylece bayrağın
sürekli dalgalanması sağlanır ve yırtılması engellenmiş olur.

Poligonal bayrak direkleri milimetrik ölçülere parçalar halinde
iç içe geçirilerek meydana gelmektedir.

Paslanmaz Bayrak Direğinde Bayrağı Göndere 2 Yolla Çekebilirsiniz;
1- Tepe Döner Sistem (içten İpli)
2- Klasik Sistem (dıştan İpli)
Direk yüksekliği= 3 Metre ile 15 Metre arasındadır.
Direk tipi= Paslanmaz krom parlak yada satineli olarak üretilmektedir.
Zemin bağlantısı= Sabit yada menteşeli flanş ile st 37 Çelik malzemeden
yapılmaktadır.
Yüzey Koruma ve Kaplama= Kaynak yapılan parçalar temizlik
aşamalarından geçirilerek özel macunu ile polisaj yapılmaktadır.
Bu sayede ürün bir bütün olarak görünmektedir. Estetik bir görünüm
kazanmaktadır.

Ölçüler statik hesaplamaları ile birlikte milimetriktir, 8,12,16,24
veya 32 gen şeklinde üretilmektedir.
Direk yüksekliği= 6 metre ile 120 metre arasındadır.
Direk tipi= Konik ve poligonal olarak üretilmektedir.
Zemin bağlantısı= Sabit direğin gövdesine bayraklama sistemi
ile flanş gövdeye daha mukavemetli bir şekilde st 37 Çelik
malzemeden kaynağı yapılmaktadır. Her direğin yüksekliğine
göre et kalınlığını arttırılarak tabana özel bir şekilde kaynatılır.
Yüzey Koruma ve Kaplama= Asit havuzlarında çeşitli
elementlere daldırılarak yüzeydeki kir pas ve yağ
katmanlarından arındırılır.son olarak sıcak daldırma Galvaniz
havuzlarında galvanizleme işkemi tamamlanır.
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B AY R A K D İ R E K L E R İ

POLİGON (DEV) BAYRAK DİREKLERİ
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B AY R A K D İ R E K L E R İ

FLAMA DİREKLERİ
PASLANMAZ ÇELİK BAYRAK DİREKLERİ
Direk yüksekliği= 3 metre ile 15 metre arasındadır.

Flama direkleri özel şirketlerde, kamu
kurumlarında kurumsallığı belirtmek için
kullanılır.

Malzeme= Çelik malzemden yada sac malzemeden imal edilmektedir.

Direk yüksekliği= 3 metre ile 20 metre
arasındadır.
Direk tipi= Paslanmaz krom yada paslanmaz
çelik olarak imal edilir.

Zemin bağlantısı= Sabit yada menteşeli flanş ile st 37 Çelik malzemeden
yapılmaktadır.

Malzeme =.AISI 304 -304L 308 ve 316
malzemeden imal edilmektedir

Yüzey Koruma ve Kaplama= Elektro galvaniz ya da sıcak daldırma
galvaniz ile yüzeyine elektro statik fırınlanmış toz boya ile istenilen rall
rengine göre imal edilir.

Zemin bağlantısı = Sabit yada menteşeli flanş
ile st 37 Çelik malzemeden yapılmaktadır.

Direk tipi= Konik ve poligonal olarak üretilmektedir.

Civata/Ankraj= Her direğin ölçüsüne göre statik hesaplamalar sonucu
özel büküm yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun
ömürlü olarak üretilmektedir.

Yüzey Koruma ve Kaplama = satine yada
parlak paslanmaz krom olarak yapılır
Civata/Ankraj= Her direğin ölçüsüne göre
statik hesaplamalar sonucu özel büküm
yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve
çürümeye karşı uzun ömürlü olarak
üretilmektedir
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B AY R A K D İ R E K L E R İ

ŞEHİTLİK DİREKLERİ

MASA - MAKAM BAYRAK DİREKLERİ

Şehitlik direkleri,sadece şehitlik anıtlarında yada şehit mezar başlarında olur.

Makam bayrağı işletmelerin yada kamu kuruluşlarının ilgili üst düzey birimlerindeki odalarında
bulunan bayraklardır. Makam bayrakları standart olarak 100x150cm ölçülerinde üretilir.

Direk yüksekliği= 2.30 cm ile 15 metre arasındadır.
Direk tipi = Paslanmaz krom parlak yada satineli olarak
üretilmektedir.

Makam bayrağının çeşitli kurum yada işletmeler açısından önemli bir yeri vardır. Nitekim bu
bayrakar söz konusu kurum yada işletmeyi en iyi şekilde temsil etmesi gereken bayraklardır. Bu
sebepden dolayı kaliteli malzemeden imal edilmeleri gerekmektedir. Paslanmaz krom, krom
kaplama, prinç kaplama yada ahşap kaplama olarak imal edilmektedir. İster tepesinde ayyıldız ve
alemli istenilirse kapak şeklinde üretilebilir. Direk ölçüsü 2.30 cm’dir. Taban flanşı 10 mm et
kalınlığında malzemeden üretilir. Üzerinde dekoratif rozeti ilave edilir.

DUVAR TİPİ BAYRAK DİREKLERİ
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REFERANSLARIMIZ
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