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Firmamız 2008 yılında ATİKTEL TEL ÖRGÜ olarak 
faaliyete başlamış ve 2014 yılından itibaren ATİKTEL 
MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Uygun fiyatta kaliteli üretim ile kaliteli
hizmet vermeyi ilke edinmiş olan firmamız müşteri 
memnuniyetine önem vermektedir. Müşteri ile olan 
dialog ve satış sonrası her türlü bilgilendirme ATİK TEL 
için üretim ve montaj kalitesi kadar önemli bir başka 
ilkedir. Bu yüzden de siparişten montaj teslimatına 
kadar geçen sürede müşterinin istek ve beklentilerine 
büyük özen gösterilir. Firmamız dünyadaki sektörel 
gelişmeleri yakından takip etmekte olup, istenen 
kalite standartlarında imalat yapmaktadır.

Our company started its activities in 2008 as ATİKTEL TEL ÖRGÜ 
and since 2014 ATİKTEL MAKİNA SAN. AND TRADE. LTD. Sti. 
continues its activities. Our company which has adopted the 
principle of providing quality services with high quality produc-
tion at an affordable price gives importance to customer satis-
faction. The dialogue with the customer and all kinds of infor-
mation after sales is another important principle for ATİK TEL. 
For this reason, the customer’s demands and expectations are 
taken care of from the order to the delivery of the assembly. Our 
company closely follows the sectoral developments in the world 
and makes manufacturing in the desired quality standards.

HAKKIMIZDA

ABOUT US
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Panel Çit  
Gabion Sepet  
Çelik Hasır  
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Raf Teli

Wire Mesh
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Gabion Basket
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Special Size Wire Mesh
Shelf Wire
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ÜRETİM VE HİZMET YELPAZEMİZ

PRODUCTION AND SERVICE RANGE
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H A S I R  T E L  /  W I R E  M E S H



HASIR TEL / WIRE MESH (5X5)

5 cm

3.00 mm
3.60 mm
4.00 mm
5.00 mm
6.00 mm

5 
cm

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

50x50 mm

3.00 mm
3.60 mm
4.00 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm

5.00 mm
6.00 mm

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebil-
mektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak 
tekniği ile üretilir. Yüksek güvenlik çitlerinde, fabrika 
ve inşaat yapılan alanlar ve temellerde, ülke sınırlarında, 
hayvan kafeslerinde, çocuk parklarında, tarım alan-
larında, spor saha alanlarında, raf sistemlerinde, yük 
taşıma araçlarında, bahçe duvar korkulukları, asansör 
boşluklarında, masa-sandalye ve sehpa gibi malzeme-
lerin yapımında hasır tel tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. It is generally used in 
racking systems. It is preferred for the production of 
high-security fences, factory and construction 
areas and foundations, country borders, animal cages, 
children’s parks, agricultural areas, sports fields and 
arenas, racking systems, transport vehicles, garden 
Wall Railings, Elevator Shafts.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
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GEÇİCİ ÇİT PANELİ / TEMPORARY FENCE PANEL

Galvanizli kaynak mesh temp çit tedarik ediyoruz. 
Bu ürünler inşaat alanlarına içeri girmeyi önlemek 
amacı ile kullanılır. Modüler olarak kullanıldığı İçin 
inşaat ya da organizasyon gittikten sonra sökülüp 
tekrar kullanıldığı İçin geçici çit teli adını almıştır. 
Profil çerçevesi ile beraber çiftlik ve arazi etraflarında 
çevre teli olarak da kullanımı yaygındır. Özel ölçülerde
imal edilir.

We supply galvanized welded mesh temporary fences. 
These fences are used to prevent entry into construc-
tion sites. The product is called temporary fence wire 
because it is modular and it can be dismantled and 
reused after the construction or organization leave 
the site. Along with the profile frame, it is also widely 
used as a perimeter wire around the farm and land.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

50x258 mm

2.10 mm
3.20 mm

181X341.8 cm 

Özel Ölçü/ 
Custom Size

www.atiktel .com6

5 cm

25
.8

 c
m

2.10 mm

3.20 mm



GEÇİCİ ÇİT PANELİ / TEMPORARY FENCE PANEL
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3D PANEL ÇİT / 3D PANEL FENCE

3D paneller güçlendirilmiş yapısı ve büküm yerlerinde 8 
mm tel kullanılması ile mukavemeti arttırılarak yurtdışın-
da double çit tellerine muadil olarak kullanılmaktadır. 
Ham siyah malzemeden üretilen bu ürün, müşteri 
talebine göre, elektrostatik fırın boyalı, sıcak daldırma
galvanizli olarak kaplama işlemine tabi tutulur.  Villa
etrafı çevirme, yol kenarları çevirme ve çevre güven-
lik teli olarak kullanılır. Plaka ölçüleri 181 cm x 344 cm 
olarak hazırlanır ve bu ölçüler talebe göre değiştirile-
bilir.

3D panels are used as a substitute for double fence 
wires abroad by increasing their strength with their 
reinforced structure and the use of 8 mm wire at the 
bending points. This product can be manufactured as 
raw black without paint and it can also be coated with 
electrostatic oven paint or hot-dip galvanized accord-
ing to customer request. The product can be used as 
a villa enclosure, roadside enclosure and perimeter 
security wire. Plate dimensions are prepared as 181 
cm x 344 cm and these dimensions can be changed 
according to request.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

Özel Ölçü/ 
Custom Size

8.00 mm
4.00 mm

181X344 cm
 
Özel Ölçü/ 
Custom Size

www.atiktel .com8



VİLLA KAPISI VE KÖPEK KULUBESİ KAPISI /
VILLA GATE / DOGE GATE

5 cm

3.00 mm
4.00 mm
5.00 mm
6.00 mm

5 
cm

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

50x50 mm

3.00 mm
4.00 mm
5.00 mm
6.00 mm

100x200 cm 
120X200 cm 
150x200 cm

200x600 cm

Villa kapıları ve köpek kulübesi kapıları müşteri 
tarafından ölçüleri verilerek imalata başlar. İçinde 
kullanılan teller genellikle 5x5 cm göz aralığında 3 mm
tel çapındadır. Malzeme seçimi kullanılacağı yer ve 
iklime göre değişiklik gösterir. Ral6005, ral7016 ya 
da sıcak daldırma galvanizli olarak imalat yapılır.  
Bahçe kapısı olarak da kullanımı vardır.

Manufacturing of the villa doors and kennel doors 
is initiated by the customer by providing their meas-
urements. The wires used in it are generally 3 mm in 
diameter with a 5x5 cm mesh. The choice of material 
varies according to the place and climate where it will 
be used. It can be manufactured as ral6005, ral7016 
or hot-dip galvanized.  It can also be used as a gar-
den gate. Custom size products are manufactured on 
request.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
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Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

10x10 mm

3.00 mm

100x200 cm 

120X240 cm 

150x200 cm

200x600 cm

www.atiktel .com10

HASIR TEL / WIRE MESH (1X1)

1 cm

3.00 mm

1 
cm

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebil-
mektedir. Yüksek mukavamet punta kaynak tekniği ile 
üretilir.Sandelye yapımında ve  hayvan kafeslerinde 
kullanımı uygundur.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. Manufactured with 
high strength spot welding technique. It is suitable 
for use in chair making and animal cages.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES



HASIR TEL / WIRE MESH (2X1)
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1 cm

2.20 mm
2.50 mm

2 
cm

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebil-
mektedir. Genel olarak hayvan kafeslerinde kullanılır. 
Yumurta üreticileri tarafından tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. Mainly used in animal 
cages. Mostly preferred by egg producers.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

20x10 mm

2.20 mm
2.60 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm



HASIR TEL / WIRE MESH (2X2)

2 cm

2 
cm

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebil-
mektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak 
tekniği ile üretilir. Hayvan kafeslerinde, tarım alan-
larında, raf sistemlerinde kullanımı tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. It is generally used in 
racking systems. It is preferred to be used in animal 
cages, agricultural areas and racking systems.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

20x20 mm

2.20 mm
2.50 mm
3.00 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm

2.20 mm
2.50 mm
3.00 mm

www.atiktel .com12



HASIR TEL / WIRE MESH (3X1)

1 cm

2.50 mm
3.00 mm

3 
cm

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebil-
mektedir. Bıldırcın teli olarak kullanılmaktadır.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. It is used as a quail 
wire.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

30x10 mm

2.50 mm
3.00 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm
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HASIR TEL / WIRE MESH (3X3)

3 cm

3 
cm

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebil-
mektedir. Tarım alanlarında kullanılır.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. It is used in agricul-
tural fields.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

30x30 mm

2.50 mm
3.00 mm
3.60 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm

2.50 mm
3.00 mm
3.60 mm

www.atiktel .com14



HASIR TEL / WIRE MESH (4X4)

4 cm

2.00 mm
3.00 mm
4.00 mm

4
 c

m

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebil-
mektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak 
tekniği ile üretilir. Yüksek güvenlik çitlerinde, fabrika 
ve inşaat yapılan alanlar ve temellerde, ülke sınır-
larında, hayvan kafeslerinde, çocuk parklarında, tarım 
alanlarında, spor saha alanlarında, raf sistemlerinde, 
yük taşıma araçlarında, bahçe duvar korkulukları, 
asansör boşluklarında tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. It is generally used 
in racking systems. It is preferred for the production 
of high-security fences, factory and construction ar-
eas and foundations, country borders, animal cages, 
children’s parks, agricultural areas, sports fields and 
arenas, racking systems, transport vehicles, garden 
wall railings, elevator shafts.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

30x30 mm

2.00 mm
3.00 mm
4.00 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm
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KUŞ TELİ / BILDIRCIN TELİ /
BIRD WIRE / QUALITY WIRE (5X1 )

1 cm

5 
cm

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebil-
mektedir. Hayvan kafeslerinde ve bıldırcın teli olarak 
kullanılır.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. It is used in animal 
cages and as quail wire.
 

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

50x10 mm

2.50 mm
3.00 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm

2.50 mm
3.00 mm

www.atiktel .com16



BARİYER TELİ / GÜVENLİK TELİ  /
BARRIER WIRE / SAFETY WIRE (5X2)

Endüstri ve sanayi bölgelerinde  depo alanı olarak 
kullanılır. Kimyasal tesislerinde  kimya ürünleri ve atık 
alanları belirlemek için kullanılır.

The product is used as a warehouse area in industrial 
zones. It is used to designate chemical products and 
waste areas located in chemical plants.

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

50x20 mm

2.50 mm
3.00 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm

2 cm

5 
cm

2.50 mm
3.00 mm

17www.atiktel .com

ÖZELLİKLERİ / FEATURES



ÇİT HASIRI / BAHÇE ÇİTİ /
FENCE WIRE / GARDEN FENCE (15X5)

5 cm

15
 c

m
Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebil-
mektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak 
tekniği ile üretilir. Fabrika ve inşaat yapılan alanlar 
ve temellerde, çocuk parklarında, tarım alanlarında, 
bahçe duvar korkulukları tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. It is generally used 
in racking systems. It is preferred in factory and con-
struction areas and foundations, playgrounds, agri-
cultural areas and garden wall railings.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

150x50 mm

3.00 mm
4.00 mm
5.00 mm
6.00 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm

3.00 mm
4.00 mm
5.00 mm
6.00 mm

www.atiktel .com18



HASIR TEL / DEPO VE RAF TELİ  /
WIRE MESH / TANK AND SHELF WIRE (10X2)

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretile-
bilmektedir. Raf sistemlerinde yaygın olarak kullanıl-
maktadır.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. It is widespread used 
in rack systems.

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

1000x20 mm

3.00 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm

2 
cm

10 cm

3.00 mm

19www.atiktel .com

ÖZELLİKLERİ / FEATURES



DESTEK SAÇLI RAF TELİ /
SUPPORT SHELF WIRE

Raf teli perakende satış, ticari depolama, stok oluşturma 
ve evsel düzenlemeler dahil olmak üzere çok çeşitli 
fonksiyonlara yönelik bir depolama çözümüdür. Farklı 
sektörlerden gelen farklı müşteriler için raf teli ortak 
seçim olabilir. Bunun sebebi raf tellerinin hafif olması 
ve çok farklı büyüklüklerde satın alınabilmesidir. Özel 
üretim yapılabilir.

Racking wire is a storage solution for various func-
tions, including retail, commercial storage, stock 
building and domestic arrangement. Racking wire 
can be a common choice for different customers 
from different industries. The reason for this is that 
the racking wires are light and can be purchased in 
many different sizes. Customized manufacturing is 
available.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

www.atiktel .com20



Y Ü K S E K  G Ü V E N L İ K  Ç İ T İ  / 
H I G H  S E C U R I T Y  F E N C E



2 cm

10
 c

m

3.00 mm

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebil-
mektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak 
tekniği ile üretilir. Gabion sepet yapımında, yüksek 
güvenlik çitlerinde, fabrika ve İnşaat yapılan alanlarda 
tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. It is generally used 
in racking systems. It is preferred in manufacturing 
gabion basket wires, high-security fences, factory and 
construction areas.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ / HIGH SECURITY FENCEWIRE (2X10)

www.atiktel .com22

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

100x20 mm

3.00 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm



YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ / HIGH SECURITY FENCEWIRE (1X10)

1
cm

3.40 mm
4.20 mm

10
 c

m
Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

10x100 mm

3.40 mm
4.20 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebil-
mektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak 
tekniği ile üretilir. Yüksek güvenlik çitlerinde tercih 
edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. It is generally used 
in racking systems. It is preferred in high security 
fences.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

23www.atiktel .com



P A N E L  Ç İ T  T E L  /  P A N E L
F E N C E  W I R E



PANEL ÇİT TEL / PANEL FENCE WIRE (5X15)

Boyalı ve isteğe bağlı galvanizli olarak üretilebilmekte-
dir. Panel tellerimiz yüksek kalite punta kaynak tekniği 
ile üretilir. Bahçe duvar korkulukları çocuk parkların-
da, tarım alanlarında, spor saha alanlarında tercih 
edilir.

It can be produced as painted and optionally galva-
nized. Our panel fence wires are manufactured by 
high quality spot welding technique. It is preferred in 
garden wall railings, playgrounds, agricultural areas, 
sports fields and arenas.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

5 cm

3.80 mm
4.00 mm
4.20 mm
4.50 mm
5.00 mm

15
 c

m

25www.atiktel .com

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

50x150 mm

3.80 mm
4.00 mm
4.20 mm
4.50 mm
5.00 mm

75x250 cm
100x250 cm 
120x250 cm
150x250 cm
200x250 cm

200x250 cm



EKONOMİK PANEL ÇİT TELİ /
ECONOMIC PANEL FENCE WIRE (6X18)

Boyalı ve isteğe bağlı galvanizli olarak üretilebilmekte-
dir. Panel tellerimiz yüksek kalite punta kaynak tekniği 
ile üretilir. Bahçe duvar korkulukları çocuk parkların-
da, tarım alanlarında, spor saha alanlarında tercih 
edilir.

It can be produced as painted and optionally galva-
nized. Our panel fence wires are manufactured by 
high quality spot welding technique. It is preferred in 
garden wall railings, playgrounds, agricultural areas, 
sports fields and arenas.

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

60x180 mm

3.80 mm
4.00 mm
4.20 mm
4.50 mm
5.00 mm

75x250 cm
100x250 cm 
120x250 cm
150x250 cm
200x250 cm

200x250 cm

6 cm

3.80 mm
4.00 mm
4.20 mm
4.50 mm
5.00 mm

18
 c

m

www.atiktel .com26

ÖZELLİKLERİ / FEATURES



PROFİL DİREK / POLE PROFILE

Boyalı ve isteğe bağlı galvanizli olarak üretilebilmek-
tedir. Panel telleri birbirine yardımcı ekipmanlar ile 
birleştirmek amacıyla profil direkler tercih edilmektedir.

It can be produced as painted and optionally 
galvanized. Pole profiles are preferred to connect
the panel wires with auxiliary equipment.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

50 cm

75 cm

100 cm

120 cm

150 cm 

200 cm

250 cm

27www.atiktel .com



Ö R G Ü  T E L  /  O U R  W I R E 
F E N C E



ÖRGÜ TEL / OUR WIRE FENCE (5X5)

5 cm

2.50 mm

5 
cm

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

50x50 mm

2.50 mm

10 m
20 m

20 m

Galvanizli olarak üretilebilmektedir. Örgü tellerimiz 
yüksek kalite tam otomatik çit makinaları ile rulo top 
olarak 20 metre olacak şekilde üretilir. Ülke sınırların-
da, hayvan kafeslerinde, çocuk parklarında, tarım 
alanlarında, spor saha alanlarında, bahçe duvar 
korkulukları olarak örgü teller tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized. Our wire 
fences are manufactured as a roll of 20 meters with 
high-quality fully automatic chain link fencing ma-
chines. Wire fences are preferred as garden wall 
railings at country borders, animal cages, children’s 
parks, agricultural areas and sports fields.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
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G A B I O N  S E P E T  /  G A B I O N 
B A S K E T  W I R E



GABION SEPET / GABION BASKET

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

20x50 mm
50x50 mm

3.60 mm

50X30X200 cm
30x30x600 cm

30x30x600 cm

Galvanizli, ham siyah, krom ve boyalı olarak üretilebil-
mektedir. Hasır tellerimiz yüksek kalite punta kaynak 
tekniği ile üretilir. Gabion sepet yapımında, yüksek 
güvenlik çitlerinde, fabrika ve inşaat yapılan alanlarda 
tercih edilir.

It can be manufactured as galvanized, chrome coated 
and painted or without coating. It is generally used 
in racking systems. It is preferred in manufacturing 
gabion basket wires, high-security fences, factory and 
construction areas.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES
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GABION SEPET / GABION BASKET

www.atiktel .com32

Gabion sepetler standart olarak imal edildiği gibi 
özel üretim olarak da üretimi yapılmaktadır. Farklı 
tel çapları ve geometrik desenlerde üretim ağımız 
mevcuttur. Dış cephe kaplaması, istinat duvarları ve 
dekor amaçlı üretim yapabilmekteyiz.

Standard gabion basket manufacturing is available, as 
well as custom manufacturing. We have a manufacturing
network in different wire diameters and geometric 
patterns. We can manufacture exterior cladding, retaining 
walls and products for decorative purposes.
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GABION SEPET / GABION BASKET

Gabion sepetlerdeki taş seçimlerine, gabion sepetin kul-
lanılacak iklim koşullarına göre hammadde ve çap seçimi 
yapılır. Son kullanıcı tarafından belirlenen standart ya 
da özel ölçülerde üretim aşamasına geçilir. Kaynak önc-
esi Galvaniz , kaynak sonrası Galvaniz ve gaflan telden 
imalatları yapılmaktadır.

Raw material and diameter are selected according to the 
stone selections in the gabion baskets, and the climatic 
conditions in which the gabion basket will be used. The 
production phase is started in standard or custom dimen-
sions determined by the end-user. The product can be 
galvanized before welding, or it can be galvanized after 
welding, and manufacturing with galfan wire is also available.
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DEKORATİF TEL / DECOR WIRE (5X5)

Boyalı olarak üretilebilmektedir. Hasır tellerimiz yüksek 
kalite punta kaynak tekniği ile üretilir. Dekor telleri olar-
ak ve çerçeve olarak kullanılmaktadır.

It can be manufactured and painted. It is generally used 
in racking systems. It is used as decor wires and as a 
frame.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

5 cm

3.60 mm

5 
cm

Göz Aralığı / Hole size (mm)

Tel Çapı / Wire diameter (mm)

Ebatları / Dimensions (cm)

Maksimum Ebat / Max. size (cm)

50x50 mm

3.60 mm

100x200 cm 
120X240 cm 
150x200 cm

200x600 cm
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İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER / 
COUNTRIES WE EXPORT TO

ABD
İngilitere
Almanya
Fransa
İtalya
Hollanda
Portekiz
İspanya
Ukrayna 
Polonya
İrlanda
Romanya

ABD
England

Germany
France

Italy
Holland
Portugal

Spain
Ukraine
Poland
Ireland

Romania

Makedonya
Bulgaristan
Azerbaycan
Gürcistan
İsviçre
Suriye
Irak
Katar
Kıbrıs
Ürdün
İsrail
Lübnan

Macedonia
Bulgaria

Azerbaijan
Georgia

Switzerland
Syria
Iraq

Qatar
Cyprus
Jordan

Israel
Lebanon

İran
Filistin
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Kuveyt
Bahreyn
Mısır
Afganistan
Pakistan
Cezayir
Libya

Iranian
Palestine

Saudi Arabia
United Arab Emirates

Kuwait
Bahrain

Egypt
Afghanistan

Pakistan
Algeria

Libya
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*
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E-Katalog Link
E-Catalogue Link

Sümer Mah. 119 Sk. No:14

Merkezefendi / DENİZLİ / TURKEY

0 (258) 268 36 54

0 (258) 268 36 55

info@atiktel.com

MERKEZ / CENTRE

Mey Trade Adres; Tattersall House East 

Parade Harrogate HG1 5LT

01423 560547

info@atiktel.com

İNGİLTERE OFİS / ENGLAND OFFICE


