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We are in pursuit 
of perfection.

Mükemmelliğin peşindeyiz.

WHO ARE WE
BİZ KİMİZ

Inkool is an R&D company that completes processes such 
as design and development for the main and auxiliary 
components of industrial products with its experienced 
staff and carries out production with its diverse and 
powerful machine park. The company, which started its 
activities in 2021 with this vision and mission, backed by 
15 years of experience, has rapidly implemented machi-
nery and human resources investments to realize the 
necessary R&D investments.

The company, which produces all the intermediate com-
ponents needed by the companies in the refrigeration 
sector, provides services and support to leading compa-
nies in many fields such as Glass Door and Frame 
Systems, Display Case Hardware, Led Lightning Systems, 
Cabling Systems.

Inkool, endüstriyel ürünlerin ana ve yardımcı komponent-
leri için tasarım ve geliştirme gibi süreçleri tecrübeli 
kadrosu ile tamamlayan, çeşitli ve güçlü makina parkuru 
ile üretimi gerçekleştiren bir Ar-Ge firmasıdır. 15 senelik 
tecrübeyi arkasına alarak 2021’de bu vizyon ve misyon ile 
faaliyetlerine başlayan firma, gerekli ar-ge yatırımlarını 
hayata geçirmek için makine ve insan kaynağı yatırımla-
rını büyük bir hızla hayata geçirmiştir.

Soğutma sektöründe firmaların ihtiyaç duyduğu tüm ara 
komponentleri bünyesinde üreterek sektöre kazandıran 
firma, cam kapı ve çerçeve sistemleri, şarküteri kol sistem-
leri, led aydınlatma sistemleri, kablolama sistemleri gibi 
birçok konuda öncü firmalara hizmet ve destek vermek-
tedir. 



FOR A GREEN WORLD
YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN. . .

A tree is planted for each 
glass door we produced.

Üretilen her bir cam kapı
için bir ağaç dikiliyor.

Daha temiz bir dünya ve 
sürdürülebilir bir gelecek 
için çalışıyoruz, siz de 
doğayı korumada bize 
katılın ... 

We work for a cleaner 
world and a sustainable 
future, join us in protec-
ting nature...



GLASS DOOR AND FRAME SYSTEMS
CAM KAPI & ÇERÇEVE SİSTEMLERİ

www. inkoo l l ab . com



PINE

A tree is planted for each glass door we produced.
Üretilen her bir cam kapı için bir ağaç dikiliyor

GLASS DOOR AND FRAME SYSTEMS

Plastic Clad Frame
Plastik Giydirme Çerçeve 

Led Lightning
Led Aydınlatma

Easy Installation 
Kolay Kurulum

1562 / 2D 2343 / 3D 3125 / 4D 3905 / 5D

Compatitible Length / Uzunluk

D: Door / Kapı

TECHNICAL DETAILS / TEKNİK DETAYLAR

EN
Meet the lead role of the family, Pine. One of the most environmentally 
friendly examples of its class, Pine was re-created by considering all the 
needs of the industrial cooling industry.
 • Ease of assembly without equipment
 • Standard offered plastic clad frame
 • Narrow glass doorways, increased visibility
 • Minimum thermal conductivity coefficient
 • Advanced cabling
 • 90˚ fixable braking system
 • Self closing with spring hinge
 • Matte anodized integrated handles
 • It can be produced for positive or negative cabinets.
 • Easy maintenance with socketed led cables

Glass Door System for Bottle Coolers, Vertical Freezers and Combi Freezers
Şişe Soğutucular, Dikey Dondurucular ve Combi Dondurucular için Cam Kapı Sistemi

TR
Ailenin baş rolü ile tanışın Pine. Sınıfının en çevreci örneklerinden biri olan Pine, 
Kendisi sektörün tüm ihtiyaçları göz önüne alarak yeniden tasarlandı.
 • Ekipmansız montaj kolaylığı
 • Standart sunulan plastik giydirmeli çerçeve
 • Dar cam kapı aralıkları, arttırılmış görünürlük
 • Minimum ısı iletim katsayısı
 • Gelişmiş kablolama
 • 90˚sabitlenebilir fren sistemi
 • Yaylı menteşe ile kendi kendine kapanma
 • Mat eloksallı entegre kulplar
 • Pozitif veya negatif kabinler için üretilebilir.
 • Soketli led çıkışları ile kolay servis imkanı
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LIME

A tree is planted for each glass door we produced.
Üretilen her bir cam kapı için bir ağaç dikiliyor

TECHNICAL DETAILS / TEKNİK DETAYLAR

GLASS DOOR AND FRAME SYSTEMS
EN

Meet the most elegant member of the family, Lime. One of the most 
environmentally friendly examples of its class, Lime has been redesig-
ned for positive multidecks cabinets, taking into account all the needs 
of the industry.
 • Ease of assembly without equipment
 • Standard offered plastic clad frame
 • Narrow glass doorways, increased visibility
 • Minimum thermal conductivity coefficient
 • Advanced cabling
 • 90˚ fixable braking system
 • Self closing with spring hinge
 • Matte anodized integrated handles
 • Perfect harmony with positive multidecks
 • Easy maintenance with socketed led cables

TR
Ailenin en zarif üyesi ile tanışın Lime. Sınıfının en gelişmiş örneklerinden biri olan 
Lime, birçok yeni özellikle geliyor. Kendisi sektörün tüm ihtiyaçları göz önüne 
alarak pozitif sütlük kabinleri için yeniden tasarlandı. 
 • Ekipmansız montaj kolaylığı
 • Standart sunulan plastik giydirmeli çerçeve
 • Dar cam kapı aralıkları, arttırılmış görünürlük
 • Minimum ısı iletim katsayısı
 • Gelişmiş kablolama
 • 90˚sabitlenebilir fren sistemi
 • Yaylı menteşe ile kendi kendine kapanma
 • Mat eloksallı entegre kulplar
 • Pozitif sütlük dolaplarla muhteşem uyum
 • Soketli led çıkışları ile kolay servis imkanı

3750

600 600 600 600 600 600
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600 600 600 600
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600 600 600

1250

600 600

937

440 440

937 1250 1875 2500 3125 3750

Compatitible Length / Uzunluk

Plastic Clad Frame
Plastik Giydirme Çerçeve 

Integrated Handles 
Entegre Kulplar

Easy installation 
Kolay Kurulum

Glass Door System for Multidecks
Sütlük için Cam Kapı Sistemi

EN23953-2
TESTED



MAPLE

A tree is planted for each glass door we produced.
Üretilen her bir cam kapı için bir ağaç dikiliyor

GLASS DOOR AND FRAME SYSTEMS

TECHNICAL DETAILS / TEKNİK DETAYLAR

EN
Meet the coolest in the family, Maple. One of the most advanced 
examples of its class, comes with many new features. While providing a 
magnificent integrity with its stepped glass system, it easily meets all 
the needs of the sector. 
 • Ease of assembly without equipment
 • Standard offered plastic clad frame
 • Narrow glass door openings and all-glass front, increased visibility
 • Minimum thermal conductivity coefficient
 • Advanced cabling
 • 90˚ fixable braking system
 • Self closing with spring hinge
 • Agglutinable Handle
 •  Perfect harmony with positive multidecks
 • Easy maintenance with socketed led cables

TR
Ailenin en havalısı ile tanışın Maple. Sınıfının en gelişmiş örneklerinden biri olan 
Maple, birçok yeni özellikle geliyor. Kademeli cam sistemi ile muhteşem bir bütün-
lük sağlarken, sektörün tüm ihtiyaçları rahatlıkla karşılıyor. 
 • Ekipmansız montaj kolaylığı
 • Standart sunulan plastik giydirmeli çerçeve
 • Dar cam kapı aralıkları ve tamamen cam ön yüzey, arttırılmış görünürlük
 • Minimum ısı iletim katsayısı
 • Gelişmiş kablolama
 • 90˚sabitlenebilir fren sistemi
 • Yaylı menteşe ile kendi kendine kapanma
 • Yapıştırabilir kulplar
 • Pozitif sütlük dolaplarla muhteşem uyum
 • Soketli led çıkışları ile kolay servis imkanı

3750
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1250

605 605
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Easy Installation Agglutinable Handles
Kolay Kurulum

Plastic Clad Frame
Plastik giydirme çerçeve Yapıştırılabilir Kulplar 

937 1250 1875 2500 3125 3750

Compatitible Length / Uzunluk

Glass Door System for Multidecks
Sütlük için Cam Kapı Sistemi

EN23953-2
TESTED



CEDAR

A tree is planted for each glass door we produced.
Üretilen her bir cam kapı için bir ağaç dikiliyor

TECHNICAL DETAILS / TEKNİK DETAYLAR

EN
Meet the techy guy of the family, Cedar. Cedar, one of the best examp-
les in its class, provides many new features and has the lowest thermal 
conductivity coefficient in its class with its completely plastic-clad 
glass door and frame. And even provides more display area with its 
thinned door profiles.
 • Ease of assembly without equipment
 • Frame and glass doors with all plastic cladding
 • Narrow glass door openings and all-glass front, increased visibility
 • Minimum thermal conductivity coefficient
 • Advanced cabling
 • 90˚ fixable braking system
 • Self closing with spring hinge
 • Agglutinable Handle
 • Perfect harmony with positive multidecks
 • Easy maintenance with socketed led cables
TR

Ailenin en teknolojik ürünü ile tanışın Cedar. Sınıfının en iyi örneklerinden biri olan 
Cedar, birçok yeni özellikliği sağlıyor. Tamamen plastik giydirmeli cam kapı ve çer 
eve ile sınıfının en düşük ısı iletken katsayısına sahip. İnceltilmiş kapı profilleri ile 
daha fazla teşhir imkanı sağlıyor.
 • Ekipmansız montaj kolaylığı
 • Tamamı plastik giydirmeli  erve ve cam kapılar
 • Dar cam kapı aralıkları ve tamamen cam ön yüzey,  arttırılmış görünürlük
 • Minimum ısı iletim katsayısı
 • Gelişmiş kablolama
 • 90˚sabitlenebilir fren sistemi
 • Yaylı menteşe ile kendi kendine kapanma
 • Yapıştırabilir kulplar
 • Pozitif sütlük dolaplarla muhteşem uyum
 • Soketli led çıkışları ile kolay servis imkanı

Perfect Finishes Easy Installation
Kusursuz Bitirişler Kolay Kurulum

937 1250 1875 2500 3125 3750

Compatitible Length / Uzunluk

937

447 447

3750

607 607 607 607 607 607

3125

607 607 607 607 607

2500

607 607 607 607

1875

607 607 607

1250

607 607

GLASS DOOR AND FRAME SYSTEMS

Agglutinable Handles
Yapıştırılabilir Kulplar 

Glass Door System for Multidecks
Sütlük için Cam Kapı Sistemi

EN23953-2
TESTED



ACACIA

A tree is planted for each glass door we produced.
Üretilen her bir cam kapı için bir ağaç dikiliyor

GLASS DOOR AND FRAME SYSTEMS

TECHNICAL DETAILS / TEKNİK DETAYLAR

EN
Meet the most advanced product of the family, Accaia. One of the 
most advanced examples of its kind, Accaia is distinguished from the 
others by many features. It is one of the most elegant products with its
plastic clad frame and fully transparent slatted glass doors. It can 
provide more exposure with 100% visibility.
 • Internal repaintable top decor
 • Frame and glass doors with all plastic cladding
 • Fully transparent glazing beads and 100% visibility
 • Minimum thermal conductivity coefficient
 • Advanced cabling
 • 90˚ fixable braking system
 • Hydrolic hinge system enables soft closing.
 • Agglutinable Handle
 • Perfect harmony with positive multidecks
 • Easy maintenance with socketed led cables
TR

Ailenin en gelişmiş ürünü ile tanışın Acacia. Benzerlerinin en gelişmiş örneklerin-
den bir olan Acacia, bir ok özellikle diğerlerinden ayrılıyor. Plastik giydirmeli çer 
eve ve tamamen şeffaf çıtalı cam kapıları ile en zarif ürünlerden biri. %100 
görünürlük ile daha fazla teşhir imkanı sağlayabiliyor.
 • Dahili sonradan boyanabilir üst dekor
 • Tamamı plastik giydirmeli çerve ve cam kapılar
 • Tamamen şeffaf cam çıtaları ve %100 görünürlük
 • Minimum ısı iletim katsayısı
 • Gelişmiş kablolama
 • 90˚sabitlenebilir fren sistemi
 • Hidrolik menteşe sistemi ile yumuşak kapanma
 • Yapıştırabilir kulplar
 • Pozitif sütlük dolaplarla muhteşem uyum
 • Soketli led çıkışları ile kolay servis imkanı

100% Visibility Internal Aluminum Profile 
%100 Görünürlük Alüminyum Dahili Profil

937 1250 1875 2500 3125 3750

Compatitible Length / Uzunluk

3750

614 614 614 614 614 614

3125

614 614 614 614 614

2500

614 614 614 614

1875

614 614 614

1250

614 614

937

458 458

Agglutinable Handles
Yapıştırılabilir Kulplar 

Glass Door System for Multidecks
Sütlük için Cam Kapı Sistemi

EN23953-2
TESTED
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Osmangazi Mahallesi, Kanuni Sk. No:7,
41700 Darıca/Kocaeli / TÜRKİYE
+90 262 658 01 31 / +90 262 658 01 32
info@inkoolab.com

A tree is planted for each glass door we produced.
Üretilen her bir cam kapı için bir ağaç dikiliyor


