
÷zendiren kapölar

Akordeon kapö

Marley ile yolunuza devam edin.* 
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Marley ile hiÁbir ∫eyi tesad¸fe börakmayön.
Kesinlikle. «¸nk¸ 10 yöl s¸reyle katlanör kapölarömözön 
sorumluluüunu ¸stleniyoruz. Fakat dikkat: Sadece 
bir tek orijinal vardör - sadece Marley Kalitesi!

Garantili kaliteyi Marley garanti eder.Y¸kseklik ve geni∫lik yˆn¸nden esneklik.

Dizayn, dekorlar ve cam katkölarö yˆn¸nden b¸y¸k seÁme
olanaüö â deüi∫ik donanömlara uyum saülar! 

Fiyat, dekorasyon ve kullanma alanö ile ilgili farklö talepler
iÁin deüi∫ik kapö modelleri.

õnce teknik, y¸ksek kaliteli malzemeler â ve Marley, katlanör
kapölarön geli∫tirilmesi ve ¸retimi konusunda 45 yölö a∫kön
bir tecr¸beye sahiptir!

Saülam, Áift duvarlö lamelli profiller. 

Uzun ˆm¸rl¸ ve sessiz katlanma mekanizmalarö.

S¸per optik â Marley katlanör kapölar iÁin yalnöz y¸ksek
kaliteli ¸st y¸zey i∫leme yˆntemleri uygulanör, bu yˆntemler
dekorlara tipik gerÁeklik karakteri ve uzun ˆm¸rl¸ renk 
paröltösö verir.

Montaj kolaylöüö: Marley katlanör kapölar, birlikte teslim edi-
len montaj talimatö yardömö ile kapö aÁöklöklaröna, ÁerÁeveli
veya ÁerÁevesiz olarak kolayca monte edilebilir.

Pekiyi, yeni oda havasönö siz ne zaman 
yakalayacaksönöz?

Geleneksel kapölar aÁöl-
ma alanlarö nedeniyle
deüerli odayö áyutar-
larÜ. Katlanör bir
kapö ile oturma ala-
nönön optimum kul-
lanömö saülanör.

Modern bir dizayn ile ince tekniüin birle∫imi. 
Adeta geleceüin kapösönö arayanlar iÁin
tasarlanmö∫tör.

Dekorlar: Kayön*, al¸minyum*, suni cam katkölö beyaz:
Beyaz satinajlö karo desenli, turkuvaz satinajlö, titan grisi
yuvarlak delikli.

Standart y¸kseklik 205 cm, isteüe gˆre kösaltölabilir.

Standart geni∫lik 86 cmÖye kadar, ilave lamellerle birlikte
400 cmÖye kadar geni∫leyebilir.

Tek veya Áift kanatlö olarak monte edilebilir.

Al¸minyum optik gˆr¸n¸∫l¸ modern kapö kolu, yaylö kilit, 
kapö aÁök durumdayken stoplama.

õlave donanöm olarak: ‹st közak rayönön kapatölmasö 
iÁin blendaj.

Kalönlöüö 11 mm olan lameller, Áift duvarlö plastik profiller.

Uzun ˆm¸rl¸ ve sessiz i∫letimi saülamak iÁin daimi elastik
yumu∫ak plastikten yapölmö∫ mafsallö baülayöcö ve baköm
gerektirmeyen ˆzel közak.

* Numuneye gˆre ¸retim

Pratik ve g¸zel: Akordeon kapö kolayca oda iÁinde oda yaratör! «¸nk¸ kapö kanadönön aÁölma alanöna
ihtiyaÁ yoktur ve bu, geleneksel kapölara köyasla daha fazla yer tasarrufu saülar. Bu ∫ekilde odalardan
daha fazla faydalanölabilir, Á¸nk¸ sonuÁ olarak her metrekare oturma alanö ve kullanma alanö bir miktar
daha masrafö gerektirir. Bu nedenle katlanör kapölar sökö∫ök mekanlö durumlar iÁin problem Áˆz¸c¸d¸rler.
Evinizi ∫ekillendirirken ˆzg¸rl¸ü¸n tadönö Áökarön! Marley katlanör kapölar her ortama m¸kemmellik katar
ve iÁ mimariye kendi damgasönö vurur. Bazen klasik, bazen modern â daima isteüinize gˆre.
Marley katlanör kapölarön ˆzellikleri bununla bitmiyor:

Modern tarz kapö

Odaya duyulan yeni arzu.

÷lÁ¸ye gˆre ˆzel ¸retim de teslim edilebilir. Sipari∫e
gˆre 260 cm y¸ksekliüe ve 520 cm geni∫liüe kadar. 

En az 10 yöl boyunca Áalö∫ör durumda.
Darbeye dayanöklö, y¸ksek kaliteli plastik.
Optimum form dayanöklölöüö ve kesin uygunluk.
M¸kemmel kalite â Made in Germany.

* Garanti ∫artlaröna uygun bir ∫ekilde evin iÁ kösmönda ve tekniüine uygun montaj
yapölarak, amaca uygun kullanöm durumlarönda: bkz. www.marley.de.

Marley: Akordeon kapö iÁin 10 yöl garanti*

Kolay yer tasarrufu saülanör!

Heyecan verici yenilik. New Generation.

Bir geleneksel kapönön 
yer ihtiyacö.

Bir Marley kapönön yer ihtiyacö.



Dekorlar: Kayön*, me∫e*, beyaz di∫budak* tam lamelli veya
â Eurostar cam olarak â me∫e* iÁine ve beyaz iÁine ∫ekillen-
dirilmi∫ suni cam katkölö.

Standart y¸kseklik 205 cm, isteüe gˆre kösaltölabilir.

Standart geni∫lik 83 cmÖye kadar, ilave lamellerle birlikte
150 cmÖye kadar geni∫leyebilir.

Yalnöz tek kanatlö olarak monte edilebilir.

Anahtar ile kilitlenebilen plastik kilit, kapö aÁök durumdayken
stoplama.

‹st közak rayönön kapatölmasö iÁin blendaj dahil.

Kalönlöüö 9 mm olan lameller, Áift duvarlö plastik profiller.

Uzun ˆm¸rl¸ ve sessiz i∫letimi saülamak iÁin daimi elastik
yumu∫ak plastikten yapölmö∫ mafsallö baülayöcö ve baköm
gerektirmeyen ˆzel közak!

GerÁek bir ∫aheser: õnce teknik, harika gˆr¸n¸m 
ve m¸kemmellikten olu∫an kusursuz bir sentez.
Y¸ksek beklentileri olanlar iÁin.

Klasik asil olanö seven herkes iÁin.

Son derece l¸ks gˆr¸n¸m¸ ile odaya klasik ekstra
bir atmosfer verir. Ayröca Áok yˆnl¸l¸ü¸ sayesinde
isteüe uygun ∫ekillendirme taleplerini de harfiyen
kar∫ölar.

Dekorlar: Kayön*, me∫e*, beyaz di∫budak* tam lamelli veya
â President cam olarak â ∫ekillendirilmi∫ suni cam katkölö.

Standart y¸kseklik 205 cm, isteüe gˆre kösaltölabilir.

Standart geni∫lik 86 cmÖye kadar, ilave lamellerle birlikte
400 cmÖye kadar geni∫leyebilir.

Tek veya Áift kanatlö olarak monte edilebilir.

Anahtar ile kilitlenebilen plastik kilit, kapö aÁök durumdayken
stoplama.

‹st közak rayönön kapatölmasö iÁin blendaj dahil.

Kalönlöüö 11 mm olan lameller, Áift duvarlö plastik profiller.

Uzun ˆm¸rl¸ ve sessiz i∫letimi saülamak iÁin daimi elastik
yumu∫ak plastikten yapölmö∫ mafsallö baülayöcö ve baköm
gerektirmeyen ˆzel közak!

Akordeon kapö arasönda bir yöldöz.

÷lÁ¸ye gˆre ˆzel ¸retim de teslim edilebilir. Sipari∫e gˆre
260 cm y¸ksekliüe ve 520 cm geni∫liüe kadar ¸retilebilir.

Tercihiniz klasikten yana mö? President.

Daha ˆnce evinizde bir Star var möydö? Eurostar.

* Numuneye gˆre ¸retim

* Numuneye gˆre ¸retim



Dekorlar: AüaÁ dekoru*, beyaz di∫budak*.

Standart y¸kseklik 205 cm, isteüe gˆre kösaltölabilir.

Standart geni∫lik 88 cmÖye kadar, daha fazla geni∫leyemez.

Yalnöz tek kanatlö olarak monte edilebilir.

Yaylö kilitli.

‹st közak rayönön kapatölmasö iÁin blendaj dahil.

Kalönlöüö 8 mm olan lameller, Áift duvarlö plastik profiller.

Uzun ˆm¸rl¸ ve sessiz i∫letimi saülamak iÁin daimi elastik
yumu∫ak plastikten yapölmö∫ mafsallö baülayöcö ve baköm
gerektirmeyen ˆzel közak!

D¸∫¸k fiyat kar∫ölöüönda y¸ksek i∫levsellik isteyen-
ler iÁin Rapid sanki biÁilmi∫ kaftandör. T¸m standart
montaj durumlarönda ona %100 g¸venilebilir.

Bazen ˆlÁ¸ye gˆre ¸retilmek zorundadör! Standart kapölarön uymadöüö t¸m yerlerde, ˆzel
istek olarak ˆlÁ¸ye gˆre ¸retilmi∫ Marley President veya New Generation en iyi Áˆz¸md¸r.
Maksimum 5,20 mÖye kadar olan geni∫liüi ve 2,60 mÖye kadar olan y¸ksekliüi 
ile Marley katlanör kapölar, sizin tarafönözdan verilen ˆlÁ¸lere uygun hassaslökta ¸retilir ve hazör ˆn 
montajö yapölmö∫ durumda sevk edilir.

Hayal edilen ˆlÁ¸ler gerÁek oluyor.

Daima revaÁta.

* Numuneye gˆre ¸retim

Onunla her zaman doüru seÁim yapölmö∫ olur. Rapid.

Tek kanatlö katlanör kapö

Geni∫lik Kapö õlave
cm olarak sayösö lameller

«ift kanatlö katlanör kapö

Geni∫lik Kapö õlave
cm olarak sayösö lameller

86Öya kadar 1 â

100Öe kadar 1 1

114Öe kadar 1 2

128Öe kadar 1 3

142Öye kadar 1 4

156Öya kadar 1 5

170Öe kadar 1 6

185Öe kadar 1 7

200Öe kadar 1 8

167Öye kadar 2 â

196Öya kadar 2 2

225Öe kadar 2 4

254Öe kadar 2 6

283Öe kadar 2 8

312Öye kadar 2 10

341Öe kadar 2 12

370Öe kadar 2 14

400Öe kadar 2 16

Tek kanatlö katlanör kapö

Geni∫lik Kapö õlave
cm olarak sayösö lameller

«ift kanatlö katlanör kapö

Geni∫lik Kapö õlave
cm olarak sayösö lameller

86Öya kadar 1 â

100Öe kadar 1 1

114Öe kadar 1 2

128Öe kadar 1 3

142Öye kadar 1 4

156Öya kadar 1 5

170Öe kadar 1 6

185Öe kadar 1 7

200Öe kadar 1 8

167Öye kadar 2 â

196Öya kadar 2 2

225Öe kadar 2 4

254Öe kadar 2 6

283Öe kadar 2 8

312Öye kadar 2 10

341Öe kadar 2 12

370Öe kadar 2 14

400Öe kadar 2 16

Tek kanatlö katlanör kapö

Geni∫lik Kapö õlave
cm olarak sayösö lameller

83Öe kadar 1 â

95Öe kadar 1 1

107Öye kadar 1 2

119Öa kadar 1 3

131Öe kadar 1 4

143Öe kadar 1 5

150Öye kadar 1 6

Geli∫tirme olanaklarö

Standart

÷lÁ¸ye gˆre ¸retim

Standart

÷lÁ¸ye gˆre ¸retim

Maks. y¸kseklik
õlave lamellerle

maks.geli∫tirme ˆlÁ¸s¸
En az standart

ˆlÁ¸
õlave lamellerle

maks.geli∫tirme ˆlÁ¸s¸
En az standart

ˆlÁ¸

Tek kanatlö geni∫liüi «ift kanatlö geni∫liüi

205 cm (kösaltölabilir)

260 cm

205 cm (kösaltölabilir)

260 cm

205 cm (kösaltölabilir)

205 cm (kösaltölabilir)

86 cm

86 cm

83 cm

88 cm

200 cm

200 cm

150 cm

â

260 cm

260 cm

167 cm

167 cm

â

â

400 cm

400 cm

â

â

520 cm

520 cm

÷lÁ¸ler

õlginÁ kapö Áˆz¸mleri, zevkli oda bˆlme elemanlarö, pratik raf
kaplamalarö ve daha fazlasö. Donatöm fikirlerinizi en iyi ∫ekilde
hayata geÁirin. Sadece cam ve lamel tipleri, metal emniyet kilit-
leri veya asimetrik kapö parÁalarö da m¸mk¸nd¸r.

Akordeon kapöla ilgili diüer bilgileri, Marley katlanör kapö satö∫
partnerinizden veya www.falttueren.de adlö internet adre-
sinden alabilirsiniz.

÷lÁ¸ye uygun 
katlanör kapö



BA

15,8 cm

15,8 cm

11,9 cm

11,3 cm

17,6 cm + 1,2 cm, her ilave lamel iÁin

17,6 cm + 1,2 cm, her ilave lamel iÁin

17,1 cm + 1,0 cm, her ilave lamel iÁin

18,0 cm

AÁök durumda kapö paketi

Kayön*/Suni cam
Beyaz satinajlö

karo desen

Kayön*/Suni cam
Turkuvaz satinajlö

Kayön*/Suni cam
Titan grisi yuvarlak

delik

Beyaz/Suni cam
Beyaz satinajlö

karo desen

Beyaz/Suni cam
Titan grisi yuvarlak

delik

Beyaz/Suni cam
Turkuvaz satinajlö

Al¸minyum*/Suni cam
Beyaz satinajlö

karo desen

Al¸minyum*/Suni cam
Turkuvaz satinajlö

Al¸minyum*/Suni cam
Titan grisi yuvarlak

delik

Dekor/Cam katkö kombinasyon olanaklarö

Standart

÷lÁ¸ye gˆre ¸retim

Standart

÷lÁ¸ye gˆre ¸retim

Tam lamel

Cam lamel

Dekorlar
Kayön* Ah∫ap Dekor*Me∫e* Di∫budak-

Beyaz*BeyazAl¸minyum*

Akordeon kapöömöz burada bir defa daha kendi Áok yˆnl¸ taraflarönö gˆsteriyor: Dekorlar, ˆlÁ¸ler ve dizaynlar.

Ho∫unuza gittiüi gibi.

Marley Deutschland GmbH
D-31513 Wunstorf
Telefon  +49.(0)5031.53-0
Telefaks +49.(0)5031.53-333
www.marley.de

Satöcö ka∫esi

www.marley.de 

* Numuneye gˆre ¸retim
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