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Aksa Yapı kurucuları sektöre 1989‘da girmiş,
 12 yıllık bilgi, birikim ve deneyimlerini değerlendirerek 2001 yılında Aksa Yapı sistemlerini kurmuşlardır.

Aksa Yapı, kuruluşundan günümüze kadar, sağlıklı büyümeye dayalı dinamik yapısı ve kaliteye önem veren
bir yaklaşımla ülke genelinde ve dışında başarılı projelere imza atmıştır. Edindiği bilgi birikimi, tecrübesi, profesyonel 

uzman kadrosuyla, yapı sektöründe toplumsal yaflam kalitesini yükseltmek amaçl› projelerini hayata geçirerek, müflteri 
memnuniyeti odakl› s›n›rs›z hizmet anlay›fl›yla çalışmalarına h›z kesmeden devam etmektedir. 

Üstlendiği misyon ve zoru baflarma azmiyle ülkemize, toplumumuza kal›c›, estetik, art› de€erler katan,
güzeli, do€ruyu birarada bar›nd›ran eserler b›rakmak, Aksa Yapı’nın varoluş nedenidir. 

Yap› sektörü sistem çözümlerinde doğru yer ve zamanda doğru hedefe yönelteceği özgücünü doğru biçimde kullanarak 
en iyiye ulaşmak, Aksa Yapı’nın profesyonellik anlayışının bir gereğidir. 

Projelendirme, detayland›rma ve çözümleme aflamalar›nda,
konulara hakimiyeti ve profesyonel hizmet anlay›fl›yla Aksa Yapı’nın özgücüne güveni tamd›r.

Aksa Yapı’nın profesyonel yaklaşımı, yalnızca satışa yönelik olmayıp,
müşteri memnuniyeti ilkesi temelinde satışsonrası hizmetleri de kapsamaktadır. 

Aksa Yap›’da her projenin çözüm odakl› planlanması, uygulanması, sonuçlandırılması esastır.
Çözüm odaklı yaklaşımın gerektirdiği teknik donan›ma sahip, e€itimli ve nitelikli ekibi, her projeye özgü

doğru çözümün bulunup uygulanmasını sağlamada Aksa Yapı’nın gurur duyduğu özgücüdür. 

Aksa Yap›, sektörel dinamikleri süreklilik içinde ve titizlikle izleyerek, mimari yaklaşım ve uygulamalara
kendini h›zla uyarlar ve bilgi birikimini günceller.



 Tavandaki her türlü tesisat› gizlemek, ayd›nlatma armatürleri, yang›n dedektörleri gibi pek çok bilefleni 
monte etmek, akustik koflullar› yerine getirmek, benzersiz iç mekan koflullar› sa€lamak ve elbette estetik 
kayg›lar› gidermek amac›yla, modüler asma tavan sistemleri tercih edilmektedir.
 Sa€lad›€› mükemmel akustik ve ayd›nlatma sistemleri ile entegre olabilen yap›s›yla modüler asma tavan 
sistemleri, daha iyi bir çal›flma ortam›, bunun sonucunda da daha verimli bir ifl performans›na katk›da bulunur.
 Modüler asma tavan sistemleri, uygulanaca€› mekan›n kullan›m özelliklerine göre farkl› gereksinimleri 
karfl›lamak üzere metal, taflyünü, camyünü, kayayünü, alç› gibi farkl› karakterlerde malzemelerden üretilir.
 Aksa Yap› Sistemleri, bütün bu farkl› malzemelerle üretilmifl zengin modüler asma tavan sistemleri ürün 
çeflidiyle, ça€dafl mimarinin ifllevsellik aray›fl›n› karfl›lamak için deneyimini ve bilgisini paylaflmaya haz›rd›r.

 A- Taflyünü Asma Tavan Sistemleri

 Taflyünü asma tavan plakalar›, akustik, hijyen, ›s› izolasyonu, yang›n ve nem dayan›m› konular›nda farkl› 
teknik gereksinimleri, en ekonomik biçimde ve s›n›rs›z yüzey seçene€i ile karfl›layabilme özelli€i ile kullan›c›lara 
optimum çözüm sunmaktadır. Montaj›, sökülmesi ve temizlenmesi kolay ve h›zl› olan taflyünü ürünler, ayn› 
zamanda ayd›nlatman›n en iyi flekilde yap›lmas›n› sa€layarak enerji tasarrufu sa€lar. Do€ru ürünün seçilebilmesi 
için binan›n kullan›m amac›, teknik ihtiyaçlar› ve estetik bütünlük konular› netleflmeli, plakalar›n teknik ve yüzey
özellikleri incelenerek kullan›lacak ürün belirlenmelidir. Kal›nl›k, nem dayan›m›, ses yutma katsay›s› ve yo€unluk 
gibi teknik de€erlere göre tercih yaparak do€ru plakaya karar verebilirsiniz. 
 ARMSTRONG: Dünyan›n birçok ülkesinde yer alan fabrikalar› ile taflyünü pazar›na yön veren bir dünya 
devi olan ARMSTRONG, genifl ürün, tasar›m ve renk çeflitlili€iyle, uygulama kolayl›€›, kalite ve estetik kavramlar›n› 
birarada sunuyor. Tavan bofllu€una kolay ulafl›m, kolay ve süratli montaj, yang›na karfl› dayan›kl›l›k, ba€›l neme 
dayan›kl›l›k, ARMSTRONG taflyünü asma tavan sistemlerinin en önemli özellikleri olarak kendini gösteriyor.
 OWA: 50 y›ll›k deneyimini, gerçeklefltirdi€i günlük 100.000 m2 üretim ile tüm dünyaya yans›tan OWA, 
kaliteden ve teknik de€erlerden taviz vermeyen yap›s›yla öne ç›k›yor. Mükemmel malzeme dayan›kl›l›€›, yang›n 
dayan›m›, yüksek akustik performans gibi üstün özelliklere sahip ürünleri ile, mimarinin gereksinim duydu€u  
estetik ve fonksiyonellik aray›fllar›n› birarada karfl›l›yor.

 B- Metal Asma Tavan Sistemleri

 Metal asma tavan sistemleri, aluminyum ve galvanize çelik malzeme seçenekleri ile birlikte çeflitli
mekan ve insan trafi€i özelliklerine cevap verebilecek tip ve özelliklerde Clip-In, Lay-In, ve Lay-On olarak altı 
farkl› sistemde, zengin perforasyon ve renk seçenekleri ile TAIM normlar›na uygun biçimde, yüksek standartlarda 
üretilen malzemelerdir.
 Malzemelerine göre    Sistem seçeneklerine göre
 1) Aluminyum asma tavan sistemleri   1) Clip-In asma tavan sistemleri
 2) Galvanize çelik asma tavan sistemleri  2) Lay-In asma tavan sistemleri
        3) Lay-On asma tavan sistemleri
 Metal asma tavan sistemleri 
	 •	Tüm	görünür	ve	gizli	tafl›y›c›	sistemlerle	entegrasyon	sa€lama,
	 •	Farkl›	boyutlardaki	malzeme	seçene€i	sayesinde,	mimari	tasar›mdaki	yarat›c›l›k	ve	özgürlük
kavramlar›nda s›n›r tan›mama,
	 •	Galvanize	çelik	ve	aluminyum	malzeme	özelli€i	ile	korozyona	karfl›	maksimum	dayan›kl›l›k,
perforasyon sonras› gerçeklefltirilen toz boyama ifllemi ile yüzeyde d›fl etkenlere karfl› tam koruma.
	 •	Akustik	kumafl	veya	di€er	ses	yal›t›m	malzemeleriyle	sa€lanan	ileri	düzeyde	ses	kontrolü	ve	akustik
performans,
	 •	Kolay	montaj,	tavan	üstü	tesisata	kolay	ulafl›m,	ketal	braketi	ile	sökülüp	tak›lma	s›ras›nda	herhangi	bir	
deformasyona yol açmama,
	 •	Ayd›nlatma,	havaland›rma,	›s›tma,	so€utma	ve	güvenlik	sistemleriyle	tam	entegrasyon	sa€lama
özellikleriyle, farkl›l›€›n› ortaya koyar.

 C- Aluminyum Lamel Asma Tavan Sistemleri

 Aluminyum panel asma tavan, f›r›n boyal› aluminyum panel ya da boyal› band panellerinin özel t›rnakl› 
tafl›y›c› profillere kenetlenmesi suretiyle oluflturulur. Panel asma tavanlar ›slak mekanlar›n en pratik çözümü olarak 
yap› sektöründeki yerini alm›flt›r. Paneller, standart renklerde düz veya perfore (delikli) olarak üretilebilmektedir.
 1 ) Bask› ç›tal› aluminyum asma tavan sistemleri
 2) Bask› ç›tas›z aluminyum asma tavan sistemleri
 Özel alet gerektirmeden sökülüp tak›labilen paneller, asma tavan üzerindeki hacime kolayl›kla ulafl›lmas›n› 
sa€lar. 5,00 m’ye kadar panellerin duvardan duvara uzakl›€› ayarlanarak tavanda bütünlük sa€lanabilir. Kolayca 
ayarlanabilen ask› sistemi ile asma tavan›n ayn› düzeyde teflkil edilmesi sa€lan›r. Ayd›nlatma armatürleri, ses 
yay›n ve yang›n sistemleri ile uyumlu bir flekilde montaj› yap›labilen TSE belgeli aluminyum panel asma tavan 
ürünleri üretim, sat›fl ve pazarlamas› firmam›z taraf›ndan da yap›lmaktad›r.
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 Petek Asma Tavan
 Petek asma tavanlar›, rollform edilmifl aluminyum U profillerinin birlefltirilmesiyle oluflur. Ask›
sisteminin ana ve tali kay›tlar›n›n da petek paneller ile ayn› profillerden yap›lmas›, entegre bir form oluflmas›n› sa€lar.
	 Farkl›	modül	ve	petek	yükseklikleri	birarada	kullan›larak,	tipik	petek	gölge	ve	›fl›k	efektleri	sayesinde	ilginç	
tasar›mlar oluflturmak mümkündür.
 Petek Asma Tavan Özellikleri
	 •	10-15	mm	geniflli€inde	U	profiller
	 •	50x50-200x200	mm	petek	modülleri
	 •	22-50	mm	petek	yüksekli€i	
	 •	7-50	derecelik	aç›larla	görünüm
	 •	Hafif	aluminyum,	2	kg/m2

	 •	Clip-in	ve	hook-in	sistem	ile	tavan	arkas›na	kolay	ulafl›m
	 •	Yang›n	püskürtme	sistemlerinin	kolayl›kla	modül	aralar›na	montaj	imkan›
	 •	Hava	ve	duman›n	kolayl›kla	tavan	arkas›na	geçifli
	 •	Ayn›	U	profiller	veya	eflit	genifllikteki	T	profiller
	 •	50-22	mm	yükseklikteki	peteklerin	kombine	kullan›m›

 D- Alç›pan Asma Tavan Sistemleri

 Asma tavan... Bir taflla iki kufl! fiimdi hem komflunuzun gürültüsünden kurtulmak, hem de ›s› yal›t›ml› 
bir tavana kavuflmak çok kolay. Üstelik de tasar›mda s›n›rs›z uygulama olana€› ile... Varolan tavan›n›za
uygulanan alç›pan tavan, minimum yer kayb› ile sizi tam anlam›yla rahatlat›r. Örne€in, agrafl› alç›pan tavan 
uygulamas› yaln›zca 10 cm yükseklik kayb›na neden olur.
 Tasar›mda s›n›rs›z özgürlük
 E€risel yüzeyler, kubbesel tasar›mlar, spot vb ayd›nlatma sistemlerinin yerlefltirilmesi ile size özel dekoratif 
tavanlar yarat›r. Akustik tavanlar ise stüdyo, konser salonlar›, toplant› odalar›, sinema vb mekanlar için tasarlan›r. 
Tüm tavan uygulamalar› ayn› zamanda havaland›rma boflluklar›n› da gizler.
 Tavan var, karolajl› tavan var!
 Dikkatli bakt›€›n›zda birçok tavan›n karolajl› tasarland›€›n› göreceksiniz, flafl›rmay›n! Yo€un insan trafi€i 
olan havaalanlar›, al›flverifl merkezleri, bankalar, restoranlar vb mekanlar için tasarlanan karolajl› tavan, zengin 
renk	ve	desen	seçenekleri	ile	dekoratif	bir	tavan	tipidir.	Karolajl›	tavanda	60x60	cm’lik	alç›pan	karolar	veya
taflyünü karolar kullan›l›r.
 Alç›pan karolar
 Yo€un insan trafi€ine ra€men asla sararma yapmaz, bakteri bar›nd›rmaz ve istendi€inde silinebilir.
S›n›rs›z renk seçeneklerinden diledi€inizi seçebilir, be€endi€iniz gibi bir ortam yaratabilirsiniz.
 Akustik tavan
 Tasar›m›nda, akustik alç›pan olarak bilinen delikli alç›pan karolar ile taflyünü karolar size zengin akustik ve 
ses emme seçenekleri sunar. 12-13-14-15 mm panel seçenekleri mevcuttur.
	 %	70-90-95	oran›nda	neme	dayan›kl›,	hijyenik	taflyünü	karolar	ile	neme	dayan›kl›,	PVC	kapl›	alç›pan	karolar,	
di€er karolajl› tavan ürün seçenekleridir.
 Düz revizyon kapaklar› düz tavan yüzeylerine görünmeyecek flekilde sabitlenir. Revizyon kapaklar› modern 
tavan ve duvar tasar›mlar›nda girifllerin görünmesini engeller.

 1- Akustik Asma Tavan ve Duvar Panelleri
 Akustik tasar›ml› tavanlara devaml› olarak artan talebin bir di€er nedeni de, modern binalarda ses tekni€i 
yönünden izole edilmifl tavan sistemlerine daha fazla ihtiyaç duyulmas›d›r.
 Akustik tasar›ml› tavan sistemleri, tavan tasar›m›nda ekonomik ve neredeyse s›n›rs›z olanaklar 
sunmaktad›r. Ayr›ca farkl› amaçlarla kullan›lan binalar için do€ru ürün, konstrüksiyon, sistem ve çözümleri 
getirmektedir. ‹ç mimari ile ilgili her türlü tasar›ma olanak tan›yan, estetik ve akustik aç›dan birbiriyle tamamen 
uyumlu mekanlar yarat›l›r.
 Danogips akustik asma tavan ve duvar panelleri, bir mekan›n özel karakterini ve tarz›n› en küçük detay›na
kadar vurgulamak için tasarlanm›fl, perforasyon seçenekleri ve akustik bak›mdan üstün özellikleriyle genifl bir 
ürün seçene€i sunar.

 2- Vinil Kapl› Asma Tavan Panelleri
 Kolay temizlenebilen ve bak›m› kolay bir asma tavan plakas› olup, pek çok mekan için büyük bir gerekliliktir. 
Vinil	kapl›	asma	tavan	panelleri,	mekanlarda	istenen	özelliklere	göre	üç	farkl›	yüzey	alternatifiyle	sunulmaktad›r.
	 Vinil	kapl›	asma	tavan	panelleri,	hastane,	laboratuvar,	mutfak	gibi	hijyenin	ön	planda	oldu€u	mekanlar	için	
ideal bir çözümdür.
 BIO Pruf: Mikrop ve bakterilere karfl› güçlü bir maddedir ve tüm ürün ömrü süresince, mantar ve bakteri 
üremesini etkin bir biçimde önler, enfeksiyon tehdidini ortadan kald›r›r.
	 Vinil	kapl›	asma	tavan,	temizlik	ve	bak›m	kolayl›€›	istenen	mekanlar	için	kullan›fll›	ve	ekonomik
bir çözümdür.



 A- Alç›pan Bölme Duvar Sistemleri

 ‹ster yeni, ister eski, hiç farketmez;
 siz de konutlar›n›zda devrim yap›n!

 Art›k çimento, kum, harç karma ile u€raflmay›n, ça€a ayak uydurun. Alç›pan› profillerine vidalay›p hayat›n 
tad›n› ç›kar›n! Odalar aras›, konutlar aras› ve tesisat duvar› olarak kullan›labilen alç›pan duvarlar ayn› zamanda
tesisat gizleme olana€› da sa€lar. Üzerine boya, duvar ka€›d›, fayans gibi uygulamalar yapabilir; mutfak dolap-
lar›n›z› monte edebilirsiniz. Çünkü alç›pan duvarlar›n 100 kg’a kadar ç›kan yüksek tafl›ma özelli€i bulunmaktad›r.

 Varolan odan›z› ya da salonunuzu bölmek mi istiyorsunuz? Kolay› var.
50’lik alç›pan profilleri ve her iki yüzde iki adet alç›pan›n vidalanmas›ndan oluflan bölme duvar sistemi sadece ve 
sadece 10 cm geniflli€indedir.

 DUVAR G‹YD‹RME
 Yap›larda gençleflmenin formülü bulundu!
 Eskiyen, nemden s›valar› dökülen, ›s› yal›t›m›ndan habersiz duvarlar›n›z tarihe kavufluyor ve flimdi tüm
eski yap›lar yenilenip gençlefliyor! TS 825 Is› Yal›t›m Yönetmeli€i, binalarda ›s› yal›t›m›n› zorunlu hale getirdi. 
Tüketicinin ›s› yal›t›m› konusunda bilinçlenmesi, çevre kirlili€inin azalmas›na yol açarken, ülke ve aile ekonomimize 
de önemli ölçüde katk› sa€layacak.

 B- Modüler Bölme Duvar Sistemleri

 Modüler Bölme Duvar Sistemleri, ofis ortamının gereksinim duyduğu ses ve yangın kontrolü,
tesisatlara geçiş ve erişim olanağı, hızlı montaj ve demontaj, düzenli ve temiz çalışma alanı yaratma
özellikleriyle öne çıkmaktadır.

 Alüminyum ve çelik profillerden oluşan konstrüksiyon yapısı, vinil kaplı alçıpan ve melamin panel
seçenekleri ile geleneksel duvar sistemlerine göre çok daha hafif bir çözüm sunarak bina yükünü azaltmakta ve 
bu özellikleriyle de yapı maliyetine ekonomik katkı sağlamaktadır.

 C- Tek Cam Bölme Duvar Sistemleri

 Tek cam bölme duvar sistemleri, fonksiyonelliğin yanında kusursuz estetik arayanlar için mükemmel
bir üründür.
 Sistemde kullanılan tek cam 3 mm’lik cam fitilleri ile herhangi bir metal profil kullanılmadan birleştirilerek 
uygulanır. Bu mükemmel mimari çözüm ofis dışında da kendisine pek çok uygulama alanı bulur. Genellikle 
mağazalarda, vitrin camlarında, sergi alanları iç bölmelerinde sıkça rastlanan bu cam cama sistemler düşeyde 
dik veya diagonel kesimli olarak da farklı tarzda mekanlar oluşturmaya yardımcı olurlar. Kullanılan cam kalınlığı 
maksimum 6+6 mm lamine camdır. Sistem içinde kullanılabilen minimal kapılar sadece 2 cm’lik ince aluminyum 
kasası	ile	sistemle	bütünleşir.	Tek	cam	bölme	duvar	sistemlerinde	açılan	kapılarda	Dorma	veya	Hoppe	aksesuvar	
kullanılır. Cam üzerine istenilen şekilde yazı, logo veya desen çalışması, film kaplama veya kumlama yöntemi ile 
uygulanabilir.
 Dahice tasarlanmış detaylar ve camın hafif, şık, aydınlık etkisi ile göz dolduran mekanlar yaratılması
bu sistemle mümkündür.
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 E- Camyünü Asma Tavan Sistemleri

 Günümüzde, özellikle büyük flehirlerdeki yaflam›n önemli sorunlar›ndan biri de gürültü kirlili€idir.
Ofislerde, restoran, sinema, al›flverifl merkezi gibi sosyal alanlarda, hastane, okul gibi mekanlarda karfl›
karfl›ya kal›nan gürültü kirlili€inin etkileri hayli olumsuzdur.
 Aksa Yap›, mekanlarda en uygun akustik koflullar› sa€lamak üzere, gürültü kirli€inin yans›malar›n›
en aza indiren çözümler sunmaktad›r. Akustik asma tavan ve duvar panelleri, kusursuz akustik ve iç mekan
koflullar› sa€lad›€›ndan, e€itim kurumlar›, ofis, sa€l›k ve hijyen gerektiren hastane, restoran gibi mekanlarda 
güvenle kullan›lmaktad›r.
 Akustik asma tavan ve duvar panelleri, yüksek yo€unluklu camyününden üretilir. Panel yüzeyleri,
ses	yutma	performans›n›	art›ran	Akutexs	T	uygulamas›	ile	kaplanm›flt›r.	ECOPHON	panellerinde,	dayan›ml›,
güçlendirilmifl cam kumafl› ve standart cam kumafl› kapl› yüzey seçenekleri de mevcuttur.

 F- PVC Gergi Asma Tavan Sistemleri

	 PVC	gergi	asma	tavan	sistemleri	boya	gerektirmez,	asla	çatlamaz	ve	bak›m	gerektirmez.	Nemden	ve	sudan	
etkilenmez.	Hijyenik	bir	malzeme	olup	kolay	temizlenir.	Hafif	ve	pratiktir	(200	gr/m2). Antistatiktir; toz tutmaz. 
Lake, saten mat renkleri, süet, delikli metalik dokular› ile sonsuz tasar›m olana€› sunar. Microsorber doku ile  
%	100	akustik	sa€lar.	Yang›nda	alev	almaz	(Fransa	/	Almanya	“M1”).	X-›fl›nlar›ndan	etkilenmez.	‹stenen	forma	
girer. Olas› top vb darbelerden etkilenmez.
 Mekan›n kapat›lmas›na, mobilya ve eflyalar›n tafl›nmas›na gerek kalmadan, mekan› kirletmeden kolay ve 
k›sa sürede montaj-demontaj sa€lar. Ankastre veya s›va üstü her tip ayd›nlatma armatürleri, anemostat, dedektör, 
sprinkler,	›fl›kl›	levha,	güvenlik	kameras›	vb	elemanlar›n	montaj›na	uyumludur.	Derzsiz	yekpare	sistemdir	(Mx.	30	
m2); ihtiyaca göre sökülüp tekrar monte edilerek tekrar kullan›m olana€› sunar. Is› izolasyonuna katk› ile yat›r›m ve 
iflletme giderlerinde ekonomi sa€lar.

 T24 Tafl›y›c› Sistem Profilleri

 T24 tafl›y›c› sistem profilleri, 0.4 mm kal›nl›€›nda, paslanmaya dayan›kl› s›cak dald›rma galvanize 
çelikten üretilmektedir. Kilitlenme sistemi özel olarak dizayn edilmifl olup, konstrüksiyon ve uzun boyutlarda 
sarkmay› önledi€i gibi yük tafl›ma kapasitesi de yüksektir. Ayr›ca düzgün çizgilerin sa€lad›€› görünüm yap›n›n 
esteti€ine de katk› sa€lamaktad›r.

 T24 tafl›y›c› sistem profilleri, muhtemel bir yang›nda sistemin çökmesini engelleyecek flekilde genleflen 
özel detaylarla güçlendirilmifltir. Böylece asma tavan profilleriyle tavan plakalar› sistem olarak sabit kalarak 
muhtemel bir yang›nda koruma görevi de üstlenir.
 T24 tafl›y›c› sistem profilleri, asma tavan ve ayd›nlatma sistemleriyle sorunsuz entegre olur. Piyasada
bulunan taflyünü, meta, camyünü, modüler alç› ve kayayünü asma tavan sistemleriyle de uyum sa€lar.
 Montaj h›z› ve avantajlar›
T24 tafl›y›c› sistem profilleri, kilitlenme özelli€i sayesinde yard›mc› aparata gerek kalmadan kolayca monte 
ve demonte edilebilir. Kolayl›kla kendisini dengeleyebilen sistem, tale tafl›y›c›lar›n ana tafl›y›c› ile tek tarafl› 
olarak birlefltirilebilmesi sayesinde küçük mekanlar›n yan›nda çok büyük mahaller için de uygulama kolayl›€› 
sa€lamaktad›r.
 Sistem entegrasyonu
T24 tafl›y›c› sistem profilleri, piyasada bulunan taflyünü, metal, camyünü, modüler alç› ve kayayünü asma tavan 
sistemleriyle de uyum içinde kullan›labilmektedir. Profiller, ba€lant› yerlerinden kilitlenerek birleflirler. Ayr›ca
profillerin ba€lant› noktalar›ndaki bini özelli€i sayesinde fl›k bir birleflim detay› ortaya ç›kmaktad›r.
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ALUM‹NYUM AYARLI KAPI KASALARI

YAPI S‹STEMLER‹

ALUM‹NYUM SÜPÜRGEL‹KLER

Aksa Yapı, istenilen duvar kalınlığına göre pervaz profili ile ayarlanabilir aluminyum ayarlı kapı kasalarını,  
90–210 mm aralığında imal etmektedir. Parçalı ve ayarlı olma özelliği sayesinde duvardaki hataları tolere 
edebilir. 40 mm kalınlığında ahşap kanat, aluminyum çerçeveli veya cam kapı kanatları ile kullanılabilir.

Profil birleşim noktalarında 45 derece birleşimlerde köşe takozu kullanılarak dayanıklı ve özenli köşe detayları 
oluşturulması sağlanmaktadır. 

Ayarlanabilir kapı kasalarının istenilen renge boyanması ile estetik ve mekan tasarımına uygun, çürümeyen ve 
paslanmayan kapı kasaları oluşturulabilmektedir. 

İç ahşap kapılarda laminat yüzey kaplamalı farklı yüzeyler veya ahşap görünümlü yüzeyler kullanılarak tüm  
mimari uygulamalara cevap verilmektedir.

Aluminyum ayarlı kapı kasaları çalışma ve ev yaşamının tüm uygulamalarında pratik ve kolay montaj yapılmasını 
sağlamaktadır. 

Aksa Yapı iç kapıları, ideal çözümler ve çeşitli kullanım kolaylıkları sunuyor:
	 •	Aç›lma	yönü	(sa¤	veya	sol)
	 •	Caml›	veya	cams›z	kullanma	imkan›
	 •	Tek	veya	çift	kanat

 Aluminyum süpürgelikler, zemin ve duvar döşemelerinin kesişim ve bitiş noktalarında bütünlüğü
bozmadan kötü, çirkin görünen yerlerinin kapanması için uygulanan ve duvar hatalarını yok eden bir üründür.

 Zemin kaplama sistemlerinin vazgeçilmez tamamlayıcısı olan süpürgelikler, mekanlarınıza şıklık ve konfor 
katar. Aluminyum süpürgelikler, yapıştırma veya duvara monte edilebilme seçenekleri olan, led aydınlatmalı ve
iç dış hazır köşeleri mevcut olan kolay uygulanalabilir bir sistemdir. Çeşitli kimyasal yapıştırıcı ya da çift taraflı 
bant ile yapıştırılan ancak daha uzun ömürlü ve sağlam olması açısından vida ile tutturulan süpürgeliklerin 
kullanım kalitesi ve özelliği de ürünün cinsine göre değişiklik arzeder. Dekoratif ve estetik bir görünüme
sahip olan bu ürünler, kaplamanın malzeme çeşidine göre tercih edilmektedir.

 Aluminyum süpürgelik çeşitleri zemin ile duvarların birleştiği köşelere uygulanarak, görünüm bütünlüğünü 
ve buralarda olan hataları kapatmanın yanısıra, bu alanlara yoğun olarak gelen darbelerden duvarı ve boyasını 
koruyarak farklı bir yarar da sağlar. 

 Aluminyum süpürgelik paslanmaz ve sağlam yapısı ile kolay kolay deforme olmayan özellikleri nedeniyle 
hastane, okul, alışveriş mekanları gibi kalabalık yerler için tercih edilirken, konut ve işyerleri için de kullanışlı ve 
estetik bir alternatiftir.

 Süpürgeliklerde proje aşamasında ve sonradan oluşabilecek elektrik veya elektronik kablo hatlarının 
montajı	için	düşünülen	yuva,	sert	PVC’den	üretilmiş	15/50	kablo	kanalının	montajına	estetik	açıdan	zarar
vermeden imkan sağlamaktadır.

 Aluminyum Süpürgeliklerin Faydaları:
	 •	Alaşımları	çelikten	bile	daha	dayanıklıdır.
	 •	Paslanmaz,	sararmaz,	dayanıklıdır.
	 •	Çelik,	bakır	ve	pirince	göre	üç	kat	daha	hafiftir.
	 •	Işığı	mükemmel	yansıtır.
	 •	Aynı	kalitede	yüksek	miktarda	üretilebilir.
	 •	Estetiktir,	her	renge	boyanabilir.
	 •	Yangın	esnasında	kıvılcım	ve	zehirli	gaz	çıkarmaz.
	 •	Soğuğa	dayanıklıdır.
	 •	Tamamıyla	geri	dönüşüm	özelliği	vardır.
	 •	Üretimden	tüketime	çevrecidir.
	 •	Tasarım	esnekliği	sonsuzdur.
	 •	Dekoratif	ve	kolay	taşınabilir.

MODEL 1 63 mm 14 mm

MODEL 5	78	mm	22	mm

MODEL 10 60 mm 13 mm

MODEL 2 60 mm 10.3 mm

MODEL 7 80 mm 13 mm

MODEL 3 60 mm 0.4 mm

MODEL 8	75	mm	18	mm

MODEL 4 90 mm 13 mm

MODEL 9 90 mm 13 mm

06 07 
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KOÇ	ÇAMLICA	‹fi	MERKEZ‹
Üsküdar/‹stanbul

09
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COLLUS	KOÇ	SİSTEM	ÇAĞRI	MERKEZİ
Merkez/Samsun

10 11
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İZOCAM	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ
Maltepe/İstanbul

12 13
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SEMAK	MAKİNA	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ
Maltepe/İstanbul

14 15
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SEMAK	MAKİNA	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ
Maltepe/İstanbul

17
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ZİYLAN	GRUP	GENEL	MERKEZİ
Bağcılar/İstanbul

18 19
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ZİYLAN	GRUP	GENEL	MERKEZİ
Bağcılar/İstanbul

20 21
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MED‹POL ÜN‹VERS‹TES‹
Kavacık/‹stanbul

2322
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DOĞA	KOLEJİ
Batışehir/‹stanbul

24 25
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ÖZEL	TERCİH	KOLEJİ
Sancaktepe/‹stanbul

26 27
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ÖZEL	TERC‹H	ANADOLU	MESLEK	L‹SES‹
Sancaktepe/‹stanbul

28 29
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ÖZEL	GÖKJET	ANADOLU	MESLEK	L‹SES‹
Florya/‹stanbul

30 31
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ÖZEL	MEMOR‹AL	HASTANES‹
fiiflli/‹stanbul

32 33



YAPI S‹STEMLER‹

ÖZEL	HOSPITALIUM	ÇAMLICA	HASTANESİ
Üsküdar/‹stanbul

34 35
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ÖZEL	ANOTOMICA	TIP	MERKEZİ
Mecidiyeköy/‹stanbul

36 37
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TML	İNŞAAT	STAR	TERSANE	PROJESİ
Bakü/Azerbaycan

38 39
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DİĞER PROJELERİMİZ

NOVARTİS	İLAÇ	GENEL	MERKEZİ	Kavacık/İstanbul

FOVORİ KUYUMCULUK GENEL MERKEZİ Bağcılar/İstanbul

POLARİS	MAĞAZASI	Genel/Türkiye

MC	DONALD’S	Merkez/Trabzon

USO	CENTER	Maslak/İstanbul

FLO	MAĞAZALARI		Genel/Türkiye

PRESTİJ	OTOMOTİV	Bostancı/İstanbul

NURAY	OTOMOTİV	Ümraniye/İstanbul

AĞAOĞLU	MERKEZ	OFİS	Ataşehir/İstanbul

MC	DONALD’S	Merkez/Bursa

BİNTAŞ	MARKETLERİ	Genel/İstanbul

40 41

YAPI S‹STEMLER‹

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

TOPTAN VE PERAKENDE SATIfiTA AKSA YAPI FARKI

Aksa Yapı, özel bayilik anlaşmalarına sahip olduğu global markaların ürünlerinin, 
satınalma ve dağıtım avantajlarını kullanarak, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda
toptan ve perakende satışını gerçekleştirmektedir.
 
Merkezinden direkt sevkiyat çözümleriyle bireysel ve kurumsal müşterilerine
tedarikte zaman ve maliyet avantajları sağlayarak inşaat sektörünün avantajlı
ve	ekonomik	toptan/perakende	satış	operasyonları,	Aksa	Yapı’nın	en	büyük
gücünü oluşturmaktadır.
 
Satış ve satışsonrası hizmetlerini titizlikle yürüten ve her zaman yerinde hizmet
ve çözüm üretebilen altyapısıyla, müşterilerin istek ve beklentileri eksiksiz 
karşılanmaktadır.
 
Toptan/perakende	talepleri,	kurumsal	iş	akışları	çerçevesinde	yürütülerek
müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak çözümler oluşturulur. Gelen talepler
merkezimizde satış ve pazarlama departmanı tarafından onaylandıktan sonra
en kısa sürede çözüm üretilir.
 
İnşaat sektörü ürün ve hizmetlerinde, Aksa Yapı Sistemleri’nin sağladığı
toptan/perakende	satış	avantajlarından	faydalanmak	için	her	an	hizmetinizdeyiz.
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NTV	Genel	Merkezi	ve	Stüdyolar›		 Maslak	/	İstanbul
NTV Ankara Temsilcili€i Çankaya / Ankara
USO	Center	‹fl	Merkezi	 Maslak	/	İstanbul
Meriç	İş	Merkezi	 Mecediyeköy	/	İstanbul
Zilan	Grup	Yünetim	Merkezi	 Bağcılar	/	İstanbul
Favori	Kuyumculuk	 Bağcılar	/	İstanbul
Ağaoğlu	Merkez	Ofis	 Ataşehir	/	İstanbul
Netaş	Genel	Merkezi	 Ümraniye	/	İstanbul
Netaş	Yeni	Yönetim	Merkezi	 Kurtköy	/	İstanbul
Novartis	İlaç	Genel	Müdürlüğü	 Levent	/	İstanbul
Semak	Makina	Fabrika	ve	Yönetim	Merkezi	 Tuzla	/	İstanbul
Semak	Makina	Fabrika	ve	Yönetim	Merkezi	 Maltepe	/	İstanbul
İzocam	Genel	Müdürlüğü	 Maltepe	/	İstanbul
Sarıtaş	Genel	Müdürlüğü	 Ümraniye	/	İstanbul
Bayındır	Bank	Genel	Müdürlü€ü	 Maslak	/	İstanbul
Garanti Sigorta Genel Müdürlü€ü Taksim / ‹stanbul
Tanı	Pazarlama	ve	İletişim	Hizmetleri	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Zer	Merkezi	Hizmetler	ve	Ticaret	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Koç	Sistem	Bilgi	ve	İletişim	Hizmetleri	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Callus	Bilgi	ve	İletişim	Hizmetleri	A.Ş.	 Merkez	/	Samsun
Callus	Bilgi	ve	İletişim	Hizmetleri	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Koç	Bilgi	ve	Savunma	Teknolojileri	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Koç	Net	Haberleşme	Teknolojileri	ve	İletişim	Hizmetleri	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Koç	Tüketici	Finansmanı	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Bilkom	Bilişim	Hizmetleri	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Promena	Elektrik	Ticaret	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Katron	Savunma	Uzay	ve	Simülasyon	Teknolojileri	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Digital	Panorama	Bil.	İlet.	Tek.	Hiz.	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Üretsan	A.Ş.	Yönetim	Merkezi	 Rami	/	İstanbul
Mert	Çelik	Yönetim	Merkezi	 Hadımköy	/	İstanbul
Köytür Genel Müdürlüğü Merkez / Ankara
Köytür	‹stanbul	Temsilcili€i	 Dudullu	/	İstanbul
Sarıtaş	Genel	Müdürlüğü	 Dudullu	/	İstanbul
Ram	Sigorta	Aracılık	Hizmetleri	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Ultra	Kablolu	Televizyon	Ve	Telekomünikasyon	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Rina	Denizcilik	Araştırma	Danışma	Ltd.	 Üsküdar	/	İstanbul
Başar	Enerji	Elektrik	Üretim	Tic.	Ltd.	Şti.	 Üsküdar	/	İstanbul
Birleşik	Oksijen	Sanayi	A.Ş.	 Üsküdar	/	İstanbul
Meteksan	Sistem	ve	Bilgisayar	Teknolojileri	A.Ş.	 Beyoğlu	/	İstanbul
Doğa	Madencilik	Endüstri	ve	Ticaret	A.Ş.	 Gebze	/	İstanbul
Türker	Uluslararası	Nakliyat	A.Ş.	 Sultanbeyli	/	İstanbul

29	Mayıs	Hastanesi	 Aksaray	/	İstanbul
Bosphorus	Anatomica	Tıp	Merkezi	 Mecidiyeköy	/	İstanbul
Memorial	Hastanesi	 Şişli	/	İstanbul
Haydarpaşa	Numune	Hastanesi	 Kadıköy	/	İstanbul
Özel	Hospitalium	Çamlıca	Hastanesi	 Çamlıca	/	İstanbul
Özel	Hospitalium	Ümraniye	Hastanesi	 Ümraniye	/	İstanbul
Özel	Hospitalium	Şişli	Hastanesi	 Şişli	/	İstanbul
Onep	Özel	Tıp	Merkezi	 Levent/	İstanbul
Medipol	Üniversitesi	Hastanesi	 Kavacık	/	İstanbul
Özel	Dentopia	Ağız	ve	Diş	Sağlığı	Merkezi	 Bahçeşehir	/	İstanbul
Özel	Dentopia	Ağız	ve	Diş	Sağlığı	Merkezi	 Bahçelievler	/	İstanbul

43

YAPI S‹STEMLER‹

REFERANSLARIMIZ

Çavuşoğlu	AVM	 Perdik	/	İstanbul
Düzce Belediye AVM Merkez / Düzce

Eczacıbaşı	İlaç	Fabrikası	 Lüleburgaz	/	Tekirdağ
Novartis	İlaç	Fabrikası	 Beşiktaş	/	İstanbul
İbrahim	Ethem	ilaç	Fabrikası	 Topkapı	/	İstanbul
Bilim	İlaç	Fabrikası	 Maslak	/	İstanbul
Tüm	Ekip	İlaç	Fabrikası	 Gebze	/	İstanbul
Abdi	İbrahim	İlaç	Fabrikası	 Hadımköy	/	İstanbul
Berko	İlaç	Fabrikası	 Sultanbeyli	/	İstanbul
Tam	Cam	Fabrikas›	 Gebze	/	İstanbul
Anadolu	Cam	Fabrikas›	 Perdik	/	İstanbul
Dekorel	Aluminyum	Fabrikas›	 Dudullu	/	İstanbul
Evyap	Sabun	Fabrikası	ve	Sosyal	Tesisleri	 Tuzla	/	İstanbul
Orkide Yağ Fabrikası  Muratlı / Tekirdağ
Şahinler	Holding	Tekstil	Fabrikası	 Merter	/	İstanbul
Şahinler	Holding	Tekstil	Fabrikası	 Beylikdüzü	/	İstanbul
Turbo Tekstil Fabrikası Merkez / Çorlu
Tekno	Teks	Tekstil	Fabrikası	 Avcılar	/	İstanbul
Eczacıbaşı	Askaynak	Fabrikas›	 Gebze	/	İstanbul

Metal	İş	Sendikası	Sosyal	Tesisleri	 Akpınar	/	Ankara
Metal	İş	Sendikası	Sosyal	Tesisleri	 Çerkezköy	/	İstanbul
18 Temmuz Stadyumu Merkez / Düzce

Doğa	Koleji	 Batışehir	/	İstanbul
Özel	Tercih	Koleji	 Ümraniye	/	İstanbul
Özel	Tercih	Anadolu	Sağlık	Meslek	Lisesi	 Sancaktepe	/	İstanbul
Özel	GökJet	Havacılık	Meslek	Lisesi	 Florya	/	İstanbul

Anadolubank	fiubesi	 5	Şube	/	İstanbul
Akbank	fiubesi	 Ortaköy	/	İstanbul
Fulo	Mağazaları	 2	Şube	/	İstanbul
Polaris	Mağazaları	 24	Şube		Türkiye	Geneli
Bintaş	Marketler	Zinciri	 5	Şube	/	İstanbul
MC	Donalds	 Merkez	/	Trabzon
MC	Donalds	 Merkez	/	Bursa
Tavuk Dünyas› 8 fiube / ‹stanbul
Prestij	Oto	 Kozyatağı	/	İstanbul
Nuray	Oto	Ford	Bayii	 Ümraniye	/	İstanbul

YURTDIŞI	PROJELER	
TML	İnşaat	Star	Tersane	Projesi	 Bakü	/	Azerbaycan
Kontek	İnşaat	A.Ş.	 Moskova	/	Rusya
Semerkant	Havaalanı	 Özbekistan
Buhara	Havaalanı	 Özbekistan
Urgenç	Havaalanı	 Özbekistan
Hotel	Sun	 Basra	/	Irak
Konut Rah Evi Basra / Irak
Konut Nezaar Evi Basra / Irak
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aksayapisistemleri.com
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