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Avusturya‘dan gelen kalite -
Avrupa genelinde başarılı

Sizi, BERTRAMS şirketini daha yakından tanımaya
davet ediyoruz. Avrupa‘nın lider atık gaz ve soba
borusu üreticilerinden biri olduğumuzu ve 1872 
yılında kurulduğundan bu yana Bertramsı bir aile 
şirketi olarak yürüttüğümüzü biliyor muydunuz? 
Katlanır dirseklerin endüstriyel üretimi için diz 
presini icat ettiğimizi?
Avrupa çapında emsalsiz olan su bazlı çevre 
cilasıyla hala bugün bile tarih yazdığımızı? Tüm 
bunları ve şirketimiz, tarihçemiz, yeniliklerimiz ve 
ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgileri burada 
edinebilirsiniz.

Başarılar dileriz

Hermine Rosen           Martin Wolfram

Başarımızın kronolojisi

1872
Heinrich Bertrams ve Karl Höller birlikte BERTRAMS 
şirketini kurdular. Katlanır dirseklerin endüstriyel üreti-
mi için icat edilen diz presiyle BERTRAMS kısa sürede 
dünya çapında tanınır hale geldi.

1876
Tüm dünyaya satılan soba boruları ve diz preslerinin 
üretimi için Viyana tesisinde işletim başlatıldı. İlerleyen 
yıllarda Paris, Siegen, Brüksel, Basel, Milano, Berlin ve 
Breslau‘da tesisler açıldı. Bu sayede BERTRAMS önü-
müzdeki 100 yıl için soba boruları ve diz preslerinin 
lider üreticisi oldu.

1980
Avusturya‘nın ilk atık gaz borusu ve soba borusu üreti-
cisi olarak BERTRAMS, tesisinde yenilikçi dikiş yöntemi-
ni uygulamaya koydu.

1985
Avusturya Cumhuriyeti tarafından devlet ödülüyle 
ödüllendirildi

1996
Yenilikçi lazer kaynak yöntemiyle Avrupa çapında ilk 
defa üretime başlandı. Bu sayede %100 atık gaz ve 
duman sızdırmadan  tüm ince cidarlı sacların hemyüz 
olarak kaynaklanması mümkün oldu.

2003
Kaynak teknolojisi alanında soba borularının robot 
kumandalı üretim süreçlerine başlandı.

2005
Atık gaz boruları ve soba boruları dirseklerinin zah-
metsizce ayarlanması ve montajı için hızlı kapaklama 
sisteminin uygulamaya konulmasının startı verildi.

2006
Sektör çapında ilk CE standardı sertifikası verildi.

2013
Üretimimiz bir UNESCO dünya mirası olan Neusiedler 
See‘deki son derece modern donanımlı Jois tesisine 
taşındı.

2014
Su bazında yüksek ısıya dayanıklı çevre dostu cilayla 
(dumansız ve kokusuzdur) Avrupa çapında tek boru 
cilalama tesisinin kurulumu ve işletimi başlatıldı.

Üstün kalite yükümlülüğü.
BERTRAMS markası kuruluşundan bu yana en iyi kalitede ürünleri temsil etmektedir. Bunun için sadece 
yüksek kaliteli hammaddeler kullanıyoruz ve bunları en modern makinelerde en yüksek hassasiyetle işliyoruz. 
Ürünlerimizden garantili bir şekilde memnun kalabilmeniz için BERTRAMS olarak kalite standartlarımızı son 
derece yüksek tutuyoruz. Bunu sadece şirket bünyemizde düzenli olarak ve sıkı direktifl ere uygun şekilde 
yürütülen kalite kontrolleri değil, aynı zamanda bağımsız ulusal ve uluslararası onay kurumları da onaylamaktadır.

Başarımızın motoru olarak yenilik.
En yüksek kalitenin yanında yenilikçi gücümüz de başarımızın her zaman önem arz eden yapı taşlarından ol-
muştur. Dünya çapında tanınan diz presinin icadından, yeni kaynak teknolojilerinin uygulamasına ve robot ku-
mandalı son derece modern işleme süreçlerine kadar. Dünya mirası bölgesi olan Neusiedler See‘ye taşınmamız 
ve BERTRAMS atık gaz boruları ve soba boruları ile en son yeniliğimiz olan çevre dostu cilamız ile de bu geleneği 
sürdürmekteyiz.

Devrimci çevre cılası
Avrupa çapında ilk üretici olarak BERTRAMS, atık gaz borularının ve soba borularının 
suda çözünür ve aynı zamanda yüksek ısıya dayanıklı yenilikçi bir çevre cılasıyla 
cilalandığı bir cilalama tesisine sahiptir. Cilanın kendisi ilk ısıtmadan itibaren 
tamamen kokusuzdur ve kirletici içermez. Uluslararası tanınan bir şirket olan 
Weilburger tarafından BERTRAMS ile uzun yıllara dayanan işbirliği sürecinde 
geliştirilmiştir.
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Soba borusu 2mm senotherm® UHT-HYDRO
Yaşam alanlarında bir şöminenin görünür olarak bir bacaya bağlanan soba boruları için ilk 
tercih (örn. oturma odasında İsveç sobası). Yüksek kaliteli boyama, 2 mm malzeme kalınlığı 
ve itinalı işleme sayesinde görsel olarak hoş bir görünüm garanti edilir.

Çözelti içermeyen ve yüksek ısıya dayanıklı yeni çevre cilası, burada ilk kez standart olarak siyah, döküm 
gri ve açık gri renklerde kullanılmıştır. İçeri çekilmiş geçmeli sistem, konforlu bir montaj sağlar.

Tip numarası: 19

Ticari adı: Soba borusu 2mm senotherm® UHT-HYDRO

Kullanım:
 Şöminenin yanma ürünlerinin atık gaz sisteminin dikey bölümüne iletilmesi. Görünür alanda 
montaj. Katı ve sıvı yakıtlar. Negatif basınç işletimi için

Malzeme: 2 mm'lik çelik tabakadan yapılmış

Yüzey: Çevre cilası ile cilalanmış

Çevre cilası: senotherm® UHT-HYDRO

Renkler: siyah, döküm gri, açık gri (standart)

Bağlantı: Beslemeli geçmeli sistem 

Sıcaklık sınıfı: T600 (atık gaz ısısı ≤ 600°C)

Kurum yangınına direnç: evet (kurum yangınına dirençli bağlantı hattı)

Çap (anma çapı): 120, 130, 150, 160, 180, 200 mm

CE testi: EN 1856-2:2009 uyarınca sertifikalı (detaylar için performans beyanına bakınız), TÜV onaylı



Renkler:
siyah, döküm gri, açık gri (standart)
Diğer renkler için sorunuz

Palet başına ürün/adet Ø120 Ø130 Ø150 Ø160 Ø180 Ø200

Dirsek 90° 108 108 108 112 96 60

Dirsek 45° 108 108 108 112 96 60

Boru 100cm 60 60 60 44 40 25

Boru 75 cm 80 80 70 56 48 30

Boru 50cm 140 140 125 92 80 51

Boru 25cm 210 210 210 168 144 90

Boru 25cm DK ile 210 210 210 168 144 90

Boru 15 cm / redüksiyonlar 280 280 280 150 150 150

Set 33 33 33 33 18 18

Ambalaj: 
tek 
folyo içinde
kartonda

İşaretleme:
baskılı karton veya etiket
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Soba aksesuarları
Soba aksesuarları başlığı altında size soba ve soba borularınızın kurulumu, temizliği ve işletimi için aksesuar ürünlerinin bir 
seçimini sunuyoruz.

Asal çelik baca gazı sistemleri
Katı, sıvı ve gaz yakıtlı, kuru ve nemli işletim şeklinde negatif basınçta işletilen şöminelerin dış ve iç kurulumu için tek ve çift 
katmanlı baca gazı sistemleri.

Tip numarası: 25

Ticari adı: Soba aksesuarları

Kullanım: Şömine ve sobalar için çeşitli aksesuarlar

Ürün programı:
 Çelik taban plakaları, şömine setleri, ateş çimentosu, 
salmastra fitilleri vb.

Tip numarası: 81 (EW), 82 (DW) 

Ticari adı:
 Asal çelik baca EWkomfort 
Asal çelik baca DWkomfort

Kullanım:

 Şöminelerdeki yanma ürünlerinin atmosfere iletilmesi. 
Katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtlar. Negatif basınçlı 
işletimde kontrollü şömineler için. Nemli ve kuru işletim 
türü.

Malzeme: 0,6 mm çelik sac (asal çelik)

Renk: gümüş

Bağlantı: Geçmeli sistem

Sıcaklık sınıfı: T600 (baca gazı ısısı ≤600°C)

Kurum yangınına direnç: evet

CE testi:
EN 1856-1:2009 ve EN 1856-2:2009 uyarınca sertifikalı 
(detaylar için performans beyanına bakınız)



Plastik atık gaz sistemleri
Sabit PPH borularından ve kalıp parçalarından iç mekânlar için hava girişli tek katmanlı veya çift katmanlı (dış katman toz 
kaplama çelik veya asal çelikten), dış mekânlar için hava girişli çift katmanlı (dış katman toz kaplama çelik veya asal çelikten) 
baca gazı sistemleri, gaz halindeki yakıtların kullanıldığı, negatif ve pozitif basınçlı nemli işletimli şömineler için.

Tip numarası: 91 (PPH), 92 (PPH/PPH), 93 (PPH/çelik), 94 (PPH/asal çelik), 95 (PPH/çelik), 96 (PPH/asal çelik)

Ticari adı:

İç mekân için: 
sabit baca gazı sistemi PPH 
konsantre hava-baca gazı sistemi PPH/PPH 
konsantre hava-baca gazı sistemi PPH/çelik beyaz 
konsantre hava-baca gazı sistemi PPH/asal çelik

Dış mekân için: 
konsantre hava-baca gazı sistemi PPH/çelik beyaz 
konsantre hava-baca gazı sistemi PPH/asal çelik

Kullanım:
Şöminelerdeki yanma ürünlerinin baca gazı sisteminin dikey bölümüne aktarılması ve bunların 
atmosfere iletilmesi. Gaz türü yakıtlar. Negatif ve pozitif basınçlı işletim için. 
Nemli işletim türü.

İç boru: Plastik

Dış boru: Plastik, kaplamalı çelik veya asal çelik

Bağlantı: Geçmeli sistem

Sıcaklık sınıfı: T120 (baca gazı ısısı ≤120°C)

Kurum yangınına direnç: hayır

CE testi: EN 14471 uyarınca sertifikalı (detaylar için performans beyanına bakınız)
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INVICTA
ITAYA

ref. 6110-44 UNIFLAM 700 ref. 600-270 ROSETTA

INVICTA
AKAN 

ref. 6111-44
UNİFLAM 720 
PRESTIGE

ref. 607-834 ROSA LİBERTY

INVICTA 
TENNESSEE

ref. 6181-48
UNIFLAM W720 
PRESTIGE

ref. 859-710 ROSA REVERSE

INVICTA 
BRADFORD

ref. 6173-46
UNIFLAM 850 
PRESTIGE

ref. 607-844 ROSA XXL

INVICTA 
CHAMANE

ref. 6156-44
UNİFLAM 920 
PRESTIGE

ref. 607-824

INVICTA
ALCOR

 ref. 6107-44
LAUDEL 1100 
GRANDE VISION

ref. 6811-56

INVICTA
ALTAİS

 ref. 6108-44

Serbest duran sobalar · Şömine ekleri · Odun sobaları



Şömine ve soba yapımı

SILCA® 250KM 
şömine ve soba yapımı için sınanmış 
kalsiyum silikat yalıtım plakası

SILCA® 250KM ön duvarı ve ısı yalıtım 
maddesini tek bir yapı malzemesiyle 
karşılar ve sadece bu sebepten 
olmamak üzere kıyaslanabilir ürünlere 
göre daha uygun değerleri garanti 
eder. Gerekli yalıtım katmanı kalınlıkları 
eklenti üreticilerinin montaj kılavuzları, 
TR-OL ihtisas kuralları ve diğer ulusal 
düzenlemeler yardımıyla belirlenir. 
Uygulama durumuna bağlı olarak aktif 
bir arka havalandırma öngörülmesi 
gerekli olabilir.

SILCA kalsiyum silikat plakalarının 
ana bileşenleri kireç ve kumdur. 
Fizyolojik olarak güvenlidirler ve 
çevreye uygun yapı malzemesi olarak 
sınıflandırılmışlardır.

Bir bakışta avantajlarınız

• Düşük yalıtım kalınlıkları sayesinde 
alan kazanımı

• Yanmaz

• Çevreye uygun yapı malzemesi

• Fizyolojik olarak güvenli

• Tek bir yapı malzemesi ile ön duvar ve 
ısı yalıtımı

• Büyük formatlı plakalar

• Kolay düzenleme ve işleme

• Moloz olarak sorunsuz imha olanağı

• Yalıtım ve tasarım plakası olarak 
kullanılabilir



10





Aj
an

s:
 w

w
w.

de
rs

ch
le

ge
l.a

t ·
 R

es
im

le
r: 

Be
rtr

am
s &

 P
ar

tn
er

 · 
İm

aj
 re

sim
le

ri 
Be

rtr
am

s:
 st

ev
e.

ha
id

er
.co

m

Merkez
Heinrich Bertrams Weg 1
7093 Jois
Tel.: 0043 2160 20 55 0
E-posta: office@bertrams.co.at

Üretim
Heinrich Bertrams Weg 1
7093 Jois
Tel.: 0043 2160 20 55 0
E-posta: office@bertrams.co.at

Türkiye
Tel: 0090 538 422 31 43
E-posta: info@bertrams.com.tr 
www.bertrams.com.tr

Bu fiyat listesinin yayınlanmasıyla birlikte önceki tüm listeler geçersiz olur.

Teknik değişiklik, fiyat değişikliği ve baskı hataları hakkı mevcuttur. © BERTRAMS GmbH & Co KG 2015


