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TARİH ÜRETİM SÜRESİ

TEKLİF NO KURULUM SÜRESİ
GEÇERLİLİK SÜRESİ TOPLAM YAPI ALANI

TEKLİF KONUSU M2 FİYATI

TEKLİF TİPİ STANDART MODEL

FİYATTESLİM YERİ

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İMALAT TEKNİK ŞARTNAME

DIŞ DUVAR PANELLERİ 
(KAPLAMALAR HARİÇ)

- KALINLIK   : 150 mm. 
- DIŞ YÜZEY   : 0.50 mm. RAL 9002 Boyalı Galvaniz Sac 
- ÇEKİRDEK DOLGUSU : 14-16 kg./m3 DNS EPS (Alev Yürütmez B2 Sınıfı)  
- İÇ YÜZEY   : 0.50 mm. RAL 9002 Boyalı Galvaniz Sac

İÇ DUVAR PANELLERİ 
(KAPLAMALAR HARİÇ)

- KALINLIK   : 100 mm. 
- DIŞ YÜZEY   : 0.50 mm. RAL 9002 Boyalı Galvaniz Sac 
- ÇEKİRDEK DOLGUSU : 14-16 kg./m3 DNS EPS (Alev Yürütmez B2 Sınıfı) 
- İÇ YÜZEY   : 0.50 mm. RAL 9002 Boyalı Galvaniz Sac

ÇATI PANELLERİ 
(KAPLAMALAR HARİÇ)

- KALINLIK   : 150 mm. 
- DIŞ YÜZEY   : 0.50 mm. RAL 9002 Boyalı Galvaniz Sac 
- ÇEKİRDEK DOLGUSU : 14-16 kg./m3 DNS EPS (Alev Yürütmez B2 Sınıfı)  
- İÇ YÜZEY   : 0.50 mm. RAL 9002 Boyalı Galvaniz Sac

DÖŞEME PANELLERİ 
(KAPLAMALAR HARİÇ)

- KALINLIK   : 150 mm. 
- DIŞ YÜZEY   : 0.50 mm. RAL 9002 Boyalı Galvaniz Sac 
- ÇEKİRDEK DOLGUSU : 14-16 kg./m3 DNS EPS (Alev Yürütmez B2 Sınıfı)  
- İÇ YÜZEY   : 0.50 mm. RAL 9002 Boyalı Galvaniz Sac

ÇATI PANELİ ÜZERİ 
KAPLAMA

- Çatı panelleri ek birleşim yerlerine silikon sıkılacaktır, 
- “RAL 9002 Beyaz renkli boyalı galvaniz sac”, çatı panellerinin üzerine semerli sandviç panel vidası ile sabitlenecektir. 
- Böylece çatıda çift su yalıtımı elde edilmiş olur.

ÇATI DİZAYNI
- Çatı dizaynı tek eğimli çatı ya da farklı kotlanmış çift eğimli çatı olacaktır. Yapının büyüklüğüne göre değişmektedir.. 
- Çatı eğimi %5 ile%15 arasında kesin projeler göre değişebilir.

U TİPİ DUVAR TABAN 
KANALLARI

- “U TİPİ DUVAR TABAN KANALLARI” subasman betonu üzerine şemsiyeli dübeller vasıtası ile ankrajlanır. 
- Duvar panelleri “U TİPİ DUVAR TABAN KANALLARI”na paslanmaz vidalarla her iki tarafından sabitlenir. 

- KALINLIK    : 1 mm. 
- İÇ KULAK GENİŞLİĞİ  : 48 mm.  
- KANAL GENİŞLİĞİ   : 150 mm. dış duvarlar için, 100 mm. iç duvarlar için 
- DIŞ KULAK GENİŞLİĞİ  : 48 mm. 

POLİÜRETAN MONTAJ 
KÖPÜĞÜ

- Panel aralarında “0” ısı köprüsü amacıyla kullanılır.

SİLİKON MASTİK - U TİPİ DUVAR TABAN KANALLARI’nın dış tarafta betonla birleştiği yerde su yalıtımı amacıyla sürülür, su sızıntısı engellenir.

U TİPİ KOLON

DIŞ DUVAR - DIŞ DUVAR ,  
DIŞ DUVAR - İÇ DUVAR,  
İÇ DUVAR - İÇ DUVAR  

kesişim yerlerinde` dikey olarak alt taban kanallarına paslanmaz vidalarla sabitlenir. Duvar panelleri projesine göre oturtulup kolonlara paslanmaz vidalarla hem içeriden 
hem de dışarıdan vidalanır. Ayrıca “DIŞ DUVAR PANELLERİ” , “İÇ DUVAR PANELLERİ”ne dış taraftan akıllı şapkalı ve paslanmaz vidalarla sabitlenecir. (Her duvar paneli için 3 
adet.) 

- KALINLIK    : 1 mm. 
- İÇ KULAK GENİŞLİĞİ  : 48 mm.  
- KANAL GENİŞLİĞİ   : 150 mm. dış duvarlar için, 100 mm. iç duvarlar için 
- DIŞ KULAK GENİŞLİĞİ  : 48 mm. 



U TİPİ KİRİŞ

- İç ve dış duvar panellerinin üzerine akıllı vidalarla sabitllenir. 

- KALINLIK    : 1 mm. 
- İÇ KULAK GENİŞLİĞİ  : 48 mm.  
- KANAL GENİŞLİĞİ   : 150 mm. dış duvarlar için, 100 mm. iç duvarlar için 
- DIŞ KULAK GENİŞLİĞİ  : 48 mm. 

ÇATI KENARLARI

- Çatı panellerinin yan kenarları “U TİPİ BOYALI METAL” le kaplanır.  
- Çatının üzerinden ve altından vidalanır. 

- KALINLIK    : 0.50 mm. 
- ÜST KULAK    : 50 mm.  
- KANAL GENİŞLİĞİ   : 150 mm. (Ters T harfi şeklinde) 
- ALT KULAK    : 50 mm. 
- RENK    : BEYAZ YA DA ANTRASİT

DIŞ KÖŞE SÖVELERİ  
(SÜTUN)

“BOYALI METAL” “L” şeklinde bükülecek ve “Dış Duvar Panelleri”’nin köşe birleşimlerine vidalanacaktır. 

- KALINLIK    : 0.50 mm. 
- TEK YÜZ GENİŞLİĞİ  : 250 mm. (2 adet ek bükümlü) 
- TOPLAM “L” GENİŞLİĞİ  : 500 mm. (250 mm. + 250 mm.) 
- RENK    : BEYAZ YA DA ANTRASİT

ÇATI PANELLERİ ALIN 
KAPLAMASI

- Çatı alınları “Z TİPİ BOYALI METAI” le kaplanır. 
- Çatının üzerinden ve altından vidalanır. 

- KALINLIK   : 0.50 mm. 
- ÜST KULAK   : 50 mm.  
- ALIN GENİŞLİĞİ  : 150 mm. 
- ALT KULAK   : 50 mm. 
- RENK   : BEYAZ YA DA ANTRASİT

DIŞ CEPHE
- “Ahşap Desenli Fibercement Cephe Kaplama Panelleri” dış duvar panellerinin üzerine yalıbaskı şeklinde vidalanır. (8 mm. Kalınlık X 200 mm X 2.500 mm.) 
- Cephe panelleri müşterinin istediği renkte boyanır.

İÇ CEPHE 
(ODALARDA)

- Duvarlara 12.5 mm. Kalınlığındaki beyaz alçıpan kaplanır. 
- Alçıpan birleşim yerlerine derz bandı çekilir sonra zımparalanır. 
- Tek kat saten alçı sıyırma uygulaması yapılır ve boşluklar doldurulur. 
- 2 kat iç cephe boyası uygulanır.

TAVANLAR

- Tavanlar profille birlikte beyaz alçıpan kaplanır. 
- Alçıpan birleşim yerlerine derz bandı çekilir sonra zımparalanır. 
- Tek kat saten alçı sıyırma uygulaması yapılır ve boşluklar doldurulur. 
- 2 kat iç cephe boyası uygulanır.

İÇ KAPILAR
- Panel kurulumlarından sonra kapı boşlukları yerinde projesine göre kesilir 
- Oluşan boşluğun her iki tarafına ve üstüne U Tipi galvaniz profiller vidalanır ve böylece kapı kasası oluşturulur.  
- Amerikan pres panel kapı alçıpan imalatından sonra monte edilir.

ANA GİRİŞ KAPISI
- Panel kurulumlarından sonra kapı boşlukları yerinde projesine göre kesilir 
- Oluşan boşluğun her iki tarafına ve üstüne U Tipi galvaniz profiller vidalanır ve böylece kapı kasası oluşturulur.  
- Çelik kapı cephe ve alçıpan imalatından sonra monte edilir.

PENCERELER

- Panel kurulumlarından sonra pencere boşlukları yerinde kesilir. 
- Oluşan boşluğun 4 tarafına U Tipi galvaniz profiller vidalanır ve pencere kasası oluşturulur. 
- FIRATPEN ya da muadili 70’lık seri PVC pencereler kasaya vidalanır. 
- Pencere ölçüleri 1.10 x 1.20 mt.’dir. 
- Banyo-WC’ler 60X40 vasistas açılımlıdır. 
- Camlar 4 + 12 + 4 çift camdır.

ZEMİN KAPLAMALARI

ODALARDA 
- Laminant parke şiltesi zemin üzerine serilir. 
- 8 mm. X 191 mm. X 1.200 mm. AGT ™ marka ahşap desenli ekonomik seri laminant parke kaplanır. 
- Laminantla takım süpürgelikler iç duvar kenarlarına monte edilir. 

BANYO-WC 
- Seramik uygulaması yapılır.

BANYO ve WC DUVAR 
KAPLAMALARI

- Alçıpan duvar profilleri, duvar panellerinin üzerine vidalanır. 
- Sıhhi tesisat boruları geçirilir. 
- Su yalıtımlı yeşil alçıpan profillerin üzerine vidalanır. 
- Banyo duvar fayansları uygulanır.

SIHHİ ve MEKANİK 
TESİSAT

- Bina içerisindeki tüm borular döşenmektedir. Tesisat bina içini kapsamaktadır. 
- Tesisat bina dışına 50 cm. kadar çıkarılır. 
- Temiz su ve kanalizasyon bağlantıları yapılmaz. 
- Bütün borular projesine göre döşenecektir. 
- Bütün borular TSE sertifikasına sahip olacaktır.

BİNA İÇİ MERDİVEN - Bina içi merdiven ahşap olacaktır.



VİTRİFİYELER

- KLOZET TAKIMI  : KALE ™ Idea Serisi ya da SEREL ™ ya da muadili klozet takımı banyoda konulacak ve giderleri bağlanacaktır.. 
- LAVABO   : ECE ™ ya da TURKUAZ ™ ya da muadili ayaklı lavabo banyoya konulacak ve giderleri bağlanacaktır. 
- DUŞAKABİN  : DURUL ™ ya da MAGNA ™ ya da muadili duşakabin banyoya monte edilecek ve giderleri bağlanacaktır. 
- BANYO DOLABI  : ORKA ™ ya da KAREN ™ ya da muadili banyo dolabı duvara monte edilecektir.  
- LAVABO MUSLUĞU : GPD ™ ya da ATCO ™ ya da muadili lavabo musluğu lavaboya monte edilecektir. 
- DUŞ BAŞLIĞI  : GPD ™ ya da ATCO ™ ya da muadili duş başlığı duşakabin içerisine monte edilecektir.

ELEKTRİK TESİSATI

- Bina içerisindeki tüm kablolar çekilmektedir. Tesisat bina içini kapsamaktadır. 
- DAĞITIM PANOSU    : VİKO ™ ya da MAKEL ™ dağıtım panosu duvara monte edilecektir. Dağıtım panosunda; 
Anahtarlı otomatik sigorta 
Kaçak akım koruma anahtarı 
Akım anahtarı 
Linyeler için tek fazlı anahtarlı otomatik sigorta bulanacaktır. 
- SORTİLER   :   : Linyeler ve priz sortiler 3 x 2.5 NYM, Aydınlatma sortiler 3 x 1.5 NYM ÖZNUR ™ ya da muadili kablolardan olacaktır. 
- TOPRAKLAMA    : Bina temelde galvaniz topraklama levhaları ile topraklanır. Elektrik sistemi topraklamasında bakır kaplamalı çelik topraklama 
kazıkları ve bakır kablolar kullanılmaktadır.  
- AYDINLATMA ARMATÜRLERİ  : Aydınlatma armatürleri konulmayacaktır. 
- ANAHTAR ve PRİZLER   : Vİ-KO ™ ya da muadili topraklı prizler kullanılacaktır. Komütatörler METESAN ™ ya da muadili olacaktır.

KURULUM ve 
MONTAJ

Bütün imalat kalemlerinin montaj ve kurulumu ekiplerimiz tarafından yapılacaktır.

ŞEHİR DIŞI 
KONAKLAMA

Firma kurulum ekiplerimizin Antalya şehir merkezi dışı ve şehir dışındaki şantiyelerde kalacak yer, yemek vb. konaklama masrafları işverene aittir.

NAKLİYE Panel ev malzemelerinin şehir dışı nakliye masrafları işverene aittir.

https://www.youtube.com/channel/UCsh2Sna6qF-0zZPWDg8K4HA

https://www.facebook.com/YapiPANSIP


