FİRMA PROFİLİ

COMPANY
PROFILE

1954 yılında başlayan küçük bir imalathane olarak
başladığımız serüvenimiz gelişen teknoloji ile cam üreten
firmamız sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip
ederek, şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini
etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,
müşterilerimizin gereksinimlerini zaman - fiyat - kalite

With the technology for use in 1954, as a production

yönünden en uygun koşullarda karşılayarak verimliliğimizi

room, it can continue with the technology in our

üst düzeye çıkartmak, taahhütlerimizin memnuniyetini

product, other products made of glass, other products

sağlamaktadır.

of our user, and it can be grown for your company and
from our other products. the trust of our trust.

Bizim sermayemiz bilgi birikimimiz ve deneyimimizdir.
Teknik kaynaklarımız ve yüksek motivasyonlu

Our capital is our knowledge and our goal. Our technical

çalışanlarımızdır. Bizim öncelikli amacımız, karşılıklı

resources and highly motivated employees. Our primary

kazanç olan uzun süreli iş ilişkileri kurmak ve çevre ile

goal is to spend for beneficial long-term business

uyumlu üretim için çaba sarfetmektir. Gaziantep’teki

expenditure and environmentally sound production.

işletmemiz 2.500 m2 alanda faaliyette olup, 10.000 m²

Our business in Gaziantep is 10.000 m² and 8.000 m² of

alanda 8.000 m² kapalı alan üzerine kurulmakta olan yeni

closed area, and we will resolve and develop the plans

fabrika kompleksiyle, modern makina parkuruyla estetik

that put an end to the aesthetic and quality compliance

ve kalite kaygısına son veren, projelere çözüm üreten,

with glass work machines and will continue with the

yenilikler getiren vizyonumuzla her yönde en üst seviyede

highest promise in the service for it.

1954

2017

2021
26 ÜLKEYE İHRACAT
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26 COUNTRY

hizmet sunmaya devam edeceğiz.

www.erdemcam.com.tr

1954 yılında küçük bir
imalathanede cam
işleyerek başladık.

2017 yılında 2500 m2
alana kurulmuş yeni
fabrikamıza taşındık

Türkiye'nin 81 iline ve
Dünya'nın birçok ülkesine
ihracat yapıyoruz

01-02

PROFESYONEL DÜŞÜNENLERİN TERCİHİ

LAMİNELİ CAM

PVB adı verilen bir özel tabaka sayesinde, sayısı iki ya da daha fazla olan
plaka camın, basınç ve ısı ile preslenmesi sonucunda elde edilen cama
lamineli cam adı verilmektedir. Güvenlik camları olarak da bilinen bu cam
çeşidinin sık kullanıldığı yerler ise oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri,

LAMINATED

showroom vitrinleri vs.şeklnde sıralanmaktadır.

LAMiNE HATTI
LAMINATED LINE

YAPILABİLİRLİK - Aviable Sizes
Max.

Min.

Kalınlık - Thickness

2500x5000 mm

300x300 mm

6 - 87 mm

Lamine Glass are produced under high pressure and heat with two or more glass layers by
means of a special layer which is named as PVB. Lamine Glass known as security glass and
are frequently used at hotels, hospitals, malls and showrooms.
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TEKNOLOJİMİZ

PVB & AUTOCLAVE
Otoklav, Basınç ve vakum kontol altında tutulduğu ve lamine
edilecek camlar için kullanılan özel cihazlardır. Fan ve uygun
kanallardan oluşan özel hava geri dönüşüm sistemi ile basınç ve
sıcaklığın otoklav içinde homojen olarak dağılması sağlanarak
camların lamine işlemi tamamlanmış olur.

PVB HATTI
PVB LINE

www.erdemcam.com.tr
YAPILABİLİRLİK - Aviable Sizes
Max.

Min.

Kalınlık - Thickness

2500x5000 mm

300x300 mm

6 - 90 mm

Autoclaves are special devices that are kept under pressure
and vacuum control and used for glass to be laminated. With
the special air recycling system consisting of a fan and suitable
ducts, the lamination process of the glasses is completed by
ensuring that the pressure and temperature are homogeneously
distributed in the autoclave.

OTOKLAV HATTI
AUTOCLAVE LINE
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TEKNOLOJİMİZ

KESİM HATTI
Plaka ebadındaki jumbo yada normal camları istenilen
ölcülere göre ebatlamak için kullanılan cam kesim
hattı makinesidir.

www.erdemcam.com.tr
YAPILABİLİRLİK - Aviable Sizes
Max.

Min.

Kalınlık - Thickness

3210x6000 mm

300x300 mm

3 - 19 mm

It is a glass cutting line machine used
to size plate sized, Jumbo or regular
glasses to desired dimensions.

KESİM HATTI
CUTTING LINE
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TEKNOLOJİMİZ

RODAJ HATTI
Değişik kalınlık ve boyutlardaki camların kenarlarının düz
rodajlanması, köşe pahlarının 45 derece açılı işlenmesi işleminde
denir. Rodaj çeşitleri: Mat rodaj, Parlak rodaj, Tıraşlı kenar

www.erdemcam.com.tr
YAPILABİLİRLİK - Aviable Sizes
Max.

Min.

Kalınlık - Thickness

2500x4500 mm

300x300 mm

3 - 25 mm

It is called in the process of smooth grinding the
edges of glasses of different thicknesses and
sizes, and processing the corner chamfers at an
angle of 45 degrees. Types of lapping: Matt Edge,
Polished Edge, Shaved Egde.
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YAPILARINIZDAKİ EŞSİZ KALİTE

TEMPERLİ CAM

TEMPERED
Temperli cam,
emniyet camı
olarak da bilinir.

5cm x5cm lik patlamış bir cam
alanında minimum 45, maximum
65 adet cam parçacığı olması bu
camın temperinin standartlar
içinde yapılmış olduğunu gösterir

Aldığı darbelerde küçük ama keskin olmayan parçalara ayrılan cam olarak tanımlanabilmektedir.
Üretimi Erdem Cam tarafından da gerçekleştirilen temperli camlar, ısıtma ve soğutma
orta yüzeyine ise çekme gerilimi kazandırmak olarak açıklanmaktır.

YAPILABİLİRLİK - Aviable Sizes
Kalınlık - Thickness

Min.

Max.

4 mm

300x300 mm

2440x 2200mm

5 mm

300x300 mm

2440x4200mm

6 mm

300x300 mm

2440x4200mm

8 mm

300x300 mm

2440x4200mm

10 mm

300x300 mm

2440x4200mm

12 mm

300x300 mm

2440x4200mm

15 mm

300x300 mm

2440x4200mm

19 mm

300x300 mm

2440x4200mm
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aşamalarından da geçirilerek son haline getirilir. Bunun nedeni, camın dış yüzeyine basınç gerilimi,

It can be defined as glass that breaks into small but blunt pieces on
impacts. Tempered glasses, which are also produced by Erdem Cam,
are finalized by passing through the heating and cooling stages. The
reason for this is to give compressive stress to the outer surface of
the glass and tensile stress to the middle surface of the glass.
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Kurşun geçirmez
camlar, güvenlik
camları kategorisinde
yer almaktadır.

GELECEĞE GÜVENLE BAKIN

GÜVENLİK CAMLARI
Erdem Cam tarafından, EN1063 standartlarına göre üretilen bu camlar, silahlı saldırılara karşı
koruma özelliği gösteren, çok katlı lamineli camlardır.Herhangi bir silahlı saldırı durumunda, kurşun
geçirmez camların, mekanın iç kısmına cam parçacıklarını dağıtmamak adına, polikarbon levha
uygulamalı olarak da üretilebildiğini belirtmemiz gerekir. EN1063 standartlarının NS sınıfı, bunu
gerekli kılmaktadır.

Kurşun Geçirmez Cam Özellikleri / Bullet Proof Glass Specifications
SINIF
CLASS
(EN1083)

Silah Tip
Gun Type

Kalibre
Caliber

Mermi Tipi
Bullet Type

Ağırlık (gr)
Weight (gr)

Mesafe (m)
Distance (m)

Hız (m/s)
Speed (m/s)

Enerji
Energy

Atış
Shoot

BR1 NS

Pistol

.22 LR

LB/RN

2,6±0,1

10,00±0,5

360±10

170 J

3

BR2 NS

Pistol

9x19 mm
Parabellum

FJ/RN/SC

8,0±0,1

5,00±0,5

400±10

640 J

3

BR3 NS

Pistol

.357
Magnum

FJ/CR/SC

10,2±0,1

5,00±0,5

430±10

940 J

3

BR4 NS

Pistol

.44 Magnum

FJ/FN/SC

15,6±0,1

5,00±0,5

440±10

1510 J

3

BR5 NS

AK-47, M16

5,56X45 mm
NATO

FJ/PB/SCP

4,0±0,1

10,00±0,5

950±10

1800 J

3

BR6 NS

G3

7,62X51 mm
NATO

FJ/PB/SC

9,5±0,1

10,00±0,5

830±10

3270 J

3

BR7 NS

G3

7,62X51 mm
NATO

FJ/PB/HC

9,8±0,1

10,00±0,5

820±10

3290 J

3
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It breaks to small
particles wihch are not
sharp in case of any
crash. Lamine Glasses
which are brought
by Erdem Cam are
produced at heating and
cooling process in order
to gain resistance to out
surface.
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ULUSLARARASI
KALİTE STANDARTLARI

CNC & DELİK AÇMA-FREZE
Camın istenilen çap ve koordinatlara uygun olarak standart
havşalı veya montaja uygun derin havşalı olmak üzere
delinmesi işlemidir.
Fabrikamızda yapılan delik delme ve freze işlemi bilgisayar
destekli CNC makinelerde, hata payı 0,2± mm seviyesinde
tutularak otomatik olarak yapılır.

YAPILABİLİRLİK - Aviable Sizes
Max.

Min.

Kalınlık - Thickness

4500x2500 mm

30x30 mm

4-19 mm

Hole drilling process is performed with standard countersink or deep
countersink according to customers installation requirements.
In our factory, hole drilling process is performed with CNC machines
which works with 0.2± mm tolerance on coordinates..

www.erdemcam.com.tr
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WITH OUR DEVELOPING
TECHNOLOGY AND EXPERIENCE
ÇEVREYE VE MEKANA ÖZEL

MİMARİ CAMLAR
İç mekanların tasarlanmasında şık bir görünüm sağlamak amacıyla farklı renklerde üretilmekte ve farklı
özelliklerde camlar kullanılabilmektedir.
It is produced in different colors and glasses with different properties can be used in order to provide a stylish

GELİŞEN TEKNOLOJİ
VE TECRÜBEMİZLE

www.erdemcam.com.tr

appearance in the design of interior spaces.

