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Royal Cam LTD ŞTİ, Türkiyedeki cam sektörünü 
her alanda daha modern makine ekipmanlarıyla ve 
kaliteli bir şekilde geleceğe taşıma amacı ile 2014’te 
kurulmuştur. Şirket kurucularının disiplinli çalışmaları , 
ticaret ahlakı ve kaliteye bağlı kalmaları  Royal Cam’ın 
gelişimini hızlandırmıştır. Kısa süre içerisinde ismini 
sektöre duyuran Royal Cam saygın bir müşteri kitlesi 
elde etmiş, Şişecam ın ve Düzce camın bayiliklerini de 
alarak kurumsal kimliğini kanıtlamıştır.

Şirket misyon olarak Sektördeki konumunu geliştirmeyi, 
Pazar payını artırmayı, müşteri memnuniyeti ve 
sadakatini sağlamayı benimsemiştir. Doğru fiyat 
oranını sağlayarak kaliteli ürün yelpazesi ile tüketici 
beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı ise  kendine 
vizyon edinmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda en iyi çözümü; en modern 
, en hızlı şekilde sunmayı kendine prensip edinen 
Royal cam deneyimlerini iddialı duruşu ile birleştirerek 
küresel pazarda yer almayı hedeflemektedir. *

Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesinde 5786 m2 
lik  alanda üretimine devam eden Royal Cam güçlü 
kadrosu ve yenilikçi, modern düşünce yapısı ile hız 
kesmeden gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir.

HAKKIMIZDA
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ÜRÜNLERİMİZ ROYAL CAM

 Düz Camlar
 Isı Yalıtımlı Camlar
 Temperli Camlar
 Lamine Camlar
 Konfor Camları
 Reflekteli Camlar
 Low-E Camlar
 Kapı Camları
 Korkuluk Camları
 Cephe Giydirme Camları
 Renkli Camlar

“En iyi çözümü, en modern ve en hızlı bir şekilde sunmak.” vazgeçemeyeceğimiz 
en önemli prensibimiz ve vizyonumuzdur. “Bulunduğumuz sektör içerisinde tüm 
firmalar tarafından model alınan bir firma olabilmek” ise geleceğe yönelik en 
büyük amacımızdır.

Üretimlerimizde kullanmış 
olduğumuz düz camlar 
Hasanoğlan / Elmadağ da 
bulunan Fabrikamız da dünya 
standardı olan float teknolojisi baz 
alınarak üretilmektedir.

Düz cam yani (Float cam) 
cam eriyiğinin erimiş kalay 
üzerinde yüzdürülmesi metotu ile 
üretilmektedir.

Düz camlar ve Clear Camlar 
saydamlığı sayesinde yüksek ışık 
geçirgenliğine sahip cam türleridir.

İkincil işlemler yüksek teknoloji 
ile donatılmış Royal Cam, 
Hasanoğlan / Elmadağ da bulunan 
fabrikamızda yüksek teknolojik 
standartlarda yalıtım camı ünitesi, 
lamine cam, temperli cam, kısmi 
temperli cam, emaye baskılı cam, 
bombeli cam, kaplamalı cam, 
ayna üretilebilmektedir.

Isıcam, iki veya daha çok sayıda 
cam plakanın aralarında ortam 
basıncına uygun kuru hava veya 
gazları barındıracak şekilde 
fabrika şartlarında bir araya 
getirilmesi ile oluşur.

Üretimde cam ve yan 
malzemelerin uygun kalitede 
ve miktarda kullanılmasından 
ötürü Üretimin sürekli olarak 
uygun şartlarda ve modern 
teknolojiler kullanılarak 
gerçekleştirilmesi gereklidir.

Isıcam, ısı kontrol özelliği 
sayesinde ısı kaybını standart 
çift cama göre %50 azaltır.  
Isınmak için harcadığınız 
enerjiyi yarı yarıya azaltarak 
yakıt masraflarından tasarruf 
etmenizi sağlar.

Bir diğer adı güçlendirilmiş 
cam ya da güvenlik camı 
olan bu cam çeşitleri, normal 
camlara kıyasla kırılmaya 
daha fazla dayanıklıdır. 
Normal camlar kırılma 
sonrası keskin parçacıklara 
ayrılıp yaralanmalara neden 
olabilir. Temperli camlar ise 
kırıldıklarında küçük ve keskin 
olmayan parçalara ayrılırlar. 
Bundan dolayı yaralanma 
riski en aza indirgenmiş olur. 
Temperli camlar, eşit kalınlıktaki 
normal camlara göre yaklaşık 
5 kat daha dayanıklıdır. Isıya 
dayanıklılığı da normal camlara 
göre daha fazladır.

Düz Camlar Isı Yalıtımlı Camlar Temperli Camlar
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Cam malzemesi bilindiği gibi 
inşaat alanında, çok çeşitli 
alanlarda kullanılan en yaygın 
malzemelerdendir. Bunun en önemli 
sebeplerinden biri de, camın, 
zaman içinde, bina iç mekanlarının 
gün ışığı ile aydınlatma ve termal 
konforunu daha iyi sağlama 
kabiliyetinin sürekli gelişiyor olması. 
Bu performansı yakalamanın bir 
yolu, güneş ışınlarının pasif olarak 
kontrolunu sağlamaya yardımcı 
olan Low-E kaplamalardır.

Low-E kaplamayı daha iyi 
anlayabilmek için, güneş enerji 
spektrumunu başka bir deyiş ile 
güneşten gelen enerjiyi anlamak 
önemlidir. Çünkü, güneşten 
gelen toplam enerji içinde insan 
sağlığını ve malzemeyi olumsuz 
etkileyebilecek dalga boylarını da 
kapsamaktadır.

Kapı camları, ev, ofis, işyeri 
gibi alanlarda dekoratif amaçlı 
kullanıldığı zaman görselliği 
açısında kapı ve duvarlara 
uyum sağlamaktadır. Bu 
sayede günümüzde bir çok kapı 
camları desenli, desensiz olarak 
üretilmektedir.

Dekorasyon açısından zengin 
bir görünüm sağlayan kapı 
camları çeşit açısından da 
zengindir. Klasik kapılardan 
farklı olarak mekana zengin 
görsellik katar. Aynı zamanda 
şeffaflık sağladığı için ferah 
bir görünüm elde edilir.Kapı 
camları tek ya da çift kanatlı 
olabilmekle beraber sürgülü ya 
da klasik tarzda açılıp kapanan 
şekilde tasarlanabilir. Kapı 
camların da dikkat edilen nokta 
ise ses yalıtımı olmaktadır

Günümüzde artık her adımda 
yeni bir yapıyla ve mimariyle 
karşılaşmamamız çok zor. 
Her yapı bir diğerinin aynısı 
olmamak için büyük çabalar 
harcar. Kendisini diğerlerinden 
ayırabilecek hangi unsurlar 
varsa o aksesuarları kullanmaya 
çalışır. Yatırımlarının hem 
şık hem modern hem de 
zengin görünmesini ister. Hal 
böyle olduğundan mimari 
çalışmaların önemi de gün 
geçtikçe daha büyük bir önem 
kazanır. Gelişen teknoloji ve 
mimari teknikler sizlere uçları 
çok açık farklı detaylar sunsa 
da yıllardır mekanların şıklığına 
şıklık katmakta cam kullanımının 
üstüne yoktur. Bu yüzden de 
“Cam Korkuluk Sistemleri” 
sizlere her zaman şıklık ve 
modern görünüm sağlayan 
yegane aksesuarlar olacaktır.

Lowe Camlar Kapı Camları Korkuluk Camları
Lamine cam renkli veya renksiz özel  
bağlayıcı polivinil butiral ( PVB ) 
tabakalar yardımıyla , 2 veya daha 
fazla sayıdaki çeşitli kalınlık ve 
nitelikteki camlar aralarında şeffaf 
ve opak Pvb konarak ısı basınç 
altında birleştirilmesi ile üretilir. 
Kırılma halinde parçaları yerinde 
tutarak yaralanma risklerini 
azaltır. Bu özelliği nedeniyle lamine 
güvenlik camı olarak da kabul 
edilir.. Bununla birlikte kurşun 
geçirmez iki veya çok katlı lamine 
camlar yapılmaktadır.

Kırılma sonrasındaki cam 
saçılmaları ve cisimlerin geçişine 
karşı direnci nedeniyle, gerek insan 
sağlığı gerekse hırsızlık ve saldırı, 
benzeri güvenlik sorunlarının 
beklendiği yerlerde yaygın bir 
kullanım potansiyeline sahiptir. 
Lamine cam normal camlardaki 
şeffaflık ve geçirgenlik özelliklerini 
büyük ölçüde değiştirmez.

Cam cephe sisteminin özelliği, cephe yüzeyinde her 
hangi bir alüminyum montaj elemanı görmeksizin, 
camların arasında 15 mm derz olacak şekilde, kasetlere 
yapıştırılmış camlı panellerin yan yana mekanik olarak 
montaj edilmesidir. Cam cephe sistemi ; istenilen türde, 
silikon, kapaklı ve yarı kapaklı olarak uygulanır. Cephede 
kullanılacak ısıcamların kombinasyonu binanın kullanım 
amacı, cephesi, bulunduğu yerdeki hava ve iklim 
şartlarına uygun performans değerlerini taşıyan cam 
cinslerine ve projesinin tasarımına uygun cam rengine 
göre belirlenir.

Renkli Camlar; Yeşil, füme, bronz 
ve mavi renkleri üretilmektedir. 
Güneş kontrolü için temel ürünler 
arasındadır. Kaplamalı camlar 
ile ayna üretiminde alt cam 
olarak da kullanılabilemekte olup, 
Renkli camlar float prosesi, cam 
hamuruna renk verici maddelerin 
ilave edilmesi ile elde edilir. Renkli 
camlar aynı zamanda PVB lerden 
de renklendirme yapılabilmektedir.

Isıcam Konfor Özellikleri,  
kaplamalı yalıtım camı 
sayesinde güneş ısısı girişini 
%40 azaltarak evin yazın serin 
kalmasını sağlar ve klima 
elektrik masraflarını azaltmaya 
yardımcı olur. Isıcam konfor aynı 
zamanda kışın da evin sıcaklığını 
muhafaza etmekte etkilidir ve 
ısıtma giderlerinizde tasarruf 
sağlar. Bu bakımdan başta 
Ege ve Akdeniz bölgesi gibi 
bol güneş alan ve yazları sıcak 
geçen yerlerde Isıcam konfor 
tavsiye edilmektedir. Isıcam 
Konfor 3+ ise çift ara boşluklu 
ve güneş-ısı ile ısı kontrol camlı 
üçlü Isıcam ünitesidir.

Güneş ışığını ve ısısını kontrol 
edebilen cam sınıfında yer alan 
bu cam cinsi, camın üretim 
esnasında renklendiricilerin 
katılması ile hamurundan 
renkli halde üretilir. Renkli ya 
da renksiz türevlerine metal 
oksitlerin kaplanması sonucu 
oluşur.

Reflektif özellikleri sayesinde 
ışık yönünde bakıldığında ayna 
etkisi oluşturur. Bombeleme, 
lamine ve temperleme işlemleri 
için uygundur. Renksiz düz cam 
veya renkli düz cam üzerine 
pirolitik kaplama tekniği ile 
üretilir.

Renkli cama göre daha 
aynalı bir görünüme sahiptir. 
Kaplaması oldukça dayanıklı 
olduğu için rodaj, delik, baskı, 
temper, laminasyon, bombe vb. 
işlemlerden geçebilir.

Lamine Camlar Konfor Camları Reflekteli Camlar

Cephe Giydirme Camları Renkli Camlar
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Makina Parkı
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Fabrikamız
Kişi ve kurumların cam 
sektöründe ihtiyaç duyduğu tüm 
çözümleri sunarak hızla gelişen 
lider bir firma olmak.

Yeniliklere açık bir şirket olarak sizler için kendimizi 
her geçen gün yenilemek, müşteri taleplerini taah-
hüt edildiği şekilde ve zamanında karşılamak, sun-
duğumuz çözümler ile mutlak müşteri memnuniye-
tini sağlamak.

Tüketicisini ve uluslararası kalite standartlarında 
güvenilir ve erişilebilir fiyatlar ile buluşturmak.

Sektöründe, dünyada bilinen evrensel bir marka ol-
mak ve güçlü markasını pekiştirmek.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak

Sağlıklı, hijyenik ve çevreye duyarlı ürünleri ile glob-
al standartlar seviyesinde üretim gerçekleştirmek.

Gelişim ve büyümeyi sürdürülebilir kılmak.

Uzun süreli ve düzenli Sosyal Sorumluluk projel-
eri gerçekleştirmek, sosyal sorumluluk bilincini tüm 
çalışanları ile paylaşmak.

Çalışanlarını ve iş ortaklarını modern iş dünyasında-
ki değişimler ve yenilikler hakkında bilgilendirmek, 
gerekli eğitim imkanlarını sağlamak.

Geleneksel ve alışılmış çözümler dışında baş-
ka çözümler denemeye istekli olmak ve işimizde 
farklılık yaratmak.

Cam sektöründe satış ve satış sonrası hizmet konu-
larında standartları belirleyen lider marka olmak.
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Fabrikamızdan
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Referanslar Referanslar

Bh Cephe Sistemleri 
Aksa Alüminyum 
Akbay Alüminyum 
Çolakoğlu Proje 
Alp Alüminyum 
Byart Tente 
Alpena alm 
Royal Art Alüminyum 
Eliz Cam Balkon 
Gündüz Alüminym 
Kırşehir Cam 
Pidosan A.Ş 
Yarar Asansör

Truva Cam 
 Simge Cam 
Teknik Detay 
Piramit Cam 
Penlife 
Pro Cam 
İsor Yapı 
Namalan Cam 
Nurel Pen 
Mare Grup 
Kanaat Alüminyum 
Çankaya Kristal 
Ege Cam 
Emin Oğulları Alüminyum 
Göztepe Alüminyum 
Yeni Kale Cam
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Sertif ikalar
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Bahçelievler Mah. Dar Deresi Sk.No: 8

Hasanoğlan-Elmadağ/Ankara
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