


Sistem Çözümlerimiz



PARKLEX 
Doğal Lamine Ahşap Kaplamalar



Dış Mekan Panelleri

İç Mekan Panelleri

Parklex Facade

Parklex 500

Parklex 500 (Akustik)

Parklex 700

Parklex 2000

Parklex 3000

Duvar Kaplamaları

Zemin Kaplamaları



Parklex Facade

Parklex Facade

Dış kullanımlar için yeni ve mükemmel mimari çözümler sunan lamine ahşap panellerdir.
Genellikle metal ya da ahşap bir konstrüksiyon üzerine giydirilerek dekoratif bir bitiş sağlanır.
Yüzey %100 ahşaptan oluşmakla birlikte atmosferik tüm olaylara (güneş ışığı-UV, yağmur,
rüzgar, kar vb.) karşı dayanımlı şekilde üretilmiştir.

Dış Mekan Panelleri



John Lennon Airport, İngiltere



Vidalı Sistem Gizli Vidalı Sistem

Yapıştırmalı Sistem Askı Sistem



KNDU Villaları, Antalya



Sur Yapı Exen, İstanbul



Cocoon Community Center,Çin



Waldron Building, İngiltere



Guggenheim Bilbao Museum, İspanya

Burlada Cultural Center, İspanya



Landako Yüzme Havuzu, İspanya San Sebastian Konut, İspanya



Parklex 2000
Parklex 2000 Ahşap Parkeler, zemin kaplaması için doğal ahşap
panellerdir. Yüksek kalite ahşap panellerin “Gurepex Sistemi” ile
emprenye edilmesiyle üretilir. Bu sistem, aşınmaya, neme, çizilme
ve kazınmaya karşı yüksek dayanım sağlar. Ayrıca, ölçüsel stabiliteye
sahip olup, cilalı ahşap parkelere kıyasla çok daha iyi bir performans
göstermektedir. Sabunlu su ile kolayca temizlenebilir.

Plaka Boyutları:  2450 x 188 mm
2450 x 290 mm
2450 x 590 mm
Kalınlık: 14 mm

Parklex 3000, yüksek kalite ahşap panellerin “Gureprex Sistemi” ile
emprenye edilmesiyle üretilen yükseltilmiş döşeme panelleridir.
Tam erişim sağlanan zeminler için kullanılan herhangi bir
destekleyici malzemeye (fiber levha, MDF, fiber çimento, galvanize
çelik vb.) yapıştırılabilir.

Parklex 3000

Plaka Boyutları: Standart: 610 mm x 610 mm
Kalınlık: 1 mm



Yükseltilmiş Döşeme Sistemi



Guggenheim Bilbao Museum, İspanya

Puerta de America Hotel, İspanya



WESTERN RED CEDAR
Masif Ahşap Kaplamalar



“Western Red Cedar”, sadece Kanada’nın güney batısında yetişen, 
neme, çürümeye ve böceklere karşı doğal korumalı kızıl sedir 
ağacından üretilen ahşap yapı malzemesidir. Hiçbir kimyasal bakım 
gerektirmeden, dış cephe uygulamaları için idealdir.

“Western Red Cedar” çürümeye ve 
böceklere karşı yüksek dayanıma sahiptir. 
Bu doğal dayanım, yapısındaki suda 
çözülebilir fenolikler ile çıkarıcılardan 
kaynaklanmakta olup, ahşabı çürüten 
mantarlara zehir etkisi yapmaktadır. Bu 
açıdan “Western Red Cedar”, tüm ahşap 
grupları arasında Avrupa ve Avustralya’da 
dayanım bakımından en yüksek 
kategoridedir.



Avantajları: 
•  Uzun Ömürlü
•  Yüksek Su Dayanımı ve 
Ölçüsel Stabilite
•  Düşük Isı İletim Değeri ve 
Akustik Performans
•  Düşük Alev Yayma Değeri
•  Kolay Uygulama ve Çok 
Çeşitli Yüzey Bitiş Seçeneği

Budaksız

Budaklı

Lamba-Zıvana Profil Fugalı ProfilÖlçüler:
Et kalınlığı: 17 mm - 18 mm
Genişlik: 90 – 203 mm
Boy: 2-6 m

Çok çeşitli boya ve ahşap cilaları

sorunsuz uygulanabilmektedir.





Noterler Birliği Binası, Ankara



Çayyolu Villaları, Ankara



Fabrika Projesi, Ankara



Dekar Asmalı Evler- İstanbul



Akro Konut Projesi - İstanbul



SVK
Fiber Cement Cephe Panelleri



100 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Belçika firması SVK; çatı, cephe,
duvar veya teraslar için uzun ömürlü ve tüm hava şartlarına dayanıklı kap-
lama malzemeleri sunar. Tüm paneller için 10 yıl malzeme garantisi veril-
mekte olup, her çeşidi, A2 yangın dayanımı sınıfındadır.

Çeşitler:
Decoboard Cephe Kaplama Panelleri

Colormat Cephe Kaplama Panelleri

Arduvaz (Slate) Kaplama Panelleri

Neptunus Oluklu Levhalar

Artisan Cephe Kaplama Tuğlaları

Ornimat Cephe ve İç Mekan Kaplama Panelleri



Decomat cephe panelleri, çimento, elyaf ve sudan üretilen çift preslenmiş 
fiber cement paneller kullanılarak üretilir. Kaliteli ve yüksek dayanımlı 
takviyeli lifler ile yüksek  mukavemet özelliği kazanır. SVK, ekolojik olduğu 
için su bazlı boyalar tercih eder. En üst tabaka ekstra UV-dirençli yüksek 
kalite akrilik boya içerir. 



Ornimat levhalar çift preslenmiş fiber cementten oluşur.  
Polyester esaslı boya kullanılmıştır. Çimentoya eklenen 
yüksek kalitede, dayanıklı elyaf sayesinde aşırı sağlamdır. 
Ornimat levhaların önemli özelliklerinden biri  kenarlarının 
da yüzeyindeki yüksek kalitede kaplama ile kaplanmış olması 
ve aynı renk ve kaliteyi taşıyor olmasıdır. Ornimat levhaların 
standart bir boyutu olmadığı için istenilen boyutta 
üretilebilir.
Standart Panel Boyutu: 
3070 x1220mm









Colormat paneller; tüm içeriği boya görecek şekilde 
işlem görür ve hafifçe kumlanır. Bu kumlama süreci 
hafif yüzeysel çizgi deseni oluşmasını sağlar. Ayrıca 
paneller su emmeyi önleyecek şekilde, kalıcı 
transparan koruyucu ile bitirilir. Böylece Colormat
paneller fibre-cement’in tipik, doğal görüntüsüne 
sahip olmuş olur. 



Hyatt, Washinton DC



Linkebek, Belçika 



İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul



Turkcell Data Center,Kocaeli



Puro Plus; hafifçe kumlanmış, doğal bitişli gri fiber 
cement cephe kaplama panelidir. 

Panel boydan boya gridir ve doğal desenler ile fiber 
cement’in belirleyici nitelikteki nüanslarını gözler 
önüne serer. Hiçbir kaplamanın/astarın 
uygulanmaması panellerin doğal kalmasını sağlar ve 
böylece panellerin görünümü; hava ve çevre 
koşullarına göre değişim gösterir. 



Pendik Hükümet Konağı, İstanbul



Wienerberger
Tuğla  ve Terracotta Cephe 

Panelleri

FAVEMANC
Terracotta Cephe Panelleri



Kil ve kaolen gibi doğal malzemelerden endüstriyel olarak üretilen, yapı
cephelerinin doğal havalanmasına olanak sağlayan giydirme cephe
sistemidir.

•  Farklı iklim koşullarına karşı yüksek 
dayanımlı
• Renk ve ebat çeşitliliğine sahip
•  Bakım ve temizlik gerektirmez
•  Hızlı ve kolay uygulanır
•  Enerji koruması (yalıtımsal özellik) sağlar
•  Farklı malzemelerle kombine edilebilir
•  Alev almaz
•  Tuzlu suya dayanımlı
•  Geri dönüşüme uygun
•  Dona dayanıklı
•  Grafiti korumasına sahip
•  Sağlığa zararsız

Avantajları:
•  Düşük su emme oranı
•  Uzun ömürlü
•  Rengi solmaz
•  Yüzeyde çatlaklar oluşmaz ve şekli 
bozulmaz



Renklendirme için yapay malzeme 
kullanılmaz. Renkler tamamen 
toprağın kendi rengi ve pişme 
sıcaklığına göre değişir. İnsan 
sağlığına ve çevreye zararlı madde 
içermez. %100 geri dönüştürülebilir.

Yüzey Çeşitleri



Güneş kırıcılar pencere açıklıklarında süreklilik 
sağlayarak, başka malzeme gerekmeksizin güneş 
ışığına maruz kalma oranını azaltarak, yapıların estetik 
olarak cephe kalitesini korur. Dört farklı kesite sahip 
güneş kırıcılar, 1500 mm’e varan uzunluklarda ve doğal 
renklerde bulunur.



Elmadağ Divan Oteli, İstanbul





Aubagne, Fransa



Dünkirchen, Almanya



Mercedes-Benz Yönetim Binası, İstanbul



Acıbadem Hastanesi, İstanbul



TTM ROSSI
Metal Ağ



Yarı saydam metal ağlar 
arkasındaki strüktürü 
gizleyerek farklı bir görünüm 
oluşturur. Bakış açısına ya da 
metal ağın dokusuna göre 
ağın görünüşü anlık olarak yarı 
saydamdan opak bir görünüşe 
doğru değişebilir. Böylelikle 
yapı cephesinin sürekli olarak 
estetik ve çekici algılanmasını 
sağlar. Rijitliğine rağmen 
şantiyede her türlü eğimli 
yüzeye uygun olarak 
bükülebilir. 



- Cepheler
- Korkuluklar
- Dış mekan merdivenleri 
(yangın merdivenleri)
- Asansör ve merdiven 
boşlukları
- Güneş kırıcılar
- İç mimari uygulamaları



ELZINC 
Titanyum Çinko Levha



elZinc titanyum çinkolar; EN 988 Avrupa standartlarında tanımlanan titanyum çinko şerit ve 
levhaların yapı endüstrisinde kullanılması için gerekli olan tüm ihtiyaçları karşılamaktadır. 
Panelleri oluşturan alaşımın birleşenleri; EN 1179 Avrupa standartlarında tanımlandığı üzere 
yüksek kalitede ve rafine edilmiş, en yüksek saflıkta çinko içerecek seviyede (>99.995%) çinko, 
bunun yanında yine açıkça tanımlandığı şekilde bakır ve titanyumdur. elZinc titanyum çinkoları 
yapı elemanı olarak kullanılmak için en uygun hale getirilmiştir. 

Adelaide Convention Centre

Yüzey 
Seçenekleri



Dik kenet sistemi hızlı ve ekonomik bir çatı 
ve cephe kaplama sistemidir. Önceden 
şekillenmiş metal hadve kullanılır ve 
kenetler mekanik olarak bükülür.  25°den 
düşük eğimlerde çift kenet, 25°den fazla 
eğimlerde tek kenet uygulanır.  

Standart Lozenge sistemi 
birbirine kancalanan küçük 
kemerli levhalardan oluşur. 
Büyük ve küçük eğimli çatılar ile 
cephelerde uygulanabilir. 



Maslak 1453, İstanbul



Uniq, İstanbul



OÇEM, Van



Golf Merkezi, Samsun



Haliç Metro Köprüsü, İstanbul



Spor Okulu, İngiltere



EURAMAX
Alüminyum Levhalar



- Sürdürülebilirliğe odaklı
- Çok geniş alanda renkler ve 
ayırt edici tasarımlar
- Yenilikçi ve yüksek kaliteli 
ürünler
- Güvenilirliliği kanıtlanmış 
tedarikçi
- Piyasa odaklı
- İşine kendini adamış dizaynlar 
ve renk danışmanlık hizmeti
- Kişiye özel tasarım ve renk 
olanağı

Elektrik İdaresi, Edirne



Convention Centre, Azerbaycan



Ekşinar Konakları, İstanbul



FOAMGLAS
Cam Köpüğü Isı Yalıtım Levhaları



• Kum, kırık cam, karbon ve geri 
dönüştürülmüş cam (%66 oranında) ile 
üretilmiştir.
• Mantar, küf ve mikroorganizmaların 
büyümesine izin vermez.
• Mükemmel ısı yalıtım değerine sahiptir.
• Her ihtiyaç duyulan durumda etkili kalır.

• Sadece üretimde değil kullanım ve 
sökülme aşamalarında da çevrecidir.
• Plak ve levhalar, köşe parçaları, anti-ısı 
köprüsü blokları v.b. çeşitleri vardır.
• Binalarda ve endüstri yapılarında 
kullanılır. 



Ekolojik

Buhar geçirimsizlik

Haşere geçirmez
Yüksek basınç dayanımı

Yanmaz

Su geçirmezlik

Ölçüsel denge

Asit dayanımı

Çalışma kolaylığı



İç mekan yalıtımları

Düz çatılar

CephelerMetal ve özel şekilli çatılar

Temel duvarı ve döşemesi



Auditorium Beiersdorf, Almanya



CNIT, Fransa



Meydan M1 AVM, İstanbul



Çaykur Fabrikası, Rize



Eti Bakır, Samsun



Swarovski Crystal World, Avusturya



FIRESTONE
Su Yalıtım Membranları &

Isı Yalıtım Levhaları



Firestone UltraPly™ TPO termoplastik (ısılplastik) poliolefin ile polipropilen ve 
etilen propilen kauçuğun patentli bileşiminden oluşmaktadır. Özel bir donatıyla 
güçlendirilmiş örtü, kauçuğun olumsuz hava koşullarına olan dayanımı ile 
termoplastiğin sıcak kaynak yapılabilme özelliklerini esnek bir örtü içinde 
birleştirmiştir.

Firestone UltraPly™ TPO özellikleri; 

- Açık renkli (beyaz, gri, bej) 
-Yüksek yansıtıcılı
- Çevre dostu
- UV ışınımlara ve olumsuz hava koşullarına 
karşı dayanıklı
- Bağlantı yerleri sağlam 
- Estetik görünüme sahip 
- Uygulaması kolay
- Üstün mukavemetli
- Uzun ömür 







Betek Boya Fabrikası, Kocaeli



Eker Fabrikası, Bursa



Korozo Lojistik Depo, İstanbul



Firestone RubberGard® su yalıtım 
örtüsü, ana bileşeni EPDM olan, içine 
karbon siyahı, yağlar kür ve üretime 
destek katkı maddeleri eklenmiş “etilen-
propilen-dien-monomer” tek katlı 
sentetik kauçuk membrandır.

RubberGard™ EPDM Özellikleri:

- Üstün mukavemet ve uzun ömür
- Hızlı ve kolay uygulama
- Düşük bakım maliyeti
- Çevre dostu
- UV ve ozon dayanımı
- Olumsuz hava koşullarına karşı üstün dayanım
- Kimyasal açıdan kararlı malzeme, zamanla 
yapısında değişme meydana gelmez.
- Düşük sıcaklıklarda dahi yüksek esneklik ve 
uzama katsayısı
- Geri dönüştürülebilir
- Ölçüsel dengeye sahip
- Hafif
- Neme karşı dayanım
- Nefes alan yapı
- Bitki köklerine karşı dayanım



McLaren Teknoloji Merkezi, İngiltere



Hertogs Binası, Belçika



Helsinborg Hastanesi, İsveç



Firestone Çatı Sistemlerinin ISO 95+ Polyiso yalıtımı ile kombinasyonu; günümüzün çatı 
tasarımı sorunları için en etkili çözümü sağlar. Firestone Polyiso ısı yalıtımı diğer yalıtım 
malzemelerine karşı, her cm için en yüksek R-değer oranı ile çok iyi enerji verimi sağlar. 
Levhalar her tip çatı sistemi ile uyumludur ve Firestone vida ve yapıştırıcıları ile 
uygulanabilir. ISO 95+ Polyiso ısı yalıtımı; ekstra ısıl bariyer olmadan doğrudan çelik çatı 
montajları için en önemli gereklilikleri karşılar. 



Firestone EPDM ve TPO çatı sistemleri tüm PV sistemleri ile uyumludur.



Regensburg, Almanya


