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KORUYUCU, ETKİLİ,  
DAYANIKLI VE HİJYENİK
Stertil Dock Products, geniş endüstri yelpazesi ile 
güvenlik çözümleri için uzmanınızdır. Yükleme alanına 
yanaşan araç ile yükleme alanı arasındaki boşlukları 
etkili bir şekilde kapatmak için farklı çeşitlerde 
körükler sunulmaktadır. Körüklerimiz; binalarınızı 
dayanıklı tutmaya, ürünleri, araçları, ekipmanları 
ve dağıtım merkezi ile depo personelini korumaya 
katkıda bulunmaktadır. Stertil Dock Products, her 
bina durumuna ve filo gereksinimlerine uygun körük 
seçenekleri sunmaktadır.

GÜVENLİ, ÜSTÜN 
KALİTELİ YÜKLEME & 
BOŞALTMA 
ÇÖZÜMLERİNDE 
ULUSLARARASI 
UZMANLIK
Stertil Dock Products dünya çapında; kaliteli, 
özelleştirilmiş ve yüksek teknik özelliklere sahip 
yükleme alanı ekipman çözümleri sunmaktadır. 
Bu üstün çözümler, yükleme alanı ekipmanı 
endüstrisinde uzman bir ekip tarafından 
tasarlanır, geliştirilir ve üretilir. Stertil Dock 
Products; uluslararası yerel satış birimleri, özel 
distribütörler ve nitelikli Stertil Dock Products 
Servis ortaklarından oluşan bir ağ tarafından 
temsil edilmektedir. Stertil Dock Products, 
yükleme/ boşaltma ekipmanları pazarında  
1 numaralı güvenlik ve kalite uzmanıdır.  
Geniş patentli Stertil Dock Products ürün 
yelpazesi; 45 yılı aşkın deneyim ve yükleme 
alanlarında güvenliği sağlama konusunda 
kesintisiz devam eden, kararlılıkla yapılan 
çalışmaların sonucudur.



YÜKLEME KÖRÜK 
VE YASTIKLARI

Şişme tip körüklerin avantajları: 
  Koruma, Muhafaza Etme ve Uzun ömürlü kullanım  

imkanları sağlar

  Yüksek kaliteli, dayanıklı malzemeler sayesinde çok hızlı 

yatırım geri dönüşü sağlar

  Çapraz yükleme ile çeşitli araçlar ve römorklar için çok  

yönlü ve esnektir

  Hem yeni hem de mevcut binalarda uygulanılabilme  

olanakları sağlar

  Özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir

  Körükler için perde ve paneller, kurumunuzun renklerine 

uygun temin edilebilir.

  Çoğu körükler özel POWERFLEX® ile donatılmıştır.

  Tüm körükler Hollanda’ da bulunan Stertil Dock Products 

atölyelerinde imal edilmektedir.

Yükleme körükleri sızdırmazlığı sağlamanın yanı 
sıra depoda ve araçtaki sıcaklık dalgalanmalarını 
da azaltmaya yardımcı olur. Körüklerimiz BREEAM 
sertifikalı projelerde sıklıkla kullanılmaktadır. 
Yastık tip ve perde tip körüklerinin yanı sıra özel 
olarak tasarlanmış şişme tip, parsiyel yüklemeler 
için van körüklere kadar geniş körük çeşitliliğimiz 
bulunmaktadır. Tüm körüklerimiz rüzgâr, yağmur, 
kar, haşerat, toz, kir ve diğer hava kirleticiler gibi 
dış etkenlere karşı tam koruma sağlamaktadır. 
Stertil yükleme körükleri son derece dayanıklıdır. 
Gereksinimlerinize göre en uygun çözümü sağlayacak 
ürün önerisi sunmaktadır. Ürün gamımızda bulunan 
şişme körükler, sızdırmazlık etkinliğine ve darbe 
dayanımına göre çeşitlenmektedir. Ağır hizmet tipi 
CORDURA®’ dan üstün, çok dayanıklı POWERFLEX®’ e 
kadar farklı kumaş malzemelerinden imal edilen körük 
çeşitlerimiz bulunmaktadır. Kullanılan tüm malzemeler 
çok dayanıklı, sürtünme önleyici ve uzun ömürlüdür. 
Stertil Dock Products Şişme Tip Körüklerinde kullanılan 
yüksek kaliteli sağlam konstrüksiyon ve kumaşların 
yanı sıra kusursuz bariyerler, aracın güvenli ve doğru 
bir şekilde konumlandırılması için yükleme alanına 
yaklaşırken ya da alandan ayrılırken sürücüye rehberlik 
eder ve bölgenin daha rahat algılanmasını sağlar.



Güvenlik Sürdürülebilirlik
Yeşil Bina 
Çözümü

HijyenSıcaklık 
Kontrolü ve 

İzolasyon

  Optimum sızdırmazlık ve koruma sağlar.

  Farklı araçlar, römorklar ve rampa gövdeleri için maksimum 

esneklik sağlar.

  Gıda, soğutulmuş veya dondurulmuş ürünler ve tıbbi ilaçlar 

gibi sıcaklık dalgalanması kontrolü veya hermetik koruma 

gerektiren bozulabilir ürünler için tavsiye edilir.

  Dayanıklı, birinci sınıf malzemeler, galvanizli destek 

braketleri, hava yastıkları için aşınmaya dayanıklı 

CORDURA® malzemesi ve yalıtımlı sandviç panelli 

alüminyum çerçeveden oluşmaktadır.

  İsteğe bağlı olarak üstün POWERFLEX® perde ve koruma 

malzemesiyle birlikte temin edilebilir.

  Standart Stertil® çelik takozları ile beraber kullanılır.

  Hızlı şişirme (~5 saniye) ve söndürme (~20 saniye) sürelerine 

sahiptir.

  Stertil Kapalı Kapı Bağlantı Sistemi™, opsiyonel sunulan 

Stertil® Multi-Controls sistemi ile beraber, yükleme alanında 

bulunan kapı, körük ve rampaların sıralı otomasyonla 

çalışmasına olanak sağlar.

  3.500-5.550 mm arası yükseklik ve 3.500-3.700 mm arası 

genişlik seçenekleri ile beraber yüksek yalıtım sağlar.

Stertil Dock Products Şişme Tip Körükler optimum 
sızdırmazlık sağlar. Bu seri, farklı yükseklik ve 
genişlikteki araç veya römorkların yükleme ve 
boşaltma yaptığı rampalara yönelik mükemmel bir 
çözümdür. Şişme tip WI Serisinin iki modeli mevcuttur: 
WI modelinin, hem üstte hem de yanlarda şişirilebilir 
hava yastıkları bulunmaktadır. WIS ise şişirilebilir üst 
hava yastığı ve yan perdeleri olan (3 mm kalınlığında 
takviyeli PVC) modelidir.

ŞİŞME TİP KÖRÜKLER 
WI/WIS SERİSİ



Güvenlik Sürdürülebilirlik
Yeşil Bina 
Çözümü

Sıcaklık 
Kontrolü ve 

İzolasyon

Hijyen

Evrensel bir çözüm sunan Stertil Dock Products 
Yastık Tip Körükleri, koruma ve yalıtımın gerekli olduğu 
yükleme alanları için mükemmel bir alternatiftir. 
İki model mevcuttur: TP Serisi, yüksekliği ve genişliği 
benzer olan araçlara sahip filolar için idealdir ve şişme 
üst yastıklı TI Serisi ise farklı yükseklikteki araçlar için 
daha fazla esneklik sağlayacağı için önerilmektedir.

YASTIK TİP KÖRÜKLER
TP/TI SERİSİ

  Sıcaklık kontrollü depolama için çok uygundur.

  Galvanizli çelik destek çerçevesi ve takviyeli köpük 

yastıkların dayanıklı kombinasyonu ile katı çevresel gereklil-

ikleri olan yerlerde kullanıma uygundur.

  Yastıkların ön tarafındaki zırhlı bölümler hasar ve darbeye 

karşı koruma sağlamaktadır.

  Aracı güvenli ve doğru konumlandırmak için görünür sarı 

konumlandırma işaretleri bulunur.

  Dar araçların optimum yalıtımını sağlamak için isteğe bağlı 

konik yastık seçeneği mevcuttur ve eğimli rampalarda bu 

yastıkların kullanılmaları önerilir.

  Her yükleme alanı durumu için özel olarak üretilmiştir. 

  2.600-3.600 mm arası yükseklik ve 2.800-3.500 mm arası 

seçenekleri ile yüksek yalıtım sağlar. 



Güvenlik Güçlü ve 
Dayanıklı

Çok yönlü

  Çeşitli genişlik ve yüksekliklere sahip araçlar için 

optimum yalıtım sağlayan bu körük evrensel ve esnek  

bir çözüm sağlar.

  Güçlü ve dayanıklı takviyeli perde malzemesi ve çok  

sağlam POWERFLEX® yüksek kaliteli koruyucu malzeme  

ile birlikte sunulabilir.

  Her türlü aracı sızdırmaz yapmak için tüm gereksinimleri 

karşılayan tam esnek, özelleştirilebilir alüminyum  

çerçevelere sahiptir.

  Standart Stertil® çelik takozları ile beraber kullanılabilir.

  Aşırı rüzgârlı koşullarda bile perdeleri yerinde tutan etkili 

rüzgar koruma sistemi vardır.

  3.250-4.000 mm arası yükseklik ve 3.500-4.000 mm arası 

genişlik seçenekleri ile yalıtım sağlar.

PERDE TİP KÖRÜKLER 
W-SERİSİ

Stertil Dock Products’ın Perde Tip Körükleri; çok 
yönlülük, esneklik ve uzun ömürlülük sözcükleri ile 
tanımlanır. Farklı çerçeve modelleri ve çeşitli perde tipi 
modelleri mevcuttur. W-Serisi, körükleri çok yönlü hale 
getirmek için çok çeşitli seçenekler sunar.



Güvenlik Kargo SektörüEnerji 
Verimliliği 

yüksek 

  Hızlı yükleme ve boşaltmayı kolaylaştırır ve verimliliği artırır.

  Kapıların tamamen açılmasına imkan tanıyan hassas ve 

güvenli yanaşma opsiyonu sunmaktadır. (-180 derece)

  Rüzgâra ve yağmura karşı koruma sağlar.

  Kamyonet ile kapı arasında tam enerji verimli yalıtım sağlar.

  Esnek köpüklü güçlü ve yumuşak yastıklar hem körüğün hem 

de kamyonetin arka kısmının zarar görmesini önler.

  Arka görüş kamerası bulunan kamyonetler için özel yuvalı üst 

yastık seçeneği bulunur.

  Hafif ticari araç seyyar yükleme rampası ile birlikte maksimum 

güvenlik için eksiksiz bir paket sektörü çözümü sağlar. (Daha 

fazla bilgi için lütfen özel broşüre bakın). 

VAN HYBRID ŞİŞME KÖRÜK 
WSTP-SERİSİ

WSTP Hibrid Van Şişme Körük, paket ve kurye 
depo tesisleri ile dağıtım merkezleri için özel olarak 
tasarlanmıştır. Dünyanın dört bir yanında kamyonetlerin 
hızlı ve güvenli bir şekilde yüklenmesi ve boşaltılması 
için kullanılmaktadır. Özel tasarımı ile çok dayanıklıdır 
ve yumuşak yastıkları ile 180 derece açılabilen kapıları 
bulunan kamyonetler için tam bir yalıtım sağlar.



POWERLEX® uzun ömürlü körük 
perde malzemesi

Stertil Dock Products, körükleri isteğe bağlı olarak, 
POWERFLEX® perde malzemesi ile üretilebilir.

  Dayanıklı naylon dokuma orta katmana sahip 
yüksek kaliteli poliüretan üst ve alt katmanlar (çok 
katmanlı tasarım)

  Oldukça yüksek aşınma direnci
  Çok yüksek yırtılma ve aşınma direnci, yüksek 

esneklik 
  Mükemmel yalıtım
  -50°C ile +90°C arasındaki sıcaklıklarda kullanım 

olanağı
  Neme ve küfe karşı yüksek direnç
  Uzun kullanım ömrü 

Daha fazla bilgi için POWERFLEX® broşürünü inceleyiniz.

Farklı körük çeşitleri için özel ürün 
broşürleri bulunmaktadır.
Körükler veya diğer yükleme alanı 
çözümleri hakkında daha fazla bilgi için 
lütfen bizimle iletişime geçin.
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Stertil B.V.
P.K. Box 23

9288 ZG  Kootstertille
The Netherlands

Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com

dp@stertil.nl
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