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Hakkımızda 

TCC TEKNOLOJİK ÇATI VE CEPHE SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş., faaliyetlerini, üstün kalitede teknolo-
jik yapı malzemelerinin yurtiçinden ve yurtdışından pazarlanması ve satışı alanlarında sürdürmektedir. 
Firmamızın tedarik ettiği yapı malzemeleri; sadece moda olmayan, güncelliğini her zaman koruyan ve aynı za-
manda çevreyle dost yapı elemanlarıdır. Tedarik ettiğimiz yapı elemanları, günümüz çağdaş mimari projelerinin 
ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaktadır. Firmamız; genç, teknik ve deneyimli bir organizasyona sahiptir. Organi-
zasyonumuz mimarlık dünyasında öncüdür. Tüm yenilik ve gelişmeleri takip eder, kalite ve çevre standartlarını 
daha ileriye taşımayı amaçlar. Firmamız çalışmaları sırasında, müşteri odaklılık ile verimliliği esas alan bir 
yönetim biçimi izlerken, müşteri memnuniyeti ve güven üzerine kurulu bir hizmet anlayışını kurum kül-
türü olarak prensip edinmiştir. Bu tarz çalışma anlayışıyla, çağdaş yapı ürünlerinin ülkemiz yapı sektörüne 
kazandırılmasına öncülük etme hedefini sürdürmeye devam edecektir. 

Vizyon 

Firmamız müşteri yaklaşımı ile yapı sektörünün ihtiyaç duyacağı, çağdaş ve çevreye saygı-
lı mimari ürünler konusunda, pazardaki en önemli aktörlerden biri olmayı kendine vizyon edinmiştir. 
TCCS, CE sertifikalarına ve ISO 9001: 2000 Kalite standartlarına sahip ürünleriyle firma süreçlerini ve organi-
zasyon yapısını tanımlayarak uygun hale getirmiştir. Bu vizyona ulaşabilmek için; Yönetim sistemleri kurarak, 
iş süreçlerini kişilerden bağımsız ve en verimli hale getirmeyi, inşaat sektöründeki her türlü teknolojik gelişme-
yi takip etmeyi ve bu gelişmelere katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Vereceği hizmetle karşılıklı anlayış ve 
güven ortamı oluşturarak tedarikçilerinin ve müşterilerinin saygısını kazanmayı, çalışanlarının  aidiyet 
duygularını geliştirip onlara hak ettikleri olanakları sağlayarak mutluluklarına katkıda bulunmayı, temel ilke 
olarak benimsemiştir.
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Su Yalıtım Membranları / Firestone EPDM ve TPO

Teknolojik Doğal Ahşaplar / Parklex, WRC Kızıl Sedir

Tuğla Cephe Kaplamaları ve Terracotta Cephe Sistemleri / Argeton, Wienerberger, Favemanc

olmak üzere dünyanın önde gelen cephe kaplama ve yalıtım ürünlerinin Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.

  

        

Titanyum Çinko ve Cephe ve Çatı Sistemleri /  Elzinc

Bakır Cephe ve Çatı Sistemleri / Aurubis

Alüminyum Cephe ve Çatı Sistemleri / Euramax

Fiber Cement Cephe ve Çatı Kaplama Panelleri / Svk

Paslanmaz Çelik ve Alüminyum Ağ Sistemleri / TTM Rossi

Isı Yalıtım Sistemleri / Foamglas Cam Köpüğü
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Ahşap Cephe Kaplama
Sistemleri
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Parklex; “NE EN ISO 9001:2008” kalite standartlarında, doğal ahşabın fiziko-kimyasal süreçlerden geçirilmesi ile İspanyada  üretil-
miştir. Bu, malzemenin mükemmel nitelikte fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikler kazanmasını sağlar. Böylece, ahşabın hoş görün-
tüsünü taşıyan ama çok daha uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen yapı malzemesi elde edilmiş olur. Parklex tamamen doğal ah-
şaptan üretildiği için, bu doğal görünüm mekanlara yansır. Her panelin kendine has ahşap deseni ve renk tonu vardır. Özgün ve pres-
tij sahibi yapılar için ideal yapı malzemesidir. Üretici firma tüm çeşitler için renk solması, deformasyon vb. olası sorunlara karşı 10 yıl 
süreli malzeme garantisi sunmaktadır. 

Panel Ölçüleri: 2440 x 1120 mm
Kalınlıklar: 3, 1 mm

Minimum Yarıçap: 1 m, 25 cm

Dış cephe panelleri: Parklex Facade

Duvar ve Tavan Kaplama Panelleri: Parklex Dry Internal  (Parklex 500), Parklex Wet İnternal (Parklex 700), Parklex Acoustic

Zamin Kaplama Panelleri: Parklex Hy Tek, Parklex Naturtek

Parklex SKİN: Skin Exterior, Skin Interior, Skin Floor

KNDU Villaları, GAD Mimarlık, Antalya, Parklex
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Changchun Jingyue Vanke City, Çin, Parklex

Aşçıoğlu Selenium Ctiy, İstanbul, Parklex Facade Eti Bakır Tesisleri İdari Binası, Çamoğlu Mimarlık, Samsun, Parklex
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Avantajları

   Kullanılan cila ile malzemede benzersiz bir doğallık 
yansıtır.
 Üretim proseslerinde kullanılan doğal kaplama 
cilası, her panel için ayrı ve sadece bir kere 
uygulanır.
   Ölçüler: İstenilen her ölçüde üretilmektedir    Ölçüler: İstenilen her ölçüde üretilmektedir 
( min 2240x 1220 mm ), fakat standart enler; 130,198 
ve 300mm dir. 
  Kaymaz yüzeyi vardır. Buna istinaden kaymazlık 
test sonuçları da oldukça iyidir. 3 sınıftır ( UNE-ENV 
12633) ve R10 sertifikalıdır.( DIN51130) 
   Işık geçirimsizdir, sınıfı >3 EN 438-2
   PEFC sertifikasını destekler    PEFC sertifikasını destekler 
   Yüzey bakteri , küf, mantar tutmaz
   10 yıl garantilidir.
   Sürekli bakıma ihtiyaç duymaz ( Zımpara ), kolay 
temizlenir.
     
     
   

Vidalama Sistemi

     
     
   
 

Görünür Vidalama

     
     
   
 

Gizli Vidalama

     
     
   
 

Ahşap

     
     
   
 

Ahşap

     
     
   
 

Metal

     
     
   
 

Metal

     
     
   
 

Yapıştırma Sistemi

     
     
   
 

Çivi ile Montaj

     
     
   
 

ZaisaTower, HozFontanArquitectos, İspanya, Parklex Block Tek
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William Turner Beylerbeyi Villaları, İstanbul, Parklex Facade

KNDU Villaları, GAD Mimarlık, Antalya, Parklex
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Hip Suadiye Konut Projesi, Suadiye. Tavukçuoğlu G.Y.M., Parklex

Çengelköy Park Projesi, Çengelköy, Parklex
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Villa, Sıraselviler, Parklex

KNDU Villaları, GAD Mimarlık, Antalya, Parklex

         Villa, Emirgan, Parklex
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Hattat Villaları, İstanbul, Parklex

Avenue Cinemax AVM, Kıbrıs, Parklex
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Sur Yapı Eksen, İstanbul, Parklex

 Guggenheim Bilbao müzesi, İspanya, Frank O. Ghery, Parklex
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 Konut Projesi, Kıbrıs, Simpraxis Mimarlık, Parklex Facade

Cocoon Community Center, Vantone Eco City, Çin 

Referans Projeler
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Kompakt laminant; reçine emme yeteneği olan absorbik nitelikteki kağıtların emprenye edildikten sonra üretim çeşidine göre dizilerek, 
yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle, preslenerek elde edilen yüzey kaplama malzemesidir. Üzerinde yüksek derecede transparan UV 
koruma film tabakası vardır. Saydam UV filmi; yüksek hava dayanımı, kimyasal dayanım, grafiti ve leke dayanımı gibi birçok önemli 
avantaj sağlar. Laminant kaplamalar; hem iç mekan kaplamaları hem de bina cepheleri için istenilen her dekorda üretilebilir. 

         

05

Puriplast Kompakt Laminant Paneller
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“Western Red Cedar”, sadece Kanada’nın güney batısında yetişen, neme, çürümeye ve böceklere karşı doğal korumalı kızıl sedir ağa-
cından üretilen ahşap yapı malzemesidir. 

Düşük yoğunluğu sayesinde kızıl sedir yalıtım değeri yüksek, taşıması ve nakliyesi kolay bir yapı malzemesidir. Dış cephede çam, 
ladin, dişbudak vb. ağaçlarla karşılaştırıldığında burulma, dönme vb. sorunlarla karşılaşılmaz.

Prime Angora, Ankara, Hatırlı Mimarlık, WRC  Beijing Olympics BC Pavilion, Çin, WRC

Tarabya Hill, İstanbul, WRC
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Sürdürülebilir
Kanada’da ormanlar halen %80 
oranında el değmemiş biçimde 
varlıklarını sürdürmektedir. Ağaç 
kesilen tüm  ormanlar tekrar 
ağaçlandırılmakta, kesilen her 
ağaç yerine yeni fidanlar 
dikilmektedir.
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Bird Construction, Silva Panel, Canada

Yüzey Çeşitleri Panel Boyutları
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Lidersan A.Ş. Besi Çiftlik, Gaziantep, Proma Yapı Mimarlık, WRC

Hakkari  Yüksekova Havalimanı, Hakkari, Atay Yapı, WRC
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Referans Projeler

Mira Residence, Kuşadası, WRC

Sarıyer Konakları, İstanbul, WRC
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Ankara Noterler Birliği Başkanlığı, Ankara, WRC

Villa, Kıbrıs, WRC
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Referans Projeler

Villa, Muğla, WRC

Arte Verde Sosyal Tesisleri, Efekta Mimarlık, İstanbul, WRC
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SVK Fiber Cement paneller; Portland çimentosu, kaliteli organik lifler, mineral katkı maddeleri ve suyun homojen olarak karışımından 
oluşan Belçikada üretilen kaplama panelleridir. Tüm paneller için 5-10 yıl arasında malzeme garantisi verilmekte olup, paneller; A2 
yangın sınıfındadır. 

Puro Plus; hafifçe kumlanmış, tamamen doğal hammaddelerden üretilmiş, 
gri renk fiber cement cephe kaplama panelidir. Paneller boydan boya gridir ve 
panellerin üzerinde kaplamanın/astarın olmaması, panellerin doğal kalmasını 
sağlar. Böylece görünüm; hava ve çevre koşullarına göre değişim gösterir. 
1.22 x 2.52 m ve 1.22 x 3.07 m ölçülerinde üretilir.

Pendik Hükümet Konağı, Pendik, SVK

Giydirme Cephe Kaplama Sistemleri

10 10

C C

Panel Ölçüleri:

Renk Seçenekleri:

Panel Ağırlığı: 

Yüzey-Boya Tipleri:

Panel Boyutları

SVK Panel Çeşitleri
3050x1220mm 2500x1220mm Maks. boyutlar: 3070x1220mm Maks. boyutlar: 3070x1220mm 3050x1220  2500x1220

Panel Ağırlığı 14,4 kg/m (Yaklaşık) 14,6 kg/m (Yaklaşık) 14,6 kg/m (Yaklaşık) 14,6 kg/m (Yaklaşık)

Renk Çeşitleri 12 Farklı renk seçeneği 20 standart, 16 parlak, 60 adet RAL 4 standart renk Tek renk seçeneği

Boya Hamurunda Su bazlı poliüreten Su bazlı akrilik Boyasız

Yüzey Bitişleri Kumlama Düz Düz Kumlama

Yangın Davranışı EN 13501-1’e göre: sınıf A2-s2-d0 EN 13501-1’e göre: sınıf A2-s2-d0 EN 13501-1’e göre: sınıf A2-s2-d0 EN 13501-1’e göre: sınıf A2-s2-d0

Yoğunluk 3Min. 1600 kg/m 3Min. 1700 kg/m 3Min. 1700 kg/m 3Min. 1700 kg/m

Kalınlık 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
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Giydirme Cephe Kaplama Sistemleri

10 10

C C

Panel Ölçüleri:

Renk Seçenekleri:

Panel Ağırlığı: 

Yüzey-Boya Tipleri:

Ornimat paneller yüksek kalitede, estetik, düz yüzeyli, fibercement 
cephe kaplama panelleridir. Portland çimentosu, seçilmiş betonarme 
lifler, katkı maddeleri ve suyun homojen birleşimin sabit basınç al-
tında istenilen kalınlığa gelene kadar preslenmesi ile üretilmektedir.
Onimat levhaların en önemli özelliklerinden biri kenarları-
nın da yüzeyindeki yüksek kalitede kaplama ile kaplanıp aynı 
renk ve kaliteyi taşıyor olmasıdır. Ayrıca, Ornimat ve Orni-
mat Design isimli metal parıltılı ürünler ile zengin renk seçe-
nekleri ile tasarımcılara sınırsız özgürlük sunar. Renk kombi-
nasyonları, şekiller ve boyutlar projeye göre biçimlendirilebilir.

SVK Decoboard fiber cement cephe kaplama panelleri en iyi ham-
maddeden üretilmiş olup yüzeyi 3 kat UV dayanımlı akrilik boya 
ile bitirilmiştir. Dört farklı renk seçeneğine sahip olması yapının 
cephesine modern ve estetik bir görünüm sağlamaktadır. Pa-
nel ön yüzeyindeki üç kat kaplama ile arka yüzeyindeki su baz-
lı astar, panelin optimal dayanıma sahip olmasına garanti eder.
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Giydirme Cephe Kaplama Sistemleri

10 10

C C

Panel Ölçüleri:

Renk Seçenekleri:

Panel Ağırlığı: 

Yüzey-Boya Tipleri:

Puro Plus; hafifçe kumlanmış, doğal bitişli gri fiber ce-
ment cephe kaplama panelidir. Panel boydan boya gri-
dir. Doğal desenler ile Fiber cementin belirleyici nitelikte-
ki nüanslarını gözler önüne serer. Hiçbir kaplamanın / astarın 
uygulanmaması panellerin doğal kalmasını sağlar ve böylece pa-
nellerin görünümü; hava ve çevre koşullarına göre değişim gösterir. 

Colormat Fiber cement paneller; portland çimentosu ile mi-
neralize selüloz liflerin su ve kimyasallarla, fabrikada homo-
jen şekilde karıştırılması ve preslenmesi sonucu üretilmektedir. 
Colormat cephe kaplama panellerini diğer çeşitlerinden ayıran en 
önemli özellik; tüm içeriğinin boya görecek şekilde işlem görme-
si ve hafifçe kumlanasıdır. Bu kumlama süreci hafif yüzeysel çizgi 
deseni oluşmasını sağlar. Ayrıca paneller su emmeyi önleyecek 
şekilde, kalıcı transparan koruyucu ile bitirilir. Böylece Colormat 
paneller fibercementin tipik, doğal görüntüsüne sahip olmuş olur.
Cephelerde, daha fazla derinlik ve karakter görmek istiyorsanız 
Colormat Scripto sizin için. 
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Giydirme Cephe Kaplama Sistemleri

10 10

C C

Panel Ölçüleri:

Renk Seçenekleri:

Panel Ağırlığı: 

Yüzey-Boya Tipleri:

10 10

C C

Panel Ölçüleri:

Renk Seçenekleri:

Panel Ağırlığı: 

Yüzey-Boya Tipleri:

Turkcell Binası, Gebze

Balmumcu Ofis, Büyük Gayrimenkul, İstanbul, SVK

Colormat / Ornimat / Decoboard / Puro Plus Uygulama Detayları

Görünür Vidalama Yapıştırma Sistem Askı Sistem
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 Samsun Hilton Oteli, Samsun, Tayfun Tulgan Mimarlık, SVK Colormat Cephe Panelleri

Referans Projeler

İTÜ Beylerbeyi Yerleşkesi, İstanbul, SVK
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Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede, Hollanda

Holiday Inn, İstanbul, SVK
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Cephe Kaplama Tuğlaları

Wienerberger Ürün Özellikleri

Wienerberger, Avusturya’nın Viyana kentindeki Wienerberg’de bulunan bina malzemeleri ve altyapı
çözümleri tedarikçisi olan dünya çapında bir şirkettir. Wienerberger, duvarlar için doğal taş blokların
dünyadaki en büyük üreticisidir; ayrıca, cephe ve kil çatı kiremitleri, plastik ve seramik boru sistemlerinin yanı 
sıra pazar pozisyonları önde gelen beton ve kil kaplama tuğlaları da üretmektedir. 1819’da kurulan
Wienerberger, geriye dönüp bakıldığında yaklaşık 200 yıllık başarılı bir iş hayata geçirmiştir.

Wienerberger kaplama tuğlaları, birçok yapı malzemesinden daha iyi, daha uzun ve daha az bakım gerektiren
bir yapı malzemesine sahip olmak istediğinizde doğru seçimdir. Ateşe dayanıklı tuğlalar sağlam ve 
dayanıklıdır,100 yıldan fazla bir ömrü vardır ve neredeyse hiç bakım gerektirmez ve bu nedenle son derece 
ekonomiktir. Renkleri parlaklıklarını kaybetmez. Tüm kil yapı malzemelerinde olduğu gibi, tuğla kaplamalar 
ekolojik ve sürdürülebilirdir.

•     Her türlü hava koşuluna
      dayanıklıdır. (Özellikle donma- 
      çözünme döngüleri)
•     Wienerberger cephe kaplama
      tuğlaları farklı renk, şekil ve yüzey
     dokusu seçeneği sayesinde geniş
     yelpazade tasarım olanağı sağlar.
•    Çevre dostu, kilden yapılmış saf ve
     doğal ürünlerdir.
•    Yangına dayanıklıdır ve ateş
     yayılmasına katkıda bulunmaz.

Cephe Kaplama Tuğlaları

Ka
pl

am
a 
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ar

ı
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Çok geniş skalada renk, yüzey ve şekil imkanı sunan tam tuğlalar.

Terca Cephe Kaplama Tuğlaları

Full Brick

Brick Slip

Stofix Doğal Taş Panel Sistemleri

Standart tuğlaların 22 mm inceltilmesiyle elde edilen ince 
tuğlalardır. Tam tuğlaların neredeyse hepsinin inceltilmiş hali 
mevcuttur. Yapıştırarak ve dökme beton ile uygulanır.

•   Stofix doğal taş panelli cepheler geleneksel doğal taş 
     duvarlarından farklı görünmez.
•   Hemen hemen her boyut, renk ve doku Wienerberger ürün 
     yelpazesindeki doğal taş bu panellerde kullanılabilir. 
    Stofix panelleri izolasyonlu veya izolasyonsuz olarak elle 
    kurulur.
•  İzolasyonsuz: Z rayları doğrudan yük taşıyıcı yapıya sabitlenir.
    İzolasyonlu : 300 mm’ye kadar izolasyon malzemesi izolasyon 
    rayı ve duvar braketleri arasında yer alabilir.

Cephe Kaplama Tuğlaları

Ka
pl
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Wienerberger,Mimar-OR Architecten

Wienerberger,Mimar-J. Favril
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 Wienerberger, Mimar - Maarten Willems

Wienerberger
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1980 ‘ lerin başında havalandırmalı cephe kaplama sistemi olarak geliştirilen  Argeton bugün kalite ,estetik ve yaratıcılık alanında 
öncüdür. Doğal bir ürün olan kilden , zamansız ve  modern cephe kaplamaları üreten Argeton dünyanın en büyük tuğla üreticisi 
Wienerberger tarafından desteklenmektedir.

Argeton Terracotta Cephe Kaplama Panelleri

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
TAMPA : Klasik panel binalarınıza temiz görünüm ve 
derzsiz uygulama sağlar.
TERZO : Farklı genişlik ve mesafelerdeki yüzey  
geçişleri ile canlı bir cephe estetiği yaratılır.
LİNEO : Stil sahibi 3 mm derin derz sahibi yatay 
çizgiler
DANZA : Panellerin üst üste gelmesiyle oluşan ışığa 
bağlı gölge oyunları yaratır.
ALTİVO : Dikey yönelimli duvar panelleri - seramik 
cephe tasarımının yeni trendi 
INDIVIDUAL SHAPES : Müşteri ihtiyaçlarına göre özel 
şekiller yaratır.
CERAMIC CORNER :  Düz temiz köşe bitişleri için 
idealdir.
BARRO BRICK BAR :  Mimari tasarım elemanı olarak 
kullanıldığı gibi güneş kırıcı veya gizlilik amaçlı 
kullanılabilir.
ARGELİTE : Düşük ağırlık ve kolay uygulama 
sağlamasının yanında düşük nakliye maaliyeti vardır. 
3 farklı renk ve formatı vardır. ( Renkler  Salmon Red , 
Sand , Volcano Grey )

Argeton Cephe panelleri taşıyıcı alt konstrüksiyon 
üzerine alüminyum klipsler ile sabitlenir. Yatay ve düşey 
strüktür kullanımı 

     

1

4

2

5

3

6

ÇEŞİTLER VE BOYUTLAR

TAMPA
TERZO
LINEO

UZUNLUK KALINLIK

ARGELITE

BARRO

200mm, 250mm,
300mm (merkezden merkeze
uzaklık), tolerans ± 2.0mm

150mm den’ 400mm ’ye
kadar (merkezden merkeze
uzaklık), tolerans ± 2.5mm

Enine kesit:
50x50 mm, 50x100 mm, 50x100mm, 69x69
mm (talep üzerine üretilir)
tolerans ± 1.0mm

30mm, Tolerans 
± 1.0mm

24mm, Tolerans 
± 1.0mm

500mm,tolerans: ± 1.0mm

Maksimum Uzunluk
1700mm,tolerans: ± 1.0mm

RENK VE YÜZEY ÇEŞİTLİLİKLERİ
Argeton Cephe Kaplama Panelleri için 26 adet 
standart renk bulunmaktadır. Standart renklere ek ola-
rak, bireysel isteklere göre neredeyse sınırsız çeşitlilikte 
sır ve astar mümkündür. Bunlarla beraber 5 farklı yüzey 
uygulaması mevcuttur.

Apricot Beige

Carrara White

Ferro Grey

Light Brown

Platinum Grey

Silver Grey

Volcano Black

Yüzey Çeşitleri

Basalt

Chocolate

Glacier Blue

Light Grey

Red Brown

Volcano Grey

Bright Grey

Coffee

Granite Grey

Natural Red

Sahara Yellow

Tizian Red

Burgundy

Cream

Iron Grey

Pearl White

Sand

Tuscan Red

Terracotta Cephe Kaplama Panelleri
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OFİS YAPISI-LÜKSEMBURG-MİMAR Beiler & Francois

Konut -FRANSA-MİMAR -BABEL, Paris
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Öğrenci Yurdu -ALMANYA- MİMAR -Crayen & Bergedieck Bielefeld

OFİS YAPISI-RUSYA -MİMAR -ADM Architects, Andrey Romanov
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KONUT-LONDRA- MİMAR- Weedon Architects

Referans Projeler

Park Inn Otel -LONDRA - MİMAR-HTA Design LLP
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Giydirme Cephe Kaplama Sistemleri

0611

Favemanc panellerin yapıda kullanım alanlarını; cephede, güneş kırıcı olarak ve akustik paneller şeklinde sıralayabilriz. 
Cephede kullanılan Fevemanc paneller XA, XB, XC, XD olmak üzere dört farklı sisteme sahiptir.
Favemanc terracotta güneş kırıcıları kare, dikdörtgen, yuvarlak ve oval kesitli olmak üzere dört farklı güneş kırıcı panel çeşidine sahiptir. 

13

Endüstri Binası, Favemanc, İspanya

Terrocatta’nın Avantajları Renk Seçenekleri
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Favemanc terracotta güneş kırıcıları kare, dikdörtgen, yuvarlak ve oval olmak üzere en fazla 1600 mm uzunlukta dört farklı güneş kırıcı 
panele sahiptir. 

Lama Kare Lama 
Dikdörtgen

Lama Yuvarlak Lama Oval

Lama Kare 55 mm (en)

55 mm (en)

90 mm (en) 316 mm 

45 mm (çap)

55 mm

110 mm

1600 mm

1600 mm

1200 mm

800-600 mm

Lama Dikdörtgen

Lama Yuvarlak

Lama Oval

Favemanc paneller cephe uygulamalarında yapı cephelerine önceden ankre edilen düşey alüminyum profillere alüminyum panel tutu-
cuları ile asılacaktır.
Favemanc paneller giydirme cephe malzemesi olduğu için panel arksında hava sirkülasyon boşluğu bırakmak gerekmektedir.

14,

Giydirme Cephe Kaplama Sistemleri
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XA Sistem ve Panel Boyutları XB Sistem ve Panel Boyutları

XC Sistem ve Panel Boyutları

Uygulama

Favemanc Terracotta Güneş Kırıcı Paneller

XD Sistem ve Panel Boyutları
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Favemanc Referans
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Üniversite Binası ,morocco,favemanc

villa nova ,favemanc

Referans Projeler
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Metal Çatı ve Cephe
Kaplama Sistemleri
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Kalınlıklar:

Genişlikler:
Rulo Ağırlıkları:

0.65 / 0.70 / 0.80 / 1.00 mm (koruma folyolu)

500/ 600/ 650/ 670/ 1000 mm
100 - 1000 kg

Villa, İstanbul, Elzinc

Sistem Detayı
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- Çatı kaplama
 
- Cephe kaplama 

- İç mekan uygulamaları

Kalınlık:

Rulo Ağırlığı: 1000 kg 

Genişlik:

Boyutlar:

0.70 mm (koruma folyolu)

1000(en) x 3200(boy) mm
500/ 600/ 650/ 670/ 1000 mm

Acantilado Evi, İspanya, Gill Bartolome Mimarlık CB, Elzinc Beymen, İstanbul,Elzinc Rainbow Gold
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MEKAN K ve TEKN K ÖZELL KLER
Akma mukavemeti (Rp 0,2) > 110 N/mm2
Çekme mukavemeti (Rm)>  150 N/mm2
Kopma uzaması (A50) ≥ 40 %
Sertlik (Vickers) (HV3) ≥ 45
Katlama testik atlanan kenarda çatlak yok
Ters katlama testi çatlak yok
Erichsen testi min. 7,5 mm

≤ 0,1%

Yo unluk (kg/m3)7 ,2 g/cm3
Is ıl letkenlik W/mk 100
Erime Noktası °C 420
Yeniden Kristalle me Noktası °C> 300
Boyuna Isıl Genle me (maks.) mm / 0,022
A ırlık (kg/m2) 5,00

Sünme davranı  testinden  sonra  
geriye kalan gerilim  (Rp0,1)

BOYUTSAL TOLERANSLAR
Levha/rulo kalınlı ı ± 0.02 mm
Levha/rulo eni +1 / -0 mm
Levha boyu +2 / -0 mm
Düzgünlük ≤ 1,0 mm/m
Düzlük ≤ 2 mm
K MYASAL B LE M
Çinko 99,995%
Bakır0 .08-0.2%
Titanyum 0.07-0.12%
Alüminyum ≤0.015%
D ER
Kıvı lcım, Yangın Riski yok
Elektrik  letkenli i ms/m 17
Garanti süresi 40 yıl
Saha kontrolü var

. Ürün yüzeyindeki yansımalar  

görünümler sergileyebilmektedir.  
elZinc Crystal, EN1179, EN988 ve ASTM B-69 standartları -
na uygun olarak üretilmektedir  
uyarınca, >99,995 oranında çinko, bunun yanında bakır 
ve titanyum bulunmaktadır.

r,
 

r.
elZinc Oliva, EN1179, EN988 ve ASTM B-69 standartlarına 
uygun olarak üretilmektedir

 uyarınca, >99,995 oranında çinko, bunun yanında bakır 
ve titanyum bulunmaktadır.

renkte bir üründür
ürünleri ile oldukça uyumludur ve gri tonlamalı, dinamik

 cephe tasarımları yapılmasına olanak verir.
elZinc Lava, EN1179, EN988 ve ASTM B-69 standartlarına 
uygun olarak üretilmektedir

 uyarınca, >99,995 oranında çinko, bunun yanında bakır 
ve titanyum bulunmaktadır.
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Titanyum çinko yağmur suyu sistemleri saçaklardan yağmur suyunu
toplayarak suyun çatıdan yere indirilmesini sağlar.
Yıllardan beri, titanyum çinko yağmur suyu sistem elemanları zamana 
ve mekana bağlı olarak çeşitlilikler gösterdi. ElZinc, bu çeşitlerin 
hepsinin üretimini yaparak, en iyi çözümü sunmayı hedefliyor.

Avantajları:

- Nesillerdir kullanıldığından, test edilmiş ve onaylanmış bir çözümdür
- Yarım daire, kutu veya korniş tarzında elemanlar ile tasarımı daha 
cazip hale getirir.
- Oldukça uzun ömürlüdür ve bakım gerektirmez.
- UV ışınlarından etkilenmez.
- Bütün elemanlar tamamen geri dönüştürülebilir.
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Narlıtepe Villaları, İstanbul, ElZinc Red Rainbow

Referans Projeler

Maslak 1453, Ağaoğlu İnşaat, İstanbul, ElZinc
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Golf Merkezi, Samsun, ElZinc

             Villa, Narlıdere, İzmir, ElZinc

Referans Projeler
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Bursa Kapalıçarşı, Bursa, Titanyum Çinko

Wyndham Otel, İstanbul, Titanyum Çinko
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* Standart renk çeşitleri

AluNatur HDP AluNatur PUR-PA
Anodized Brushed

AluNatur HDP
Champagne Brus-

AluNatur HDP
Orange Gold Brus-

AluNatur HDP
Dark Champagne 

AluNatur PUR-PA 
Titanium Brushed

EuraMica PVDF 4L 
Lum Pyrite Moonstone 

EuraMica PVDF 3L 
Lum Pyrite Cop-

EuraMica PVDF 3L Lum 
Amethyst Bordeaux_-

EuraMica PVDF 4L 
Amethyst Purple_Grey

EuraMica PVDF 3L Lum
Onyx White_Gold

EuraMica PVDF 3L 
Lum

EuraDecor HDP
Elegant Beech

EuraDecor HDP
Sunglow Oak

EuraDecor 
PVDF cc

EuraDecor PVDF Lum
Imperial Red

EuraDecor PE
Corten Steel II

EuraDecor PVDF 
Lum

EuraDecor 
PVDF cc

EuraBuild PE
Copper Brown 

EuraDecor PE
Patina Copper II

EuraDecor 
PVDF cc

EuraDecor PE
Weathered Zinc 

EuraBuild Dia-
mond

EuraPrestige
Glossy Traffic 

EuraBuild PVDF 2L
Ultramarine Blue/ 

EuraTex Rough
Granite Matt Black

EuraBuild PE
Pale Green/ RAL 6021

Euramax; metal cephe ve çatı sistemleri için sürdürülebilir, üstün kalite özelliklere ve dayanıma sahip, geri dönüştürülebilir, hem estetik 
hem de çevre dostu ürünlere sahiptir. Bina çatı ve cepheleri için Euramax ile tüm metal ürünleri renklendirilebilir. Bu yolla yaratıcı tasa-
rım çözümleri elde edilir. 

20

Terakki Vakfı Okulları, Tepeören, İstanbul, Sepin Mimarlık, Euramax

Ekşinar Konakları, İstanbul, Kreatif Mimarlık, AluNatur Tipi, Euramax

Özellikler ve Avantajlar
- Euramax birinci sınıf rulo kaplama uzmanıdır.
- Euramax’ın misyonu dünyayı renklendirmektedir.
- Kaplı metal yüzeyleri estetik seçimlerin ve çevresel 
dostluğun birleşimidir.
- Hizmet, esneklik ve yeniliğe odaklıdır.
- 40 yılı aşan tecrübeye sahiptir.
- Fabrikaları Hollanda ve İngiltere’dedir.
- Yıllık üretimi 20.000 km’nin üzerindedir.
- 2630 mm genişliğe ve 2.00 mm kalınlığa kadar 
rulolar üretilebilir.
- “ISO 9001 / ISO 14001” kalite sertifikalarına sahiptir.
- Sınırsız renk seçeneği ile metaller istenilen renklerde 
elde edilebilir.
- Koruma derecesine göre 25 yıla varan garantiye 
sahiptir.
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geleneklerine
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Giritli Otel, Manisa, Miyar Mimarlık, Aurubis  

Erikoğlu Konut Projesi, Efekta Mimarlık, Denizli, Aurubis   

08 07

Kalınlıklar:

Genişlikler:

0.4 - 4.00 mm

1100 mm 

Rulo Ağırlığı (maks): 4000 kg 

Rulo Ağırlığı (maks): 4000 kg 

Rulo Ağırlığı (maks): 3500 kg 

Kalınlıklar:

Genişlikler:

0.6 - 2.00 mm

1000 mm 

Kalınlıklar:

Genişlikler:

0.5 - 1.5 mm

1000 mm 
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Bakü Convention Centre, Azerbaycan, Coop Himmelblau Mimarlık, BEMO

Özgür tasarımlar: Özel software sistemi ile eskizlerde yer alan tasarımlar gerçeğe dönüştürülür.
Ekonomik: Mobil taşınan ekipmanlar sayesinde, çatı ve cephe panellerinin imalatı direkt şantiyede gerçekleştirilir ve nakliye maliyetleri minimize edilir. Malzeme 
seçiminde de uzun ömürlü , ekonomik ürünler tercih edilir.
Sınırsız Renk Seçeneği: 40.000 çeşitten fazla renkte boya ve vernik seçeneği sunmaktadır. Sınırsız renkte mattan, yüksek parlağa değişen yüzey bitişlerinde elde 
edilebilir. UV ve kimyasallara karşı dayanımlı tüm RAL ve NCS renkleri mevcuttur. 
Sürdürülebilir: Yenilikçi sistem ve çözüm önerileriyle yapıların enerjiye minimum düzeyde ihtiyaç duyması amaçlanır. Özel tasarlanmış tutucu elemanlarıyla 
birlikte ısı köprüsünü engellemek amaçlı fiber-elyaf donatılı malzemeden, raylar ise %100 geri dönüştürülebilir alüminyumdan üretilir.
Sıra dışı projelerin çatı ve cephelerini onlarca senedir uygulayıp yönetmektedir. Spor tesislerinde, havaalanlarında veya bir sanat merkezinde, üç boyutlu tekno-
loji kullanılarak farklı tasarımlar için gerekli çözümler dünyanın her bir köşesinde üretilmektedir.
Farklı Yüzey Seçenekleri: Tüm çözümler alüminyum, galveniz sac, paslanmaz çelik, bakır, corten çelik ve titanyum çinko ile uygulanabilir.

Patentli ve ödül kazanmış yüksek hadveli metal kaplama sistemi, imkansız olarak görülen tasarımların uygulanmasını mümkün kılmıştır. Bu; 
özgün tasarımların çatı ve cephe tasarımında bir devrimdir. Metal profil sistemleri ile 3 boyutlu tasarım kullanılarak, özgün formlar yaratmak için 
her türlü gereksinimler karşılanmaktadır. Her bir metal profil ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde şekillendirilmekte ve olması gereken dalga formu 
verilmektedir.

Yüksek Hadveli Metal Çatı ve Cephe Sistemleri
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Çaykur Çay Paketleme Fabrikası, Rize, BEMO

Sıra dışı projelerin çatı ve cephelerini onlarca senedir uygulayıp yönetmektedir. Spor tesislerinde, havaalanlarında veya bir sanat merkezinde, 
üç boyutlu teknoloji kullanılarak farklı tasarımlar için gerekli çözümler dünyanın her bir köşesinde üretilmektedir.

Yüksek Hadveli Metal Çatı ve Cephe Sistemleri

Değişken Formlar: Planlama sırasında, en ekonomik çözümü sağlayacak şekilde, “düz, eğimli ve serbest” çeşitlerde paneller üretilir. Dik kenet paneller konveks 
çapı sağlamak için 800 mm’ ye kadar bükülebilirken, konkav çapta 3000 mm’ye kadar çıkabilir.
Olağanüstü Uzunlukta Paneller: 100 metreyi aşan uzunlukta kesintisiz paneller ek yerine ihtiyaç duymadan üretilir.
Düşük Eğimli Çatılarda Uygulanabilme: 1,5 derecenin altındaki eğime sahip çatılarda bile dik kenet panelleri uygulanabilmektedir.
Geniş Panel Seçenekleri: Paneller 100 – 1000 mm arasında üretilebilir.
Sıra dışı projeleri yüksek standartta malzeme kalitesi ve yüksek performansıyla çatı kaplaması konusunda dünyanın en iyi malzemeleri arasındadır.
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En minimum 400 mm, maksimum 5000 mm’dir. (Tip-
lere göre değişmektedir.) Boy ise sınırsızdır.

Tamamen yanmaz, A1 sınıfındadır. 

Rulo veya panel şeklindedir.

Paslanmaz çelik inox Aisi 304 ve 316

Pirinç, alüminyum, demir, galvanizli, bakır, bronz, 
renkli ağ (Tiplere göre değişmektedir.)

15

YüksekYüksek kaliteli, “UNI EN ISO 9001:2008, N.3235/2” sertifikalı, İtalya’da üretilen 
ekolojik olarak sürdürülebilir TTM Rossi; 1959 yılından beri, standart veya özel 
mesh tasarımları üretmektedir. Cephe kaplamaları, güneş kırıcılar, döşemeler vb. 
alanlarda, hem yerel hem yabancı bölgelerde, koruma ve tasarım amaçlı tel ağlar 
konusunda lider üretici ve tedarikçilerden biridir. Metal ağ çeşitleri her türlü hava 
koşuluna uygundur. UV ışınları, rüzgar ve hava kirliliğinin neden olduğu olası bo-
zulmalara karşı dayanım sağlayıp, cephenin ısı yalıtım değerini artırır.

Dış cephe kullanımı için üretilen metal tasarım ağları; yüksek ürün kalitesini garanti 
eden İtalyan patentli yenilikçi teknolojiler ile mimari ve enerji koruma gereksinimle-
rini karşılayacak şekilde yaratılmıştır. Havalandırmalı cephelerin, parapetlerin, 
güneş kırıcıların yaratılmasını sağlayan TTM Rossi ürünleri; binaların kaplanması 
veya cephelerin değerinin yükseltilmesi için tasarım dünyasında en iyi seçim 
olarak tanımlanabilir. 

Bölme duvarlar, havalandırmalı cepheler, güneş kırı-
cılar, korkuluklar, parapetler, parmaklıklar, tavanlar, 
mobilyalar,  döşemeler, lamine edilmiş camlar, asan-
sör kulübeleri, sahne dekorları ve iç mimari.

 

Metal Mesh Kaplama Sistemleri

TTM Rossi Özellikleri

Dış Cephe Ürün Çeşitleri
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TTM Rossi ayrıca, iç mekan kullanımları için; çelik, pirinç, bakır, bronz, jüte, ipek vb. metal teller ile örülmüş dokumalar yaratır. Farklı 
tipte malzemeler ile yenilikçi yöntemlerle, şekilli ve minimal hacimli, mükemmel dengeli ürünler yaratılır. Görünüşte basit yapıda, basit 
hatlı, temel şekilli ama dekor için oldukça katı; perdeler, paneller, döşemeler, korkuluklar üretilir. TTM Rossi öğeleri ve teknik desteği ta-
sarımlarınızı gerçekleştirme konusunda büyük özene sahiptir. 

 

TTM Rossi iç mekan kaplama 
ürünleri iç mekanların daha es-
tetik ve şık görünmesini sağla-
maktadır.
Aynı zamanda aydınlatma ele-
manı olarak da kullanılmaktadır. 

Spa Merkezi, İtalya, Bodega Mimarlık, Text Light Stant Bruma, İtalya, Roberto Semprini Mimarlık, River

TTTM Rossi metal ağlar arkasındaki strüktürü giz-
leyerek yarı saydam bir görüntü oluşturur. Bu da 
mekandan tamamiyle soyutlanmadan farklı me-
kanlar oluşmasını sağlar. Bakış açısına ya da 
metal ağın dokusuna göre kimi zaman yarı 
saydam görünümden opak görünüme dönüşe-
bilir.

Metal Mesh Kaplama Sistemleri

TTM Rossi İç Mekan Tasarımları

TTM Rossi İç Mekan Kaplama
Ürün Çeşitleri
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Isı ve Su Yalıtım 
Sistemleri
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Duru Villa, Karaman, Promim Mimarlık, Foamglas   
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Foamglas cam köpüğü yanmaz ve su buharı geçirmez tek yalıtım malzemesi olduğundan endüstriyel alanda güvenlik ve perfor-
mans güçlükleri ile başa çıkar. Foamglas cam köpüğü ulusal ve uluslararsı testlere tabi tutulmuş ve gerekli onayları almıştır. Kalınlı-
ğa ve malzemenin kullanımına bağlı olarak foamglas cam köpüğü boru duvarlarına geçişte iki saate kadar yangın dayanımı sağlar.

Endüstriyel alanda kullanılan Foamglas cam köpüğünün ; farklı sıcaklık aralıklarında zarar görmemesi (-273 ile 485 oc arası), uzun 
süreli performans, yanmazlık, korozyona dayanıklılık, ölçüsel denge, yüksek basınç dayanımı  gibi özellikleri endüstriyel alanda kul-
lanılan malzemelerin yalıtımında kullanılmasının önünü açmıştır.

Foamglas cam köpüğü endüstriyel alanda çeşitli uygulama alanları 
mevcuttur. Uygulama alanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz ;

• Soğuk su boruları
• Cryogenic / soğuk borular ve ekipmanları
• Yüksek sıcaklık boruları ve ekipmanları
• Yeraltı boruları
• Dikey depo tankları
•• Düşük sıcaklık depo küreleri
• Sıvı gaz tankı (Foamglas HLB)
• Yangın söndürme
• Sıcak yağ ve asfalt depolama tankları
• Sıvı ısı iletimi sistemleri
• Kimyasal işleme sistemleri
• Hidrokarbon işleme sistemleri

27

İç ve dış duvarlarda, 
parapetlerde 
kulanımında ısı 
köprüsünü azaltır.
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Polyiso çatı yalıtımında kullanılan, geri dönüşümlü yapıya sahip, kapalı hücreli rijit yalıtım köpüğüdür. Sunduğu 5 tip levhanın fizikel 
özellikleri sayesinde EPDM ve TPO membranlardan önce çatı yalıtım sistemine değer katar. 

 

• Yoğunluğu 32 kg/m³’tür.
• Basınç dayanımı > 138 Kpa’dır.
• Servis sıcaklığı -73°C ile 121°C arasındadır.
• Su emilimi hacim olarak <%3’tür. 

28

FOAMGLAS yalıtım ürünlerindeki artan talep sebebi ile, Pittsburgh Corning
tarafından Klasterec (Çek Cumhuriyeti)’te yüksek standartlarda üretim yapan
özel bir prefabrikasyon alanı kuruldu.  

Bütün FOAMGLAS® prefabrike elemanları FOAMGLAS ® ONE ürününden
üretilir. Bu sebepten ötürü, malzemenin termal özellikleri FOAMGLAS ONE
levhaları ile aynıdır. (FOAMGLAS ONE hakkında daha fazla bilgi için ilgili ürün
bilgisi dökümanına bakınız.) İstek halinde, FOAMGLAS prefabrike elemanlar
başka tür FOAMGLAS ürününden de üretilebilir.    

Servis sıcaklığına bağlı olarak, prefabrike elemanlarda kaliteyi sağlamak için üretim süreci bu sıcaklık değerine adapte
edilmektedir.
o T < 120°C: FOAMGLAS® prefabrike elemanları sıcak bitüm ile yapıştırılır.
o T > 120°C: FOAMGLAS® prefabrike elemanları yüksek sıcaklıklara dayanıklı yapıştırıcılar ile yapıştırılır. 

Ürün Çeşitleri:
•   Düz borular                 •   Dirsekler                   •   T birleşimler          •   Vanalar             •   Başlıklar
•   Ekipman kabukları      •   Başlık kabukları        •   Konik kabuklar      •   Redüktörler

Toros Tarım, Foamglas Industry
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Polyiso çatı yalıtımında kullanılan, geri dönüşümlü yapıya sahip, kapalı hücreli rijit yalıtım köpüğüdür. Sunduğu 5 tip levhanın fizikel 
özellikleri sayesinde EPDM ve TPO membranlardan önce çatı yalıtım sistemine değer katar. 

 

• Yoğunluğu 32 kg/m³’tür.
• Basınç dayanımı > 138 Kpa’dır.
• Servis sıcaklığı -73°C ile 121°C arasındadır.
• Su emilimi hacim olarak <%3’tür. 

28
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Unilever Fabrikası, Konya, Yiğitalp Yapı, Firestone TPO

Ordu Havaalanı , Firestone UltraPly™ TPO



6930

Mercedes Hosdere Fabrikasi,İstanbul, Firestone UltraPly™ TPO
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RubberGard® membranlar, Alaskanın soğuk ikliminden Arap körfezinin çöl güneşine kadar, dünya çapında yüzlerce farklı iklimde, 
binlerce çatıda uygulamıştır. 

RubberGard® EPDM membranlar; Balastlı sistem, yapıştırma 
sistem ve mekanik sistem olarak üç farklı şekilde yapıya uygulanır. 

31

      Port de gennevillliers, Fransa ,Firestone RubberGard™ EPDM
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•Uzun ömür, hızlı ve kolay uygulama, düşük bakım maliyeti          •Kimyasal açıdan kararlı, bitki köklerine karşı dayanıklı
•Yüksek esneklik ve % 300 uzayabilme özelliği                              •Ozona, UV ışınımlarına ve yaşlanmaya karşı eşsiz dayanım
•Çevreyle dost (ISO 14001) & geri dönüştürülebilir                        •Neme karşı dayanım, nefes alan yapı ve hafiflik
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-  Flashing – TPO Bağlantı Elemanları
-  TPO QuickSeam Ürünler
-  Yapıştırıcılar, Dolgular (Mastikler) ve Temizlik Malzemeleri
-  Bağlayıcılar, Plakalar ve Diğer Aksesuarlar

-  Flashing – EPDM Bağlantı Elemanları
-  EPDM Bantlar
-  Yapıştırıcılar, Temizlik Malzemeleri
- Diğer Aksesuarlar

1) Membranlar min. 10 cm üst üste 
bindirilerek “QuickSeam ek bandının 
ve “QuickPrimePlus” astarın 
uygulanacağı bölümler belirlenir. 

7) QuickSeam ek bandının koruyucu 
folyosu çıkarılırken, üstteki membranı 
çekmeden, sadece serbest bırakarak 
yapışması sağlanmalıdır. Folyo 
45°lik açı ile çekilerek çıkarılır. 

8) Son olarak membranların, arada hava 
kabarcığı kalmayacak şekilde ve bütünüyle 
yapışmasını sağlamak için, rulolarla dik ve 
paralel doğrultuda üzerlerinden geçilir.
 

6) Üste gelecek membran serbest 
bırakılarak, ek bandının membran 
kenarından ne kadar dışarı taştığı kontrol 
edilir. Bant min. 5 mm taşmalıdır. 

5) Astar kuruduktan sonra, koruyucu 
bandı üstte kalacak şekilde, daha önce 
belirlenen hat boyunca “QuickSeam” ek 
bandı, rulo kullanılarak yapıştırılır. 

4) Astar kurumaya bırakılır (ort. 10 
dk.). Daha sonra dokunarak 
kuruluğu test edilir.

3) Membranın birbirine eklenecek 
bölümlerine, “QuickScrubber” özel 
sünger yardımıyla, membran kenarına 
paralel olarak, yüzey koyu gri renk alana 
kadar astar uygulanır. 

2) Üstteki membranın “Quick PrimePlus” 
astar uygulanacak alt kısmı min. 10 cm 
kıvrılarak uygulamaya hazırlanır. 
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Firestone EPDM ve TPO çatı sistemleri tüm PV sistemleri ile uyumludur, hava koşullarından 
dolayı oluşan aşınmaya karşı çok iyi bir performans gösterir.Çok iyi dayanıma sahip olmasıyla
yüksek sıcaklıklara karşı koyabilir. Firestone çatı sistemleri PV panel kurulumuyla ilgili karmaşık
detaylarda kullanılmak üzere birçok aksesuar içerir.

 

Firestone RubberGard® EPDM ve 
UltraPly™ TPO, az bakım gerektiren ve 
sedum bitkilerinin kullanıldığı yoğun yeşil çatı 
sistemleri ile birlikte kullanmak için ideal bir 
membranlardır. Bitki köklerine dayanımı ölçen FLL
testinden başarıyla 
geçmişlerdigeçmişlerdir. 
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McLaren Teknoloji Merkezi, UK, EPDM

Johnson Control, Almanya, Firestone EPDM
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Referans Projeler

Brisa,Aksaray,Firestone UltraPly™ TPO

Kumbo Tire ,Çin ,Firestone UltraPly™ TPO
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Erzurum Hastane,Firestone UltraPly™ TPO

Yas AVM, Birlesik Arap Emirlikleri,,Firestone RubberGard™ EPDM

Referans Projeler
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Referans Projeler

FIRESTONE EPDM - LA LAGUNA Hukuk Fakültesi

FIRESTONE EPDM -Inchone Havaalanı - Güney Kore
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FIRESTONE TPO -Betek Fabrikası-Türkiye

FIRESTONE TPO-Bridgestone-Budapeşte

Referans Projeler
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Referans Projeler

FIRESTONE TPO-Goodyear Fabrikası

FIRESTONE-EPDM- Eli Lilly - Çin  




