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Erdoor kataloğunda yer alan her türlü içerik bilgi verme amaçlıdır. Erdoor; kataloğun içerisindeki modelleri, renkleri, teknik özellikleri ve her türlü içeriği  değiştirme ve kaldırma  yetkisine sahiptir.



Yüzyıllardan beri süregelen ve 

zaman geçtikçe farklı şekillere 

bürünen ahşabın hikâyesini 

evlerinize taşımak için 2011 yılında 

yola çıktık. Ahşap kompozit 

kapı ve süpürgelik üretimiyle 

ilk adımlarımızı attığımız 

sektörde bugün toplamda 250 

çalışanımızla 25 ülkeye aktif ihracat 

gerçekleştirmekteyiz.

Türkiye'de bulunan 15.000 

metrekarelik fabrikamızın yanı sıra 

Cezayir'de de üretim yapmakta 

ve bu sayede yerel ve uluslararası 

pazarda söz sahibi olmaktayız. 

İran'daki ofisimiz ve Irak'ta bulunan 

depomuz ve günden güne büyüyen 

yapımızla kısa sürede Afrika ve 

Ortadoğu’daki en büyük kompozit 

kapı komponentleri üreticisi olma 

özelliğini taşımaktayız. 

Üretim ve pazarlama sürecinin her 

aşamasında büyük bir özveriyle 

çalışıyor, üretim yelpazemizi gün 

geçtikçe genişletiyoruz. 

Geniş ürün yelpazemiz ile kapı 

çeşitlerinin yanında süpürgelik, 

deck, pvc levha ve kompozit 

prefabrik üretimi ve pazarlamalarını 

gerçekleştiriyor, "bölgesel güç 

olma" konusundaki gayemiz ve 

müşteri memnuniyetini esas alan 

anlayışımızla çalışmalarımızı 

canla, başla ve büyük bir sevgiyle 

sürdürüyoruz.

In 2011, we set out on a journey to adorn your 

homes with various forms of wood that have 

evolved over the ages. We irst entered the sector 

by producing wooden composite doors and 

baseboards, and we currently export actively to 25 

countries with our 250 employees.

Alongside our factory in Turkey,which has an 

area of 15,000 square meters, we also carry out 

production in Algeria, allowing us to have a say in 

the domestic and foreign market. 

With our ofice in Iran, our depot in Iraq, and our 

continuous growth, we have become the largest 

composite door component manufacturer in 

Africa and the Middle East in a short period of 

time. 

In every stage of the production and marketing 

process, we work with great devotion and expand 

our product range each and every day

Not only do we manufacture doors, we also 

carry out the prefabricated production and 

marketing of baseboards, decks, PVC panels, and 

composite products and continue our activities 

with commitment and passion in order to achieve 

customer satisfaction and realize our goal of 

“becoming a regional power.”

HakkımızdaHakkımızdaFabrika



Perfect harmony of 
wood and PVC!

Formed from the combination of sawdust and PVC resin, ERDOOR 
Composite Doors are manufac- tured by special production 
technology. The most important feature of composite doors is 
resistance to water, moisture, humidity and fire. Besides, it
is durable, does not become bug-infested, can be coated and is 
eco-friendly.

Ahşap ve PVC’nin
mükemmel uyumu!

Ahþap talaþý ve PVC hammaddenin birleþimiyle oluþan ERDOOR 
Kompozit Kapýlar, özel üretim teknolojisi ile üretilmektedir. 
Kompozit kapýlarýn en önemli özelliði; suya, neme, rutubete ve 
ateþe karþý dayanýklý olmasýdýr. Uzun ömürlüdür, böceklenmez, 
kaplanabilir ve doðayla dosttur.

DARBELERE
DAYANIKLI

ANTİ
BAKTERİYEL

SUYA
DAYANIKLI

WATER 
RESISTANT

RUBBER 
RESISTANT

ANTIBACTERIAL

NEME
DAYANIKLI

BOYA & BAKIM
GEREKTİRMEZ

B1
YANMAZLIK

HUMID 
RESISTANT

PAINT & MAINTENANCE 
REQUIRED

B1
FIREPROOF

25 ÜLKE250 ÇALIŞANORTA DOĞU VE AFRİKA'NINEN BÜYÜĞÜ
25 COUNTRIES250 EMPLOYEESTHE LARGEST IN THE MIDDLE EAST AND AFRICA
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ER2000P        
ANTRASİT
ANTHRACITE

Kompozit kapılar 
uzun ömürlüdür.

Composite doors 
have long life.

Kompozit kapılar 
suya, neme ve 
rutubete dayanıklıdır
 
Composite doors 
are resistant to 
water, moisture and 
humidity.

ER2001P   
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT 

* Okal dolgu kullanılmıştır 
ve özel renktir.

* Okal dolgu kullanılmıştır .
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ER2003   
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT 

ER2002P         
ANTRASİT
ANTHRACITE

Kompozit kapılar 
böceklenmez, 
eskimez ve çürümez. 

Composite doors 
are not bug-free, 
antiquated and do 
not rot.

Kompozit kapılar 
estetiktir.

Composite doors is 
aesthetic.
 

* Okal dolgu kullanılmıştır 
ve özel renktir.

* Okal dolgu kullanılmıştır .
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ER1004P  
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT 

ER1005P           
İTALYAN CEVİZ
ITALIAN WALNUT
 

Kompozit kapılar
kolay temizlenir.

Composite doors are 
easy to clean.
 

Kompozit kapılar 
antibakteriyeldir.

Composite doors are 
antibacterial. 
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ER1006P     
TİK
TEAK

ER1007P  
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT 

Kompozit kapılar 
doğa dostudur.

Composite doors are 
eco-friendly.

Kompozit kapılar 
yanmazlık özelliğine 
sahiptir.

Composite 
doors have non-
lammability feature.
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ER100        
MAURON
MARRON

ER100     
COCO
COCO

* Özel renktir* Özel renktir

Kompozit kapılarda 
tasarım çeşitliliği 
vardır.

Composite doors 
have  variety of 
designs.

Kompozit kapılar 
sağlıklıdır.

Composite doors are 
healthy.
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ER100P        
BEYAZ TİK
WHITE TEAK

ER100P          
ANTRASİT
ANTHRACITE

Kompozit kapılar 
deforme olmaz.

The composite 
doors feature do not 
deformation.

Kompozit kapılar 
ahşap malzemelerin 
tüm görsellerine 
sahiptir.

The composite doors 
have a modern look.

* 35x100 mm pervaz 
kullanılmıştır

* Özel renktir.



20 21

www.erdoor.com.trwww.erdoor.com.tr

ER100P     
MİX TİK
MIX TEAK

Kompozit kapıların 
montajı kolaydır.

Composite doors are 
easy to assembly.

ER100P        
MİX BEYAZ TİK
MIX WHITE TEAK

Kompozit kapılar 
hijyeniktir.

The composite doors 
are hygienic.

* 35x100 mm pervaz 
kullanılmıştır
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ER101P     
BEYAZ TİK
WHITE TEAK

Kompozit kapılar 
leke tutmaz.

The composite doors 
can not be stain.

ER103P   
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT 

Kompozit kapılar 
yalıtım görevi yapar.

The composite 
doors  have a good 
insulation.

* 35x100 mm pervaz 
kullanılmıştır
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ER103P
DIŞBUDAK BEYAZ
WHITE

Kompozit kapılar ışık 
geçirmez.

The composite doors 
are light proof.

* Erg 0.1 cam çıtası kullanılmıştır

ER103P         
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT

Kompozit kapılar 
çizilmez.

The composite doors 
is anti scratch.

* Erg 0.2 cam çıtası kullanılmıştır
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ER201P     
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT

Kompozit kapılar 
sağlamdır.

The composite doors 
are durabil.

ER200P         
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT

Kompozit kapılar 
farklı pervaz çeşitleri 
ile kullanılabilir.

The composite doors 
can be used with 
different cornices.

* Taç pervaz 
kullanılmıştır

* Taç pervaz 
kullanılmıştır



28 29

www.erdoor.com.trwww.erdoor.com.tr

ER250P           
BEYAZ TİK
WHİTE TEAK

Kompozit kapılar 
kullanım yerine sıcaklık 
katar.

The composite doors 
add warmth to use.

ER250P  
KOYU CEVİZ 
DARK WALNUT

Kompozit kapılar 
modern görünüme 
sahiptir.

The composite doors 
have a modern look.

* Taç pervaz 
kullanılmıştır

* 35x100 mm pervaz 
kullanılmıştır
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Cables are no more trouble!Kablolar artık dert değil!
      Erdoor’un ürettiği yeni süpürgeli istemiyle;kablolar artık dert değil. Modüler 
yapıya sahip sistemimiz sayesinde mekanlarınızda sıkıntı oluşturan tüm 
kabloları süpürgeliklerinizin içinden geçiriyor ve size konforlu mekanlar 
sağlıyoruz.

Süpürgeliklerimiz parke ve seramik uygulanan zeminlerde kullanılabilmektedir.
Our composite plinthscan be used on parquet and ceramic application floors.

     Cables are no more trouble thanks to new plinth system produced by 
Erdoor. We put all your cables inside the plinths thanks to our modular system 
and offer you comfortable living spaces.

Plinths are more aesthetic 

and durable now.

Kompozit Süpürgelik
-Composite Plinths

12

80

18,5

80

Gizli Bağlantı Aparatı
-Hidden Connection Apparatus

Süpürgelikler artık daha estetik ve daha sağlam.
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ER261P 
ANTRASİT
ANTHRACITE

Kompozit kapılar 
fonksiyoneldir.

The composite doors 
are equipped.

ER260P      
ANTRASİT
ANTHRACITE

Kompozit kapılar 
konforludur.

The composite doors 
is comfortable.

* Kanat antrasit (özel renk), kasa 
pervaz tik kullanılmıştır.

* Özel renktir.
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ER300P           
NAPOLYON MEŞE
NAPOLYON OAK

Kompozit kapılar 
yeniliklere açıktır.

The composite 
doors are open for 
innovation.

ER300P    
TİK
TEAK

Kompozit kapılar hoş 
ve tarz görünüme 
sahiptir.

The composite doors 
have a modern look.
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ER304P       
BEYAZ TİK
WHITE TEAK

Kompozit kapılar 
suya, neme ve 
rutubete dayanıklıdır.

Composite doors 
are resistant to 
water, moisture and 
humidity.

* 35x100 mm pervaz 
kullanılmıştır.

ER301P      
TİK
TEAK

Kompozit kapılar 
uzun ömürlüdür.

Composite doors 
have long life.
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ER600P     
TİK
TEAK

Kompozit kapılar 
estetiktir.

Composite doors is 
aesthetic.

ER600P       
BEYAZ TİK
WHITE TEAK

Kompozit kapılar 
böceklenmez, 
eskimez ve çürümez.

Composite doors 
are not bug-free, 
antiquated and do 
not rot.

* 35x100 mm pervaz 
kullanılmıştır.

* Taç pervaz 
kullanılmıştır.
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ER700P    
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT 

Kompozit kapılar 
antibakteriyeldir.

Composite doors are 
antibacterial.

ER601P     
TİK
TEAK

Kompozit kapılar 
kolay temizlenir.

Composite doors are 
easy to clean.

* Taç pervaz 
kullanılmıştır.
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ER801P     
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT 

Kompozit kapılar 
darbeye dayanıklıdır.

The composite doors 
are durabil.

ER800P 
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT 

Kompozit kapılar 
boya ve bakım 
gerektirmez.

The composite 
door is does not 
require paint and 
maintenance.
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ER901P        
İTALYAN CEVİZ
ITALIAN WALNUT

Kompozit kapılar 
doğa dostudur.

Composite doors are 
eco-friendly.

ER900P   
İTALYAN CEVİZ
ITALIAN WALNUT

Kompozit kapılar 
farklı pervaz çeşitleri 
ile kullanılabilir.

 The composite 
doors can be used 
with different 
cornices.
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ER930P    
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT 

Kompozit kapılar 
yanmazlık özelliğine 
sahiptir.

Composite 
doors have non-
lammability feature.

* Taç pervaz 
kullanılmıştır.

ER931P
DIŞBUDAK BEYAZ 
WHITE

Kompozit kapılarda 
tasarım çeşitliliği 
vardır.

Composite doors 
have  variety of 
designs.
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ER941P      
BEYAZ TİK
WHITE TEAK

Kompozit kapılar 
deforme olmaz..

 The composite 
doors feature do not 
deformation.

ER940P        
BEYAZ TİK
WHITE TEAK

Kompozit kapılar 
sağlıklıdır.

Composite doors are 
healthy.

* 35x100 mm pervaz 
kullanılmıştır.

* 35x100 mm pervaz 
kullanılmıştır.
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ER950P   
KOYU CEVİZ 
DARK WALNUT

Kompozit kapılar 
ahşap malzemelerin 
tüm görsellerine 
sahiptir.

The composite doors 
have a modern look.

Petek Dolgulu Kanat Kesit Detayı

KANAT TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Kapı kanatlarının üst kısmında 8 cm kalınlığında,alt kısmında ise 12 cm kalınlığında ahşap seren 
kullanılmaktadır.

8 cm thick  solid on the upper part of the door leaf, 12 cm thick solid on the lower part of the 
door leaf is used.

Ahşap Seren 38X42 mm
Solid Stiles 38x42 mm   

Kağıt petek
Paper Honeycomb
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KANAT TEKNİK ÖZELLİKLERİ KANAT TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TECHNICIAL SPECIFICATIONS TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Okal Dolgulu Kanat Kesit DetayıKöpük Dolgulu Kanat Kesit Detayı

38x45 mm kalınlığında kompozit seren kullanılıp içerisi yoğun eps köpük ile desteklenir ve böylece ses ve 
ısı  izalasyonu sağlanmış olur.

We are using 38x45 mm thick composite stiles and it is supported by  more foam inside, than sound and 
heat insulation is ensured.

35x42 mm  kalınlığında ahşap seren kullanılıp içerisi okal dolgu ile desteklenir ve böylece ses  izalasyonu, yangın 
dayanımı ve yüzeyin darbeye karşı dayanıklılığı sağlanmış olur. Okal dolgulu kapılar sadece düz modelli kapılarda 
kullanılabilir.

We are using 35x42 mm thick solid stiles and it is supported by  board inside than sound and heat insulation is 
ensured, So ire resistance and surface resistance against impact are achieved. For chipboard doors, only we can 
used on without models.

35 mm okal dolguluKöpük 35x42 mm ahşap seren38x45 mm kompozit seren
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TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Cam Çıta Modeli / Glazing Bead Model

A

Min.

Max.

80x35 + 80x80

80x80 + 80x80

70

67

102

127

152

100

97

132

157

182

120

117

152

177

202

140

137

172

197

222

160

157

192

217

242

180

177

212

237

262

200

197

232

257

282

240

237

272

297

322

Kasa ve Pervazları / Door Frames and Casings

PERVAZ

80x35

DOOR

CASING
KASA / DOOR FRAME

Kanat / Leaf

703

753

803

853

903

953

723

763

813

863

913

963

773

813

863

913

963

1013

650

700

750

800

850

900

KANAT
LEAF

A

KASA DIŞ
FRAME OUTER

B

MONTAJ BOŞLUĞU
MOUNTING HOLE

C
Min. Max.
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Erdoor Aqua Kapı Özellikleri

• Suya dayanıklı ve deforme olmaz,
• Anti-bakteriyel,
• Kolay montaj aparatları,
• Ahşap Kompozit kasa ve pervaz,
• Kompozit yüzeyler ile ıslak zeminlerde

 

kesin çözüm.

Erdoor Aqua Renk Kartelası / Erdoor Aqua Colour Chart

Kompozit kapıların en önemli özelliği; suya, neme, rutubete ve ateşe karşı dayanıklı olmasıdır. 
Bunun dışında uzun ömürlüdür, böceklenmez, kaplanabilir ve doğayla dosttur.

The most important feature of composite doors is resistance to water, moisture, humidity and 
�re. Besides, it is durable, does not become bug-infested, can be coated and is eco-friendly.

Speci�cations of ERDOOR Aqua Door

• Non-deforming, resistant to water,
• Anti-bacterial
• Apparatus for easy assembly
• Wooden Composite frame and jamb,
• The exact solution in wet ground with
 composite surfaces.

Antrasit
Anthracite

Mauron
Marron

Coco
Coco 

Koyu Ceviz
Dark Walnut 

Beyaz Tik
White Teak

Napolyon Meşe
Napolyon Oak

Tik
Teak

İtalyan Ceviz
İtalian Walnut

Dışbudak Beyaz
White

Kiraz
Cherry

Özel Renkler / Special Colors

Standart Renkler / Standard Colors
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