


Yıl: 9  Sayı: 27  Ocak - Nisan 2010

Fo
to

ğr
af

: M
ur

at
 Ç

U
H

AD
AR

O
Ğ

LU

ATALAY YAPI

3M VE
ÇUHADARO⁄LU’NUN
ÇÖZÜM ORTAKLI⁄I

NUH’UN GEM‹S‹
KIBRIS’TA

FP 67 YANGINA
DAYANIKLI KAPILAR

‹SHAK PAfiA SARAYI
ÖZEL ÇATI ‹LE
KORUNACAK

ECO 60 ISI YALITIMSIZ
KAPI VE PENCERE
S‹STEM‹



ÇUHADARO⁄LU 56 y›l›n tecrübesiyle; Alüminyum Do¤rama, Cephe Kaplama
Sistemleri, Özel Sistem Serileri, Kompoze Cephe Kaplama Sistemleri,
Otomatik Kap›lar, Alüminyum Aksesuarlar›, Kap› Pompa ve Mekanizmalar›,
Alüminyum, Yang›na ve Patlamaya Dayan›kl› Güvenlik Ürünleri, Is› ve Ses
Yal›t›m› Kap›-Pencere Sistemleri, Alüminyum Korkuluk Sistemleri alanlar›nda
hizmet vermektedir.

Our Name Is Our Reference...

‹smimiz Referans›m›zd›r...

With an experience of 56 years, ÇUHADARO⁄LU has a wide range of
products, including Aluminum Joinery, Façade Covering Systems, Special
System Series, Composite Façade Covering Systems, Automatic Doors,
Aluminum Accessories, Door Pumps and Mechanisms, Aluminum, Fire and
Explosion Resistant Safety Products, Heat and Noise Insulation Door-
Window Systems, and Aluminum Guardrail Systems.
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Dear Friends,

The world wishes to enter the year 2010 more hopefully. The economic
crisis that broke out in the last quarter of 2008 and impacted the year
2009, seems to lose effect and allows for recovery scenarios in 2010.
Some economists however think there will be a bottom again in the
future with the recovery to start in 2011. I hope that recovery starts
this year, as Turkey, now an export-oriented country, not an import-
oriented one, is now among top 20 countries by the size of economy
in the world and is expected to be among top 10 in 20 years. Due
to its said position, positive foreign markets are vital for our export-
oriented companies. As it is known, 2009 was a year when investments,
foreign and domestic demand were contracted, leading to a rise in
the unemployment rate to about 14%. In parallel to these developments,
the construction sector with indirect and direct effects on unemployment
was contracted by 8.2% in 2008 due in particular to the crisis falling
within the last quarter. In 2009, deepening effects of the economic
crisis caused the sector to suffer a 25% contraction by end of the
year. Nevertheless, it was promising for the year 2010 that the Turkish
economy grew by 6% in the last quarter of 2009. We hope these
positive developments will again signal a recovery from the crisis in
2010. I mean I hope 2010 will be a year when those expecting a “V”
who think the recovery will continue though gradually wins rather than
those expecting a “W” who think our economy will see the bottom
again and recover a long period thereafter.

Dear Readers,

Another important point relating to us is that Turkey may start talking
about the current account deficit in parallel to the activity to start as
from 2010. And then it is expected that Turkey will have a reduction
exceeding USD 10 billion in its bills of energy, its largest imports item,
by energy saving efforts. I think “Consider saving as highly important;
saving means investment”, one of 48 advices of deceased “Sakıp
Sabancı” who left us on April 10, 2004 – which is about 6 years ago
these days–, will contribute a special meaning to what we all are
trying to do today. On this occasion we again wish mercy from God
to deceased Sakıp Sabancı whose departure completes 6 years on
April the 10th. As ÇUHADARO⁄LU, we accordingly focus on door,
window and façade systems, whether they be new launches or the
ones improved to minimize heat loss values, which will contribute to
saving policies in this respect. We will have the opportunity to share
with you all our innovations at the Istanbul Construction Exhibition to
be held in May. In this issue, you will find information on highly
successful projects where the ÇUHADARO⁄LU systems are applied.

As ÇUHADARO⁄LU, we will continue to present our new products
and projects of such type through local and overseas exhibitions we
participate in, in our next issues just as in this issue.

Best regards,

Kenan ARACI
General Manager

De¤erli Dostlar ;

2010 y›l›na dünya daha umutlu girmek istiyor.2008 y›l›n›n son çeyre¤inde
ortaya ç›kan ve 2009 y›l›n› da etkisi alt›na alan ekonomik kriz, 2010
y›l›nda etkisini kaybederek ç›k›fl senaryolar› çiziyor. Bir taraftan baz›
iktisatç›lar›n görüflleri önümüzdeki süreçte tekrar bir dip yaflanaca¤›,
ç›k›fl›n 2011 y›l›nda bafllayaca¤› yönündedir. Umar›m bu ç›k›fl bu y›l
bafllar çünkü art›k Türkiye ithal eden de¤il, ihraç eden bir ülke özelli¤i
ile dünyadaki ekonomik büyüklü¤ü aç›s›ndan ilk 20 ülke aras›nda ve
önümüzdeki 20 y›l içerisinde Türkiye'nin ilk 10 aras›na girmesi bekleniyor.
Bu konumu sebebiyle d›fl piyasalar›n olumlu seyretmesi, ihracat yapan
firmalar›m›z aç›s›ndan çok önemlidir. Malum 2009, yat›r›mlar, d›fl ve
iç talep için daralmalar›n yafland›¤› ve buna paralel iflsizlik oran›n›n
%14 seviyelerine ç›kt›¤› bir y›l olmufltur. Bu geliflmelere paralel iflsizlik
üzerinde dolayl› ve direk etkisi olan inflaat sektörü, özellikle son çeyre¤e
rastlayan kriz sebebiyle 2008 y›l›nda %8,2 küçülmüfltü. 2009 y›l›nda
ise ekonomik krizin etkilerinin daha da belirginleflmesi ile sektör y›l
sonunu %25 civar› bir daralma ile kapatm›flt›r. Bununla birlikte, Türk
ekonomisinin 2009 y›l›n›n son çeyre¤inde %6 büyüme gerçeklefltirmesi
2010 y›l› için umut olmufltur. Umar›z bu olumlu geliflmeler 2010 y›l›nda
tekrar bir ç›k›fl›n habercisi olur. Yani ekonomimizin tekrar bir dip
yapaca¤› ve uzun bir süre sonra ç›k›fla geçece¤ini savunan “W” lar
de¤il, art›k ç›k›fl›n kademeli de olsa devam edece¤ini düflünen “V”
cilerin olaca¤› bir y›l olur.

De¤erli Okuyucular›m›z;

Bizi ilgilendiren di¤er önemli bir nokta da Türkiye 2010 y›l›ndan itibaren
yaflanacak k›p›rdanmaya paralel, yeniden cari aç›¤› konuflmaya
bafllayabilir. ‹flte bu noktada, Türkiye'nin uygulayaca¤› enerji tasarrufu
ile en çok ithal etti¤i kalem alan enerji faturalar›nda 10 milyar dolar›
aflan bir iyileflme sa¤layaca¤› öngörülmektedir. 10 Nisan 2004 tarihinde
aram›zdan ayr›lan ve flu günlerde aram›zdan ayr›l›fl›n›n 6 y›l›n›
doldurdu¤u merhum “Sak›p Sabanc›”n›n 48 ö¤ütünden biri olan “
Tasarrufa önem verin, tasarruf yat›r›m demektir” sözü bugün hepimiz
taraf›ndan yap›lmaya çal›fl›lanlara daha da ayr› bir anlam katacakt›r
diye düflünüyorum. Ayr›ca bu vesile ile 10 Nisan'da aram›zdan ayr›l›fl›n›n
6.y›l›n› dolduran merhum Sak›p Sabanc›'ya tekrar Allah'tan rahmet
dileriz. Çuhadaro¤lu olarak bizler de bu do¤rultuda yeni ç›kard›¤›m›z
ve üzerinde iyilefltirmeler yapmak suretiyle ›s› kay›plar› de¤erlerini
minimize eden bu kapsamdaki tasarruf politikalar›na katk› sa¤layacak
kap›, pencere ve cephe sistemlerine odakland›k. May›s ay›nda
gerçekleflecek olan ‹stanbul Yap› Fuar›nda tüm yeniliklerimizi sizlerle
paylaflma f›rsat› bulaca¤›z. Bu say›m›zda, Çuhadaro¤lu sistemlerinin
uygulad›¤› çok baflar›l› projelerle ilgili bilgileri bulacaks›n›z.

Çuhadaro¤lu olarak bu tür yeni ürün ve projelerimizi bu say›m›zda
oldu¤u gibi bundan sonraki say›lar›m›zda da, yurtiçi ve yurtd›fl›
kat› laca¤›m›z fuarlarla paylaflmaya devam edece¤iz.

Sayg›lar›mla,

Kenan ARACI
Genel Müdür
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2010 Yurtiçi ve Yurtd›fl› Fuarlar›
Domestic and International Fairs in 2010

Yurtiçi Fuarlar / Domestic Exhibitions
‹STANBUL YAPI
‹stanbul 33.Uluslararas› Yap› Fuar›
Yap› ‹nflaat

TRAKYA YAPI
3.Trakya Yap› ve ‹fl Makineleri Fuar› 12.05.2010 - 16.05.2010 TÜRK‹YE - Lüleburgaz

ANKOMAK 2010
18. Uluslararas› ‹fl Makinelar›,
Yap› Elemanlar› ve ‹nflaat Teknolojileri

09.06.2010 - 13.06.2010 TÜRK‹YE - ‹stanbul

05.05.2010 - 09.05.2010 TÜRK‹YE - ‹stanbul

YAPI 2010
Ordu 6.Yap› Dekorasyon
Ürünleri ve Do¤algaz

28.06.2010 - 04.07.2010 TÜRK‹YE - Ordu

Yurtd›fl› Fuarlar / International Exhibition

BUILDING & CONSTRUCTION
‹nflaat Yap› Fuar› 26.05.2010 - 29.05.2010 Ç‹N- fiangay

BUILDINGS NY
Emlak, Restorasyon ve Bina ‹htiyaçlar› Fuar› 16.06.2010 - 17.06.2010 USA- New York

CHINA BUILDING
Çin ‹nflaat Fuar› 13.05.2010 - 15.05.2010 Ç‹N - Pekin

BUILDEX 2010
16.Uluslararas› ‹nflaat Teknolojileri ve
Yap› Malzemeleri Fuar›

12.05.2010 - 16.05.2010 SURIYE - fiam

BAGHDAD CONSTRUCTION SHOW
Ba¤dat Uluslararas› ‹nflaat, ‹nflaat Makineleri,
Yap› Malzemeleri ve Elektrik Fuar›

02.06.2010 - 05.06.2010 IRAK- Bagdat

CBD 2010
Yap› ve ‹nflaat Fuar› 08.07.2010 - 11.07.2010 Ç‹N- Guangzhou

KAZBUILD
Yap› Fuar› 07.09.2010 - 10.09.2010 KAZAKISTAN - Almaata



2.Hall / 2300 - 9.Hall / 9422

SHOWBUS Açık Alan 11203



Hürriyet Mahallesi
E¤itim Sokak No:51/A
Ça¤layan / Ka¤›thane
‹STANBUL
Tel: 0212 248 00 40
Fax: 0212 248 00 41
www.atalia.com.tr
erolatalay@atalia.com.tr



Atalay Yap›
ATALAY YAPI was established by
Erol Atalay in ?stanbul in 2007. It has
a staff trained, expert, and
experienced on door systems and
engages in design, project,
production, sales, application and
after-sales operations.

Their priority goal is to be always the
‘best”, create new values by keeping
customer satisfaction above all, and
give a response with quality and
stability to their expectations.

The areas of application include
Interax Automatic Sliding Door
Systems, Revolving Door Systems,
Curvilinear Door Systems, Compact
Telescopic Door Systems, Anti-panic
Door Systems, Kts Sliding Folding
Glass Systems, Magnet Glass
Systems, Office Division Systems,

Shop window Systems, Comet Base
System Applications, Compact Slide
Cs 12 Glass Sliding Systems,
Electric-Lock Systems, Fusion Glass
Door Systems, Interax Drop Shower
Systems, Industrial Doors, Garden
Doors, Garage Doors, and Building
Automation Systems.
They also have a mobile technical
service team available round-the-
clock.

ATALAY YAPI 2007 y›l›nda Erol Atalay
taraf›ndan ‹stanbul da kurulmufltur.
Kap› sistemleri konusunda e¤itimli,
uzman ve tecrübeli kadrosuyla
tasar›m, proje, üretim, sat›fl,
uygulama ve sat›fl sonras›nda hizmet
vermektedir.

Daima 'en iyi olmak”, müflteri
memnuniyetini her fleyden üstün
tutarak yeni de¤erler yaratmak,

beklentilerine kalite ve istikrarla
karfl›l›k vermek öncelikli hedefidir.

Uygulama alanlar› aras›nda Interax
Otomatik Kayar Kap› Sistemleri,
Döner Kap› Sistemleri, E¤risel Kap›
Sistemleri, Yer Kazan›ml› Teleskopik
Kap› Sistemleri, Antipanik Kap›
Sistemleri, Kts Kayar Toplan›r Cam
Sistemleri, Magnet Cam Sistemleri,
Ofis Bölme Sistemleri, Vitrin
Sistemleri, Comet Baza Sistem
Uygulamalar›, Compact Slide Cs 12
Cam Sürme sistemleri, elektrikli kilitli
sistemleri, Fusion Cam Kap›
Sistemleri, Interax Drop Dufl
Sistemleri, Endüstriyel Tip Kap›lar,
Bahçe kap›lar›, Garaj Kap›lar› ve Bina
Otomasyon Sistemleri yer almaktad›r.
Ayr›ca 24 saat kesintisiz olarak gezici
ekibiyle servis hizmet vermektedir.

Atalay Yap›

9

Gülhane ‹slam ve Bilim Teknoloji Müzesi Garanti Bankas› Niflantafl› fiubesi

Teknosa - Kanyon Tekstil Bank Genel Müdürlü¤ü Kaman Holding





3M and
ÇUHADARO⁄LU
start a New Era in
Aluminum Glass
Façade Systems

The “3M Structural Glass Adhesion
Band” produced as an alternative to
silicon applications of glazed clad
façades for glass and metal joint in
clad façade systems has been offered
to the market of Turkey in solution
partnership with ÇUHADARO⁄LU.

Giydirme cephe sistemlerinde cam
ve metal birleflimi için caml› giydirme
cephelerin silikon uygulamalar›na
alternatif olarak üretilen “3M Yap›sal
Cam Yap›flt›rma Band›”
ÇUHADARO⁄LU'nun çözüm
ortakl›¤›yla Türkiye pazar›na sunuldu.

D›fl cephe giydirme ve alüminyum
sistemlerinde sektörün öncü firmas›
olmay› sürdüren ÇUHADARO⁄LU,
inovatif yap›flt›rma ve birlefltirme

ürünleri gelifltiren dev global marka
3M'in Yap›sal Cam Yap›flt›rma Band›
ile yeni bir dönem bafllat›yor.
Giydirme cephe sistemlerinde cam
ve metal bileflimi için silikon
uygulamalar›na alternatif olarak
üretilen, tüm testlerden baflar›yla
geçerek birçok projede baflar›yla
uygulanm›fl 3M Yap›sal Cam
Yap›flt›rma Band›, 3M'in çözüm orta¤›
ÇUHADARO⁄LU arac›l›¤›yla, Türkiye
pazar›na sunuldu.

3M Yap›sal Cam Yap›flt›rma Band›,
kapal› hücre yap›s› ve çift tarafl› akrilik
köpük özelli¤iyle çok güçlü yap›flt›rma
kuvveti ve uzun dönemli mükemmel
tutunma gücü sa¤l›yor. Cam giydirme
cephe sistemi uygulamalar›nda, cam
ve ana tafl›y›c› aras›nda ›slak veya
mekanik olmayan birlefltirme olana¤›
sunarak üretim ve montaj kolayl›¤›n›
da beraberinde getiriyor.

Siyah ve gri olmak üzere 2 farkl› renk
seçene¤i bulunan 3M Yap›sal Cam
Yap›flt›rma Band›, E s›n›f› yanmaz
özelli¤e, 2.3 mm et kal›nl›¤›na, 720
kg/m3 yo¤unlu¤a ve standart
uygulamalar için 18 mm x 16.5 m
ebad›na sahip. ÇUHADARO⁄LU ve
üretici firma talimatlar›na uygun
olarak kullan›ld›¤› takdirde üstün bir
performans sunan 3M Yap›sal Cam
Yap›flt›rma Band›, kullan›m alanlar›na
göre farkl› ölçülerde de temin
edilebiliyor. Herhangi bir bak›m

gerektirmeyen Yap›sal Cam
Yap›flt›rma Band›, onar›m gerekti¤i
durumlarda, cam ve metalden oluflan
modül birleflimi, bütün olarak
de¤ifltirilebiliyor.
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3M ve ÇUHADARO⁄LU,
Alüminyum Cam D›fl Cephe Sistemlerinde
Yeni Bir Dönem Bafllat›yor

Plaza Centenario
Brazil

Jumeirah Beach Hotel
Dubai
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Noah’s Ark in Cyprus
Noah's Ark Resort, constructed with
inspiration from the Noah myth in the
Tourism Region of Bafra, TRNC, will draw
attention with its different architecture.
Thanks to the “iceberg-like appearing”
special façade system prepared by
ÇUHADARO⁄LU, the hotel building will
appear as the Noah’s Ark standing on an
iceberg.

KKTC'nin Bafra Turizm Bölgesinde
Nuh efsanesinden esinlenerek infla
edilen Noah's Arc Resort, farkl›
mimarisiyle dikkat çekecek.
ÇUHADARO⁄LU taraf›ndan
haz›rlanan “buzda¤› görünümlü” özel
cephe sistemi sayesinde otel binas›
bir buzulun üzerinde duran Nuh'un
Gemisi olarak görülecek.

KKTC'nin Bafra Turizm Bölgesi'nde
Eksen Proje ‹nflaat Turizm ve Ticaret
A.fi  taraf›ndan yap›m› devam eden
5 y›ld›zl› otel ve 1. s›n›f tatil köyü

projesi Nuh'un Gemisi (Noah's Arc
Resort) “temal› otellerde” yeni bir
dönem bafllatacak. Toplam 165.000
m2 alan üzerinde yer alacak proje,
efsanevi Nuh'un Gemisi'ni tasvir
ederken bir buzda¤› üzerinde
bulunan otelin çevresinde de Nuh
tufan› sonras›nda A¤r› Da¤›'n›n
eteklerinde yerleflti¤ine inan›lan üzüm
ba¤lar› ile donat›lm›fl köy
canland›r›lacak.

D›fl cephe kaplamalar› ve alüminyum
sistemleriyle ülkemizde oldu¤u kadar
yurt d›fl›nda da yüzlerce baflar›l›
projeye imza atan ÇUHADARO⁄LU
Alüminyum Sistemleri bu iddial›
projede de yer al›yor.
ÇUHADARO⁄LU bayilerinden
KAMTEK taraf›ndan d›fl cephe
kaplamalar› üstlenilen otel projesi
için “buzda¤› görünümlü” özel bir
cephe sistemi tasarland›.10 Adet
otomatik kap›,1 adet otomatik döner
kap›, 200 adet KTS, 5 bin m2

do¤rama ve 300 m2 buz efekti verilen

özel cepheden oluflacak sistem
tamamland›¤›nda, projenin gemi
fleklindeki otel k›sm›, eriyen buzlar›n
içinde y›k›nt› halinde beliren ahflap
karkasl› bir yap› olarak görülecek.
Teknik çözümler üretimindeki baflar›s›
nedeniyle tercih edilen
ÇUHADARO⁄LU'nun da dahil oldu¤u
projenin karkas cephesinin
flekillendirilmesinde ise heykelt›rafllar
çal›flacak.

‹ki bölüm olarak tasarlanan tesiste,
çocuksuz romantikler bölümünde
asma bahçeleri, masaj havuzlu spa
cennetleri yer al›rken, çocuklu aileler
bölümünde de her türden bir çiftin
bar›naca¤› hayvanat bahçesi, çeflitli
aktiviteler içeren aquapark ve çocuk
kulübü yer alacak. Tesis, casino,
konferans salonlar› ve spor tesisleri
de içeren 1224 yatakl› 5 y›ld›zl› otel
ve tatil köyünden oluflmaktad›r.
Toplam yat›r›m de¤eri 96.500 milyon
USD olarak tahmin edilen tesisin
2010 y›l›n›n May›s ay›nda hizmete
girmesi planlan›yor.





Yang›n, insano¤lunun karfl›laflabilece¤i tehlikeler aras›nda
önemli bir yer tutmaktad›r. Önceden düflünülmüfl yap›sal
tedbirlerin yoklu¤u halinde pek fazla seçene¤imiz yoktur.
FP67 Yang›na Dayan›kl› Alüminyum Kap›lar tüm
fonksiyonelli¤inin yan›s›ra, 60 dakika boyunca yang›n›n
yay›lma alan›n› en az seviyede tutar ve/veya insanlar›n
güvenli bölgelere kaç›fl›n› sa¤lar. Duman ve ›s›, yang›nda
zarar veren iki temel unsurdur ve FP-67 bu unsurlara maruz
kal›nmas›na izin vermez.

Yang›n an›nda, belirtilen sürelerde kap›n›n dura¤an, bütün
kalmas› ve s›n›r de¤erlerin üzerinde s›cakl›k art›fl›na izin
vermemesi gerekmektedir. Tüm bu özelliklerin standartlara
göre  yap›lacak testlerle ispatlanm›fl olmas› gerekmektedir.
Hollanda - Yap› ve Binalarda Yang›n Araflt›rma Merkez
Laboratuvar›nda (TNO Building and Construction Research
Centre for Fire Research) Yang›na dayan›kl›l›k testlerinden
görüntüler.

FP67 Fire Resistant Doors

Fire has an important place among the hazards that human
beings might encounter. We have no much option in case
of the absence of afore-thought structural measures. FP67
Fire-Resistant Aluminum Doors keep the fire expansion area
at minimum level during 60 minutes and/or enables the
escape of people to secure areas as well as all functionality
of it. Smoke and heat are two damaging factors in fire and
FP-67 prevents the exposure to these factors.
During fire, it is necessary for the door to be stable, complete
and thermo insulated within certain time periods and these
properties should be proven in the tests to be performed
in accordance with the standards.

Images from Fire-resistance tests in Netherland –TNO
Building and Construction Research Centre for Fire
Research.

Dak. 30 - 900 0C Dak. 60 - 950 0C Dak. 92 - 1050 0C Test Sonras›

Fire Resistance Classes
(According to DIN 4102 Part 5 and Part 13)

Dayan›m Süresi
(Dakika)

Period of Resistance
(Minutes)

 30

 60

 90

Kap›lar

Doors

Cam Is›
Geçifli Var
Glass Heat

With Transition

Cam Is›
Geçifli Yok
Glass Heat

Without Transition

T 30

T 60

T 90

E 30

E 60

E 90

EI 30

EI 60

FP 67 Standart Ölçüler / FP 67 Standard Dimensions

Nominal Ölçüler
Nominal Dimensions

Lf x Hf

900x2100

1000x2100

900x2200

1000x2200

Montaj Aç›kl›¤›
Installation Clearance

Kap›
Door

Panel veya Cam
Panel or Glass

Lc x Hc

910x2105

1010x2105

910x2205

1010x2205

Lv x Hv

726x2013

826x2013

726x2113

826x2113

Lp x Hp

580x1940

680x1940

580x2040

680x2040
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FP67 Yang›na Dayan›kl› Kap›lar

Yang›na Dayan›kl›l›k S›n›flar›
(DIN 4102 Part 5 ve Part 13’e göre)
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‹shak Pafla Palace
Will Be Protected By
A Special Roof

The historical texture was covered with
a special roof during restoration works
of the ‹shak Pafla Palace completed
at Do¤ubayazıt district of A¤rı. The
system allows entry of daylight to the
palace while preventing entry of
damaging rain and snow water …

During the works first steel construction
on wooden carriers, then aluminum
skylight “protective cover” were
applied to avoid damaging the
historical texture. In the system
specially designed by
ÇUHADARO⁄LU Aluminum Systems
and applied by Ayla Aluminum, a
SKY60 Skylight profile was used
covering a total area of 3.000 square
meters after static calculations and
calculations of heat-, water-, and air-
tightness values.

A¤r›'n›n Do¤ubayaz›t ilçesindeki
‹shak Pafla Saray›'n›n tamamlanan
restorasyon çal›flmalar›nda tarihi
dokunun üzeri özel bir çat› ile
kapat›ld›. Sistem sayesinde saraya
gün ›fl›¤›n›n girifli sa¤lan›rken,
tahribata neden olan ya¤mur ve kar
sular›n›n girifli engellendi…

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan
bafllat›lan ve Ortado¤u Teknik

Üniversitesi kontrolünde
gerçeklefltirilen ‹shakpafla Saray›
restorasyonu s›ras›nda “koruyucu üst
örtü” projesi de baflar›yla uyguland›.
Bu çal›flma için özel bir çat› sistemi
tasarland›. Çal›flmalar s›ras›nda tarihi
dokuya zarar vermemek için ahflap
tafl›y›c›lar üzerine önce çelik
konstrüksiyon, ard›ndan da
alüminyum skylight “koruyucu üst
örtü” uyguland›. ÇUHADARO⁄LU
Alüminyum Sistemleri taraf›ndan özel
olarak tasarlanan ve Ayla Alüminyum
taraf›ndan uygulamas› yap›lan
sistemde, Is› su ve hava s›zd›rmazl›k
de¤erleri yan› s›ra statik
hesaplamalar› yap›ld›ktan sonra
SKY60 Skylight profil kullan›larak
toplam 3.000 m2 alan›n kaplanmas›
sa¤land›.

7600 m2 bir alan üzerinde kurulu
bulunan saray›n korunmas› için Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›nca bafllat›lan
çal›flmalar s›ras›nda yap›lan özel
“koruyucu üst örtü” sayesinde içeriye
gün ›fl›¤›n›n girifli sa¤lan›rken,
tahribata neden olan ya¤mur ve kar
sular›n›n girifli de önlenmifl oldu.
Yap›m›na 1685 y›l›nda Ç›ld›r
Atabekleri'nden Çolak Abdi Pafla
taraf›ndan bafllanan ve ayn› soydan
gelen Küçük ‹shak Pafla zaman›nda
1784'te tamamlanan ‹shak Pafla
Saray›, Topkap› Saray›'ndan sonra
son devirde yap›lm›fl saraylar›n en
ünlüsüdür.



ISI YALITIMSIZ KAPI VE
PENCERE S‹STEM‹

Bütünde Gizli Detaylar ;

• % 25 daha hafif sistem a¤›rl›¤›
• 2 mm'ye varan alüminyum profil et kal›nl›¤›
• Yüksek s›zd›rmazl›¤a sahip, yeni tasar›m EPDM fitiller,
• Silindir tip, d›flar›dan sökülemez, kanat tak›l› iken

ayarlanabilir yeni tasar›m mentefleler
• Yüksek mukavemetli ve ekonomik yeni tasar›m köfle

takozlar›
• 60 mm kasa profil derinli¤i
• Naturel eloksal ve beyaz renk seçeneklerinde

QUALANOD ve QUALICOAT belgeli profil üretimi
• Tüm süreci kolaylaflt›ran statik diyagramlar›
• Baflar› ile tamamlanan KAPEDAM performans testleri
• Uygulama alanlar›; kap›lar, topal pencereler ve ofis

bölmeleridir
• Aç›l›m Tipleri; içe ve d›fla aç›l›r kap›, normal aç›l›m, çift

kanat, topal pencere, vitrin, çarpma

Details Hidden In The Whole ;

• 25% less system weight
• Aluminum profile wall thickness up to 2 mm
• New design EPDM wicks of high-tightness
• Cylinder-type, new design hinges irremovable externally

and adjustable with wing on
• High-strength, economic, new design edge wedges 
• 60 mm case profile depth 
• Options for QUALANOD and QUALICOAT certified

profile production in natural eloxal and white color
• Static diagrams making all the process easy
• KAPEDAM performance tests completed with success
• Areas of application: doors, combined door-windows,

and office divisions
• Opening Types: inward and outward opening door,

normal opening, dual-wing, combined door-window,
shop window, swing
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ECO 60 Is› Yal›t›ms›z Kap› ve
Pencere Sistemi

ECO 60 Aluminum
Joinery System
Heat Insulation-Free
Door and Window

ECO 60 is a new aluminum joinery
system which features the same ease
of installation and application types
and dimensions as our C60 system
well known by applicators and users,
but lower inventory costs, high safety
values, a cylinder-type and easy
adjustable hinge option, and most
importantly aluminum consumption less
by 25 to 35% for profiles and by 35 to
35% for joinery,

Hayat›m›z›n her alan›nda edindi¤imiz
al›flkanl›klar›m›z, hayat›m›z›
kolaylaflt›ran, ço¤u zaman mutlulu¤u,
huzuru veya emniyeti beraberinde
getiren geçmifl ile aram›zdaki önemli
bir köprüdür. Bir dönem baflar›lar›n,
bir dönem kalitenin, yada konforun,
h›z›n, veya ekonominin getirdi¤i
al›flkanl›klar, daha iyisi ile tan›flana
kadar hayat›m›zdaki yerini
korumaktad›r.

C60 yal›t›ms›z do¤rama sistemi, bu
anlat›lanlar› tam anlam›yla özetleyen
bir ÇUHADARO⁄LU ürünüdür. ECO
60 sistem, C60 ile bugüne kadar
edindi¤iniz tüm al›flkanl›klar› devam
ettirmenize olanak tan›maktad›r. ‹leri
teknoloji ile üretilmifl, tüm mühendislik
hesaplamalar› yap›lm›fl, fonksiyonel
ve ekonomik kap› ve pencere sistemi
olan ECO 60, üretiminizde,

binalar›n›zda, ofislerinizde ve
yaflam›n›zda yerini bulacakt›r. Ayr›ca,
ECO 60 alüminyum do¤rama sistemi
ile yap›n›za veya ofisinize görsel
be¤eni kazand›rman›z ve C60
geleneksel sistemimiz ile
k›yasland›¤›nda ayn› fonksiyonellik,
güvenlik, estetik ve düflük maliyetleri
elde etmeniz mümkündür.

ECO 60 alüminyum do¤rama sistemi,
uygulamac› ve kullan›c›lar›n yak›ndan
tan›d›¤› C60 sistemimiz ile ayn›
montaj kolayl›¤›na, ayn› uygulama tip
ve ölçülerine, daha düflük stok
maliyetlerine, yüksek emniyet
de¤erlerine, silindir tip ve kolay
ayarlanabilir mentefle seçene¤ine ve
en önemlisi profil baz›nda % 25-35,
do¤rama baz›nda % 23-25 daha az
alüminyum tüketimi sa¤layan, yeni
bir do¤rama sistemidir.


