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BİZ KİMİZ?

ÇETİNKAYA PANO, 1979 yılında İstanbul Perpa’da  kurulmuştur. Elektrik sektöründeki faaliyetlerinde ilk günden 
itibaren büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen yurt içi ve yurt dışı pazarlar için birçok prestijli ürünü başarıyla üreten 
Çetinkaya Pano, artan iş hacmini karşılamak ve müşterilerine daha geniş yelpazede hizmet vermek için, 2015 yılın-
da, İstanbul Esenyurt’ta bulunan 45.000 m²lik kendi ihtiyaçlarına yönelik dizayn edilen, modern tesisine taşınarak 
faaliyetlerine hız kazandırmıştır. 

81 ilde bayiliği, İstanbul Anadolu Yakası, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep’te ofisleri bulunmaktadır.
Çetinkaya Pano üretim alanında; Plastik Pano, Metal Pano, Polyester Pano, Delikli Kablo Kanalları,  Buat kutu-
su, Aydınlatma Armatürü, Ofis Çözümleri, Yeraltı Buat ve Rögar Kapakları, Sigorta Kutuları, Regülatör, Trafo 
ve İklimlendirme ürünleri bulunmaktadır.

Dünyadaki trendleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Ar-Ge yatırımlarını artıran ve aynı zamanda 
sektörün ilerlemesine katkıda bulunan Çetinkaya Pano, iş süreçlerini sürekli geliştirecek aksiyonları alarak, ihti-
yaçları önceden tespit edip, üretim ve pazarlama faaliyetlerini her daim beklentiler yönünde geliştirmektedir.
 

Çetinkaya Pano kalite standartlarına uygun olarak ürettiği ürünlerinin kalite süreci, maddeden mamüle dönme 
aşamasından müşteri ile buluşma aşamasına kadar devam etmektedir. 
Kurulduğu günden bu yana faaliyet gösterdiği her alanda öne çıkarak, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri ara-
sına girmeyi başaran Çetinkaya Pano, bugün 400’ü aşkın çalışanı, 65 ülkeden fazla ticaret hacmi ile müşterilerine 
güven veren saygın markalar arasındadır.

45.000  m²
Modern Üretim 

Tesisi

Doğrudan İhracat
65 Ülkeye

100’den Fazla
Satış Noktası

81 İlde
Üretim Hattı

24 Saat
Personel

400
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ALT TABAN YAN DUVAR ÇİZGİLERİ

TIRNAK KIRILIMI

TIRNAK DELİK TASARIMI

RAL-7030

YAN DUVAR DELİK TASARIMI
Yan duvarlardaki delik tasarımı
kablo bağlarının kullanıl-
masında kolaylık sağlar.

Geniş tırnak mesafesiyle çok daha sağlıklı bir kablo-
lama yapmaya imkan sağladığı gibi, kabloların geçi-
şinde yaşanılan dar alan sorununu ortadan kaldırır 
ve birden çok kablo kullanırken daha fazla tırnağın 
kırılmasıyla oluşan geniş alandan kaynaklı kontrol-
süz kablo salınımını yaşatmaz. Bu anlamda mua-
dillerinin aksine çok daha efektif bir çözüm sunar.

Kolay ve hiçbir aparat kullanmadan 
istenilen tırnakların 90 derecelik 
açıyla kırılmasını sağlayan tırnak 
çizgileri vardır. Bu şekilde rahat ve 
çapaksız bir görüntü elde edersiniz.

Tırnak üzerinde bulunan yuvarlak delik tasa-
rımı sayesinde sinyal kablolarınızı diğer kab-
lolardan ayrı olarak kanaldan çıkartabilirsiniz.

Uluslararası standartlara 
u y g u n d u r .

90 derece kanal köşelerinin birleştirilme-
sinde sorunsuz ve çapaksız bir entegras-
yon sağlar. Bunun sayesinde panolarınızın 
daha şık ve rijit görünmesini sağlarsınız. 

TIRNAK ARALIĞI 6mm
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 SEKTÖRLER

Pano montajı yapan müşterilerimizde uzun yıllardır çalış-
tığımız pano ve aksesuar ürünlerinden edindiğimiz tec-
rübe ile onların bir kablo kanalından bekletilerini, yeni 
ürünümüz olan CWD serisi Delikli kablo kanallarında buluş-
turuyoruz. Kablo kanallarının tasarımında kullandığımız özel 
yapılar ile kolay montaj imkanı sağladığımız gibi ürünlerin 
montajında elde ettiğimiz kusursuz kalitemiz ile çapaksız 
kırılım gibi son kullanıcı tarafındaki beklentileri karşılıyoruz.

6 mm’lik standartlardan daha geniş tırnak ara-
lığı ile kablo bağlantılarında kolaylık sağlıyoruz.

Yan duvar delik tasarımı ile sinyal kablolarının, 
standart kablolardan kanal çıkışında ayırabiliyo-
ruz, bu şekilde ekstradan bir gruplama da yapıp, 
tekrar bağlantı kontrolünde kolay şekilde sin-
yal kablolalarını, diğer kablolardan ayırabiliyoruz.

Tırnakların kolay kırılımından dolayı montajların hızlı ve 
pratik bir şekilde yapılmasına olanak sağlıyoruz. Aynı 
zamanda yan duvarlarda yer alan delik tasarımıyla 1,5 
mm2 ve altındaki kabloların yan duvar deliklerinden ge-
çişlerini sağlayıp fark yaratıyoruz. Tırnak üzerinde bu-
lunan ekstra deliklerde farklı gruplama yapmak istedi-
ğiniz kablolar için çıkış noktası avantajı sağlamaktadır.

Elektromontaj – Pano Montajı

Otomasyon – Scada Endüstrisi

Yapı – İnşaat Endüstrisi

Asansör Endüstrisi
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NEDEN ÇETİNKAYA KABLO KANALLARI ?

Yan duvarlarının kırılımı için tasarlanmış alt ta-
ban çizgileri.

Kablo kanalının tırnak genişlikleri 6 mm olarak 
tasarlanmasından dolayı birden çok ya da daha 
kalın kabloların tırnak aralarından geçişi için 
tek tırnak kırılması yeterli olacaktır. Bu sayede, 
birden çok tırnak kırılmayarak kabloların tırnaklar 
arasında sallanmasını önlemiş olursunuz.

Panolarınızda rijit görüntünün yanı sıra sağlıklı 
bağlantı yapmanızı sağlar.

Tırnak yapısının çapaksız kırılımını sağlar.

Tırnak altındaki delikli tasarımıyla kablo bağı 

kullanımını kolaylaştırır.

RAL 7030 , UL 94-V0 ,IEC60695-2-1 
EN50085-2-3  Uluslararası Standartlara uy-
gundur.

Alt Taban Çizgileri

Yan Duvar Çizgileri

Uluslararası Standartlar

Tırnak Genişliği – 6 mm 22

44

66

11

Tırnak Delik Tasarımı55

Şık ve Sağlam Tasarım33
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DELİKLİ KABLO KANALLARI
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DELİKSİZ KABLO KANALLARI VE EL ALETİ
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TEKNİK ÇİZİMLER
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/ cetinkayapano

Çetinkaya Pano Sac Tablo ve Plastik San. Ve Tic.

Fabrika: 
Selahattin Eyyubi Mahallesi Piri Reis Caddesi No:6 Kıraç/İstanbul

Tel: 0-212-689 5 689
Fax:0-212-689 5 699

Karaköy Mağaza: 
Şair Ziyapaşa Cad. Hidayet Han No:45/A 
Karaköy/İstanbul
Tel : +90 212  245 22 12 - 243 48 60
Fax : +90 212 244 21 77

Perpa Mağaza:
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 2 No: 9/30 
Okmeydanı İstanbul 
Tel: 0-212-320 03 51 - ( 3 Hat )

İstanbul Avrupa Yakası:
+90 532 581 71 72 / +90 535 708 66 38

İstanbul Anadolu Yakası:
+90 535 708 66 37 / +90 535 983 37 74

İzmir Bölge:
+90 536 860 91 27

Ankara Bölge:
+90 533 602 65 78

Bursa Bölge:
+90 538 395 04 43

Gaziantep Bölge:
+90 538 279 96 94

Karadeniz Bölge:
+90 537 267 85 09

İhracat Bölge
Şair Ziyapaşa Cad. Hidayet Han 
No:45 Kat:6  
Karaköy/İstanbul
Tel : +90 212  255 0 469
Fax : +90 212 255 0 479


