
www.motifbicak.com

®

PVC PROFİL ALIŞTIRMA VE TEMİZLEME BIÇAKLARI
PVC PROFILE MULLION AND CLEANER CUTTER



02

w
w

w
.m

ot
ifb

ic
ak

.c
om

  -
 m

ot
if@

m
ot

ifb
ic

ak
.c

om

 Motif Kesici Takımlar Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi “MOTİF BIÇAK” ünvanıyla 1988 yılında 
İstanbul’da kurulmuştur. Firmanın ilk faaliyet alanı 
ağaç freze bıçakları imalatı ve yenilemesidir. Zaman 
içinde kapı ve pencere doğramalarında ahşabın 
yerini PVC hammaddesi almıştır. 1998 yılından 
itibaren gelen talepler doğrultusunda PVC pencere 
ve kapı profilleri kertme(alıştırma) ve temizleme 
bıçaklarının da imalatına başlanmıştır.

 Ulusal ve uluslararası pazara kaliteli, standartlara 
uygun, müşteri isteklerini eksiksiz ve zamanında 
karşılamak için gerekli yatırımları hızla 
gerçekleştirmiştir. Bu formatla yetinmeyip zamanın 
teknolojilerini takip etmeye devam eden firmamız 
2011 yılı itibariyle “Sert Metal Karbür freze, matkap 
ve rayba” üretimine de başlamıştır. Üretim hattını 
daima genişleten firmamızın bünyesinde CNC Torna 
Tezgahları, 3 boyutlu çizim ve modelleme cihazları, 
metallere balanssız ve hassas müdahalelerde 
bulunan cnc 4 eksen işleme merkezleri, indüksiyon 
akım ile otomatik kaynak cihazları, 5 eksen CNC 
takım bileme makinaları mevcuttur.

 Makina parkurumuz getirdiği kaliteyi siz müşteri- 
lerimize yansıtmaktan gurur duymaktayız. Gelecek-
te de aynı şevk ve heyecanla; bilgi birikimimiz ve iş 
tecrübemizle; gelişen teknolojileri yakından   izleye-
rek, uygulayarak sanayiimize ve sektörümüze 
hizmet vermeye devam edeceğiz.

HAKKIMIZDA

 Motif Cutter Sets Industry and Trade Limited 
Company was established in Istanbul in 1988 under 
the title of "MOTİF BIÇAK".The first activity of the firm 
is the production and renewal of wood milling blades. 
Over time, PVC raw materials were used instead of 
wood raw materials in door and window interiors. In 
line with the requests, since 1998 PVC window and 
door profiles, started manufacturing middle mullion 
cutter and cleaning cutter. 

 The national and international marketplace has 
rapidly realized the investments required to meet the 
demands of quality, standards, customer demands in 
a complete and timely manner. Continuing to follow 
the latest technologies, our company started 
production of "Hard Metal Carbide milling machine, 
drill and reamer" as of 2011.
 Our company has CNC lathe machines, 3D drawing 
and modeling machines, CNC 4 axis machining 
centers with unbalanced and precise interferences, 
automatic welding machines with induction current, 
5 axis CNC tool sharpening machines.

 We are proud to reflect the quality of our machine 
parks to our customers. In the future with the same 
enthusiasm and excitement; Our knowledge and 
experience; Keep abreast of emerging technologies, 
applying our industry will continue to serve.

ABOUT US

®
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 Dinamik, verimli, esnek yapıya sahip yüksek değer 
yaratan, Yeni teknolojileri kullanan, Sosyal sorumlu-
luk sahibi, çevreye duyarlı, Müşteri mutluluğu ilke 
edinen, Çalışanların gurur duyduğu ve mutlu olduğu 
bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ

 Kesici takım sanayiinde insan için en önemli 
faktörün iş güvenliği olduğuna inanan Motif Bıçak’da 
kalite her şey den önce gelir. Motif Bıçak’da kalite; 
malzeme seçimiyle başlar ve üretimin her aşamasın-
da devam eder. Başta çelik, sert maden uçlar olmak 
üzere her türlü hammaddenin dünya standartlarına 
uygun olması sağlanır. Dünya standartlarına uygun 
bu hammaddelerden üstün performanslı kesici 
takımlar üretilerek PVC Pencere ve Kapı Profil, Ağaç, 
ahşap üretim  ve Alüminyum Profil sektörlerinde 
kullanımına sunulur.

 Motif Bıçak araştırma geliştirme (Ar-Ge) 
faaliyetlerine özel bir önem verir. Bir yandan mevcut 
ürünlerini geliştirirken bir yandan da yeni ürünler ile 
PVC profil sanayisine, ağaç ve alüminyum 
sektörünün hizmetine sunulur. Bu yaklaşımla 
firmamız; çalışmakta olduğumuz sektördeki müşter-
ilerimize teknik destek sağlamakta ve onlardan 
gelen uygun fikirleri değerlendirmeye almaktadır. 
Motif Bıçak teknik ekibimiz sizlerden gelebilecek her 
türlü soru ve önerilerinizde de fikir ortaklığı kurarak 
yardımcı olmakta ve aynı zamanda özel siparişlerin-
izi tasarlamakta ve gerçekleştirmektedir. Dünya 
standartlarında hammadde temini, Ar-Ge , Teknik 
Destek, Üretimde her an kalite kontrolü, Deneyimli 
ve Eğitimli bir iş gücüyle seri ve sürekli üretim, 
zamanında teslimat önceliklerimizdir. Olması gere- 
ken bütün bunların sonucu ise; %100 müşteri 
memnuniyetidir.

BİZİM İÇİN KALİTE

 Dynamic, efficient, high value creator with flexible 
structure, using the new technology, social responsi-
bility, ecofriendly, customer happiness is the principle, 
being an institution where employees are proud and 
happy.

OUR MISSION

 Motif Knife believes that the most important factor 
for human beings in the cutting tool industry is job 
security. Motif Bıçak' quality; Starts with material 
selection and continues at every stage of production. 
It is ensured that all kinds of raw materials, especially 
steel and hard metal tips, are in line with world 
standards. High performance cutting tools are 
produced from these raw materials in accordance 
with world standards; PVC Window & Door Profile, 
wood, wood production and made available to the 
Aluminum industry. Motif Knife research and develop-
ment (R & D) gives a special importance to the activi-
ties. 
 On the one hand, it develops its existing products 
while it is presented to the PVC profile industry, wood 
and aluminum industry with new products. With this 
approach, our company; We provide technical support 
to our customers in the sector we are working with. 
Motif Bıçak technical team will come from you; We 
help you with all kinds of questions and suggestions, 
and at the same time we design and manufacture your 
special orders. The supply of raw materials at world 
standards, R & D, Technical support, Quality control at 
any moment in production, Serious and continuous 
production with an experienced and educated 
workforce, Timely delivery is our priority. The result of 
all this should be; 100% customer satisfaction.

QUALITY FOR OUR



L KASA KÖŞE TEMİZLEME 
Contalı veya contasız üretimi yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Tek veya iki parça olarak üretilebilmektedir.
• İÇ ÇAP : 32mm
• DIŞ ÇAP: Minimum -68 mm, Maksimum – 150 mm
• AĞIZ SAYISI: z 2 - 2mm üretilmektedir. 
• Makine ve profil markasına göre ürünlerde ve görsellerde değişiklikler olabilmektedir.
• Freze bıçakları modüler sistemdir. Ürünler vidasız üretilmektedir.

FRAME CORNER CLEANER 
It can be produced with or without gasket.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
• 1 or 2 fragment is produced.
• INNER DIAMETER : 32 mm
• OUTUER DIAMETER : MINIMUM 68mm , MAKSIMUM 150 mm
• CUTTING EDGE: z2- 2mm manufactured.
• Depending on the machine and profile brand, there may be changes in the products.
• Milling cutters modular system. Products are produced without screws.

DÜZ KANAT/KAPI KÖŞE TEMİZLEME 
Contalı veya contasız üretimi yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• İÇ ÇAP : 32mm
• DIŞ ÇAP: Minimum -68 mm, Maksimum – 200 mm
• AĞIZ SAYISI: z 2 - 2mm üretilmektedir. Damlalıklı kanat bıçağı z4 üretilmektedir.
• Makine ve profil markasına göre ürünlerde ve görsellerde değişiklikler olabilmektedir.
• Freze bıçakları modüler sistemdir. Ürünler vidasız üretilmektedir.

STRAIGHT SASH/DOOR SASH CORNER CLEANER
It can be produced with or without gasket.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
• INNER DIAMETER : 32 mm
• OUTUER DIAMETER : MINIMUM 68mm , MAKSIMUM 200 mm
• CUTTING EDGE: z2- 2mm manufactured. Sash with sill corner cleaner cutter
 are z4 manufactured.
• Depending on the machine and profile brand, there may be changes in the products.
• Milling cutters modular system. Products are produced without screws.

ORTA KAYIT ALIŞTIRMA ( KERTME ) 
Contalı veya contasız üretimi yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• İÇ ÇAP : 30mm veya 32mm
• DIŞ ÇAP: Minimum -82 mm, Maksimum – 230 mm
• AĞIZ SAYISI: Model Bıçak z4 / Pirana ve üst bıçak z2 üretilmektedir.
 (Pirana bıçağının ve üst bıçağın 2 ağızlı olma sebebiyle profiller de çatlatma yapabilir)
• Makine ve profil markasına göre ürünlerde ve görsellerde değişiklikler olabilmektedir.
• Freze bıçakları modüler sistemdir. Ürünler vidasız üretilmektedir.

MIDDLE MULLION CUTTER
It can be produced with or without gasket.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
• INNER DIAMETER : 30 mm or 32 mm
• OUTUER DIAMETER : MINIMUM 82mm , MAKSIMUM 230 mm
• CUTTING EDGE: Model cutting edge z4 / Pirana and upper cutting edge z2 are produced.
 Model Blade z4 / Pirana and upper blade z2 are produced. Due to the cutting edge 2,
 the profiles can also be cracked.
• Depending on the machine and profile brand, there may be changes in the products.
• Milling cutters modular system. Products are produced without screws.
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KOD: ME2
EKONOMİK SERİ / ECONOMIC SERIES



L KASA KÖŞE TEMİZLEME 
Contalı veya contasız üretimi yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• 2 veya 3 parça üretilmektedir.
• İÇ ÇAP : 32mm
• DIŞ ÇAP: Minimum -68 mm, Maksimum – 150 mm
• AĞIZ SAYISI: z 2 - 2mm üretilmektedir. 
• Makine ve profil markasına göre ürünlerde ve görsellerde değişiklikler olabilmektedir.
• Freze bıçakları modüler sistemdir. Ürünler vidasız üretilmektedir.

FRAME CORNER CLEANER 
It can be produced with or without gasket.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
• 2 or 3 fragment is produced.
• INNER DIAMETER : 32 mm
• OUTUER DIAMETER : MINIMUM 68mm , MAKSIMUM 150 mm
• CUTTING EDGE: z2- 2mm manufactured.
• Depending on the machine and profile brand, there may be changes in the products.
• Milling cutters modular system. Products are produced without screws.

ORTA KAYIT ALIŞTIRMA ( KERTME ) 
Contalı veya contasız üretimi yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• İÇ ÇAP : 30mm veya 32mm
• DIŞ ÇAP: Minimum -82 mm, Maksimum – 230 mm
• AĞIZ SAYISI: Model Bıçak, Pirana ve üst bıçak z4 üretilmektedir.
 Profiller de kırma ve çatlatma yapmaz.
• Makine ve profil markasına göre ürünlerde ve görsellerde değişiklikler olabilmektedir.
• Freze bıçakları modüler sistemdir. Ürünler vidasız üretilmektedir.

MIDDLE MULLION CUTTER
It can be produced with or without gasket.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
• INNER DIAMETER : 30 mm or 32 mm
• OUTUER DIAMETER : MINIMUM 82mm , MAKSIMUM 230 mm
• CUTTING EDGE: Model cutting edge,pirana and upper cuttin edge z4 are produced.
 This cutting tools  does not crack the profiles.
• Depending on the machine and profile brand, there may be changes in the products.
• Milling cutters modular system. Products are produced without screws.

DÜZ KANAT/KAPI KÖŞE TEMİZLEME 
Contalı veya contasız üretimi yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• İÇ ÇAP : 32mm
• DIŞ ÇAP: Minimum -68 mm, Maksimum – 200 mm
• AĞIZ SAYISI: z 2 - 2mm üretilmektedir. Damlalıklı kanat bıçağı z4 üretilmektedir.
• Makine ve profil markasına göre ürünlerde ve görsellerde değişiklikler olabilmektedir.
• Freze bıçakları modüler sistemdir. Ürünler vidasız üretilmektedir.

STRAIGHT SASH/DOOR SASH CORNER CLEANER
It can be produced with or without gasket.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
• INNER DIAMETER : 32 mm
• OUTUER DIAMETER : MINIMUM 68mm , MAKSIMUM 200 mm
• CUTTING EDGE: z2- 2mm manufactured. Sash with sill corner cleaner cutter
 are z4 manufactured.
• Depending on the machine and profile brand, there may be changes in the products.
• Milling cutters modular system. Products are produced without screws. 05
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®

KOD: MS4
STANDART SERİ / STANDART SERIES 



L KASA KÖŞE TEMİZLEME 
Contalı veya contasız üretimi yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• 2,3 veya 4 parça üretilmektedir.
• İÇ ÇAP : 32mm
• DIŞ ÇAP: Minimum -68 mm, Maksimum – 150 mm
• AĞIZ SAYISI: z 4 - 2mm üretilmektedir. 
• Makine ve profil markasına göre ürünlerde ve görsellerde değişiklikler olabilmektedir.
• Freze bıçakları vidalı üretilmektedir.

FRAME CORNER CLEANER 
It can be produced with or without gasket.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
• 2,3 or 4 fragment is produced.
• INNER DIAMETER : 32 mm
• OUTUER DIAMETER : MINIMUM 68mm , MAKSIMUM 150 mm
• CUTTING EDGE: z4- 2mm manufactured.
• Depending on the machine and profile brand, there may be changes in the products.
• Products are produced with screws.

ORTA KAYIT ALIŞTIRMA ( KERTME ) 
Contalı veya contasız üretimi yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• İÇ ÇAP : 30mm veya 32mm
• DIŞ ÇAP: Minimum -82 mm, Maksimum – 230 mm
• AĞIZ SAYISI: Model Bıçak, Pirana ve üst bıçak z4-2mm üretilmektedir.
 Profiller de kırma ve çatlatma yapmaz.
• Makine ve profil markasına göre ürünlerde ve görsellerde değişiklikler olabilmektedir.
• Freze bıçakları vidalı üretilmektedir.

MIDDLE MULLION CUTTER
It can be produced with or without gasket.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
• INNER DIAMETER : 30 mm or 32 mm
• OUTUER DIAMETER : MINIMUM 82mm , MAKSIMUM 230 mm
• CUTTING EDGE: Model cutting edge,pirana and upper cuttin edge z4-2mm are produced.
 This cutting tools  does not crack the profiles.
• Depending on the machine and profile brand, there may be changes in the products.
• Products are produced with screws.

DÜZ KANAT/KAPI KÖŞE TEMİZLEME 
Contalı veya contasız üretimi yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• İÇ ÇAP : 32mm
• DIŞ ÇAP: Minimum -68 mm, Maksimum – 200 mm
• AĞIZ SAYISI: z 4 - 2mm üretilmektedir. Damlalıklı kanat bıçağı z6-2mm üretilmektedir.
• Makine ve profil markasına göre ürünlerde ve görsellerde değişiklikler olabilmektedir.
• Freze bıçakları vidalı üretilmektedir.

STRAIGHT SASH/DOOR SASH CORNER CLEANER
It can be produced with or without gasket.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
• INNER DIAMETER : 32 mm
• OUTUER DIAMETER : MINIMUM 68mm , MAKSIMUM 200 mm
• CUTTING EDGE: z4- 2mm manufactured. Sash with sill corner cleaner cutter
 are z6-2mm manufactured.
• Depending on the machine and profile brand, there may be changes in the products.
• Products are produced with screws.

®

KOD: MY4
YILDIZ SERİ  / STAR  SERIES 
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L KASA KÖŞE TEMİZLEME 
Contalı veya contasız üretimi yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• 2,3 veya 4 parça üretilmektedir.
• İÇ ÇAP : 32mm
• DIŞ ÇAP: Minimum -68 mm, Maksimum – 150 mm
• AĞIZ SAYISI: z 4 - 3mm üretilmektedir. 
• Makine ve profil markasına göre ürünlerde ve görsellerde değişiklikler olabilmektedir.
• Freze bıçakları vidalı üretilmektedir.

FRAME CORNER CLEANER 
It can be produced with or without gasket.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
• 2,3 or 4 fragment is produced.
• INNER DIAMETER : 32 mm
• OUTUER DIAMETER : MINIMUM 68mm , MAKSIMUM 150 mm
• CUTTING EDGE: z4- 3mm manufactured.
• Depending on the machine and profile brand, there may be changes in the products.
• Products are produced with screws. 

ORTA KAYIT ALIŞTIRMA ( KERTME ) 
Contalı veya contasız üretimi yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• İÇ ÇAP : 30mm veya 32mm
• DIŞ ÇAP: Minimum -82 mm, Maksimum – 230 mm
• AĞIZ SAYISI: Model Bıçak ve üst bıçak z6-3mm  , Pirana z4-3mm üretilmektedir.
 Profiller de kırma ve çatlatma yapmaz.
•  Makine ve profil markasına göre ürünlerde ve görsellerde değişiklikler olabilmektedir.
• Freze bıçakları vidalı üretilmektedir.

MIDDLE MULLION CUTTER
It can be produced with or without gasket.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
• INNER DIAMETER : 30 mm or 32 mm
• OUTUER DIAMETER : MINIMUM 82mm , MAKSIMUM 230 mm
• CUTTING EDGE: Model cutting edge and upper cutter z6-3mm,pirana cutting
 edge z4-3mm are produced. This cutting tools  does not crack the profiles.
• Depending on the machine and profile brand, there may be changes in the products.
• Products are produced with screws.

DÜZ KANAT/KAPI KÖŞE TEMİZLEME 
Contalı veya contasız üretimi yapılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• İÇ ÇAP : 32mm
• DIŞ ÇAP: Minimum -68 mm, Maksimum – 200 mm
• AĞIZ SAYISI: z 4 - 3mm üretilmektedir. Damlalıklı kanat bıçağı z6 üretilmektedir.
• Makine ve profil markasına göre ürünlerde ve görsellerde değişiklikler olabilmektedir.
• Freze bıçakları vidalı üretilmektedir.

STRAIGHT SASH/DOOR SASH CORNER CLEANER
It can be produced with or without gasket.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
• INNER DIAMETER : 32 mm
• OUTUER DIAMETER : MINIMUM 68mm , MAKSIMUM 200 mm
• CUTTING EDGE: z4- 3mm manufactured. Sash with sill corner
 cleaner cutter are z6 manufactured.
• Depending on the machine and profile brand, there may be changes in the products.
• Products are produced with screws. 07
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®

KOD: ML6
LÜKS SERİ  / LUXURY SERIES 
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EKONOMİK ÇITA KALIBI ÜNİVERSAL MAKİNA ÖLÇÜSÜ

Çıta kalıplarında alt plastik PVC ( Sert ve darbeye dayanaklı plastik 
kullanılır. ). Üst plastik Polietilen plastikten üretilmektedir. 
Kalıbın alt ve üst kısımları çıta ölçülerine göre dizayn edilmektedir.
Çıta ölçülerine göre isteğe bağlı çıta çeşitleri kalıp üstüne yerleştirilir.
PVC+PE malzeme çeşidiyle istenilen çıta kesme makine markasına 
göre üretilmektedir. 

ECONOMIC GLAZING BEAD MOLD UNIVERSAL MACHINE 
MEASUREMENT

Lower plastic PVC in glazing bead molds ( Hard and impact resistant 
plastic used.. ). Top plastic is produced from polyethylene plastic.
The lower and upper parts of the mold are designed according to 
glazing bead measurements.
Depending on the glazing bead measurements, optional glazing bead 
varieties are placed on the mold.
It is produced according to all kinds of glazing bead cutting machine 
brand.

ALUMİNYUM ÇITA KALIBI ÜNİVERSAL MAKİNA ÖLÇÜSÜ

Çıta kalıplarında alt kısım , 6000 SERİ aluminyumdan üretilmektedir. 
Üst plastik Polietilen plastikten üretilmektedir. 
Kalıbın alt ve üst kısımları çıta ölçülerine göre dizayn edilmektedir.
Çıta ölçülerine göre isteğe bağlı çıtalar kalıp üstüne yerleştirilir.
AL+PE malzeme çeşidiyle istenilen çıta kesme makine markasına göre 
üretilmektedir. 

ALUMINIUM GLAZING BEAD MOLD UNIVERSAL MACHINE 
MEASUREMENT

The lower part of the lath molds is produced from 6000 SERIES 
aluminum. Top plastic is produced from polyethylene plastic.
The lower and upper parts of the mold are designed according to 
glazing bead measurements.
Depending on the glazing bead measurements, optional glazing bead 
varieties are placed on the mold.
It is produced according to all kinds of glazing bead cutting machine 
brand.

KAYNAK DAYAMA KALIBI

Profil ve makine markalarına göre istenilen özellikte kaynak kalıbı 
üretimi yapılabilmektedir.
Kullanılan hammadde 6000 seri alüminyumdur. 
Üretilecek Kalıplar;
Damlalıklı kanat kaynak kalıbı, Düz kanat kaynak kalıbı, L kasa kaynak 
kalıbı, T kasa kaynak kalıbı, Pervazlı kasa kaynak kalıbı vb.

Makinaya göre : Tek kafa, Çift kafa ve Dört kafa kaynak kalıpları 
üretilebilir.

WELDING MOLD

Depending on the profile and machine brands, it is possible to produce 
welding mold.
The raw material used is 6000 series aluminum.
Molds to be produced;
Sash with sill welding mold, Straight sash welding mold, L Frame welding 
mold, T Frame welding mold, Renovation frame welding mold vb.

According to machine: Single head, Double head and Four head 
welding molds can be produced.

KOD: CKE    EKONOMİK ÇITA KESME KALIBI / Economic Glazing Bead Mold

KOD: CKA    ALUMİNYUM ÇITA KESME KALIBI  / Aluminium Glazing Bead Mold

KOD: KDA    KAYNAK DAYAMA KALIBI  / Welding Mold 

L Kasa Kaynak Dayama Kalıbı
L Frame Welding Mold

Düz Kanat / Kapı Kanat Kaynak Dayama Kalıbı
Straight Sash / Door Sash Welding Mold

Damlalıklı Kanat
Kaynak Dayama Kalıbı
Sash With Sill Welding Mold

İstenilen çıta kesme makinesi markasına göre üretilebilmektedir.
The desired lath can be produced according to the cutting machine brand.

İstenilen çıta kesme makinesi markasına göre üretilebilmektedir.
The desired lath can be produced according to the cutting machine brand.

İstenilen kaynak makinesi markasına göre üretilebilmektedir.
The desired lath can be produced according to the welding machine brands.
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PVC PROFİL ALIŞTIRMA VE TEMİZLEME BIÇAKLARI
PVC PROFILE MULLION AND CLEANER CUTTER


