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ALUDES; ALUminium ve DESign kelimelerinin ilk üç harfinin birleşmesinden adını alan, ASAŞ 
bünyesinde son kullanıcıya yönelik ürünler konusunda uzmanlaşmış olan tasarım odaklı 
markamızdır.

ALUDES ürünü olan aydınlatma direkleri estetik, yaratıcı ve farklı tasarımları ile ön plana 
çıkmaktadır. Amacımız sadece mekanların aydınlatılması değil; aynı zamanda kentsel doku 
içinde doğayla dost, geri dönüşümlü bir malzeme olan alüminyumun da kullanılmasıyla farklı, 
modern ve estetik yaşama alanlarının oluşturulmasıdır.

Aydınlatma direkleri konusunda çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan grubumuz 
ayrıca müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda özel projeler için de tasarım desteği 
vermektedir.

ALUDES as one of the ASAŞ brands is specialized to the end user products. Combination of 
the first three letters of ALUminium and DESign constitutes the name of the brand which 
symbolizes our expertise in the field of aluminium and industrial design.

Aluminium lighting poles, one of the product group of ALUDES, stand out with its contemporary, 
creative, aesthetic and differentiated designs. Our aim is not only producing a product which 
is used for lighting purposes but also by using aluminum as a recyclable and nature friendly 
material, we would like to create modern, aesthetic living areas.

In addition to our standard wide range of products, we can design new lighting poles to fit 
the style of the product to the identity of the living area and meet the needs of our customer.
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Neden Alüminyum Why Aluminium|

Dayanıklı bir malzemedir
Alüminyum ihtiyaç duyulan mekanik ve 
mukavemet özelliklerine uygun olarak farklı 
alaşımlarda üretilmektedir.

It is a high strength material
To achieve different strength and mechanical 
requirements of the projects, aluminium is 
alloyed with other elements.

Çevreye dost, geri dönüşebilir
bir malzemedir
Alüminyum kalitesinden hiçbir şey 
kaybetmeden %100 geri dönüşümü olan 
bir malzemedir. Alternatiflerinin tersine 
alüminyum çevreyi kirletmez ya da doğaya 
zarar vermez.

It is a recyclable material therefore 
environment (nature) friendly
Aluminium is 100 percent recyclable with 
no downgrading of its qualities. Unlike 
alternatives, aluminium never deface or 
pollute the environment.

Montajı kolaydır
Hafif olmasının getirdiği avantaj ile 
alüminyum direkler kolaylıkla monte 
edilebilmekte, nadiren vinç kullanılmasına 
ihtiyaç duyulabilmektedir.

Easy to assemble
Due to the weight advantage, aluminium 
poles are easy to transport and install, 
seldom need a crane for installation.

Sürekli bakım gerektirmez
Alüminyum direkler düzenli ve kapsamlı 
bir bakım gerektirmeden uzun yıllar 
kullanılabilmektedir. Bu sebeple f iyat 
performans oranı çok iyidir.

Maintenance free therefore, 
lower life-cycle cost
Aluminium lighting poles have proven very 
long service life without regular, expensive 
maintenance. Therefore it has a very good 
quality/price ratio.
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Neden AlüminyumWhy Aluminium |

Korozyona ve hava şartlarına karşı 
dayanıklıdır
Boyalı ya da galvaniz kaplı çeliğin tersine, 
alüminyumun yüzeyi soyulmaz, çatlamaz ya 
da paslanmaz. Bunun dışında eloksal ya da 
elektrostatik toz boya işlemleriyle korozyona 
karşı koruma daha da arttırılmakta ve direğe 
dekoratif bir görünüm kazandırılmaktadır.

Resists to corrosion, rust and 
weather conditions
Unlike steel and its finishes, aluminium 
will not peel, crack or rust. Different types 
of surface treatment such as anodizing 
or painting can further improve corrosion 
resistance property and gives decorative 
outlook.

It is a safety material
Aluminium pole absorbs more energy (50% 
more than a comparable steel element of 
same weight) and then buckles or folds, 
so that the possibility of physical injury is 
appreciably reduced.

Üzerine, farklı seçeneklerde renk ve 
yüzey işlemleri uygulanabilmektedir
Seçilen uzunluğa bağlı direk yüzeyi farklı 
renklerdeki eloksal (renk: natürel, siyah, 
altın sarısı, kahverengi tonları), elektrostatik 
toz boya ve yaş boya (bütün RAL renkleri) ile 
kaplanabilmektedir.

Wide range of color and coating 
options
According to the design and type of the 
lighting poles, surface of the poles can be 
coated with anodic oxidation (colour: natural, 
black, gold, shades of brown) and electrostatic 
powder paint and wet paint options (all RAL 
colours) 

Diğer metallere kıyasla çok daha 
haf if bir malzemedir
Alüminyumun özgül ağırlığı (2,7 gr/cm³) çeli-
ğin 1/3’ü kadardır. Alüminyum hafif olmasının 
yanı sıra (atalet momenti ihtiyaçlarına uygun 
olarak), ihtiyaç duyulan uygulamada kullanılan 
alaşımda ve/veya ekstrüzyonda şekil verme 
kolaylığı nedeniyle kesitte farklılıklar yapılarak 
mukavemeti arttırılabilmektedir.

Compared with the other metals, 
aluminium is a lightweight material
Aluminium is a very light metal with a specific 
weight of 2.7 g/cm³, approximately one third of 
the steel. Its strength and required momentum 
of inertia can be adapted to the required 
applications by modifying the composition of its 
alloys and/or by having different shape which is 
quite easy by extrusion technology.

Kaza esnasında daha az hasar 
oluşmasını sağlar
Alüminyum direklerin enerji sönümleme 
kabiliyeti çok iyi olduğundan (aynı ağırlıktaki 
bir çelikten %50 oranında daha fazla) ve 
çarpma esnasında bükülmesinden dolayı
fiziksel hasarların oluşmasını önemli ölçüde 
azaltır.
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Direk Üretimi Pole Production|

Türkiye’de ilk olarak ALUDES 
markası altında ASAŞ bünyesinde 
üretilen alüminyum konik 
direkler hammadde üretiminden 
paketlemeye kadar geçen tüm 
üretim süreçlerinin aynı çatı 
altında yürütülmesiyle hem 
maliyet hem de kalitenin kontrol 
altında tutulması avantajını 
sağlamaktadır.

Aydınlatma direklerinin üretimi; 
ASAŞ bünyesindeki 300.000m²’si 
kapalı, toplam 640.000m²’lik üretim 
tesislerinde yapılmaktadır.

Aluminium conically tapered 
pole bodies are firstly produced 
by ASAS in Turkey under the 
brand name of ALUDES. Whole 
production processes, starting 
from producing the raw material 
(aluminum billet) in different 
alloys to the packaging of the 
products, are done in house 
that helps us to control every 
technical specification and 
minimize production costs.

Lighting poles are produced in ASAS 
integrated plant having closed area of 
275.000 m² and total area of 620.000 m²

Mekanik İşlemler Tesisinde direklerin 
konikleştirilmesi, zımparalanması, 
bükülmesi, kaynak, CNC işlemleri ve diğer 
tüm işçiliklikleri yapılmaktadır.
Production of conically tapered pole body, 
sanding, bending, welding, CNC and 
other operations are done in Mechanical 
Treatment Line

Kalite testlerinden geçen ürün 
bileşenleri üretime alınmaktadır.
Product components which are passed 
the quality tests are used in production.

Projelerdeki mukavemet ihtiyaçlarına 
uygun olarak Dökümhane Tesisinde 
farklı alaşımlarda alüminyum billet 
üretimi yapılmaktadır.
Raw material (aluminum billet) is done 
in different alloys according to strength 
requirement of our customers in Billet 
Casting Line

Kalıp Üretim Tesisinde profil 
kalıplarının tasarımları ve 
üretimi, gerçekleştirilmektedir.
Extrusion dies are produced in 
Die Shop

Eloksal, Elektrostatik 
Toz Boya ve Süblimasyon Tesislerinde,
direklerin yüzey işlemleri 
gerçekleştirilmektedir. 
Surface coating oporations are done in 
Anodizing, Electrostatic Powder Coating
and Sublimation Lines Son teknolojiyle donatılmış toplam 

kapasiteli 7 ayrı Ekstrüzyon Hattında 
alüminyum profil imalatı (450mm 
çapa kadar boru profili imalatı) 
yapılmaktadır.
Aluminium profiles are produced in 
highly efficient seven Extrusion Lines 
(production of aluminium profiles up 
to 450mm diameter)
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Malzeme olarak alüminyum ve üretim teknolojileri konusundaki tecrübemizi
Güçlü bir mühendislik alt yapısı olan deneyimli teknik personelimizin katkılarıyla
Konusunda uzman, yetenekli tasarım ekibimizin yaratıcılığıyla birleştirerek proje     
çalışmalarını yürütmekte;
Direklerin prototip ve seri imalatını, sektöründeki uluslararası kalite belgelerine (CE, TSE, 
QUALICOAT, QUALANOD, ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001) sahip 
ASAŞ entegre tesislerinde gerçekleştirmekteyiz.

We are preparing projects by using our great knowledge about aluminum as a material 
and production process
With the contribution of an experienced technical staff having very good engineering 
background
And a dedicated, talented industrial design team together.
Then, prototypes and final products are produced in ASAŞ integrated plant having latest 
technological machinery and international quality certificates (CE, TSE, QUALICOAT, 
QUALANOD, ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001).

Direk ÜretimiPole Production |

EN 40-6

ISO 14001:2004

Qualanod

ISO 9001:2008

OHSAS 18001

Qualicoat

ALUDES olarak, As an ALUDES,
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Renk ve Yüzey Alternatifleri Colour and Surface Coating Options |

EN 40-6 standardında da belirtildiği üzere alüminyum direkler üzerine hiçbir yüzey işlem yapılmadan kullanılabilmektedir. 
Direklerin korozif ortamlara olan direncinin arttırılmasının, renklendirmenin ihtiyaç duyulduğu projeler için farklı yüzey 
kaplama işlemleri, uluslararası kalite belgelerine sahip ASAŞ entegre tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

  Konik direk gövdelerinin yüzeyi zımparalıdır.
  Ürün tipine, ölçülerine ve sipariş miktarına bağlı olarak direklerin yüzeyleri;

- Eloksal ile kaplanabilmekte (Renk alternatifleri: Natürel, bronz, siyah ve sarı eloksal)
- Elekrostatik toz boya ile boyanabilmekte (Tüm RAL renk kodlarında)
- Elekrostatik toz boya üzeri ahşap desen transfer yöntemiyle kaplanabilmektedir.

Standart olarak aydınlatma direklerinin yüzeyleri; dış ortam şartlarında aşınmaya karşı sergilediği üstün performans 
sebebiyle eloksal ile kaplanmaktadır.

ASAŞ entegre tesislerinde 15m uzunluğuna kadar direkler eloksallanabilmektedir.  Direklerin dış ortam 
şartlarına dayanımının arttırılması amacıyla yüzeyleri standart olarak  20 μm kalınlığında eloksal ile 
kaplanmaktadır. 
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Renk ve Yüzey Alternatifleri Colour and Surface Coating Options |

Up to 15m length of the pole bodies can be anodized in 
ASAS. Since the poles are used in outdoor conditions, the 
thickness of the anodic coating lighting columns is 20 μm in 
our standard production. This ensures safe use in moderate 
to harsh conditions.

Aluminium lighting poles can be used without making any additional 
surface treatments according to EN 40-6 standard. However in 
case enhancing the pole’s corrosion resistance ability and need for 
different colors options, poles’ surfaces are coated in ASAS integrated 
plant which have international quality certificates.

  Conically tapered pole body has satin finish.
 Depending on the product type, size and amount of the order, 
different surface treatment options are available:

- Anodizing coating (Colour options: E6/EV1, bronze, black and 
gold)
- Electrostatic powder paint coating. (All RAL colours)
- Thermo-print powder painting (Different types of wood 
finishes, marbles etc.)

In our standard production, surface of the lighting poles are coated 
with anodizing process because of its excellent wear and abrasion 
resistance in outdoor conditions. 
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Mukavemet Hesapları Strength Calculations|

Firmamız tarafından üretilen her bir 
aydınlatma direği üzerinde, yapılan 
yapısal analizlerin ve mukavemet he-
saplarının bağımsız kuruluşlar tara-
fından onaylandığını ve üretimin CE 
normunda belirtilen şartlara uygun 
olarak yapıldığını gösteren CE etiketi 
bulunmaktadır. 

Gerek özel projeler, gerekse kendi tasarımları-
mızla portföyümüzde yer alan her bir direk için 
öncelikle CE normuna uygun olarak bilgisayar 
ortamında dinamik yapısal analizler ve manu-
el olarak statik hesaplamalar yapılmaktadır. 
Müşteri memnuniyetini ve proje ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için hesaplardan elde edilen 
veriler ışığında fayda/maliyet analizleri yapıla-
rak ürün tasarımları hazırlanmaktadır.

Her farklı koşul için (rüzgar şiddeti arazi özel-
likleri, armatür ölçüleri) direklerin üzerine 
binen yüklerin tekrar hesaplanması ve direk 
tasarımının çıkan veriler ışığında yapılması 
gerekmektedir. ALUDES ekibi, projeleriniz 
için tüm hesaplamaları ve bilgisayar destekli 
simülasyonları kendi bünyesinde yaparak siz-
lere en iyi çözümü sunmaktadır.

CE Etiketi / CE Label

Üretim / Production
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Strength Calculations |

Ürün Tasarımı / Product Design 

Mukavemet Hesaplamaları / Strength Calculations

Mukavemet Hesaplarının Kontrolü ve CE Belge Onayı/ 
Control of Strength Calculations and CE Certificate Approval

Every lighting pole being produced by 
ASAŞ, is marked with label having CE 
logo which shows that calculations and 
production of the poles are done ac-
cording to European regulations and 
verified by Notified Institutions.

According to CE norms, structural dynamic 
computer analysis and static hand calcula-
tions are done for each lighting pole being 
designed for both customer projects and our 
own product portfolio. To achieve customer 
satisfaction and project objectives, products 
are designed in the light of data getting from 
calculations and cost-benefit analysis.

In every specific situation (wind speed, lo-
cation properties, street lamp dimensions),  
loads on the poles should be calculated and 
designed accordingly. ALUDES team  helps 
you to determine best solution for your 
project by making all of these calculations 
and computer based simulations in house.

Mukavemet Hesapları
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KİLİTLİ KAPAK / LOCKABLE DOOR
Gelen taleplere bağlı olarak V otomatın takılabilmesi için direklere kapak yeri açılabilmektedir.
According to our customer needs, to assemble V automat into the pole lockable door option is available.

MONTAJ ELEMANLARI / FIXING DEVICES
İsteğe bağlı olarak sabit plaka ile montaj ya da menteşeli plaka ile montaj yöntemi kullanılarak direklerin montajı 
yapılabilmektedir.
Ankraj ayakları, uzun kullanım ömrü için sıcak daldırma galvaniz yöntemiyle kaplanmaktadır.
Ankraj ayakları, ankraj bulonları ile birlikte gönderilmektedir.
Direklerin kolaylıkla monte edilebilmesi için üç boyutlu çizimler ile desteklenmiş montaj talimatları sevkiyat aşa-
masında müşterilerimizle paylaşılmaktadır.

Rigid base plate or tiltable base plate can be used for the pole assembly according to customer needs.
To improve the life span of the fixing devices, they have hot dip galvanized finish.
Each anchor base pole shall be supplied with anchor bolts.
To assemble the poles easily and correctly, assembly handouts showing all steps with 3D images and all necessary 
technical information are given to the customer.

Menteşe Plakalı Ankraj Ayağı
Tiltable Base Plate

Sabit Plakalı Ankraj Ayağı
Rigid Base Plate

Teknik Bilgiler Technical Information|

RÜZGAR YÜKLERİ 
Rüzgar şiddeti her bölgede farklılık gös-
termektedir. Teklif alınmadan önce mut-
laka direklerin montajının yapılacağı ilgili 
bölgedeki rüzgar şiddeti ve diğer gerekli 
bilgiler (direklerin üzerine konulması 
düşünülen aksesuarlar, direk montajının 
yapılacağı arazinin/bölgenin özellikleri) 
müşteri temsilcisine iletilmeli ve direk-
lerin hesaplarının kontrolü yapılmalıdır.

WIND LOADS
Each country and area has its own maps 
of wind zones. Please let your customer 
representative know what kind of any 
additional requirements you have (wind 
speed, characteristics of the location 
where you would like to assemble the 
poles, any additional accessories you 
would like to assemble to the pole etc) to 
control pole calculations and design it to 
meet your requirements.
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Teknik BilgilerTechnical Information |

Base accessories are good alternatives for covering the 
fixing devices and giving stylish outlook to the poles.
In standard production base accessory is produced in 
red colour (RAL 3002). Depending on amount of order:

Electrostatic powder paint (All RAL colours).
Thermo-print powder painting (Different types of 
wood finishes, marbles etc.)
Anodized surface coating options are also available 
(E6/EV1, bronze, black and gold)

Taban aksesuarı, hem ankraj ayaklarının kapatıl-
ması ve hem de direğe şık bir görünüm kazandır-
mak için idealdir. 
Taban aksesuarı standart olarak kırmızı renkte 
(RAL 3002) üretilmektedir. Ayrıca sipariş miktarı-
na bağlı olarak:

-Elekrostatik toz Boya ile boyanabilmekte 
(Tüm RAL renk kodlarında)
-Elekrostatik toz boya üzeri ahşap desen 
transfer yöntemiyle kaplanabilmekte
-Eloksal ile kaplanabilmektedir. (Renk alter-
natifleri: Natürel, bronz, siyah ve sarı eloksal)

-
-

-

TABAN AKSESUARI BASE ACCESSORIES
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Konik direk gövdesi, kaynaksız olarak yukarı doğru daralan 
formu ile sade şık bir görünüm arayanlar için ideal bir 
modeldir. Farklı armatürlerin girişlerine uygun olarak 
tasarlanan adaptörüyle park, yürüme yolları, şehir içindeki 
caddelerin aydınlatılması için ideal bir çözümdür.

Round tapered pole body with its sleek and seamless tapered 
form is ideal for the projects where modest and elegant design 
is needed. With its adaptor which can be arranged for different 
luminaires’ entries, pole can be used with different lighting 
sources.

Konik Direk Gövdesi Round Tapered Pole Body|

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

12 m12 m
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Park, bahçe ve şehir içi yol aydınlatması için ideal bir modeldir. 
Tasarımındaki sade çizgileri ile ön plana çıkmaktadır. 
Kademesiz, kaynaksız tek parça alüminyum konik direk ve bu 
direğe bağlı tekli konsoldan oluşmaktadır.

(C Seri-1 direkler 2,3 ve 4 konsollu olarak da üretilebilmektedir.)

C Series-1 lighting pole is ideal for illumination of residential 
areas and parks. This lighting pole stands out with its straight 
and clean lines. Aluminium seamless, conically tapered pole 
body and single bracket constitutes this modest pole design. 

(C Series-1 poles having 2,3 and 4 brackets options are also 
available.)

C Seri-1 C Series-1|

8,5 m
8 m
7,5 m
7 m
6,5 m
6 m
5,5 m
5 m
4,5 m
4 m
3,5 m
3 m
2,5 m
2 m
1,5 m
1 m
0,5 m
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Direk tasarımının sadeliği ve şık klasik çizgileri C Seri-2 
direğinin en belirgin özellikleridir. Park, bahçe ve yürüme 
yolları gibi şehir içi yol aydınlatması için ideal bir modeldir. 
Kademesiz, kaynaksız tek parça alüminyum konik direk ve bu 
direğe bağlı tekli konsoldan oluşmaktadır.

(C Seri-2 direkler 2,3 ve 4 konsollu olarak da üretilebilmektedir.)

Simple lamp posts and elegant classical lines are the 
characteristic features of the C Series-2’s design. It is ideal 
for illumination of urban contexts like avenues, parks and 
pedestrian walkways. Aluminium seamless, conically tapered 
pole body and single bracket are main parts of the product.

(C Series-2 poles having 2,3 and 4 brackets options are also 
available.)

C Seri-2 C Series-2|

8,5 m
8 m
7,5 m
7 m
6,5 m
6 m
5,5 m
5 m
4,5 m
4 m
3,5 m
3 m
2,5 m
2 m
1,5 m
1 m
0,5 m
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Stilize edilmiş fonksiyonel konsol tasarımları sadeliği ve şıklığı 
bir arada arayan müşterilerimiz için idealdir. Park, bahçe ve 
şehir içi yol aydınlatması için ideal bir modeldir. Kademesiz, 
kaynaksız tek parça alüminyum konik direk ve bu direğe 
bağlı bükümlü estetik tasarımı ile öne çıkan tekli konsoldan 
oluşmaktadır. 

(C Seri-3 direkler 2,3 ve 4 konsollu olarak da üretilebilmektedir.)

Stylish and also functional bracket’s design of C Series-3 
answers customers’ needs who expect both elegant and 
simple design. It is ideal for illumination of urban contexts 
like avenues, parks and pedestrian walkways. Aluminium 
seamless, conically tapered pole body and single bracket are 
main parts of the product. 

(C Series-3 poles having 2,3 and 4 brackets options are also 
available. )

C Seri-3 C Series-3|

8,5 m
8 m
7,5 m
7 m
6,5 m
6 m
5,5 m
5 m
4,5 m
4 m
3,5 m
3 m
2,5 m
2 m
1,5 m
1 m
0,5 m
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Kademesiz, kaynaksız tek parça alüminyum konik direk ve 
konsol ile konsol desteğinin uyumlu ve şık tasarımı C Seri-4 
aydınlatma direklerini mükemmel bir şehir içi dekor elemanı 
haline getirmektedir. Park, bahçe ve şehir içi yol aydınlatması 
için ideal bir modeldir. 

(C Seri-4 direkler 2,3 ve 4 konsollu olarak da üretilebilmektedir.)

Aluminium seamless, conically tapered pole body and 
harmony of the support and bracket design makes C Series-4 
lighting poles excellent urban décor element. It is ideal 
for illumination of urban contexts like avenues, parks and 
pedestrian walkways. 

(C Series-4 Poles having 2,3 and 4 brackets options are also 
available.)

C Seri-4 C Series-4|

8,5 m
8 m
7,5 m
7 m
6,5 m
6 m
5,5 m
5 m
4,5 m
4 m
3,5 m
3 m
2,5 m
2 m
1,5 m
1 m
0,5 m
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C Seri-5 aydınlatma direğinin orijinal ve modern tasarımı, 
direğe güçlü bir kişilik kazandırmaktadır. Dinamik ve bükümlü 
konsol tasarımı doğal bir çizgi ile direği ve armatürü birbirine 
bağlamaktadır. Park, bahçe ve yürüme yolları gibi şehir içi yol 
aydınlatması için ideal bir modeldir.

Design of C Series-5 lighting pole which gives strong 
characteristics to the pole is original and contemporary. 
Dynamic, curvilinear bracket design connects the pole body 
and luminary with a natural line. It is ideal for illumination of 
urban contexts like avenues, parks and pedestrian walkways.

C Seri-5 C Series-5|

8,5 m
8 m
7,5 m
7 m
6,5 m
6 m
5,5 m
5 m
4,5 m
4 m
3,5 m
3 m
2,5 m
2 m
1,5 m
1 m
0,5 m
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Konsolu ortadan ikiye yaran konik direk gövdesi ve yukarı 
doğru daralan formu ile direği saran konsolların tasarımı 
sergilediği uyum ile direği, modern mekanların tamamlayıcısı 
haline getirmektedir. Şehir içi yerleşim yerlerinin, caddelerin, 
yürüme yollarının ve karayollarının aydınlatılması için ideal bir 
modeldir.

Harmony between the pole body which divides the bracket 
into two pieces , and brackets’ design getting closer at the top 
by complementing the shape of the pole body make the New 
Series lighting poles complementary of contemporary living 
areas. It is ideal for illumination of residential areas, avenues, 
pedestrian walkways, roads etc.

Yeni Seri Tek Konsollu New Series Single Bracket|

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
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Farklı yüksekliklerdeki konsol boyları ile yürüyüş ve araç 
yolunu aydınlatmak için tasarlanmış özel bir modeldir. 
Kaynaksız, tek parça alüminyum konik direk ve onu saran 
bükümlü konsoldan oluşmaktadır. Şehir içi yerleşim yerlerinin, 
caddelerin, yürüme yollarının ve karayollarının aydınlatılması 
için ideal bir modeldir.

By means of different bracket height from the ground, 
pedestrian walkway and road illumination can be done with 
a single product. This lighting pole has aluminium seamless, 
conically tapered pole body and elegant bracket design. It is 
ideal for illumination of residential areas, avenues, pedestrian 
walkways, roads etc.

Yeni Seri Çift Konsollu New Series Double Bracket|

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
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Yeni Seri 2 Tek Konsollu New Series 2 Single Bracket|

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

Dinamik eğrileri ile konsollar direğe şık, zarif ve farklı bir 
görünüm kazandırmaktadır. Kaynaksız, kademesiz, tek 
parça alüminyum konik direk ile bükümlü tekli konsoldan 
oluşmaktadır. Şehir içi yerleşim yerlerinin, caddelerin, 
yürüme yollarının ve karayollarının aydınlatılması için ideal bir 
modeldir.

Dynamic curvilinear form of the brackets gives the lighting 
pole elegant and distinctive outlook. This lighting pole has 
aluminium seamless, conically tapered pole body and single 
bracket. It is ideal for illumination of residential areas, 
avenues, pedestrian walkways, roads etc.
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Yeni Seri 2 aydınlatma direklerinde konsollar, fonksiyonel 
özelliklerinin yanı sıra farklı, şık tasarımları ile estetik olarak 
da direğe bir kimlik kazandırmaktadır. Kaynaksız, kademesiz, 
tek parça alüminyum  konik direk ile bükümlü çiftli konsoldan 
oluşmaktadır. Şehir içi yerleşim yerlerinin, caddelerin, 
yürüme yollarının ve karayollarının aydınlatılması için ideal bir 
modeldir.

Besides the functional properties, brackets of this lighting pole 
have elegant, stylish and distinctive outlook which determine 
the identity of the pole design. This lighting pole has aluminium 
seamless, conically tapered pole body and double bracket. It is 
ideal for illumination of residential areas, avenues, pedestrian 
walkways, roads etc.

Yeni Seri 2 Çift Konsollu New Series 2 Double Bracket|

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
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Flamingo Tek Konsollu Flamingo Single Bracket|

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

Modern ve zarif çizgileri ile direk gövdesinin tasarımı, keyifli ve 
güvenli yaşama alanlarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 
özel olarak tasarlanmıştır. Yenilikçi tasarımıyla farklı şehir 
içi ve peyzaj uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.  
Dikişsiz, kademesiz, tek parça alüminyum konik direk ile 
tekli konsoldan oluşmaktadır. Şehir içi yerleşim yerlerinin, 
caddelerin, yürüme yollarının ve karayollarının aydınlatılması 
için ideal bir modeldir.

With its contemporary lamp post and refined shape, Flamingo 
answers the needs of a pleasant livability and safety collective 
spaces. It is adaptable for different urban & landscape 
contexts. This lighting pole has aluminium seamless, conically 
tapered pole body and single bracket. It is ideal for illumination 
of residential areas, avenues, pedestrian walkways, roads etc.
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Şehir dokusuna uygun olarak farklı renk seçenekleri ile esnek 
tasarım olanakları sunan Lale aydınlatma direkleri, birçok 
kentin simgesi haline gelen lalenin soyut bir imajıdır. Dikişsiz, 
kademesiz, tek parça alüminyum konik direk ile bükümlü, 
iki renkli çiftli konsoldan oluşmaktadır. Şehir içi yerleşim 
yerlerinin, caddelerin, yürüme yollarının ve karayollarının 
aydınlatılması için ideal bir modeldir.

With different colour alternatives, Tulip lighting pole gives 
lots of design choices to fit the context of the area where 
pole assembly will be done. This lighting pole has aluminium 
seamless, conically tapered pole body and elegant bracket 
design which reminds the abstract image of tulip. It is ideal 
for illumination of residential areas, avenues, pedestrian 
walkways, roads etc.

Lale Çift Konsollu Tulip Double Bracket|

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
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Estetik ve şık bir görünümü olan direğin kelebek gibi açılan 
kanatları, şehir içindeki aktivitelerin duyurulabileceği afiş, 
bayrak v.b. aksesuarların sergilenmesine olanak tanımaktadır. 
Kaynaksız, kademesiz, tek parça alüminyum konik direk ile 
çiftli konsoldan oluşmaktadır. Şehir içi yerleşim yerlerinin, 
caddelerin, yürüme yollarının ve karayollarının aydınlatılması 
için ideal bir modeldir.

Bracket and arm design of the pole which reminds the 
butterfly’s wings have aesthetic and distinctive outlook. 
To announce the activities or any other information to the 
public, flag can be hanged up to the arms under the brackets 
for luminaires. This lighting pole has aluminium seamless, 
conically tapered pole body and double bracket. It is ideal 
for illumination of residential areas, avenues, pedestrian 
walkways, roads etc.

Kelebek Çift Konsollu Butterfly Double Bracket|

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
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Sade direk gövdesinin ve temel çizgilerin farklı renk 
alternatifleri ile yarattığı kombinasyonlar, Koza aydınlatma 
direklerini iyi bir şehir dekoru haline getirmektedir.
Kaynaksız, kademesiz, tek parça alüminyum konik direk ile 
tekli konsoldan oluşmaktadır. Şehir içi yerleşim yerlerinin, 
caddelerin, yürüme yollarının ve karayollarının aydınlatılması 
için ideal bir modeldir.

Simple lamp post and basic formal lines combined with 
different color alternatives make Cocoon lighting pole 
excellent urban decor. This lighting pole has aluminium 
seamless, conically tapered pole body and single bracket. It is 
ideal for illumination of residential areas, avenues, pedestrian 
walkways, roads etc.

Koza Tek Konsollu Cocoon Single Bracket|

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m



39ALUDESwww.aludes.com.tr | 39ALUDES|www.aludes.com.tr



40 ALUDES www.aludes.com.tr|

Fonksiyonel aynı zamanda da zarif, sade çizgisi ile Koza 
aydınlatma direği şehir dokusuna uygun farklı renk seçenekleri 
ile esnek tasarım olanakları sunmaktadır. Kaynaksız, 
kademesiz, tek parça bükümlü alüminyum konik direk ile 
çiftli konsoldan oluşmaktadır. Şehir içi yerleşim yerlerinin, 
caddelerin, yürüme yollarının ve karayollarının aydınlatılması 
için ideal bir modeldir.

Cocoon lighting pole having functional, also refined and elegant 
lines offers design flexibility by different color alternatives. 
This lighting pole has aluminium seamless, conically tapered 
pole body and double bracket. It is ideal for illumination of 
residential areas, avenues, roads etc.

Koza Çift Konsollu Cocoon Double Bracket|

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
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Modern Style Tek Konsollu Modern Style Single Bracket|

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

Temel geometrik çizgilerin mükemmel uyumu ile şekillenen 
Modern Style aydınlatma direkleri, özellikle sadelik ve şıklığı 
bir arada arayanların beklentileri göz önünde bulundurularak 
tasarlanmıştır. Kaynaksız, kademesiz, tek parça alüminyum 
konik direk ile çiftli konsoldan oluşmaktadır. Şehir içi yerleşim 
yerlerinin, caddelerin, yürüme yollarının ve karayollarının 
aydınlatılması için ideal bir modeldir.

Modern style lighting poles play on combinations of basic 
geometrical forms and answer the needs of neat but yet classy 
spaces. This lighting pole has aluminium seamless, conically 
tapered pole body and double bracket. It is ideal for illumination 
of residential areas, avenues, pedestrian walkways, roads etc.
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Sade ve fonksiyonel çizgileri ile Modern Style aydınlatma 
direği modern ve geleneksel mekanların eşsiz bir dekorasyon 
elemanıdır. Kaynaksız, kademesiz, tek parça alüminyum konik 
direk ile çiftli konsoldan oluşmaktadır. Şehir içi yerleşim 
yerlerinin, caddelerin, yürüme yollarının ve karayollarının 
aydınlatılması için ideal bir modeldir.

With its simple and functional forms Modern Style lighting pole 
is an excellent traditional and contemporary decor element. 
This lighting pole has aluminium seamless, conically tapered 
pole body and double bracket. It is ideal for illumination of 
residential areas, avenues, pedestrian walkways, roads etc.

Modern Style Çift Konsollu Modern Style Double Bracket|

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
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Zikzak şeklindeki konsol tasarımı ve kaynaksız, kademesiz, 
tek parça alüminyum konik direk gövdesi ile Basic Serisi 
aydınlatma direği fonksiyonel ve sade tasarım arayanlar için 
güzel bir alternatiftir. Şehir içi yerleşim yerlerinin, caddelerin 
ve karayollarının aydınlatılması için ideal bir modeldir.

Z shaped bracket design and aluminium seamless, conically 
tapered pole body answers the needs of the customers who 
need functional and simple design. It is ideal for illumination 
of residential areas, avenues, roads etc.

Basic Serisi Çift Konsollu Basic Series Double Bracket|

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

12 m
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Basic 2 Serisi aydınlatma direğinin konsolu; kaynaksız, 
kademesiz, tek parça alüminyum konik direğin bükülmesi 
ile oluşmaktadır. Şehir içi yerleşim yerlerinin, caddelerin ve 
karayollarının aydınlatılması için ideal bir modeldir.

Bracket of the Basic 2 Series lighting pole gets its shape by 
bending of aluminium seamless, conically tapered pole body.
It is ideal for illumination of residential areas, avenues, roads 
etc.

Basic 2 Serisi Tek Konsollu Basic 2 Series Single Bracket|

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
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Karşıdan bakıldığında tek direk gibi görünerek şaşırtan 
tasarımı ile ikiz direk, iki konsolu birbirine bağlayan zarif bir 
orta kayıt ile iki direk gövdesinden oluşmaktadır. Farklı ve şık 
tasarımı ile ikiz direk özellikle yüksek konsol açıklığı istenen, 
özel projeler için tasarlanmıştır. Nakliye kolaylığı açısından 
bütün parçalar geçmeli olup, ayrı ayrı paketlenerek sevk 
edilmektedir. 

Twin lighting pole amazes people when it is seen from front 
view. It seems to be a single pole with double luminaries arms. 
It consists of two bole bodies attached with a single, well 
designed aluminium profile. Twin lighting pole is especially 
designed to use for road illumination where longer brackets 
are needed. All parts of the pole are demountable and each 
part can be packed separately for ease of transportation. 

İkiz Direk Çift Konsollu Twin Double Bracket|

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

12 m
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Birbiriyle ahenkle dans eden iki direk gövdesinin eşsiz uyumu 
ve konik direk gövdesinin yukarı doğru daralan formunun 
farklı büküm açılarıyla verdiği zarafetle teknoloji ve sanat 
balerin direkte buluştu. Balerin direk aynı zamanda içinde 
bulunan ışıklı panoyla şehrin logosunu ön plana çıkararak, 
bulunduğu mekanla tam bir uyum sergilemektedir. Işıklı 
panonun zeminden yüksek olması, logoyu vandalizme karşı 
korumaktadır.

Technology meets with the art in Ballerina poles by means of 
its unique harmony of two pole bodies dancing with each other 
and conically tapered pole bodies with different bending angles 
which give elegant outlook to the pole. Besides these with its 
illuminated board, Ballerina poles put forward the symbol and 
identity of the city. Since the illuminated board is located high 
from the ground level, it is protected from vandalism.

Balerin Çift Konsollu Ballerina Double Bracket|

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

12 m
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Tüm hakları ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.’ye aittir.    /   All rights belong to ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

ALÜMİNYUM AYDINLATMA DİREKLERİ   /  ALUMINIUM LIGHTING POLES
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Toplam Alan / Total Area: 640.000m² 
Kapalı Alan / Closed Area: 300.000m²
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