Since 1940
Manufacturer & Exporter of Wire Products.

yıllık TELSAN kalitesi
güvencesi sizinle

TARİHÇE HISTORY

ŞİRKET PROFİLİ ABOUT US
1940’lı yıllarda merhum Mahmut Şevket Ersoy tarafından bugün için İstanbul’un en güzide semtlerinden Ortaköy’de, Boğaziçi
kıyısında demir çekme haddehanesi olarak temelleri atılan kuruluşumuz TELSAN 50 yıla yakın bir süre Topkapı’daki
fabrikalarımızda faaliyet göstermiştir.
2000’li yılların başından itibaren ise Ülkemiz’in değerli kuruluşlarının üretim yaptığı Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB)
22.000 m2 arazi üzerinde olan binasında tel ve tel ürünleri imalatına devam etmektedir. Seksen yıla yakın bir süredir varolan
Kuruluşumuz bu alanda sektörün en eskisi olma özelliğini korumakta olup, ürün gamındaki çeşitliliği ile de Ülkemiz’in branşındaki
lider kuruluşlarındandır.
Sanayicimizin ve bu ürünlere ihtiyaçları olan halkımızın hizmetinde olan şirketimiz ürünlerinin, bir kısmını da ihraç etmektedir.
MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
Tel üretimi konusunda 80 yıla yaklaşan birikim ve tecrübemizle dürüst satış ve üstün kaliteden ödün vermeden, üç nesildir
faaliyetimizi sürdürmekteyiz.
Teknolojinin takipçisi olarak ürün gamımızı arttırmak amacımızdır. Meslektaşlarımız olarak gördüğümüz rakiplerimizin
maliyetlerini düşürüp kâr oranlarını yükseltmek için kaliteden ödün vererek yaptıkları üretim şekli hiç bir zaman bizim
düşüncemiz olmamıştır ve olmayacaktır.

1940
Türkiye’de hiçbir nalburiye ve hırdavat malzemesinin imalatının yapılmadığı ve çatı çinkosundan inşaat çivisine, at nalından
kazma-küreğe kadar her türlü emtianın yurt dışından ithal edildiği dönemde, Ortaköy Kuruçeşme’de İstanbul’un boğaz
kıyısında sıcak demir çekme atölyesiyle imalatçılık hayatımız başlar.
Our production period was started in Ortaköy when there were no production of hardware and hardware products and even
construction nail, horseshoe, from roofing zinc up to digging shovel had been imported.

1945
İstanbul, Edirnekapı ve Demirkapı’da çeşitli nalburiye emtia üretimi ile imalat hayatımız devam eder. Öte yandan ithalatını
yaptığımız nalburiye malzemelerinin o tarihte ticaretin merkezi sayılan Eminönü Tahtakale’deki dükkanımızdan Anadolu’ya
satışı yapılmaktaydı.
Our manufacturing life continues in Edirnekapı and Demirkapı with the production of various hardware products. On the other
hand, all of our goods, including imported hardware products, had been send to whole Anatolia from our Eminönü Tahtakale Shop,
the center of business at those days.

1950

Ürünlerimizi tercih edip satış ve pazarlamalarını yapan çok değerli müşterilerimizin ve kullanıcıların memnuniyeti ve mutluluğu
bizlerin ve çalışanlarımızın hedefidir.

Topkapı’da bugün ticaret merkezlerinin bulunduğu, o dönemde ise Mithat Paşa’nın torunlarının çiftlik arazilerinin olduğu mevkide
bugünkü TELSAN’ın tohumlarının atılmasıyla sanayiciliğimiz devam eder. 600 m2’lik tel örgü ile ilgili ilk imalathanemizi çeşitli
dönemlerde ek binalarla büyüterek 1998 senesine kadar faaliyetimizi burada devam ettirdik.

In the 1940s, our foundation, which was founded by Mahmut Şevket Ersoy as an iron-rolling mill in Ortaköy, on the Bosphorus
coast of Istanbul and has been active in our factory in Topkapı for nearly fifty years.

Today, where there are commercial centers in Topkapi, the farm land of the descendants of Mithat Pasha, at that time, today’s
TELSAN’s continues with the seeds of our industrialism. We continued our activities here until 1998 by enlarging our first
600m2 production plant with additional buildings in various periods.

Since the beginning of 2000s, our company has been producing wire and wire products in its 22.000m2 land in Gebze Organized
Industrial Zone (GOSB), where our country’s esteemed companies make production. Our organization, which has been in existence
for nearly eighty years, is the oldest in the sector in this area and is one of the leaders of our country with its production range.
Our company, which is in the service of our industrialist and our people who need these products, exports some of its products.
OUR MISSION AND VISION

1998

Kapasitemizin artması ve üretim çeşidimizin çoğalması ile daha geniş bir alana gereksinim duyduk, böylelikle GOSB’de kurulu
en son teknolojilerin kullanıldığı modern tesislerimize kavuştuk.

We have been operating for three generations without compromising on honest sales and superior quality with the knowledge
and experience of nearly 80 years in wire production.

Bayrak yarışını devralan 3. kuşak ile kapasitemizi bir misline çıkartan yeni makine parkurlarımızın faaliyete geçmesi ile birlikte yetersiz
kalan binalarımıza kendi özkaynaklarımız kullanılarak yeni üretim ve depolama alanları dahil edilerek bugünkü mevcut tesislerimizde
üretim hayatımıza devam etmekteyiz.

As a follower of technology, we aim to increase our product range. Our competitors, we see as our colleagues, reduce costs and
quality to increase profit rates which has never been our thought and will not be.

With the increase in our capacity and the proliferation of our kind of production, we needed a wider area and thus we now
have our modern facilities where the latest technology is used in GOSB where we continue our activities.

Satisfaction and happiness of our valuable customers, who prefer our products and make sales and marketing, is the target of
us and our employees.

We are continuing our production life in our existing facilities including the new production and storage areas by using our
own resources to our insufficient buildings with the 3rd generation taking over the flag race.

KÜMES TELLERİ
POULTRY FENCE

Telin altı köşe örülmesiyle oluşturulmuştur. Tüketicinin kullanımındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çeşitli göz aralıklarında ve muhtelif tel kalınlıklarıyla üretim yapılmaktadır.
Fabrikamız kümes teli konusunda zengin ürün yelpazesi ile her
ihtiyacınıza cevap verebilecek çeşitlerde üretim yapmaktadır.
It is formed by knitting the wire. In order to meet the needs of
the consumer, production is carried out at various eye ranges
and with various wire thicknesses.
Our factory produces a wide range of poultry wire products to
meet your every need.

13 mm

19 mm

25 mm

1/2”

3/4”

1”

40 mm

1 1/2”

Ters Büküm Modeli Reverse Twist Model
ÖZELLIKLER / FEATURES
• Monotop markalı ürünlerimizde mukavemeti arttırılmış
kaliteli sıcak daldırma galvanizli tel kullanılmıştır.
• PVC Yürek markalı ürünlerimizde Güneşin UV ışınlarına
ve kötü hava şartlarına dayanıklı plastik kaplı tel kullanılmış ve böylece daha da estetik bir görünüm sağlanmıştır.
• Ters büküm modeliyle örülmüştür.
• Standart olarak 20’şer metrelik rulolar halinde satışa
sunulmuştur. 300 metreye kadar özel üretim yapılabilmektedir.
• Streç naylonla ambalajlanmıştır.
• In our Monotop Brand products, we use hot-dipped galvanized wire with improved strength.
• In our PVC Yurek Brand products, we use plastic coated
wire that durable to Sun’s UV rays and bad weather conditions and thus a more aesthetic appearance.
• It is formed with reverse twist model.
• In standard we manufacture the rolls in 20 m length
but we can produce up to 300 m long for special orders.
• Rolls pack with stretch film.
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KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS
• Kümes Hayvancılığında
• Poultry Fence

• İzolasyon İşlerinde
• Insulation Works

• Dekorasyon İşlerinde
• Decoration

• Balık Çiftliklerinde
• Fish Farms

• Gemi Yapım Sektöründe
• Shipbuilding Sector

• Çeşitli Sanayi Kollarında
• In Various Industries

ÜRÜN ADI
BRAND

• İnşaat sektöründe sıva altı
ve şap öncesinde çatlakları
önleyici olarak
• In the construction sector as
anti-cracks material applied in
the plaster and flush mounted.

GÖZ ARALIĞI
MESH OPENING

TEL KALINLIĞI
WIRE DIAMETER

RULO UZUNLUĞU
ROLL LENGTH

1/2” (13 mm)

0.50 mm

20 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm
• 200 cm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

3/4” (19 mm)

0.50 mm

20 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm
• 200 cm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

1” (25 mm)

0.65 mm

20 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm
• 200 cm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

1 1/2” (40 mm)

0.90 mm

20 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm
• 200 cm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

1/2” (13 mm)

0.70 mm

20 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm

Galvanizli Üzeri PVC Kaplı Tel
PVC Coated Galvanized Wire

YÜKSEKLIK
ROLL HEIGHT

TEL CİNSİ
WIRE TYPE

www.telsan.com.tr
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ALTIGEN ÖRGÜ TELLER
HEXAGONAL MESH FENCE

Fabrikamız imalatı olan altıgen örgülü çit telleri tüketicinin kullanım alanlarına
ve ihtiyaç durumuna göre üç değişik göz aralıklarında ve çeşitli tel kalınlıklarında üretilmektedir. PETEK, ekstra güçlü PETEKmax ve PETEKpvc serilerinin
imalatlarında, çit tellerinin darberelere karşı dayanıklılığı kanıtlanmış, nihayetsiz büküm modeli tercih edilmiş olup, ince kümes tellerinin örgü şekli olan ters
büküm modeli kesinlikle kullanılmamaktadır.
Our factory’s manufacturing hexagonal wire mesh fence has three different
mesh openings and wire diameters for the needs of the customers. PETEK,
heavy duty PETEKmax and PETEKpvc series manufactured by endless twist
model which proven the resistance to impacts. Reverse Twist model is not
using, which is common in poultry fence.

Nihayetsiz Büküm Modeli
Endless Twist Model
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ÖZELLIKLER / FEATURES
• Korozyona dayanıklı, kaliteli sıcak daldırma galvanizli telden imal
edilmiştir.
• Ürünlerimizden Petek’de en alt ve en üstünde 2.30 mm, PETEKmax’da
ise 2.60 mm gergi telleri kullanılarak örgünün daha mukavim olması
sağlanmıştır. Böylece ayrıca gergi teli kullanımına gereksinim kalmamıştır.
• PETEKpvc ürünümüzde ise UV ışınlarına ve kötü hava koşullarına
dayanıklı saf koyu yeşil (RAL6005) PVC kaplı tel kullanılmıştır.
PETEKpvc’nin gergi teli 3 mm’dir.
• Örgü şekli itibariyle PETEK, PETEKmax ve PETEKpvc istenilen yerden
kesildiğinden, demir doğrama ve duvar üzeri uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.
• Telin kasti olarak bir ya da birkaç yerden kesilmesi durumunda örgü
dağılmaz.
• Beton direk, metal boru ve ağaç kazıklara kolaylıkla uygulanabilir.
• Özellikle domuz ve diğer yabani hayvanların geçişini engellemek için
extra güçlü PETEKmax serisinde mukavemeti arttırmak adına en alt
ve en üstünde 2.60mm gergi teli kullanılmaktadır. Yalnız PETEKmax’ta
olan bu özellik bu ürünü benzerlerinden farklı kılmaktadır.
• Ağaç kazıklara monte etmek için paslanmaz Telsan Çatal Çivi kullanılabilir.
• Made from corrosion resistant, high quality hot-dipped galvanized
wire.
• In our products, the bottom and top guy wires 2.30mm for PETEK and
2.60mm for PETEKmax increase the strength and durability of mesh.
By the included guy wires there is no need to additional guy wire when
applied.
• PETEKpvc is manufactured by using new materials dark green
(RAL6005) PVC Coated wire which resists to UV lights of Sun and bad
weather. Included guy wire for Petekpvc is 3.00mm.
• These products can be cut from anywhere of the mesh, because of
the unique weave shape and can be applied on walls and boxes.
• This type of mesh will not fall apart in a case of intentional cutting of
wire from multiple locations.
•Can be easily applied to concrete poles, metal pipes and wooden posts.
•PETEKmax can be used to prevent boars and other wild animals’ passage with increased tension of top and bottom 2.60mm guy wires. This
feature makes this product unique to others.
•Telsan Fence Staple can be used to mount on wooden posts.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS
• Küçük ve büyükbaş hayvanların korunmasında
• Protection of small and
cattle

• Beton ve asfalt zemin
öncesinde donatı olarak
• Concrete and asphalt
reinforcement

• Ağaç ve fidan dikim alanlarının muhafazasında
• Tree planting and conservation of trees in the area

• Yabani hayvanların
geçişini engellemekte
• Prevents the passage of
wild animals

• Göl ve dere yataklarında
erozyon engelleyici
• Blocking of the lake and
the river bed erosion

• Heyelan bölgelerinde
kaya ve taş tutucu olarak
• Rock and stone holder
in the landslide areas.

ÜRÜN ADI
BRAND

• Konut, tarla, arsa, bahçe
ve mera güvenliklerinin
sağlanmasında
• Housing, land, gardens
and pastures in the
provision of security
• Kafes-Kümes yapımında
• Coop and cage construction

GÖZ ARALIĞI
MESH OPENING

ÖRGÜ TEL KALINLIĞI
WIRE DIAMETER

GERGİ TEL KALINLIĞI
GUY WIRE DIAMETER

RULO UZUNLUĞU
ROLL LENGTH

1 1/2” (40 mm)

0.90 mm

0.90 mm

20 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm
• 200 cm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

2 1/4” (55 mm)

1.40 mm

2.30 mm

20 m

• 80 cm
• 100 cm

• 120 cm
• 150 cm
• 200 cm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

2 1/4” (55 mm)

1.80 mm

2.60 mm

20 m

• 100 cm
• 120 cm

3” (75 mm)

1.40 mm

2.30 mm

20 m

• 80 cm
• 100 cm

3” (75 mm)

1.80 mm

2.60 mm

20 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

2 1/4” (55 mm)

2.50 mm

3.00 mm

20 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm

Galvanizli Üzeri Yeşil PVC Kaplı Tel RAL6005
Green PVC Coated Galvanized Wire RAL6005

YÜKSEKLIK
ROLL HEIGHT

• 150 cm
• 120 cm
• 150 cm
• 200 cm

TEL CİNSİ
WIRE TYPE

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire
Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

www.telsan.com.tr
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HELEZON ÖRGÜLÜ ÇİT TELLERİ
CHAIN LINKED FENCE

Çit amaçlı teller arasında kullanım kolaylığı, ekonomik oluşu ve
üstün koruma özelliği ile en çok tercih edilen modeldir. Korozyona ve paslanmaya karşı mukavemetli sıcak daldırma galvanizli tel kullanılmış olup 80-100-120-150-200cm standart olarak
örülmekle birlikte istenilen yükseklikte imalat da mümkündür.
Nakliye ve stoklamada büyük kolaylık sağlayan kompakt sargı
sistemiyle 20şer metre olarak paketlenen bu mamülümüzün
üst nihayeti burgu yapılarak, diken şeklinde örüldüğünden güvenlik sağlaması açısından emsallerinden ayrıcalıklıdır.
Chain linked fence is the most preferred fence model amount
other types because of its ease of use, being economic and high
durability. In TELSAN we are using corrosion resist hot-dipped
galvanized wires for chain linked fence. 80-100-120-150 and
200cm heights are our standard production, but also, we can
manufacture desired heights. Our machinery is producing chain
linked fence as compact rolls, which gives high advantage in delivery and stock space. Additionally, the top wires were twisted
to become barbs as an extra security.
KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS
ÖZELLIKLER / FEATURES
• Tam eşkenar dörtgen olarak örüldüğünden tel gerildiğinde estetik bir görüntü sağlar.
• Kaliteli Sıcak Daldırma Galvanizli Telden imal edilmiştir.
• PVC Kaplı helezon çit telleri Güneşin UV ışınlarına, kötü
hava şartlarına ve dona karşı dayanıklı saf PVC’den üretilmiştir.
• Beton direk, metal boru ve ağaç kazıklara uygulanabilir.
• Ağaç kazıklara monte etmek için paslanmaz Telsan Çatal
Çivi kullanabilirsiniz.
• Kompakt top istiflemede ve nakliyede 3 Kat avantaj sağlamaktadır.
• An esthetic view comes up when applied, because of real
equilateral parallelogram mesh shapes.
• Manufactured from quality hot-dipped galvanized wire.
• We use new material PVC granules in production of PVC
coated chain linked fences in order to have higher UV Resistance.
• Can be applied on concrete, metal or wooden posts.
• Telsan Fence Staple can be used to apply on wooden posts.
• Compact rolls give 3 times more advantage in delivery
and stock spacing.
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• Konut, site, tatil köyleri
• Housing, buildings,
holiday villages
• Fabrika, depo, fiktif alanlar
vb. yerlerin çevrilmesinde
• Factories, warehouses,
fictive areas etc.

• Spor sahaları, kampüsler, havaalanları
• Sports arenas,
campuses, airports

• Park ve Bahçeler
• Parks and Gardens
• Arsa, arazi, tarla ve
ağaç dikim yerlerinin belirlenmesinde ve güvenliğinin sağlanmasında
• Lands, terrains, fields
and tree planting areas

• Orman ve fidan yetiştirme ve koruma alanları
• Forest seedlings, breeding
and conservation areas.

Askeri sahalar, otoyollar
ile bunların haricinde
fiziki olarak korunması
gereken hertürlü alanın
çitle çevrilerek güvenliğinin sağlanmasında
Military areas, highways
and all other areas
needs to be protected

ÜRÜN ADI
BRAND

GÖZ ARALIĞI
MESH OPENING

TEL KALINLIĞI
WIRE DIAMETER

RULO UZUNLUĞU
ROLL LENGTH

TELSAN Helezon Çit Teli

70x70 mm

2.30 mm

20 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

TELSAN Helezon Çit Teli

70x70 mm

2.70 mm

20 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm
• 200 cm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

TELSAN PVC Kaplı
Helezon Çit Teli

60x60 mm

2.00 / 3.00 mm
2.50 / 3.50 mm

20 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm
• 200 cm

Galvaniz üzeri Yeşil PVC Kaplı Tel
Green PVC Coat over Hot-Dipped Galvanized

YÜKSEKLIK
ROLL HEIGHT

TEL CİNSİ
WIRE TYPE

www.telsan.com.tr
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DÜĞÜMLÜ TARLA ÇİT TELİ
HINGED JOINT FENCE

Ziraatçilikte ve hayvancılıkta kullanılmak üzere tasarlanmış, yatay ve dikey haldeki kaliteli sıcak daldırma galvanizli tellerin birbirlerine çok sıkı düğümlenerek üretilmiş, balık
ağı görünümündeki bir çit telidir. Özellikle orman ve fidan yetiştirme alanları ile çok büyük arazileri, tarlaları ve ekili alanları dış etkenlerden ve domuz gibi yabani hayvanlardan
korumak için idealdir. Zemine yaklaştıkça sıklaşan örgüleri sayesinde, uygulaması yapılan bölgeye küçükbaş hayvanların da girmesi engellenmiş olur. Hayvancılıkta gelişmiş
ülkelerde, sürekli otlatma sistemi uygulayan küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin, bu telin
rahat toplanıp tekrar tekrar uygulanması özelliğinden dolayı tercih ettiği bir üründür.
Ayrıca, göz aralıklarını 15x20 cm dikdörtgenler halinde üreterek bahçe peysajcılığında
ve sera yetiştiriliciğinde bitki tırmandırma teli olarak da kullanılmaktadır. TELSANET
çit telini benzerlerinden ayıran en büyük özelliği ise gergi tellerine ihtiyaç duymadan
ve profesyonel montaj gerektirmeden basitçe uygulama yapılabilmesidir.
Completely designed to be used in animal husbandry and agriculture. Horizontal and
vertical high quality hot-dipped galvanized wires produced by knotting each other
very tight, the wire fence is an appearance in the fishing net. Especially ideal for protection of forests and trees growing areas with very large land and plantations and
crops from wild animals such as boars. Thanks to the ground closer to denser weave,
application will be prevented the entry of small animals. Throughout the world, this is
preferred model especially for sheep - goat breeders.
TELSANET wire fence separating it from similar products by easy application without
the need for professional installation without tensioning wire. It is also used as a garden climbing wire in garden landscaping and greenhouse cultivation by producing
mesh openings as 15x20cm rectangles. The most important feature that separates
the TELSANET wire fence wire from its counterparts is that it can be applied simply
without the need for tension wires and without requiring professional installation.

Telsanet Düğüm Şekli
Telsanet Knot Model
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ÖZELLIKLER / FEATURES
• Paslanmaya karşı kaliteli sıcak daldırma galvanizli telden imal edilmiştir.
• Mukavemeti arttırmak için en altta ve en üstte 2.60mm gergi teli kullanılmıştır.
• Yatay tellerin tamamı gergi teli vazifesi gördüğünden ayrıca gergi teli uygulanması gerekmemektedir.
• Zemine yaklaştıkça göz aralıkları sıklaşan örgü sayesinde küçük boyutlu hayvanların da araziye girişi engellenir.
• Ağaz kazık, boru, metal, beton direklere ve telsanet’e özel Kanatlı Çit Direği
ile uygulanabilir.
• Ağaç kazıklara monte etmek için paslanmaz Telsan Çatal Çivi kullanabilirsiniz.
• Diğer örgü çeşitlerine göre en ekonomik olanıdır.
• Telsanet örme işlemi esnasında gerilmiş oluşundan dolayı montaj sırasında
potluk yapmaz.
• Montajı kolay ve basittir.
• Made from corrosion resistant, high quality hot-dipped galvanized wire.
• The bottom and top 2.60mm guy wire is used to increase tensile strength.
• Since all of the horizontal wire saw wire tension, external guy is not needed
for the tension duty when applied.
• Thanks to the ground closer mesh ranges, fence is blocking the entrance of
the land of small animals.
• Applicable to metal, concrete, wooden posts and spade fence post which is
special for TELSANET.
• You can use stainless Telsan Fence Staple to assemble to the wooden posts.
• It is the most economical compared to other mesh types.
• Is stretched in knitting, does not pot during installation.
• Installation is easy and simple.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS
• Çiftlikler
• Farms

• Park ve Bahçeler
• Parks and Gardens

• Büyük Araziler
• Great Lands

• Devekuşu Çiftlikleri
• Ostrich Farms

• Hayvan Barınakları
• Animal Shelters

• Bitki Tırmandırma Teli
• Plant Escalation Wire

• Sarmaşık Teli
• Ivy Wire

• Hayvanat Bahçeleri
• Zoos

• Orman ve fidan yetiştirme ve koruma alanları
• Forest seedlings, breeding
and conservation areas.

• Tarlalar, Fındık ve Çay
Bahçeleri
• Fields, Hazelnuts and Tea
Gardens

• Meyve ve Sebze Bahçeleri
• Fruit and Vegetable Gardens

• Dikey Bahçe
Uygulamalarında
• Vertical Garden
Applications

• Kurban Satış Alanları
• Animal Slaughtering and Sales Areas
• Otoyol ve Demiryolu
Çevreleri
• Highway and Railway
Environments
Şema 1
Diagram 1

ÜRÜN ADI
BRAND

YATAY TELLER
HORIZONTAL WIRES
2.10 - 2.20 mm

DIKEY TELLER
VERTICAL WIRES
2.00 mm

GERGI TELLERI
TENSION WIRES

GÖZ ARASI
MESH OPENINGS

RULO UZUNLUĞU
ROLL LENGTH

YÜKSEKLIK
ROLL HEIGHT

TEL
WIRE TYPE

2.55 - 2.60 mm

Bknz. Şema 1
Diagram 1

40 m

• 100 cm • 160 cm
• 120 cm • 180 cm
• 140 cm • 200 cm

Sıcak Daldırma
Galvanizli Tel
Hot - Dipped
Galvanized Wire

www.telsan.com.tr
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KAYNAKLI KAFES HASIR
WELDED WIRE MESH

Kafes Hasırları ilk safhasından paketlenmesine kadar tamamen
son teknoloji uygulanarak üretilmektedir. Standartlara uygun
olarak farklı ebat ve ölçülerde yapılan kaynaklı hasır tel birçok
sektörde kullanılır.
From the first stage to the packaging of the welded wire meshes are completely produced by applying the latest technology.
Welded wire mesh made in different sizes and openings according to the standards is used in many sectors.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

ÖZELLIKLER / FEATURES
• Kaynaklı kafes hasırlarımız sıcak daldırma galvanizli ve
siyah teller kullanılarak çeşitli ebat ve göz aralıklarında
üretilmektedir.
• Sıcak daldırma galvanizli tellerden üretilen hasır tellerde
ticari kalite çinko kaplama tercih edilmektedir.
• Ahşap paletlerde 100’er adet olarak paketlenmektedir.
• Standard olarak 100cm x 200cm ebatların haricinde
isteğe bağlı olarak değişik boyutlarda kaynaklı kafes hasırı
üretilebilmektedir.
• Our welded mesh fences are produced in various sizes
and mesh openings by using hot dip galvanized and black
wires.
• Commercial quality zinc coating is preferred for wire
mesh produced from hot-dip galvanized wires.
• It is packed as 100 pieces in wooden pallets.
• In addition to the dimensions of 100cm x 200cm as
standard, welded mesh wire mesh can be produced in
different sizes.
14
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• Kümes Hayvancılığında
• Poultry Fence

• İzolasyon İşlerinde
• Insulation Works

• Dekorasyon İşlerinde
• Decoration

• Çeşitli Kafes İmalatında
• Various Cage Manufacturing

• Kablo Kanalı İmalatında
• Cable Tray Manufacturing

• Depo ve Market Raflarında
• Warehouse and Market Shelves

• Seracılık Alanında
• Greenhouse

• Çeşitli Sanayi Kollarında
• In Various Industries

• Elek ve Filtre İmalatında
• Screen and Filter
Manufacturing

• Gabyon Duvar
• Gabion Wall

• Bahçe Çit Kafes İmalatında
• Garden Fence Cage
Manufacturing

• Reklam ve Pano İmalatında
• Advertising and billboard
manufacturing

SİYAH KAFES HASIR / BLACK WELDED MESH
GÖZ ARALIĞI
MESH OPENING

TEL KALINLIĞI
WIRE DIAMETER

EBAT
DIMENSIONS

19 x 19 mm

2.00 mm

19 x 19 mm

2.00 mm

100 x 200 cm

25 x 25 mm

2.20 mm

100 x 200 cm

70 x 200 cm

30 x 30 mm

3.00 mm

100 x 200 cm

50 x 50 mm

3.00 mm

100 x 200 cm

50 x 50 mm

4.00 mm

100 x 200 cm

GALVANİZLİ KAFES HASIR / GALVANIZED WELDED MESH
GÖZ ARALIĞI
MESH OPENING

TEL KALINLIĞI
WIRE DIAMETER

EBAT
DIMENSIONS

19 x 19 mm

2.00 mm

100 x 200 cm

25 x 25 mm

2.20 mm

100 x 200 cm

30 x 30 mm

2.60 mm

100 x 200 cm

30 x 30 mm

3.00 mm

100 x 200 cm

50 x 50 mm

3.00 mm

100 x 200 cm

50 x 50 mm

3.00 mm

120 x 240 cm

50 x 50 mm

3.60 mm

100 x 200 cm

50 x 50 mm

3.60 mm

120 x 240 cm

50 x 50 mm

4.00 mm

100 x 200 cm

50 x 50 mm

4.00 mm

120 x 240 cm
www.telsan.com.tr

15

Çit telinde azami güvenlik ve sağlamlığın yanı sıra özellikle estetik görüntüye önem verilmek istenilen yerlerde tercih edilen
ithal bir ürünümüzdür. Sertleştirilmiş galvanizli telin birbirlerine
kaynak yapılarak elde edilen bu ürünümüz uzun ömürlü olması
için kaynaklama işleminden sonra PVC ile kaplanmıştır. Kaplama yapılan PVC, UV ışınlarına ve kötü hava şartlarına karşı
son derece dayanıklıdır. Timsah marka Crocodile Dekor telin en
büyük özelliği, kaynağı yapılan yatay teller ve gergi tellerinin
imalat esnasında ondüleli (dalgalı) hale getirilerek preslenmesi
ve çit telinin daha mukavemetli olmasıdır.

PVC KAPLI PUNTA
KAYNAKLI DEKOR TEL
HOLLAND WIRE

These imported goods are not only for maximum safety and durability but also for the importance of esthetic image location
needed. This product is obtained by welded hardened galvanized
wire, after the welding process the product covered with PVC for
longevity. The coating PVC is extremely resistant to the Sun’s UV
rays and bad weather conditions. The biggest feature of the Holland wire fence, horizontal tension wires bumped (waved) during
the manufacture and made the fence more resistant.
ÖZELLIKLER / FEATURES
• Güneş ışınlarına ve hava şartlarına karşı son derece dayanıklıdır.
• Darbelere karşı mukavemeti arttırmak için dekor çit tellerinde en üst ve altta çift gergi telleri kullanılmıştır.
• Genelde bu çeşit ithal tellerin üretiminde siyah tavlı tel kullanılmasına rağmen, Timsah marka Crocodile Dekor Çit Teli
galvanizli telden üretilmiş olup, kaynaklandıktan sonra PVC
kaplanmıştır
• 25’er metrelik rulolar halinde satışa sunulmuştur.
• Montajı son derece basittir ve gergi teli gerektirmez.
• Renk RAL6005 (Koyu Yeşil).
• It is extremely resistant to sunlight and weather conditions.
• The double tension wires at the top and bottom Holland
Wire fence is used to improve impact resistance.
• Despite black annealed wire used in this kind of imported
wire, we use galvanized wire in our Holland Wires, and PVC
coated after welding.
• Rolls are 25m long.
• Installation is simple and does not require tension wire.
• Color: RAL6005 (Dark Green).
16
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KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS
• Spor sahaları, kampüsler, havaalanları
• Sports arenas,
campuses, airports

• Konut, site, tatil köyleri
• Housing, buildings,
holiday villages
• Fabrika, depo, fiktif alanlar
vb. yerlerin çevrilmesinde
• Factories, warehouses,
fictive areas etc.

ÜRÜN ADI
BRAND

• Kafes ve Kümes İmalatında
• Cage and poultry House
Construction
• Arsa, arazi, tarla ve
ağaç dikim yerlerinin belirlenmesinde ve güvenliğinin sağlanmasında
• Lands, terrains, fields
and tree planting areas

• Orman ve fidan yetiştirme ve koruma alanları
• Forest seedlings, breeding
and conservation areas.

GÖZ ARALIĞI
MESH OPENING

TEL KALINLIĞI
WIRE DIAMETER

RULO UZUNLUĞU
ROLL LENGTH

50 x 50 mm

2.10 mm

25 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm

İçi Galvanizli Telden Kaynaklama Sonrası PVC Kaplama
PVC Coated After Welding Galvanized Wire

50 x 50 mm

2.50 mm

25 m

• 100 cm
• 120 cm

• 150 cm
• 200 cm

İçi Galvanizli Telden Kaynaklama Sonrası PVC Kaplama
PVC Coated After Welding Galvanized Wire

www.timsahmarka.com

YÜKSEKLIK
ROLL HEIGHT

Askeri sahalar, otoyollar
ile bunların haricinde
fiziki olarak korunması
gereken hertürlü alanın
çitle çevrilerek güvenliğinin sağlanmasında
Military areas, highways
and all other areas
needs to be protected

TEL KAPLAMA
WIRE TYPE

www.telsan.com.tr
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PUNTA KAYNAKLI TELLER
WELDED MESH FENCE

Timsah marka Crocodile, sertleştirilmiş tellerin kare şeklinde
kaynaklanmasıyla üretilmiştir. İthal olan bu ürünümüz iki kaplama alternatifi ile satışa sunulmuştur. İlki kaynaklanma işleminden sonra UV ışınlarına ve dona karşı dayanıklı kaliteli PVC ile
kaplanmıştır. Diğer ürünümüzde ise tel, eritilmiş çinkoya daldırma usulüyle galvanize edilmiştir. Emsallerinin aksine kaynaklama işleminden sonra galvanizleme yöntemi sayesinde, kaynak
yerleri tamamen galvaniz ile kaplanıp paslanma ve korozyon
riski tamamen önlenmiştir.
It is manufactured by welding a square from hardened wires.
This imported product is being sold by two alternative finishes.
First is, after the welding process mesh is coated with UV and
frost resistant quality PVC. In our other product welded wires
are dipped in to melted zinc galvanize. Unlike its peers thanks
to galvanizing method of after welding process, the welding points are completely galvanized and closed to prevent rust and
corrosion risk.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS
• Asansör ve merdiven boşluklarında güvenlik amacıyla
• For safety purposes in elevator and stairways

• Hayvancılık, tarım,
• Livestock, agriculture
İnşaat ve sanayinin ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarında
Construction and industry in several areas.

PVC KAPLI PUNTA KAYNAKLI TELLER TEKNİK
DETAYLARI / PVC SPECIFICATIONS
GÖZ ARALIĞI TEL KALINLIĞI RULO UZUNLUĞU YÜKSEKLIK
MESH OPENING WIRE DIAMETER ROLL LENGTH ROLL HEIGHT

ÖZELLIKLER / FEATURES
• 25’er metrelik rulolar halinde satışa sunulmuştur.
• Galvanizli punta kaynaklı teller kaynaklanma işleminden
sonra sıcak daldırma usulü ile çinko kaplanmıştır.
• PVC kaplı kaynaklı teller RAL6005 (koyu yeşil) renktedir.
• Montaj için Kanatlı Çit Direği kullanabilirsiniz.
• Rolls are 25meter long.
• Welded wires are dipped in to melted zinc galvanize for
hot-dipped galvanization.
• PVC coated welded meshes are RAL6005 (Dark Green)
color.
• Can be used Spade Metal Posts for the applications.
18
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10.6 x 10.6 mm

0.90 mm

25 m

12.7 x 12.7 mm

1.05 mm

25 m

12.7 x 12.7 mm

1.30 mm

25 m

16 x 16 mm
16 x 16 mm

1.15 mm
1.30 mm

25 m
25 m

19 x 19 mm

1.30 mm

25 m

25 x 25 mm

1.70 mm

25 m

www.timsahmarka.com

100 cm
100 cm
120 cm
150 cm
100 cm
120 cm
150 cm
100 cm
100 cm
100 cm
120 cm
150 cm
100 cm
120 cm
150 cm

TEL CİNSİ
WIRE TYPE
Kaynaklama Sonrası
PVC Kaplama
PVC Coating After Welding
Kaynaklama Sonrası
PVC Kaplama
PVC Coating After Welding
Kaynaklama Sonrası
PVC Kaplama
PVC Coating After Welding
Kaynaklama Sonrası
PVC Kaplama
PVC Coating After Welding
Kaynaklama Sonrası
PVC Kaplama
PVC Coating After Welding
Kaynaklama Sonrası
PVC Kaplama
PVC Coating After Welding
Kaynaklama Sonrası
PVC Kaplama
PVC Coating After Welding

• Kafes ve Kümes İmalatında
• Cage and poultry House Construction

GALVANİZ KAPLI PUNTA KAYNAKLI TELLER TEKNİK
DETAYLARI / GALVANIZED SPECIFICATIONS
GÖZ ARALIĞI TEL KALINLIĞI RULO UZUNLUĞU YÜKSEKLIK
MESH OPENING WIRE DIAMETER ROLL LENGTH ROLL HEIGHT

TEL CİNSİ
WIRE TYPE
Kaynaklama Sonrası
Galvaniz Kaplama
Hot-Dipped Galvanized
Coating After Welding
Kaynaklama Sonrası
Galvaniz Kaplama
Hot-Dipped Galvanized
Coating After Welding

10.6 x 10.6 mm

0.90 mm

25 m

100 cm

12.7 x 12.7 mm

1.05 mm

25 m

100 cm
120 cm
150 cm

16 x 16 mm

1.05 mm

25 m

100 cm

Kaynaklama Sonrası
Galvaniz Kaplama
Hot-Dipped Galvanized
Coating After Welding

19 x 19 mm

1.10 mm

25 m

100 cm
120 cm
150 cm

Kaynaklama Sonrası
Galvaniz Kaplama
Hot-Dipped Galvanized
Coating After Welding

19 x 19 mm

1.40 mm

25 m

100 cm

25 x 25 mm

1.60 mm

25 m

100 cm
150 cm

Kaynaklama Sonrası
Galvaniz Kaplama
Hot-Dipped Galvanized
Coating After Welding
Kaynaklama Sonrası
Galvaniz Kaplama
Hot-Dipped Galvanized
Coating After Welding

www.telsan.com.tr
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DİKENLİ TEL
BARBED WIRE

Kaliteli sıcak daldırma galvanizli telden imal edilmiştir. İmalatlarımızdan pıtrak ve çiftinek markalı dikenli teller ters büküm
olarak üretilmiştir. Büküm yapılan hat teline sivri ve muntazam
dikenlerin, dört kez burularak sarılmış olması, zaman içinde
veya uygulama esnasında dikenlerin gevşeyerek bozulmasına
ve dökülmesine engel olur. Kirpi marka dikenli tel ise klasik konvansiyonel örgü sistemi ile imal edilmiştir.
Barbed wires are made from quality hot-dipped galvanized wires. Pıtrak and Çiftinek brand barbed wires are manufactured
with reverse twist type. The barbs were fixed by four twist to
their location on line wires and this makes them durable and
stable during application processes and against time. On the
other hand, Kirpi brand barbed wires were manufactured by
classic conventional weaving method.
KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

ÖZELLIKLER / FEATURES
• Sıcak Daldırma Galvanizli Telden Üretilmektedir.

• Arazi, arsa ve tarlaların güvenliğinin sağlanmasında
• In fields, farms and lands to maintain security

• Ağaç ve fidan dikim yerlerinin ve ihtiyaç duyulan benzeri
alanların dış etkenlerden korunmasında
• In tree or bush planting ares to protect from external factors

• Hayvancılık, tarım,
• Livestock, agriculture

• Büyük Araziler
• Great Lands

• Tek başına bir kaç sıra hat teli halinde çekilerek ekonomik olarak güvenlik sağlanabilir.
• Örgülü çit tellerinin altına yada üstüne çekilerek ilave
koruma oluşturulabilir.
• Montaj için Kanatlı Çit Direği kullanabilirsiniz.
• Ağaç kazıklara monte etmek için paslanmaz Telsan Çatal Çivi kullanabilirsiniz.

HAT TELI KALINLIĞI
LINE WIRE DIAMETER

DIKEN TELI KALINLIĞI
BARB WIRE DIAMETER

DIKEN ARASI
BARB SPACING

• Barbed wire can be applied as several lines and can be
used by itself as an economic solution.

1.60 mm

1.50 mm

10 cm

• Barbed wire can be applied to top or bottom lines of
mesh fences as an extra security level.

1.40 mm

1.40 mm

2.30 - 2.40 mm
1.80 mm

• Manufactured from hot-dipped galvanized wire.

• Telsan Spade Metal Posts can be used in applications.
• Telsan Fence Staple can be used to fix barbed wires to
wooden posts.
20
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10 cm

ÜRÜN ADI
BRAND

UZUNLUK
ROLL LENGTH

DIKEN ŞEKLI
BARB TYPE

TEL CINSI
WIRE TYPE

• 50 m
• 125 m
• 250 m

Ters Büküm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

10 cm

• 125 m
• 250 m

Ters Büküm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

1.80 - 1.90 mm

10 cm

• 200 m

Konvensiyonel
Büküm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire

1.80 mm

10 cm

• 200 m

Konvensiyonel
Büküm

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire
www.telsan.com.tr
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TAVLI TEL
ANNEALED WIRE

PVC KAPLI TEL
PVC COATED WIRE

SAE 1006 kalite filmaşin kullanılarak elektrikli tav ocaklarında titizlikle üretilmiştir. Bu tip ocaklarda tavlanmış olması kangalın bütün
bölgelerinin homojen yumuşaklıkta olmasını sağlamaktadır.
Manufactured from SAE 1006 quality wire rods in electric annealing
furnace. Wire coils are homogeneously soft because of the annealing
process in electric annealing furnaces.
Fabrikamızın üretimi bu ürün, bağcılık, seracılık ve tel örme başta
olmak üzere bir çok alanda kullanılmakta olup UV ışınlarına karşı
dayanıklı çok kaliteli PVC ile ekstrüzyon sistemi ile kaplanmıştır. Bu
ürünümüzde PVC kaplama öncesinde Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
kullanılmaktadır.

ÖZELLIKLER / FEATURES
• SAE 1006 Kalite Filmaşinden
• SAE 1006 Quality Wire Rod

ÖZELLIKLER / FEATURES
• Güneşin UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı dayanıklılığı
arttırılmış kaliteli PVC Granül kullanılarak imal edilmiştir.
• Beyaz ve Yeşil olmak üzere 2 ayrı renkte üretilmektedir.
• PVC kalitesi ve esnekliği ile tel örme için en ideal özelliktedir.
• Made using improved quality PVC granules that resistance to
Sun’s UV rays and weather conditions.
• Produced in two different colors, white and green.
• PVC quality and flexibility are the ideal property for mesh weaving.

Rozet sargılı kangallar perakende satışlarda istenilen yerden kolayca
bölünmesi, imalatta kullanım esnasında da takılmama ve dolaşmama özelliğinden dolayı tercih edilmektedir.
Our factory’s manufacture this good are used in vineyards, greenhouses and in many fields especially mesh weaving. And its coated
with high-quality UV-Resistant PVC by extrusion system. Hot-Dipped
Galvanized wires used in these products under the PVC Coatings.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS
• İnşaat sektöründe demir bağlamada
• Wire tying in construction areas

Rosette wound coils easily split up from any place in the retail sales,
and hard to embranglement in the weaving mesh machines.

• Kağıt sanayi ve ambalaj sektöründe
• Paper industry and packaging sectors
• Hurdacılıkta ve çeşitli sanayi kollarında
• Scrapyards and various industries
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MINIMUM AKMA SINIRI
MINIMUM YIELD POINT

MINIMUM ÇEKME KUVVETI
MINIMUM TENSILE STRENGTH

MINIMUM KOMPA UZAMASI
MINIMUM ELONGATION

TEL KALINLIĞI
WIRE DIAMETER

KANGAL AĞIRLIĞI
COIL WEIGHT

400 N/mm2

450-500 N/mm2

36 - 38 %

1.20 - 4.00 mm

20 - 35 kg

TELSAN Tel Mamülleri

• Bağcılık, seracılık ve diğer tarım alanlarında
• Viticulture, greenhouses and other agricultural areas
• Çit telleri imalatında
• In the manufacture of wire fencing
• Dekorasyon ve inşaat sektöründe ve sanayinin çeşitli kollarında
• Decoration and construction industry and various branches of industry

İÇ TEL KALINLIĞI
INNER WIRE DIAMETER

PVC KAPLI KALINLIĞI
PVC COATED DIAMETER

RENK
COLOR

SARGI ŞEKLI
WINDING TYPE

TEL
WIRE TYPE

1.50 mm

2.50 mm

Yeşil / Green

Rozet Sargı / Rosette Winding

Galvanizli Tel Üzerine Kaplama
Coating Over Galvanized Wire

2.00 mm

3.00 mm

Beyaz - Yeşil / White - Green

Sıra - Rozet Sargı
Series - Rosette Winding

Galvanizli Tel Üzerine Kaplama
Coating Over Galvanized Wire

2.50 mm

3.50 mm

Yeşil / Green

Rozet Sargı / Rosette Winding

Galvanizli Tel Üzerine Kaplama
Coating Over Galvanized Wire
www.telsan.com.tr
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KANATLI ÇİT DİREĞİ
SPADE METAL FENCE POST

ÖZELLIKLER / FEATURES
• Emsallerine göre ekonomiktir.
• Doğayla uyum için yeşil renktedir.
• Ham demir kütükten imal edilmiştir.
• Özel profil şekli sayesinde mukavemeti yüksektir.
• Düğmeleri telin montajını, hizalanmasını ve sabitlenmesini kolaylaştırır.
• Alt kısmında bulunan kanatlar saplandığı yerde sağlamca tutunmasını sağlar.
• They are economical compared to their peers.
• Green color for harmony with nature.
• Made of raw iron billet.
• Due to its special profile shape, its strength is high.
• The buttons make it easy to install, align and fix the wire.
• The lower part of the wings ensure that they hold firmly in place
KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS
• Kaynaklı Rulo Teller
• Welded coil wires

• Düz Teller
• Line Wires

• PETEK Tarla Telleri
• PETEK Field Wires

• Dikenli Teller
• Barbed Wire

• Telsanet Düğümlü Çit Telleri
• Telsanet Knotted Fence Wires
ET KALINLIĞI
THICKNESS

PROFIL GENIŞLIĞI
PROFILE WIDTH

170 cm

3.0 mm

28 mm - 32 mm

24
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3.0 mm

Tellerin montajında kullanılmaktadır.
Demir kütükten özel profil şekli
ile imal edilmiş olup mukavemeti
yüksektir. Alt kısmında bulunan
kanadı sayesinde saplandığı yerden
çıkarılması güçleşir. Yüzeyindeki
düğmeleri sayesinde telin sabitlenmesi
sağlanır. Direkler açılan çukurlara
beton atılarak sabitleme yapılmakla
birlikte direk toprağa çakma usulüyle
de basitçe uygulanabilir.
Used in the assembly of wires. It is
manufactured from iron log with
special profile shape and it has high
strength. It is difficult to remove it
from where it is stuck thanks to its
lower wing. Thanks to the buttons on
the surface, the wire is secured. The
poles can be applied to the pits easily
by applying concrete to the pit and by
direct pitting.

Dikenli tel ve diğer tel ürünlerini ahşap kazıklara sabitlemek için
kullanılmaktadır. Bu ürünlerin sabitlenmesinde kullanılan klasik inşaat çivilerinin paslanmasıyla hoş olmayan görüntüyü engellemek
için tercih edilmektedir. Paslanmaya karşı sıcak daldırma usulü ile
galvanizlenmiştir.
Fence Staple used to secure barbed wire and other wire products
to the wooden posts. The corrosion of the classic construction nails
occurs unpleasant images, this product used to avoid these unpleasant images. It was galvanized against corrosion by hot dip method.
ÖZELLIKLER / FEATURES
• Sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmiştir.
• 25 KG’lık koliler halinde paketlenmektedir.
• Galvanized by hot-dipped galvanization method.
• Packed by 25kg boxes.

Post Mounting Tool
• Dikenli tellerin ve çit tellerinin ağaç kazıklara montajında
• In the assembly of barbed wires and mesh fences to wooden posts.
• Bağcılık ve seracılıkta
• Viticulture and Greenhouses

YÜKSEKLIK
HEIGHT

200 cm

ÇATAL ÇİVİ
FENCE STAPLE

28 mm - 32 mm

• İzolasyon ve dekorasyon işlerinde
• Insulation and Decoration
• Sanayinin çeşitli kollarında
• In various branches of industry

TEL KALINLIĞI
THICKNESS

PAKET
PACK

TEL KAPLAMA
WIRE TYPE

3.20 mm

25 kg

Sıcak Daldırma Galvanizli Tel
Hot - Dipped Galvanized Wire
www.telsan.com.tr

25

yıllık TELSAN kalitesi
güvencesi sizinle
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