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Neden Çelik Konstürksiyon ?

ÇelikÇelik
Konstrüksiyon
Konstrüksiyon

Çelik taşıyıcıyla inşa edilen yapılar, değişik zamanlarda değişen
ihtiyaçlara kolaylıkla uyum sağlayabilir. Doğru tasarlanmak şartı ile çelik
yapılara yatay ve dikey ekler yapılması, yenikat çıkılması, belirli
bölümlerin kaldırılması veya tüm yapının sökülerek başka bir yere
taşınması ve tekrar monte edilmesi mümkündür. Çelik iskeletin 80-100
yıl arasında değişen ömrü, belirli yenilemelerle daha da uzatılabildiği
gibi, hasar gören ve eskiyen parçaların onarımı, yenilenmesi veya
güçlendirilmesi çeliğin tüm işlev ve sağlamlığına yeniden kavuşmasını
sağlar.
Çelik diğer yapı malzemelerinin ya hiç sahip olmadıkları ya da düşük
düzeyde sahip oldukları bazı temel özelliklere yüksek oranlarda sahiptir.
Kullanım Kolaylıkları
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- Depreme dayanıklıdır.
- Şekil değiştirebilme kabiliyeti vardır.
- Ekonomiktir.
- Zayıf (Problemli), zeminler üzerinde inşa edilebilir.
- Projesiz, üretimi ve montajı yapılamaz. Kalifiye eleman gerektirir.
- Kalitesi, güvenilirliği yapı ömrü süresince kolayca kontrol edilebilir.
- Bakım gerektirmez
- Ekonomik ömrü 80-100 yıldır.
- Amortisman değeri yüksektir.
- Deprem sonra deforme olması halinde, sadece deforme olan parçalar
değiştirilerek yapı ömrüne devam edilebilir.
- Hızlı üretim ve montaj olanağı vardır.
- Daha fazla kullanım alanı sağlar.
- İkinci el değeri yüksektir.

Klasik Çelik
Hafif Çelik
Tonoz Uygulamaları

Çatı ve Cephe sektöründe bir çok kaliteli eser
yapmıştır. Referansları oldukça güçlü
olup,profosyenel bir ekipmana sahiptir.
Özellikle Metal Kenet Çatı sisteminin ilk
uygulayıcılarından olup, eskiden günümüze
bir çok farklı çatı malzemesi kullanmış ve bu
sistemin gelişmesi ve tanınmasında çok ciddi
bir paya sahiptir.Çatı ve Cephe, inşaatın en
önemli kalemlerindendir. Binaya hem estetik
açıdan, hem kalite açısından kattığı önem
azımsanmayacak kadar çoktur. Bu yüzden
kullanacağımız malzemeyi doğru seçmek
önemlidir.
Bozkaya Yapı; olarak bu konuda en büyük
destekçiniz ve iş arkadaşınız olarak yanınızda
olmaktan gurur duyarız. Çatı ve Cephe
çözümlerinde proje aşamasından imalat
aşamasına kadar her kalemin;
detaylandırılmasında, malzeme seçiminde
profosyonel bir hizmet sunmaktayız. Firmamız
bu işi yaparken mühendis ve usta bilgilerinin
karışımıyla Çatı ve Cephede en uygun imalatı
ekonomik bir şekilde çözmeyi amaçlar.
Çok hızlı gelişen inşaat sektöründe, ekonomik
ve kalıcı çözümleri sunmaya devam
edeceğiz. Kurumsallaşan yapımızla kalitemize
güç katmayı amaçlıyor, prestij yapılara imza
atmaya devam edeceğiz.

A

Faaliyetlerimiz

hakkımızda

Bozkaya Yapı; Çatı ve Cephe sektöründe
oldukça tecrübeli ve deneyimli bir firmadır.
Yapmış olduğu imalatlar tecrübesini ve
profosyenelliğini ortaya koymaktadır.

Faaliyetlerimiz

Çelik konstrüksiyon

Metal Kenet

Metal Kiremit

Kerabit Shingle

Sandvic Panel Trapez Sac

Pvc Pib Uygulamaları

Çatı Pencereleri

Çelik Konstrüksiyon

Klasik
Klasik ve Çelik
Hafif Çelik

Klasik ve Hafif Çelik
Genellikle yapılara
ilave olarak yapılan
sundurma,giriş çatı
aralığı kamelya gibi
kısımlarda standart
profiller ve en son
kaynak teknikleri
kullanarak projeye
uygun olarak yerinde
veya tesislerimizde
itinalı bir şekilde
üretimi yapılmaktadır.

Yerine montajı yapıldıktan sonra istenildiğinde metal
ve plastik esaslı yapı malzemeleri ile özel dizayn
yapılmak suretiyle tamamlanır. İsteğe göre galvaniz
kaplama veya boya yapılmaktadır.
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Çelik Konstrüksiyon

Tonoz Uygulamaları

Tonoz
Uygulamaları
Tonoz Uygulamaları
Kavisli çatı veya diğer
konstrüksiyonlar projeye
uygun olarak
tesislerimizde tonoz
haline getirildikten sonra
en son kaynak teknikleri
kullanarak üretilir ve
montajı yapılır.
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. Daha sonra ise üzeri plastik ve metal kaplama malzemelerini özel
yöntemlerle tonoz haline getirmek suretiyle yüzey kaplaması
yapılmaktadır. İsteğe göre galvaniz kaplama veya boya yapılmaktadır.

Metal Kenet Nedir ?

Metal Kenet
Metal Kenet
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lüminyum, Bakır levhalar ve boyalı galvaniz saclardan, istenilen renklerde
formlar verilerek üretilen panellerinin özel bir teknoloji ile birbirine
kenetlenerek çatı kaplamasında kullandığı KENETLİ METAL ÇATILAR,
günümüz yapı sektörünün vazgeçilmez alternatiflerinden biridir.
KENETLİ METAL ÇATILAR , konutlar, villa, otel gibi yaşam tesisleri
fabrikalar, üretim ve depolama tesisleri, alışveriş merkezleri, spor ve
dinlenme tesisleri, eğitim kurumları, askeri amaçlı yapılar, havacılık
tesisleri ve prefabrik yapılar gibi; geniş bir kullanım yelpazesinde, üretim
ve montaj kolaylığı ile zamandan, yerinde ve istenilen ebatlarda, firesiz
üretimle maliyetten, özel kenetleme formlarıyla yaratılan yalıtım
garantisiyle su sızdırmazlığı kesin çözülürken, istenilen ısı ve ses
yalıtımına da imkan vermektedir.Ayrıca estetik görsellikleri ile yapılara
çağdaş bir mimari görsellik ve değer kazandırırlar.Döşeneceği çatıya
uygun istenilen boyda firesiz üretimin yanında, panellerin taşınması ve
montajı çok kolay olarak yapılır. Kenet formları metali delmeden yerine
monte edilebileceğinden diğer sistemlere göre su sızdırma riski yok
olmaktadır.
Kenetli metal çatı sistemi , ahşap, çelik konstrüksiyon, betonarme veya
kafes sistemler için uzun metrajlı çatı panellerinin eksiz ve hızlı montajına
olanak sağlamaktadır.Metallerin istenilen ebat ve kenet formlarına
dönüştürülmesi, özel kenetli panel makinaları ile montaj mahallinde yani
şantiyelerde yapılır.
Kenetli Metal Paneller , özellikle kubbeli veya tonoz eğimli çatıları olan
mimari yapılarda ideal olarak kullanılır.Bu tip çatılarda istenilen eğim
standart bir bütünlük içinde verilir.
Kenetli metal paneller , boyalı galvaniz sacdan, alüminyum, bakır
levhalardan, istenilen renklerde üretilirler.

Uygulama Alternatifleri

Çinko Kenet

Bakır Kenet

Alüminyum Kenet

Boyalı Galvaniz Sac Kenet

Detaylar

Metal kenet

Bakır Kenet

Bakır Kenet
Bakır Kenet

Bakır kenet çatı örtüsü; polisajlı bakır rulodan formlandırılarak, uygulama
yerine göre istenen uzunlukta imal edilen, gizli klipslerle çatı alt yapısına
tutturulan ve kenarları makine veya el aletleri ile kenetlenerek montajı
yapılan, su geçirimsiz, darbelere dayanıklı, bakım gerektirmeyen, uzun
ömürlü ve geri dönüşümlü bir çatı/cephe kaplamasıdır.
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Teknik Özellikler;
Rulo Genişliği
Tava Genişliği
Bakır Kalınlığı
Tava Boyu

Kimyasal Analiz;
:
:
:
:

400 mm .
320 mm .
0,65 mm
İstenen uzunlukta

Bakır (Cu)
Kalay (Sn)
Diğer Elementler
Özgül Ağırlık
Sertlik
Çekme Dayanımı
Akma Dayanımı
Elastik Modülü
Uzama Dayanımı
İdeal Kalınlık

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

% 99,73
% 0,147
% 0,123
8,901 gr/cm3
60 HVI
240 N/mm2
105 N/mm2
13000 kg/mm2
%26
0,63 - 0,67 mm

Ölçüm Cihazları ve Standartlar:
Sertlik Testi-TS207:ZWICK ZHV 10 Bilgisayar destekli test cihazında yapılmıştır.
Çekme Testi-TS: ZWICK ZHV 050 Bilgisayar destekli test cihazında yapılmıştır.
Kimyasal Analiz-OBLF RS 1000 spektometrede yapılmıştır.
Kalınlık Ölçümü-0,01mm hassasiyetinde mikrometre ile yapılmıştır.

Metal kenet

Uygulama
A
Uygulama Alternatifleri

KENET KAPLAMA PERSFEKTİFİ

Uygulama Alternatifleri
Bağlantı Elemanları
Rulo halindeki bakır, alüminyum veya boyalı galvaniz sac, formlandırıcı
makinelerde işlendikten sonra sabit klipsler, kayar klipsler, gizli bağlantı
profilleri ve aksesuarlar yardımı ile alt yapıya tespit edilir. Daha sonra
mahya, saçak, baca eteği, güvercinlik vb. kısımların aksesuar ve profilleri
tamamlanır.

Metal kenet

Boyalı
Boyalı GalvenizGalv
Sac Kenet
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Teknik Özellikler;

Rulo Genişliği
Tava Genişliği
Saç Kalınlığı
Tava Boyu
Saç Kalitesi
Çekme Dayanımı
Uzama
Galvaniz Özelliği
(Sıcak daldırma )
Boya Cinsi
Boya Kalınlığı
Parlaklık (60º)

: 400, 500 mm .
: 320, 420 mm .
: 0.50 mm .
: İstenen uzunlukta
: Fe PO2
: 500 N/mm2 (max.)
: 22 (min.)
: 150 - 200 gr/m2
: Coil Coating yöntemiyle Polyester boya
: 5 micron astar + 20 mikron son kat polyester boya
: %40 (Ral 9002 için %30) %5 'lik NaCl (Sodyum Klorür) solüsyonuna
tabi tutulan sacın tuza dayanıklılığı ASTM B117 standardına uygundur.

Boyalı Galvaniz Sac Kenet
Boyalı Galvaniz Saç kenet çatı örtüsü; boyalı galvanizli rulodan
formlandırılarak, uygulama yerine göre istenen uzunlukta imal edilen, gizli
klipslerle çatı alt yapısına tutturulan ve kenarları makine veya el aletleri ile
kenetlenerek montajı yapılan, su geçirimsiz, darbelere dayanıklı, bakım
gerektirmeyen, uzun ömürlü ve geri dönüşümlü bir çatı/cephe
malzemesidir.

Metal kenet

Çinko Çinko
Kene
Kenet

Çinko Kenet
VM ZINC Titanyum Çinko, optimum mekanik ve fiziksel özellikler elde
edebilmesi için titanyum ve bakırla alaşım yapılarak üretiliyor. Bakır
alaşımın yırtılma dayanımı arttırıyor, bükülme sırasında kırılmaya karşı
daha dayanıklı hale getiriyor. Titanyum ise malzemeleri genleşme kat
sayısını düşürüyor, metal yoğunluğunu önlüyor, potlaşmaları minimize
ediyor. EN 1179 standardına uygunluk gösteriyor.
VM ZINC Titanyum Çinko plaka (levha) veya rulo şeklinde üretiliyor.
Kalınlıkları 0.65 mm, 0.70 mm, 0.80 mm olacak şekilde 1000x2000
mm'lik levhalar ya da genişliği 50 cm ve 65 cm boyu 3000-4000 cm
rulolar halinde temin edilebiliyor.
VM ZINC Titanyum Çinko doğal halinin yanında, açık gri, siyaha yakın
gri, kırmızıya dönük gri, maviye dönük gri ve yeşile dönük gri renklerde
de patinalı olarak üretiliyor.
VM ZINC Titanyum Çinko kırsal alanlarda 100 yıl, orta kirlilikteki
bölgelerde 80 yıl, sahil bölgelerinde 70 yıl, hava kirliliğinin yoğun olduğu
bölgelerde ise 50 yılı aşkın bir ömre sahip.
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VM ZINC Titanyum Çinko Çatı ve Cephe Kaplama Sistemleri
VM ZINC Titanyum Çinko Çatı ve Cephe Kaplama Malzemesi kendi
kendini doğal yollarla koruyan kesinlikle demir içermeyen bir metal
alaşımdan üretiliyor. Natural (parlak) halde uygulanırsa zamanla açık gri
renkteki patina oluşuyor. Böylece atmosfer etkilerine (CO2, nem, yağmur
vb.) karşı kendi kendini koruyor.
Çok esnek ve aynı zamanda çok dayanıklı olan VM ZINC Titanyum Çinko,
en karmaşık olan tasarım formlarını kolaylıkla alıyor, hiçbir çatlamaya
uğramadan 180° bükülebiliyor. Günümüzün mimarisine yapılarda
kompleks ve şaşırtıcı şekillerin oluşmasına olanak tanıyarak katkıda
bulunuyor.

VM ZINC Titanyum Çinko malzeme kullanmak isteyen mimarlara ve
kullanıcılara yönelik olarak projelendirme ve uygulama sırasında detay
çizimleri üretici firmanın mimari ofisi tarafından hazırlanıyor ve
uygulama sırasında ekspertiz hizmeti veriliyor.

Metal kenet

Alüminyum
Alüminyum Kenet
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Teknik Özellikler;

Alaşım
Rulo Genişliği
Tava Genişliği
Alüminyum
Kalınlığı
Tava Boyu
Yüzey sertliği
Çekme Dayanımı
Akma Dayanımı
Uzama
Işıl Genleşme
Katsayısı
Elastisite Modülü
Boya Cinsi
Boya Kalınlığı

:
:
:
:

Al Mn 1 Mg 0,5 ; DIN 1725' e uygun.
400, 500, 600 mm .
320, 420, 520 mm .
0.70 mm

:
:
:
:
:
:

İstenen uzunlukta
H41 (1/8 sert) DIN50114'e uygun.
Rm=130-170 Mpa
Rp 0,2> 100 Mpa
24E-06 cm/cm2
70.000 MPA

: oil Coat yöntemiyle PVdF veya Polyester
:C
: 5 micron astar + 20 mikron PVdF boya veya 5 micron astar + 20
mikron poliester boya

Alüminyım Kenet
Alüminyum kenet çatı örtüsü; boyalı alüminyum rulolardan
formlandırılarak imal edilen, uygulama yerine göre istenen uzunlukta
üretilebilen, gizli klipslerle çatı altyapısına tutturulan ve kenarları makine
veya el aletleri ile sıkılaştırılarak montajı yapılan, su geçirimsiz, darbelere
dayanıklı, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü ve geri dönüşümlü bir
çatı/cephe malzemesidir.

Metal kenet

Detaylar
DİĞER DETAYLAR

Vadi dere detayı

Dere Detayı

Vadi dere detayı

Dere Detayı

Vadi dere detayı

Lenta Detayı

Temizlik Detayı

Sıva Dibi Detayı

Dilatosyomlu Kalkan
Duvar Detayı

Kalkan Duvar

Alın Detayı

Harpuşta Detayı

Harpuşta Detayı

Baca Eteği

Metal Baca Eteği

Gizli Dere Detayı

Isıklık bini detayı
Kenet Tavası Form Ölçüleri

Mahya Detayları

Harpuşta Detayı

Metal Kiremit

Metal Metal
Kiremit
Kiremit

Kiremetal, Metal Kiremit'in kısa adıdır.Avrupa, Amerika ve İskandinavya
ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta olan metal kiremit, çelik üstü
galvaniz, astar, polyester ve boya kaplı olup 8 kattır.Tüm iklim koşullarina
dayanıklı olan Kiremetal'e 30 yıl garanti verilmekle birlikte uygun iklim
koşullarında 100 yıl ömrü vardır.
Metal Kiremitlerimiz, Aluzinc kaplamalı çelik saçlar üzerine doğal taşlarla
ve doğal reçinelerler kaplanarak yapılmaktadır.

Renkler
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Shingle

Shingle
Shingle

Camtülü ve Bitüm ile Okside, SBS, ve APP ile geliştirlmiş renkli arduvaz taşları ile
modernleştrilmiş ve şekillendirilmiş çatı kaplama örtüsüdür.
Su yalıtımı amacı ile ve çatılarda değişik kesilmiş modeller ile farklı görünümler
yaratmak için tasarlanmıştır..
Shıngle
• Çelik konstrüksiyon çatılar
• Ahşap konstrüksiyon çatılar
• Eğimli beton çatılar
• Kubbeler
• Modern mimari çatılar 'da kullanılabilmektedir.
İklim değişiklerinden etkilenmeyen uzun ömürlü bir kullanıma sahiptir.
Bitümün yapışma özelliği sayesinde yüzeye tam olarak yapıştırılabilen, esnek
olduğundan uygulaması kolay, firesi olmayan, çatılarınızda tamir ve bakım
gerektirmeyen avantajlı bir üründür.
Üzerindeki renkli arduvaz taşlarının düşme riski yoktur.
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Hafif olduğundan çatınıza yük getirmeyen, üzerinde rahatlıkla yürünebilen bir
üründür.
Güneş ışığı ve rüzgara son derece dayanıklıdır.
Paketlerimiz streçlenmiş paletlerde olduğundan nakliye avantajı sağlamaktadır.

Trapez Levhalar

Trapez
TrapezLevh
Levhalar
bozkayayapi.com

Uygulama Alanları
Sanayi yapıları

Şantiye Binaları

Sosyal yapılar

Hipermarketler

Spor tesisleri

Askeri yapılar

Silolar

Zirai yapılar

Alışveriş merkezleri

Hal binaları

Pvc-Pib Uygulamaları

Pvc-Pib
Uyg
Pvc-Pib Uygulamaları

Manheim-Neckarau’da bulunan Flachdach Technologie GmbH & Co. KG şirketi
dünyaca ünlü Schildkröt fabrikalarının halefi durumundadır. Şirketin 130 yıllık bir
mazisi vardır ve plastik daima önemli bir rol oynamıştır.
En önemli dönüm noktalarından biri PIB sentetik örtü programının BASF şirketi
tarafından devralınmasıdır. Çünkü 1938 yılında üretilen bu örtü serisi dünyanın en
eski örtü serisidir.1958 yılında Rhepanol markası pazara girdi ve bunu 1965 yılında
Rhenofol PVC örtü izledi.
Rhepanol, dünyadaki düz çatıların arasında profesyonel anlamda en zirvedeki yerini
almıştır; gerek kalite ve uygulama tekniği, gerekse kullanım alanları ve uzun
ömürlülük açısından, Rhepanol poli isobutilen (PIB) bazlı olup, dünyanın en eski
sentetik katmanla donatılmıştır.30 yılı aşkın bir sürede hemen hemen 80 milyon m2
Rhepanol fk döşenmiştir.
Rhepanol fk’nın sızdırmaz kenarlı sistemi eşsizdir; entegre edilmiş sızdırmaz kenar
tüm dikişleri hızlı ve emniyetli kapatır. Rhepanol aksesuarlar da bu sızdırmaz kenarlı
sisteme dahil edilmiştir. Dünyada ilk defa, Rhepanol fk ve çıt çıt sistemi –yenilikçi
döşeme-tekniğidir. Çatı örtüsü serilir, dikilir, kapatılır ve çatı örtüsü yaslanır
(çıtçıtlanır).Sızdırmaz ve güvenlidir.
Rhepanol hg Rhepanol fk gibi poli isobutilen (PIB) bazlıdır ve malzeme açısından
DIN 16731 normuna uygundur. Ancak Rhepanol hg’den farklı olarak alt kısmında
takviye tabakası bulunmayıp ortadan cam elyaflı takviyesi bulunmaktadır.
Rhepanol hg ayrıca sıcak hava ile uygulanmak üzere optimize edilmiştir. Bu nedenle
dikişleri ekleme tekniği olarak sadece sıcak hava kaynağı uygulanmaktadır.
Rhepanol hg çatı örtüleri ile yeşillendirilmiş çatı alanlarının yalıtımına ilişkin tüm
beklentilere karşılık verilir. Rhepanol hg kök ve rhizom mukavemeti yönünden de FLL
muayene yöntemlerinin test kriterlerini yerine getirmektedir. Bu da Rhepanol hg’nin
aynı zamanda hem yalıtım hem de kökten korunma işlevlerini yerine getirdiği
anlamına gelmektedir. Kökten korunma için ayrıca bir çatı örtüsüne gerek yoktur.
Yöntemin kullanımı devam etmektedir.
Rhepanol, büyük alanlar ve bütün düz çatı mimarisi gerektiren çözümler içindir.
Rhepanol çok yönlü kullanılabilen bir üründür. Yumuşak polivinil kloritten (PVC_P)
mamul çatı örtü sistemidir.
Kullanım alanına uygun seçim yapılır.
Rhepanol CV : Polyester elyaf takviyeli – mekanik sabitlemeli çatı örtüsüdür.
Rhepanol CG : Sabitlemeden yük altında döşemek için kullanmakta olan çatı örtüsü
olup yeşillendirilen çatılar için uygundur.

B

ÜRÜNLERİMİZ
Aksesuarlar

Ürünlerimiz

Osb Levha
Taş yünü
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Aksesuarlar

Aksesuarlar
Aksesuarlar

Z profiller katmanlı çatı uygulamalarında tali aşık olarak kullanılırlar.0,50 - 3,00 mm
kalınlıklarda galvaniz sac kullanılabilir.Çatı ve cephe kaplamaları dışında da geniş bir
kullanım alanına sahiptir.

Z Profil

C profiller çelik binalarda aşık ve kuşak profilleri olarak kullanılabilirler.
Sistem detaylarına göre değişik ölçülerde üretilebilirler.0,50 - 3,00 mm kalınlıklarında
galvaniz sac kullanılabilir.

C Profil

Z Profil
C Profil

Yağmur dereler mimari olarak çok farklı bina projelerinde kullanılan yapı elemanlarıdır.
1,00 - 3,00 mm kalınlıklarda galvaniz sactan istenilen kesit ölçüsünde yağmur dereleri
üretilmektedir.

Derel
Dereler

Çatı Pencereleri

Çatı Çatı
Pencer
Pencereleri

Çatı çıkış penceresi yanlızca içinde yanmayan çatı katlarına yöneliktir.Çatıya
kolay erişilmesine imkan verir ve iyi ışıklandırma sağlar. Çatı penceresi
üstten menteşeli bir tasarıma sahiptir ve çevresi dışa doğru açılır.
Çatı pencersi iki versiyon olarak mevcuttur.
1.WG Güçlendirilmiş camlı 4H
2.WGI Çift Camlı
Özellikler:
Cam kaplama, hermetik contalı
Aliminyum çerçeve, gri toz boya ile boyanmış, iç kısmında çepeçevre
sağlayan contalı.Odananın havalandırılabilmesi için çerçevenin üç ayrı
pozisyonda sabitlenebilmesini sağlayan kol.Eğimi 15 ila 60 derece arasında
olan çatılara monte edilebilir.Kurşun apronlu üniversal eteklik entegre.

Radius Form

RadiusRadius
Form
Form

Yaratıcı bina tasarımlarında kullanılacak kaplama sistemleri klasikleşmişs
detayları farklı kılacak uygun aksesuar çözümleri sunmalıdır.But itp
ihtiyaçları için geliştirilen Radiusform ve trapez yan ürünleri geniş imalat ve
uygulama seçenekeleri ile yapıların görünümlerinin dahada öne
çıkmasının sağlar .Trapez formlarına uygun olarak üretilen Radius formlar
ile minimum 20 cm yarıçapa sahip içbükey ve dışbükey dönüşleri olan
kaplamalar yapmak mümkündür.Roll-form teknolojisi ile formlandırılan
trapez levhalar daha sonra istenilen detaya uygun açı ve yarıçap
ölçüsünde bükülmektedir.
Radiusform ürünlerinin
sıklıkla kullanıldığı mimari
tasarımlardan biriside Tonoz
Çatılardır.Proje yarıçap
ölçüsüne göre üretilen
Radiusform trapezler ile
tonoz çatılar üzerinde tek kat
veya sandviç klasik sistem
kaplamalar yapmak çok
kolay ve kesin izolasyon
çözümüdür.Bir tonoz çatıda
ek yapmadan radius form
trapez ile kaplama yapma şu
şartlara
bağlıdır.
Max R : 10m/ Max 1 : 14m /
Max a: 2.1 m.

Osb Levha

Osb Levha
Osb Levha

Kronospan OSB (Oriented Strand Board) yüksek mukavemetli ve taşıyıcı
özellikte yönlendirilmiş ahşap yonga levhadır.
Euroboard OSB, Kronospan Bulgaristan fabrikasında EN 300 Avrupa
standartlarına uygun olarak OSB 2 ve OSB 3 olmak üzere iki ayrı sınıfta,
122 x 244 cm ebatlarında üretilmektedir. Stoklarda OSB 2 olarak
Bulgaristan üretimi 10, 11, 15 ve 18 mm kalınlıklar mevcuttur. OSB 2 sınıfı
ürünlerin iç mekanlarda, OSB 3 sınıfı ürünlerin dış cephe ve çatı
uygulamalarında tercih edilmesi tavsiye edilir. OSB 2 ile OSB 3 arasında
mukavemet farkları yoktur, en büyük fark uzun dönemli neme dayanım için
kullanılan bağlayıcı tutkal tipi ve oranının farklı olmasıdır. OSB su kontrası
(plywood) kullanımına ekonomik alternatif olarak geliştirilmiş bir üründür.
Amerikan standartlarında kontraplak ile beraber engineered wood
klasmanında yer alır.
Bina ömrü boyunca taşıyıcılığını koruması ana özelliğidir. Stabilitesini
sadece tutkalla değil, dış yüzeylerinde plakanın uzun kenarlarına paralel,
ortasında ise dik yönlendirilmiş yongalarının oluşturduğu hasır dokuyla
beraber sağlar. Bu özelliğiyle talaşın tutkalla harmanlanmasından oluşan
her türlü sunta nevi üründen ayrışır. Özellikle çeşitli uygulamalarda
kaplama tahtası olarak kullanılabilecek en ekonomik üründür. Üretimde
kullanılan ağaç tipleri kolay yetişen ve gövde çapları nispeten dar
ağaçlardır. Ağacın yongalanmasıyla en verimli şekilde kullanıldığı çevreci

Taş yünü

Taş yünü
Taş yünü

Taşyünü/Rockwool olarak da bilinen ürün bazaltın yüksek sıcaklıklarda eritilip elyaflanması ile imal
edilmektedir. Mamulün hammaddesi yerlidir. Kullanım yeri, maruz kalacağı sıcaklık ve basınca göre
farklı kalınlık, yoğunluk, bağlayıcı oranı ve kaplama malzemesi kullanarak dökme, levha, şilte ve
boru formunda imalat yapılabilmektedir. Taşyünü/Rockwool, mineral yünler grubuna dahil yalıtım
malzemeleri olup ısı yalıtım özelliklerinin yanında yüksek ses ve yangın yalıtımı özelliklerine
sahiptir. Taşyünü/Rockwool ürünler -50 / +750 °C aralığında kullanılabilir. Sanayi ve tesisata yönelik
mamullerin ısı iletim katsayıları maruz kaldığı sıcaklıkla değişmekle beraber, bina yalıtımında
kullanılan malzemelerin değeri X=0,040W/mK'dir. Su buharı difüzyon direnci faktörü =1'dir. TS EN
13501'e göre A sınıfı yanmaz malzemedir. Boyutsal kararlılıklar vardır. Sıcaklık ve rutubet etkisi ile
boyut değiştirmez. Şilte ve levha tipi ürünler TS 901-1 EN 13162 standardına uygun olarak imal
edilmektedir.
ÖZPOR Taşyünü/Rockwool, duvarların yalıtımı için üç imkanı birarada sunuyor:
Isı yalıtımı, Ses yalıtımı ve Yangından koruma.
ÖZPOR Taşyünü/Rockwool duvar yalıtım levhaları, ayrıca, kullanım yerine ve amacına göre beş
çeşittir.
• Duvar levhası,
• Bölme levhası,
• Cephe levhası,
• Duvar panosu,
• Sıva altı levhası.
Genel Özellikler
Yüzey Kaplamaları:
ÖZPOR Taşyünü/Rockwool duvar yalıtım levhaları, bir yüzü, aşağıdaki malzemelerle fabrikada
kaplanmış olarak da üretilir:
• Alüminyum folyo,
• Camtülü.
Bir yüzü alüminyum folyo, diğer yüzü camtülü veya her iki yüzü de camtülü kaplanabilir.
Su itici Özellik:
Dış duvarlarda kullanılan ÖZPOR Taşyünü/Rockwool duvar levhası, cephe levhası ve sıva altı
levhasına, üretim sırasında silikon ilavesiyle su itici özellik kazandırılmıştır.
Yangın dayanımı:
ÖZPOR Taşyünü/Rockwool'nün hammaddesi inorganik bazalt kayası olduğu için, TS EN 13501'e
göre A sınıfı yanmaz malzemedir. Taşyünü/Rockwool tutuşmaz ve yanmaz. Erime Derecesi 1000° C
dir.
Isı iletkenliği:
Yapılarda kullanılan ÖZPOR Taşyünü/Rockwool ürünlerinin ısı üretkenliği hesap değeri, TS 825'te
mineral yünler için verilen h= 0.040 W/mK olarak alınmalıdır.
ÖZPOR Rockwool duvar yalıtım levhalarının ortalama ses yutma katsayıları:
Frekans (Hz) 125
50 mm kalınlık

250
0.25

500
0.55

1000 2000 4000
0.86 0.94 0.95 0.92

Referanslar
Referanslarımız

bozkayayapi.com

Ağaoğlu
My World
(Ateşehir)

bozkayayapi.com

Bilkent
Üniversitesi
(Erzurum)

bozkayayapi.com

Club
Voyage
(Belek)

Başakşehir
Gençlik
Merkezi
(Kiptaş)

bozkayayapi.com

bozkayayapi.com

Antalium
AVM
(Antalya)

Kiptaş
Sefaköy
Konutları

bozkayayapi.com

bozkayayapi.com

Via/Port
AVM

bozkayayapi.com

bozkayayapi.com

Gürdesan
Gemi
Krea
Erguvan
Sitesi

Gürsu
Evleri
(AYT Group)

bozkayayapi.com

bozkayayapi.com

Güllüoğlu
(Bahçeşehir)

bozkayayapi.com

bozkayayapi.com

Benny's
Jevelry
(Kuşadası)

Topkapı
Sergi
Sarayı

bozkayayapi.com

bozkayayapi.com

Otto
Maison
(İstinye)

Saban
Residence
Göktürk

bozkayayapi.com

bozkayayapi.com

Ömür
Çelik
Demirbaş
Kalıp

bozkayayapi.com

bozkayayapi.com

Nurhas
Tekstil
Üçay
Mühendislik

Referanslarımız

Referanslarımız

Kalite Bronz

