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EKONOMİK
HIZLI
SAĞLAM
HAFİF
SES ve ISI YALITIMLI
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ECONOMIC
FAST
STRONG
LIGHT
SOUND & HEAT ISOLATED

Misyonumuz

Taç İzolasyon olarak güçlü AR-GE altyapısı
kurmak sureti ile ürün kalitesi ve ürün
yelpazesini arttırmak üzere yaptığı yatırımlar
sayesinde sektöründe ilk ve tek firma olma
yolunda ilerlemek ve müşterilerine sürekli
en iyi hizmeti sunmaktır.

Our mission

Establishing a strong R & D infrastructure
in order to increase product quality and
product range in the industry thanks to its
investments to advance towards becoming
the first and only company to offer the best
service to customers continuously.

Hakkımızda

Taç İzolasyon Ltd.Şti. nin Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği tescilli markası olan Duvarmatik®; Alçı Levha &
Fibercement Hazır Panel Duvar ile Ses, Isı ve Yangın yalıtım levhalarını benzersiz ve patentli tasarımı, son derece
etkin ISI, SES ve YANGIN yalıtım kabiliyetlerine sahip olarak, 2010 yılından itibaren Ankara Başkent Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki modern tesislerimizde üretilmektedir.
Duvarmatik®, yapılarda iç ve dış duvarları dünya çapında inceleyerek, tüketici beklentilerini tam olarak
karşılayabilen bir duvar hayal ederek işe başlamıştır.
Sınıfının en iyi ISI, SES ve YANGIN yalıtım kabiliyetine sahip, ekonomik, seri üretilen,çok hızlı montaj yapılabilen,
yapının yükünü hafifleten, deprem sırasında yüksek kabiliyet gösterebilen yapı iç ve dış duvarları tasarlamıştır.
Dünya da bir ilk olmak üzere, bu üstün niteliklerin tamamını bünyesinde barındıran tasarımımız, Türk Patent
Enstitüsü tarafından BULUŞ kategorisinde belgelendirilmiştir.
Duvarmatik® üretim süreci ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olup, ISI, SES ve YANGIN dayanımları
konusunda ülkemizin seçkin üniversiteleri tarafından yapılan test sonuçlarına sahiptir.
CE belgesine sahip Duvarmatik®, TSE tarafından hem marka tesciline hem de ürün patentine sahiptir.

About us

Duvarmatik®, studies building indoor and exterrior walls globally and imagine to produce a wall that fully
satisfies customers’ expectations. Now, Duvarmatik® enjoys the pride of introducing tomorrow’s quality with
unique design, very efficient SOUND and HEAT ISOLATION features as well as mass produced ready wall panels
developed as a result of intensive R&D works carried out since 2010.
Duvarmatik® has been certified by the Turkish Patent Institute at INVENTION category.
Duvarmatik® manufacturing process has ISO 9001:2008 Quality Management System Certificate, Heat,
sound and fire resistance tests are conducted by prestigious universities in the country. Duvarmatik ® have CE
certificate, has the patent and trademark registration from Turkish Patent Institute as well.

Vizyonumuz
●
●
●
●

Müşteri odaklı olmak ve en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayacak hizmet alt yapısını oluşturmak.
Ürünlerinin ülkemizde ve yurt dışında yaygınlaşmasını sağlamak.
Üretimde ve dağıtımda, kalite, hız, istikrar ve güvenilirliği sağlamak
İstikrarlı, verimli ve kârlı büyüme elde etmek, Türk ekonomisine katkıda bulunmak ve sektörün
gelişimine örnek olmak
● Çalışanlara iyi ki Duvarmatik® var dedirtecek insan kaynakları yönetimi politikalarını izlemek, eğitimlerle
personel verimliliğini ve iletişim becerisini üst düzeye çıkarmak, teknolojik gelişimleri takip etmek ve
uygulamak.

Our Vision

● Customer focused service to ensure customer satisfaction at the highest level and to create the
infrastructure.
● To ensure that products are widespread in our country and abroad.
● To ensure the reliability of production and distribution; quality, speed and stability.
● To achieve Stable, efficient and profitable growth in Turkish economy and to be an example to the sector.
● To follow a perfect human resource management policies and communication skills training to maximize
staff productivity.
www.duvarmatik.com

Neden Duvarmatik?
Ekonomiktir l Economic
- Duvarmatik ürünleri seri üretilmeleri neticesinde zaten
oldukça düşük maliyetlidir.
- Diğer taraftan, maliyetler hesaplanırken sadece malzeme
maliyetlerinin dikkate alınması yanıltıcı sonuçlar
vermektedir. Uygulama hızı, işçilik maliyetleri, projede
hafif duvar hedefleyerek karkas beton yapı maliyeti,
şantiyenin erken bitmesi, inşaatın erken teslimi, son
derece etkin ses ve ısı izolasyonlu duvarlara sahip
olmanın projeye kattığı değer, sorunsuz bir yüzey eldesi ile
kaplamalardaki müthiş görselliğe sahip olmanın bedelleri
de hesaplandığın da, duvarmatik açık ara maliyetleri
düşürmektedir.
- Duvarmatik, diğer duvarlara göre ses ve ısı yalıtım
kabiliyetleri çok daha iyi olduğundan, daha ince
kullanılarak yer ekonomisi sağlamaktadır.
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- Duvarmatik products are cost efficient as they are mass produced.
- On the other hand, when estimating the cost, considering solely the material cost leads to deceptive results. When
considering application speed, labor cost, frame concrete construction cost while aiming light walls in the project,
early completing of the site, early delivery of the building, the added value to the project coming from highly efficient
sound and heat insulation, obtaining a surface leading to problem free surfaces, it is obvious that Duvarmatik surely
leads lowering of coasts.
- Since Duvarmatik has better sound and heat insulation characteristics thinner elements can be used, leads space
saving.

Kolaj Montaj Sağlar
l
Provides Installation Easiness
- Duvarmatik ürünleri ile oluşturulan duvarlarda, montaj
esnasında elektrik tesisatının kablolarının geçeceği
boruların döşeneceği hazır tesisat kanalları
bulunmaktadır.
- Yapının elektrik tesisatı, bir merkezden (elektrik
sayacından) taban ya da tavan betonu içerisinden
dağıtılmak üzere projelendirilmiş olsun, her iki durumda
da elektrik tesisat altyapısı sorunsuz bir şekilde
uygulanabilmektedir.
- Duvarmatik ürünleri ile şap betonundan öncede
uygulama yapılabilmektedir.
- In walls made by using Duvarmatik products readily-prepared guides are available to lay electric cables and sanitary
piping.
- For cases where the electrical installation from the electric meter to the floor is planned to be distributed either
through floor or ceiling concrete slab, the electric installation can be applied without encountering any infrastructure
problems.
- Application before screed coat is possible with Duvarmatik products.

Why Duvarmatik?
Hızlıdır l Fast
- Diğer duvar uygulamalarından çok daha hızlı monte
edilebilmektedir. Uygulama yerine göre değişmekle birlikte, bir
ekip günde 200 mt² ortalama duvar monte edilebilir.
- Her bir panel, 60 cm eninde ve kat yüksekliği kadar (max. 320
cm) tek parçadır.
- Diğer duvar uygulamalarında var olan kuruma süresi bekleme
zorunluluğu yoktur.
- Diğer bir ekip, montajı biten kısımları boyamaya ya da kaplamaya
başlayabilir.
- Özel uygulama teknikleri sayesinde, daha yüksek (örneğin 10mt)
satıhlarda da uygulama süreleri bu seviyelerde olmaktadır.
- Can be assembled much quicker compared to the other wall
applications. Even depends to the nature of application, an
assembly team can assemble daily average 200m² wall.
- Each panel has 60 cm width and consists of single piece
(maximum 320cm) up to the floor height.
- Dry up waiting time, a usual practice in other wall applications, is
not required.
- As soon as it is assembled another team can start painting or
coating.
- Through special application technics higher surfaces (example 10
meters) can be carried out at the same periods.

Çok Amaçlıdır l Multi-Purpose
- Mevcut diğer duvar uygulamalarının hiçbirinin (özel bir kaplama
yapılmaz ise) standart kabiliyetleri, hem ses hem de ısı izolasyonu
sağlayamamaktadır.
- Duvarmatik ürünleri, ses yalıtımının özellikle istendiği yerlerde
(hastaneler, konferans salonları,toplantı odaları, derslikler,
laboratuarlar, düğün salonları, sinemalar, otel odaları, iş yerleri
vb.) eşsiz kabiliyetleri ile son derece ideal ürünlerdir.
- Duvarmatik, istenmeyen seslerin (gürültü), insan sağlığına
olumsuz etkilerini ortadan kaldırması ile insanlığın yaşam
konforunu da üst seviyelere taşımaktadır.
- Diğer duvar uygulamalarında, ses ya da ısı kabiliyetli olarak
uygulanır ve diğer kabiliyet (ses ya da ısı izolasyonu) sonradan
farklı bir konstrüksiyon ile mevcut duvara tatbik edilir. Bu
durumda ise, işçilik maliyeti ve uygulama
süresi artar.
- Ses ve ısı izolasyon kabiliyetli olması için, günümüzde alçı
paneller arasına taş yünü konulması ve metal profiller ile karkas
iskeleti oluşturulan bölme duvarlarda karşılaşılan en belirgin
olumsuzluk, bu tür duvarların esnekliğinin yüksek oluşu nedeni
ile özellikle birleşim yerlerinde oluşan çatlaklardır. Duvarmatik
ürünleri ile oluşturulan duvarlarda bu sıkıntı ortadan
kalkmaktadır.
- Yine bu tarz yöntemle oluşturulan duvarlardaki olumsuzluklardan
bir diğeri de, bu duvarların darbe türündeki seslerde (titreşim ve
tını) izolasyonunun zayıf olmasıdır. Duvarmatik ürünleri ile
oluşturulan duvarlarda (tam dolgulu yapıları ile) bu olumsuzluk
bertaraf edilmiştir.

- Unless a special coating is applied none of the other wall
applications’ standard features can give both sound and heat i
nsulation at the same time,
- Duvarmatik products are ideal with their incomparable abilities,
in places where sound insulation, like hospitals, conference
rooms, meeting rooms, classrooms, laboratories, weddings halls,
cinemas, hotel rooms, business places, etc., is specifically
required.
- Duvarmatik increases the level of human living comfort by
eliminating the adverse effects of unwanted sounds like noises to
the human health.
- In other wall applications, either sound or heat insulation
capacityis applied, and the remaining feature (sound or
heat insulation) is later applied to the wall by means of another
construction process. This leads higher labor cost and application
time.
- Today; plaster walls, in order to have both sound and heat
insulation, rock wool is inserted between plaster panels, and
consequently the biggest problem experienced on the bulkhead
walls with metal profile frames, is cracks occurred on the joints in
special of these elements due to the high flexible structure
of these elements. Duvarmatic products eliminate this problem
experienced on the walls.
- Further, one other problem occurs on walls made with similar
methods is the insulation characteristic of such walls against
impact type sounds (vibration and resonance) is relatively weak.
In walls made with Duvarmatic products, thanks to their full fill
structure, this problem is avoided.

www.duvarmatik.com
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Neden Duvarmatik?
Profesyonel Bir Uygulamadır
Is a Professional Application
- Duvarmatik fabrikasyon üretildiğinden,
duvarın her bir noktası aynı ölçü ve
homojen yapıya sahiptir.
- Hatalı montaja izin vermeyen yapısı ile
duvarın her bir noktasında aynı kalite
mevcuttur.
- Isı ve ses izolasyonu, her bir nokta için eşit
düzeydedir.
- Since Duvarmatik is a factory production,
every single point of the wall has the same
dimensions as well as a uniform structure.
- Through its structure avoiding incorrect
installation, ensures the same quality in
every point of the wall.
- Heat and insulation features are in the
same level at every point.
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Depremde İnsan Hayatını Korur
Saves Human Lives in an Earthquake
- Diğer duvarların (tuğla, briket v.b.) m² ağırlıkları, kullanıldıkları
malzeme ve uygulandıkları mahale göre değişmekle birlikte
100-200 kg aralığında olmaktadır. Ve bu duvarların deprem
karşısında davranışları, ya yığın biçiminde yıkılma ya da insanlara
zarar verecek ölçeklerde parçalar şeklinde koparak düşme
şeklinde olmaktadır Her iki durumda da, insan hayatı için tehlike
oluşturmaktadır.
- Duvarmatik ürünleri ile oluşturulan duvarlarda, yığılarak yıkılma
ya da parça kopması söz konusu olmamaktadır.
- Ayrıca, yapının tamamen yıkılması durumunda ise, bütüncül
yapıları ile kısmen kırılsa dahi, insanlar için yaşam mahalleri teşkil
edebilmektedir.
-

Weights of other walls depending to the basic materials
(brick, briquette etc.) and location vary. Generally the weight
varies between 100-200 kg. The behavior of these type walls
before an earthquake occurs more like collapsing as a block
or breaking off and dropping pieces causing damages to
humans and in either case presents a risk to human life.
In such wails made by using Duvarmatik products collapsing

or breaking off and dropping pieces are not in question,
- Further in cases where the building is collapsed completely, thanks to their integrating structure, even if partly
breakdown, they can form living areas for humans.

Why Duvarmatik?
Hafiftir l Light
- Diğer duvarların (tuğla, briket v.b.) mt² ağırlıkları, kullanıldıkları
malzeme ve uygulandıkları mahale göre değişmekle birlikte
100-200 kg aralığında olmaktadır.
- Duvarmatik ürünleri ile oluşturulan duvarların mt² ağırlıkları
ise, 22-40 kg aralığındadır. Böylece binanın yükü (bina
büyüklüğüne ve kat sayısına göre değişiklik gösterecektir.)
azalmakta ve %15 (ortalama değer) gibi bir oranda beton
karkas maliyeti düşmektedir.
- Weights of other walls depending to the basic materials (brick,
briquette etc.) and location vary. Generally the weight varies
between 100-200 kg.
- Average weights of walls made of Duvarmatik products are
between 22-40 kg.
- Therefore the load of the building, varies according to its size and height, decreases and cost concrete and skeleton
- of the building decreases as well average 15%.

Estetiktir l Aesthetic
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- Montajı bittiğinde, saten
alçı kaplamaya hazır son
derece düzgün bir yüzeye
sahip olmaktadır.
- Saten alçı uygulamasından
sonra oluşan pürüzsüz
yüzey, boyandığında (ya da
kaplandığında) karşımıza
masal dünyalarından bir
kesit sunar.
- When the installation is
ended, it has already a very
smooth surface ready to be
coated by satin
plasterboard.
- After satin plasterboard
application the resulting
smooth surface, when
painted or coated, presents
us a sip from the fairies
world.

www.duvarmatik.com

Duvar Panelleri

Wall Panels

Duvarmatik® Duvar Panelleri; Dış katmanlarında Alçı
Lehva, Fibercement ya da Dragonboard, iç katman
(dolgu malzemesi) olarak ise işlenmiş EPS ya da
dilimlenerek dış katmanlara dikey yapıştırılmış Taşyünü
kullanılan ve patentli bir teknik ile üretilen iç/dış cephe
duvarlarıdır.

Duvarmatik ® wall panels are patented exterior /
interior walls. The external layers can be Gypsum
Board, Fibercement or Dragonboard and the inner
layers (filling material) can be EPS or Rock Wool. The
Rock Wool strength is increased following special
processes where fibers are laminated vertically to the
outside layers, Rock wool, when used directly inside
the panel without having other special layers is highly
sound insulating featured material as well. Duvarmatic,
further by utilizing very special sound insulating
materials inside these panels through its exclusive
design, derived panel walls capable of very high sound
insulation.

Yüksek ses ve ısı yalıtım kabiliyeti, çok hızlı ve kolay
montaj edilebilmesi, hafifliği, deprem esnasında insan
hayatına olumlu katkısı, enerji tüketimini minimum
seviyelere indirmesi, daha ince kullanılması nedeni
ile faydalı alan kazandırması gibi son derece etkili
özelliklere sahiptir.
Bünyesinde kullanılan malzemelerin tamamı insan
sağlığına zarar vermeyen malzemelerdir.

Duvarmatik is highly effective because of High
sound and heat insulation capability, quick and easy
installation, light weight, the positive contribution of
human life during an earthquake, the minimum levels
of energy consumption.

Panel içerisinde hazır bulunan elektrik tesisat
boşlukları kullanılarak sorunsuz ve ekstra işlem
gerekmeksizin elektrik tesisatı döşenebilmektedir.

All materials used in the materials that do not harm
human health.

Panellerimizin standart en ölçüsü 60cm, yüksekliği
proje boyu kadar (max.320cm) ve kalınlıkları 6cm20cm aralığındadır.
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DUVAR MODELLERİ
● EPS Dolgulu Duvar Panelleri
● TAŞYÜNÜ Dolgulu Duvar Panelleri
● Yangın Geciktirici Duvar Panelleri
● Dış Cephe Duvarı
DUVAR TİPLERİ
Standart Panel : Standart ebatlı (60cm en x proje boyu
x proje kalınlığı), lamba-zıvana geçmeye sahip panel.

The electrical cable channels can be placed into Wall
Panel upon your request.
Boards for the size of the standard 60cm, height up to
the project size (max.320cm) and the thickness 6cm20cm range.

WALL TYPES
● EPS-Filled Wall Panels
● ROCKWOOL Filled Wall Panels
● Fire Retardant Wall Panels
● Exterior wall
PANEL SPECIFICATIONS
Standard Panel: Standard size (width x 60cm height x
project, the thickness of the project)

Standart Başlangıç Paneli : 20-30-60cm en x proje
boyu x proje kalınlığı ebatlarında, her iki tarafı da dişi
olan panel. Her bir duvar bloğunun başlangıcında
kullanılır.

Default Startup Panel: 20-30-60cm width x length x
Project thickness dimension of the project, both sides
of the panel are female. Is used at the beginning of
each block.

Kapı Lentosu : 80-90-100cm en x projeye özgü
yükseklik x proje kalınlığı ebatlarında, her iki tarafı da
erkek geçmeye sahip panel.

Door lintel: 80-90-100cm height x width x projectspecific dimensions of the thickness of the project,
both sides of the panel with the male pass.

Kapı Başlangıç Paneli : 15cm en x proje boyu x proje
kalınlığı ebatlarında, her iki tarafı da dişi olan panel.
Kapı kasasının montajı için kullanılır.

Doors Start Panel: 15cm width x length x Project
thickness dimension of the project, both sides of the
panel are female. Used for the installation of door
frame.

Pencere Alt-Üst Lentoları : Proje bazında
değerlendirilir.

Bottom-Up Window Lintels: Evaluated on the basis of
the project.

Duvarmatik Duvar panellerinin bina kaba inşaatına
başlamadan kullanılmasına karar verilmesi
durumunda, panellerin diğer duvar uygulamarına
göre ortalama m2 de % 253 daha hafif olmasından
dolayı, bina karkas maliyetide bina büyüklüğüne
bağlı olarak ortalama %8 - %20 oranında maliyet
avantajı sağlamaktadır.

Duvarmatik Duvar Paneli piyasada kabul
görmüş duvar oluşturmada kullanılan ürünler
ile karşılaştırıldığında ortalama %10’luk fiyat
avantajının yanında %253 daha hafif,

If you decided to use Duvarmatik wall panels before
starting the construction of the building case,
Duvarmatik Walls is 253% per m2 lighter than the
other types of walls, so the building cost is less than
the average of 8% to %20 depending on the size of
the building.

Duvarmatik Wall Panel has a price advantage of
10%, 253% more light, has 270% sound

%270 daha fazla ses ve ısı yalıtım
kabiliyetine sahip ve 8 kat daha hızlı
monte edilebilmektedir.

and heat insulation capability and 8
times faster installed than the other
wall types.
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EPS Dolgulu Duvar Panelleri
Isı yalıtım kabiliyeti için dolgu malzemesi olarak EPS, dış katmanlar olarak ALÇI LEHVA (Yeşil, Kırmızı, Bordo) ya da
FIBERCEMENT kullanılarak üretilen montaja hazır İç / Dış cephe duvarlarıdır. EPS içerisindeki boşluklar, özel olarak
tasarlanmış olup, elektrik tesisat altyapısını oluşturmanın yanında, duvarın ses yalıtım kaabiliyetini de daha yukarılara
taşımaktadır. Hafifliği, son derece hızlı montaj edilebilmesi, ses ve ısı yalıtımını aynı anda sağlayabilmesi ve esnemeyen
yapısı (montaj sonrasında tüm duvar satıhı bir bütün haline gelmektedir) ile yapılarda yoğun olarak tercih edilmektedir.
Her bir panelin, hem zemine hem de tavana özel montaj elemanları vasıtası ile sabitlenmesi, EPS dolgulu duvarı
son derece mukavim hale getirmektedir. Bu sayede EPS Dolgulu Duvarlar, yük taşıma konusunda , bilinen ve halen
kullanımda olan diğer tüm iç bölme duvarları kadar (hatta daha yüksek) yük taşıyabilmektedirler.
Dış katman alçı levhanın yerine, yeşil, kırmızı ve bordo alçı lehva ya da fibercement kullanılarak, ıslak hacimler ve diğer
ihtiyaçlar için de farklı çözümlere ulaşılmaktadır.
Montaj da ise Duvarmatik özel slikon macun kullanılarak uzun yıllar çatlamadan birleşim yerleri korunabilmektedir. Ayrıca
file bandına da ihtiyaç duyulmamaktadır.
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Standart duvar kalınlığımız 10cm olup, talep edilmesi halinde 6cm ile 20cm arasında üretilebilmektedir.
Standart duvar eni 60cm’dir.
Başlangıç duvarları 20-30-60 cm dir.
Kapı/pencere Lento üretimi fiyat farklı olarak üretilir.
Standart duvar uzunluğu 250cm’dir. Proje bazında 150cm ile 320cm arasında özel boy üretilebilmektedir.
Çelik karkas sistemi ve üst üste eklemek sureti ile 15m’ye kadar duvar montajı yapılabilmektedir.
Alçı Lehva Kalınlığı 18 mm olup, EPS duvarlarda min. 9.5mm, Fibercement ve Dragonboard kullanımı ise min. 8mm
kalınlıkda olabilmektedir.
● Panellerin ortalama kalınlık tolorensı : +- 1mm ‘dir.
● Duvarlarda Kablo kanalı açılabilmekte ve bu boşluklara üretim esnasında PVC kanal yerleştirilebilmektedir. Kablo
kanal sayısı siparişte belirtilmeli ve fabrikadan teyit alınmalıdır.

EPS Filled Wall Panels
EPS as a filling material for heat insulation capability, the outer layers GYPSUM BOARD (Green, Red, Burgundy)
or Fibercement produced using the ready to install interior / exterior walls. Light weight, can be extremely fast
installation, at the same time provide sound and heat insulation and rigid structure (after installation as a whole
is the entire wall surface) is preferred in the structures.
Each panel secured to the floor and the ceiling by means of special mounting elements, EPS filled wall makes
it extremely resistant. In this way, EPS Filled walls, load-bearing on the well-known and is still in use until all
internal partition walls (or even higher) can carry the load.
Instead of the outer layer of Gypsum Board; green, red or burgundy board or fibercement plaster will be used for
different solutions for wet areas and other necessities.
By using Duvarmatik special silicone sealant, joints may be retained for many years without cracking. In
addition, no need for the mesh band.
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Standard wall thickness is 10 cm. Between 6cm and 20cm can be produced upon request.
Standard wall width is 60cm.
Door / window lintel is produced in different production price rates
Standard wall length is 250cm. From 150cm up to 320cm special size can be produced on the basis of the
project. Using steel frame system and add on top of wall, we can reach to 15 m length.
Gypsum Plate thickness is 18 mm. The minimum thickness could be 9.5mm for EPS and minimum 15mm for
Rock wool. Fibercement and Dragonboard thickness can be at least 8 mm.
The density can be (80-150 kg/m3) for Rockwool and (16-24 kg/m3) for EPS.
Rock wool fibers are cut specially and glued to the panel vertically.
Average thickness of panels tolerance: + - 1 mm, respectively.
The walls may become the conduit and PVC conduit be placed in this space during the production process.
The number of channels must be specified when ordering cable and the factory must be confirmed. (Not Included
in prices)
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TAŞYÜNÜ Dolgulu Duvar Panelleri
Isı yalıtım kabiliyeti için dolgu malzemesi olarak TAŞYÜNÜ, dış katmanlar olarak ALÇI LEHVA (Yeşil, Kırmızı, Bordo) ya da
FIBERCEMENT kullanılarak üretilen montaja hazır İç / Dış cephe duvarlarıdır. TAŞYÜNÜ’nün ses yalıtım kaabiliyetine,
özel olarak tasarlanmış TAŞYÜNÜ içerisindeki elektrik tesisat altyapısını sağlayan boşluklar da eklendiğinde, ses yalıtım
kaabiliyeti daha da yukarılara çıkmaktadır.
Yanmazlık özelliği, hafifliği, son derece hızlı montaj edilebilmesi, ses ve ısı yalıtımını aynı anda sağlayabilmesi ve
esnemeyen yapısı (montaj sonrasında tüm duvar satıhı bir bütün haline gelmektedir) ile yapılarda yoğun olarak tercih
edilmektedir. TAŞYÜNÜ Dolgulu Duvar Panellerinde, TAŞYÜNÜ lifleri özel olarak kesilip panele dikey yapıştırılmaktadır.
Her bir panelin, hem zemine hem de tavana özel montaj elemanları vasıtası ile sabitlenmesi, TAŞYÜNÜ dolgulu duvarı
son derece mukavim hale getirmektedir. Bu sayede TAŞYÜNÜ Dolgulu Duvarlar, yük taşıma konusunda , bilinen ve halen
kullanımda olan diğer tüm iç bölme duvarları kadar (hatta daha yüksek) yük taşıyabilmektedirler.
Dış katman alçı levhanın yerine, yeşil, kırmızı ve bordo alçı lehva ya da fibercement kullanılarak, ıslak hacimler ve diğer
ihtiyaçlar için de farklı çözümlere ulaşılmaktadır.
Montaj da ise Duvarmatik özel slikon macun kullanılarak uzun yıllar çatlamadan birleşim yerleri korunabilmektedir. Ayrıca
file bandına da ihtiyaç duyulmamaktadır.
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Standart duvar kalınlığımız 10cm olup, talep edilmesi halinde 6cm ile 20cm arasında üretilebilmektedir.
Standart duvar eni 60cm’dir.
Başlangıç duvarları 20-30-60 cm dir.
Kapı/pencere Lento üretimi fiyat farklı olarak üretilir.
Standart duvar uzunluğu 250cm’dir. Proje bazında 150cm ile 320cm arasında özel boy üretilebilmektedir.
Çelik karkas sistemi ve üst üste eklemek sureti ile 15m’ye kadar duvar montajı yapılabilmektedir.
Alçı Lehva Kalınlığı 18 mm olup, Fibercement ve Dragonboard kullanımı ise min. 8mm kalınlıkda olabilmektedir.
Taşyünü (80 – 150 kg m3) ve EPS (16-24 kg/m3) yoğunluklarında olabilmektedir.
Taşyünü dolgulu duvarlarda, Taşyünü lifleri özel olarak kesilip panele dikey yapıştırılmaktadır.
Panellerin ortalama kalınlık tolorensı : +- 1mm ‘dir.
Duvarlarda Kablo kanalı açılabilmekte ve bu boşluklara üretim esnasında PVC kanal yerleştirilebilmektedir.
Kablo kanal sayısı siparişte belirtilmeli ve fabrikadan teyit alınmalıdır.

ROCKWOOL Filled Wall Panels
ROCKWOOL as a filling material for heat and sound insulation capability, the outer layers GYPSUM BOARD (Green,
Red, Burgundy) or Fibercement produced using the ready to install interior / exterior walls. Fireproof, Light weight,
can be extremely fast installation, at the same time provide sound and heat insulation and rigid structure (after
installation as a whole is the entire wall surface) is preferred in the structures.
Rock wool fibers are specially cut and glued to the panel vertically. Each wall panels secured to the floor and the
ceiling by special mounting components and Rock wool filled wall become extremely resistant.
Instead of the outer layer of Gypsum Board; green, red or burgundy board or fibercement plaster will be used for
different solutions for wet areas and other necessities.
By using Duvarmatik special silicone sealant, joints may be retained for many years without cracking. In addition, no
need for the mesh band.
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Standard wall thickness is 10 cm. Between 6cm and 20cm can be produced upon request.
Standard wall width is 60cm.
Door / window lintel is produced in different production price rates
Standard wall length is 250cm. From 150cm up to 320cm special size can be produced on the basis of the
project. Using steel frame system and add on top of wall, we can reach to 15 m length.
Gypsum Plate thickness is 18 mm. The minimum thickness could be 9.5mm for EPS and minimum 15mm for
Rock wool. Fibercement and Dragonboard thickness can be at least 8 mm.
The density can be (80-150 kg/m3) for Rockwool and (16-24 kg/m3) for EPS.
Rock wool fibers are cut specially and glued to the panel vertically.
Average thickness of panels tolerance: + - 1 mm, respectively.
The walls may become the conduit and PVC conduit be placed in this space during the production process.
The number of channels must be specified when ordering cable and the factory must be confirmed.
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YANGIN Geciktirici Duvar Panelleri
8-10mm kalınlığında iki adet Dragonboard arasına, 100 kg/m³ yoğunluğunda duvar paneli için özel üretilmiş
Taşyünü’nün, özel işlemler sonucu liflerinin iç katmanlara dikey olarak yapıştırılması ile oluşur. Birleşimleri lamba-zıvana
geçme olup bu geçmeler metal aksamlarla desteklenmektedir. Hem Taşyünü hem de dragonboard A1 sınıfı yangın
dayanımına sahiptir.
Magnezyum kökenli bir malzeme olan Dragonboard’un, 1000c ye 3 saat dayanım gösterdiği üretici firma tarafından
garanti edilmektedir. Bu özelliği ile metalden daha yüksek bir yangın dayanımı sağlayabilmektedir.

Fire Retardant Wall Panels
100 kg / m³ density Rockwool which specially manufactured for wall panel used as a fitting material between 8-10mm
thickness of Dragonboard. Special procedures is formed by the bonding of Rockwool fibers in the inner layers vertically.
Both Rockwool and dragonboard has fire resistance class A1 .
Dragonboard is a material origin of Magnesium. 1000c resistance to the three-hour show is guaranteed by the
manufacturer. With this feature, supply of metal to a higher fire resistance.
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DIŞ CEPHE Duvarı
Taşyünü dolgulu bölüm ve Mantolama Katmanı EPS dolgulu bölüm olmak üzere İki ana bölümden oluşmaktadır.
Taşyünü dolgulu bölüm; 18mm kalınlığında iki adet alçı lehva arasına, 100 kg/m³ yoğunluğunda duvar paneli için özel
üretilmiş Taşyünü’nün, özel işlemler sonucu liflerinin iç katmanlara dikey olarak yapıştırılması ile oluşur. Panelin, ses
ve ısı yalıtım kabiliyetinin ana unsurunu oluşturur. Mantolama Katmanı olan EPS dolgulu bölüm Isı yalıtım kabiliyetini
arttırmak ve dış mekândaki duvar kısımlarından başka yalıtılması gereken yerlerin de (tabla betonları, kolonlar)
yalıtılabilmesini sağlamak mantığı ile oluşturulmuştur.
Ana gövde, tabla betonu ile sıfır seviyesinde, Mantolama Katmanı olan EPS dolgulu bölüm ise dışa doğru taşkın monte
edilir. Duvarların montajı bittiğinde, tabla betonları ve kolonlar Mantolama Katmanı olan EPS dolgulu bölüm kadar
bir iç derinlikte kalmış olur. Sonra, Mantolama Katmanı olan EPS dolgulu bölümün ayrık bağımsız hali (Dış kaplama
malzemesi), dışarıdan bu boşluklara monte edilerek, binanın tamamının mantolanmış olması sağlanır.
Hafif yapısı, ısı ve ses yalıtım kabiliyeti, hızlı montaj edilmesi gibi son derece değerli artıları ile tüm yapılarda kullanılabilir.
Dış mekân duvar panellerinin, iç taraflarının banyo, wc gibi ıslak mekânlara tekabül eden yerler için, iç tarafları yeşil
alçı lehva ya da fibercement yüzeyli olarak üretilmektedir. Diğer duvar uygulamalarına göre çok daha ince duvar
uygulanabildiğinden kullanım alanı kazandırır.

Exterior Wall
Exterior Wall consists of Rockwool filled part
as a wall layer and EPS filled part as a thermal
insulation layer.
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ROCKWOOL as a filling material for heat and
sound insulation capability, the outer layers
GYPSUM BOARD (Green, Red, Burgundy)
or Fibercement produced using the ready
to install exterior walls. This part creates
the sound and heat insulation capability.
Exterior Thermal Sheathing Layer is already
on the walls exterior layer filled with EPS and
Fibercement to isolate the parts of the other
places as well (table concrete, columns).
The main body mounted with zero at the
level of the concrete table, EPS filled Thermal
Insulation Layer is mounted on the outward
flood. When the installation of the exterior
walls finished, screed concrete and columns
are in an inner depth of the EPS filled Thermal
Insulation Layer. Then, use Heat Insulation
Boards mounted on the outside of this space
and the entire building is guaranteed to be
jacketed.
Such as lightweight structure, thermal and
acoustic insulation ability, fast assembly
abilities and extremely valuable pluses, Exterior
walls can be used in all buildings. Exterior wall
panels interior sides can be produced as Green
Gypsum Board or Fiberecement upon request.
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Yalıtım Levhaları
Mevcut bir bölme yada duvarda; ses, ısı yada yangın dayanım kabiliyetini yükseltmek için kullanılabilecek ürünlerdir. İç
cephe ve dış cephede kullanılabilecek farklı modellere sahiptir.
> ISI Yalıtım Lehvaları
> SES Yalıtımı Lehvaları
> YANGIN Yalıtımı Lehvaları

Insulation Boards
Insulation boards are used for an existing partition or wall to upgrade the capability of sound, heat or fire resistance. The
boards can be Interior or exterior.
> HEAT Insulation Boards
> SOUND Insulation Boards
> FIRE Insulation Boards
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ISI Yalıtım Levhaları
18mm Alçı levha veya 8mm Fibercement üzerine 30-70mm EPS veya Taşyünü’nün yapıştırılması ile oluşturulan
levhalardır. Alçı Lehva kullanılan levhalar iç cephede, Fibercement kullanılan levhalar dış cephede kullanılır. Taşyünü
lifleri özel olarak kesilerek plakalara dik yapıştırılmaktadır. Yatay yapıştırılması da mümkündür. 60cm en*250cm boy*3888mm kalınlığa sahiptir.
Levhalar, montaj biçimine göre Düz, Binili yada her iki baştan boşluklu olarak üretilebilir. Var olan bir duvarın bir veya iki
tarafına yapıştırılmak ve/veya sabitlenmek sureti ile tatbik edilir.
Birleşim yerleri Duvarmatik Derz Macunu ile doldurularak satıh, saten alçı veya beton sıvaya hazır hale getirilir.

HEAT Insulation Boards
30-70mm EPS or Rockwool paste on 18mm Gypsum plasterboard or 8mm Fibercement Board. Gypsum boards used for
interrior walls and Fibercement boards are used for exterior walls. Rockwool fibers cut and glued vertically to the boards.
Horizontal paste is also possible. The Boards has 60cm width and 250cm length and a thickness of 38-88mm. The
higher lengths are possible.
Boards can be produced according to the type of installation. Installed by pasting on one or both sides of a wall.
By using Duvarmatik special silicone sealant, joints may be retained for many years without cracking. In addition, no
need for the mesh band.
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SES Yalıtım Levhaları
Duvarmatik Ses Yalıtım Lehvaları ile istediğiniz ses yalıtım değerlerine çok hızlı ulaşabilirsiniz. 9,5 mm / 12,5 mm
/ 15 mm ya da 18mm Alçı levha üzerine 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm özel Ses Yalıtım Malzemesi’nin
yapıştırılması ile oluşturulan iç cephe levhalarıdır.
60cm en x İstenilen proje boyunda yüksekliğe ve 13,5 mm / 26 mm arasında kalınlığa sahiptir. 3000Hz ortalama
frekansta yaklaşık 40 db / 60 db ses yutumu sağlayabilmektedir. Var olan bir duvarın her iki tarafına yapıştırılmak ve/
veya sabitlenmek sureti ile tatbik edilir.
Birleşim yerleri Duvarmatik Derz Macunu ile doldurularak satıh saten alçıya ya da duvar kağıdı uygulamasına hazır hale
getirilir.

SOUND Insulation Boards
You can reach the desired sound insulation values very

quickly by using Duvarmatik Sound Insulation boards. 9.5 mm /
12.5 mm / 15 mm or 18 mm gypsum board used with 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm special bonding material
to cerate Duvarmatik Sound Insulation board.
60cm width x desired height and 13.5 mm / 26 mm thickness up to the project. The average frequency of 3000Hz
approximately 40 db / 60 db sound insulation can provide. The boards glued on both sides of a wall
By using Duvarmatik special silicone sealant, joints may be retained for many years without cracking. In addition, no
need for the mesh band..
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YANGIN Yalıtım Levhaları
8mm DRAGONBOARD üzerine 20-50mm Taşyünü’nün yapıştırılması ile oluşturulan levhalardır. Taşyünü lifleri özel olarak
kesilerek plakalara dik yapıştırılmaktadır. Yatay yapıştırılması da mümkündür. 60cm en*250cm boy*30-60mm kalınlığa
sahiptir.
Levhalar, montaj biçimine göre Düz, Binili yada her iki baştan boşluklu olarak üretilebilir. Var olan bir duvarın bir veya iki
tarafına yapıştırılmak ve sabitlenmek sureti ile tatbik edilir.
Birleşim yerleri Duvarmatik Derz Macunu ile doldurularak satıh, saten alçı veya beton sıvaya hazır hale getirilir.

FIRE Insulation Boards
8mm DRAGONBOARD used with 20-50mm Rockwool to create Fire Isnulation Boards. Rockwool fibers cut and glued
vertically to the boards. Horizontal paste is also possible. The Boards has 60cm width and 250cm length and a thickness
of 38-88mm. The higher lengths are possible.
Boards can be produced according to the type of installation. Installed by pasting on one or both sides of a wall.
By using Duvarmatik special silicone sealant, joints may be retained for many years without cracking. In addition, no
need for the mesh band.
19
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Tamamlayıcı Ürünler
Duvarmatik ürünlerinin monte edilmesinde kullanılan yardımcı elemanlar,alet ve edevatlar ile, sonraki işlemlerde
Duvarmatik ürünlerine tam uyum sağlayan kullanıma yönelik malzemelerdir.
> Montaj Profilleri
> Duvarmatik Derz Macunu
> Poliüretan Köpük
> Çivi Tabancası
> Montaj Çivisi
> Alçı Lehva Dubeli

Complementary Products
Duvarmatik complementary products are used for a perfect fit.
> Installation Profiles
> Duvarmatik Joint Compound
> Polyurethane Foam
> Nail Gun
> Mounting Stud
> Plaster Dowel Lehva
20

Montaj Profilleri / Installation Profile
Montaj L profili, her bir panelin zemine ve/veya tavana
sabitlenmesi için kullanılır. Profilin en ölçüsü, Dolgu
malzemesi (EPS ya da TAŞYÜNÜ) kalınlığı ile aynı ölçüdedir.
Mounting L profile used for fixing of each panel to the floor
or a ceiling. Width of the profile is equal to the thickness of
the EPS or Rock wool.
Montaj U profili, sadece duvar başlangıcında ilk panelin diğer
duvara sabitlemek için kullanılır. Profilin en ölçüsü, Dolgu
malzemesi (EPS yada TAŞYÜNÜ) kalınlığı ile aynı ölçüdedir.
Mounting U-profile used only at the beginning of the wall
to secure the first panel. Width of the profile is equal to the
thickness of the EPS or Rock wool.

Duvarmatik Derz Macunu / Duvarmatik Joint Sealant
Duvarmatik derz dolgu macunu, elastik özelliği sayesinde derz çatlaklarını minumum
seviyelere indirir. Derz filesi kullanma zorunluluğu ortadan kalkar. 1 mt derz için yaklaşık
200gr macun kullanılır.
Duvarmatik joint sealants elastic feature reduces the cracks in minimum levels. Eliminates
the requirement of using the joint net. 200 gr joint sealant use for 1 mt

Poliüretan Köpük / Polyurethane Foam
Poliüretan köpük, panellerin birbirleri ile, diğer duvar birleşim yerleri ile ve tavan birleşim yerlerinde kullanılır.
Çatlak önleyici faydasından başka, ses ve ısı köprüsü oluşumunu da önler.
Polyurethane foam is used at the joint of the panels with each other, at the other wall joints and ceiling
joints. Another benefit is prevents the audio and thermal bridges.

Çivi Tabancası / Nail Gun
Çivi çakma makinası, beton ve çelik satıhlara 15mm-35mm arası uzunlukta çiviyi hızlı ve
kolay bir şekilde çakabilmektedir. Montajın hızlı olmasını sağlar.
Nailing machine puts the nail from 15 mm -35 mm concrete and steel surfaces in a
quick and easy way. Makes installation fast.

Montaj Çivisi / Mounting Stud

21

Beton çivileri, 20-25-30-35mm uzunluklarda olup, en sert tabla betonlarına
sorunsuz biçimde uygulanabilmektedir. Her kutudaki 500 adet çivi, kutu içerisinde
standart olarak bulunan bir tüp gaz ile çakılabilmektedir. Çelik çivileri, 15mm ve
25mm uzunluklarda olup, min. 4mm ve max. 8mm kalınlığında metal aksamlara
uygulanabilmektedir.
Concrete nails are 20-25-30-35mm and can be applied smoothly to the concrete
rigid plate. Each box has 500 pieces of nails and gas tube. Steel nails are 15mm
and 25mm and can be applied to 4mm / 8mm thick metal. min.

Alçı Lehva Dubeli / Gypsum Board Dowels
Driva dübel, alçıpanel için özel dizayn edilmiştir. 4,5/35mm vida ile kullanılır.
Düşey olarak 18kg ağırlığı taşıyabilmektedir. Çok ağır olmayan eşyaların (tv,
klima, kombi vb.) duvara sabitlenmesinde kullanılır.
Driva dowels has been designed specifically for Gyprum Boards. USed with 4,5
/ 35 mm screws . Carries the weight of 18kg vertically. Used to fix not too heavy
objects (TV, air conditioning, boiler and so on.) to the wall.
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Montaj Detayları
Standart panel 60cm eninde olup bir tarafı erkek diğer tarafı dişi olarak üretilir. Birbirlerine aralarına poliüretan köpük
sıkılarak lamba-zıvana geçme usulü ile bağlanır. Her bir panel, zemin ve tavana metal L profiller aracılığı ile sabitlenir.
Duvar başlangıçlarında başlangıç paneli (her iki tarafı dişi) kullanılır ve duvarımızın başlayacağı yere (bir diğer duvar
yada kolon) U profil aracılığı ile sabitlenir. Başlangıç paneli aynı zamanda, diğer kullanılacak 60cm enindeki standart
panellerimizin kapattığı ölçünün duvar blokunun uzunluğuna göre kalan ölçeklendirmeyi de sağlayan panel olarak
kullanılır.
Örneğin; duvar blokumuz 440cm uzunluğunda ise, 60cm enindeki panellerimizden 7 adet kullanılarak 420cm uzunluğa
ulaşılır ve kalan 20cm de başlangıç panelimizin en ölçüsüdür. 60cm enindeki her iki tarfı dişi olan başlangıç panelimiz,
20cm den işaretlenerek boydan boya kesilir. Bir tarafı dişi ve diğer tarafı tam dolu olan bu panelimizin dolu tarafına,
başlangıç U profilimizin metal yanaklarının geçebileceği kadar bir boşluk (seyyar spiral testere ile dış katmanla dolgu
malzemesi yapışma yerine U profilin monte edileceği ölçüde cihazın bıçağını daldırma hareketi) açılır. Duvarımızın
başlayacağı yere sabitlenen U profilimiz, bu açtığımız boşluğa oturur ve yanlarından vidalanmak sureti ile başlangıç
panelimiz sabitlenir. Diğer kalan 40cm başlangıç panelimiz işe bir başka başlangıçda kullanılmak üzere ayrılır.
Kapı montajında standart 15 cm lik her iki tarafı dişi olan panel kullanılarak montaj yapılır. Kapı üstü lentosu kapı üst
profilleri ile her iki yandaki panele sabitlenir.
Pencere ya da Fransız balkon montajında ise; üst ve alt lentolar lento profilleri vasıtası ile yanındaki panellere
sabitlenmek sureti ile montaj yapılır.

22

Dış katmanında Fibercement veya suya dayanıklı alçı levha bulunan modellerimizin kullanıldığı ıslak mekân
duvarlarımızda, su tesisat işlemleri de sorunsuz ve daha hızlı bir biçimde uygulanır. Duvar uygulaması bittikten sonra
spiral testere ile tesisat boru hacmi kadar kısım kesilir ve kesilen kısım dışarı alınır. Oluşan boşluk tesisat boşluğu olarak
kullanılır. Tesisat işlemi bittikten sonra, boru üzeri çimento esaslı bir malzeme ile kapatılarak fayans uygulamasına hazır
hale getirilir.

Installation Details

The standard width of wall panel is 60cm and produced as male and female sides. Polyurethane foam used to connect
both male and female side. Each panel fixed by using metal L profiles to the floor and on a ceiling.
At the Beginnings starts with the starting wall panel (both side female) and fixed to the another wall or column) by using
the metal U profile. Starting panel widths can be 20 cm / 30 cm / 40 cm and 60 cm. The starting wall panels also used
to scale the length of the walls.
For example, if the wall length is 440 cm long, we used 7 pieces of 60cm standart wall panel and 1 piece of 20cm
starting wall panels.
For the installation of doors we use the standard 15 cm bot side female wall panel. The door lintel is fixed to the upper
profiles.
Installation of windows or French balconies, upper and lower side lintons are installed by linton profiles.
The walls which has Fibercement or gypsum board outer layers used in the wet spaces, our walls are smoothly and
more quickly installed for plumbing materials. After the installation of the walls, the walls are cutted by spiral to the
dimension os the the pipe and cut-off portion is taken out. The resulting space is used as the installation space. After the
installation process is completed, the pipe above the tiles covered with a cement-based material.

Duvarmatik Birleşim Profilleri
Duvarmatik Connection Profiles

t = 1 mm
Tavan Profili
L Profiles

t = 1 mm
Zemin Profili
L Profiles

t = 1 mm
Duvar Başlangıç Profili
Startup U Profiles

23

t = 1 mm
Kapı Lento Profili
Door Linton Profiles

Duvarmatik Bağlantı Elemanları
Duvarmatik U & L profiles

Alçı Levha
Gypsum Board

Alçı Levha
Gypsum Board

80-90-100 cm

15 cm Kapı
Duvar Paneli

Duvar Paneli
Wall Panel
Kapı Lento Paneli
Door Lintel

15cm Door
Lintel Startup Panel
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Standart Duvar Montajı
Standard Wall Mount
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Kapı Montajı
Door Installation

Pencere Montajı
Window Installation
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Dış Cephe Montajı
Installation of Exterior
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Montaj
Montaj Görselleri
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Installation
Installation Images
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Referanslar l References
TARZ ANSİRA EVLERİ - Ankara
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Tarz Ansira, modern mimarisi, geniş yeşil alanları ve otoparkları ile Ankara’nın Konutkent bölgesinin yeni yüzü
oldu. Yüksek yaşam standartlarıyla 24 saat lüks otel konforunu bir arada bulmak isteyen herkesi davet eden
Tarz Ansira, 8687 m2 üzerine inşaa edilmektedir.
Toplam 25.000 m2 inşaat alanında yer alan farklı büyüklükteki mağazaları, 1+1 ve 2+1 konseptinde home
office ve daireleri ile bölgeye yepyeni bir vizyon getiren Tarz Ansira Evlerinde Duvarmatik ürünleri tercih
edilmektedir.
Tarz Ansira, modern mimarisi, geniş yeşil alanları ve otoparkları ile Ankara’nın Konutkent bölgesinin yeni yüzü
oldu. Yüksek yaşam standartlarıyla 24 saat lüks otel konforunu bir arada bulmak isteyen herkesi davet eden
Tarz Ansira, 8687 m2 üzerine inşaa edilmektedir.
Toplam 25.000 m2 inşaat alanında yer alan farklı büyüklükteki mağazaları, 1+1 ve 2+1 konseptinde home
office ve daireleri ile bölgeye yepyeni bir vizyon getiren Tarz Ansira Evlerinde Duvarmatik ürünleri tercih
edilmektedir.

AKKA ANTEDON OTEL - Antalya
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2005 yılı Temmuz ayında hizmete açılan AKKA Antedon Hotel, Antalya şehir merkezine 30 km., Antalya
Havalimanına 45 km. ve Kemer merkeze 15 km mesafede 90.000 m2’lik alana yayılmış, 500 oda,
1000 yatak kapasitesiyle De Lux konseptinde 5 yıldızlı “Ultra All Inclusive” hizmeti sunmaktadır.
Yenilenen AKKA Antedon Hotel’de odalarda ses yalıtımı sağlamak amacı ile Duvarmatik Ses Yalıtım
Levhaları tercih edildi. 65 i süit olmak üzere 500 odaya ses yalıtımı uygulaması gerçekleştirildi.
2005 yılı Temmuz ayında hizmete açılan AKKA Antedon Hotel, Antalya şehir merkezine 30 km., Antalya
Havalimanına 45 km. ve Kemer merkeze 15 km mesafede 90.000 m2’lik alana yayılmış, 500 oda,
1000 yatak kapasitesiyle De Lux konseptinde 5 yıldızlı “Ultra All Inclusive” hizmeti sunmaktadır.
Yenilenen AKKA Antedon Hotel’de odalarda ses yalıtımı sağlamak amacı ile Duvarmatik Ses Yalıtım
Levhaları tercih edildi. 65 i süit olmak üzere 500 odaya ses yalıtımı uygulaması gerçekleştirildi.
www.duvarmatik.com

Referanslar l References
BOF TASARIM - İstanbul
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BOF Yapı tarafından İstanbul Ataşehir’de inşa edilen Rezidans Projesinde Duvarmatik Hazır iç cephe
panel duvarları tercih edilmiştir.
BOF Yapı tarafından İstanbul Ataşehir’de inşa edilen Rezidans Projesinde Duvarmatik Hazır iç
cephe panel duvarları tercih edilmiştir.

KOZA PARK OTEL - Bursa
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Bursa’da Kervansaray Otel’in hemen yanında inşa edilen Koza Park Termal Otel’de Duvarmatik hazır
iç cephe duvarları tercih edilmiştir.
Bursa’da Kervansaray Otel’in hemen yanında inşa edilen Koza Park Termal Otel’de Duvarmatik hazır
iç cephe duvarları tercih edilmiştir.

www.duvarmatik.com

Referanslar l References
GÜL İNŞAAT - Afyon

2
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Afyon Sandıklı’da inşa edilen Konut İnşaatının Tüm İç-Dış Duvarları ve Dış Cephe Yalıtım Levhaları
Duvarmatik tarafından sağlanmıştır.
Afyon Sandıklı’da inşa edilen Konut İnşaatının Tüm İç-Dış Duvarları ve Dış Cephe Yalıtım
Levhaları Duvarmatik tarafından sağlanmıştır.

NİL LUXURY ACADEMIC APART - İstanbul
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Liman Otelcilik ve İşletmecilik, İstanbul Mecidiyeköy Profilo yakınında inşaatına başladığı otelinde
Duvarmatik hazır iç cephe duvar panellerini tercih etmiştir.
Liman Otelcilik ve İşletmecilik, İstanbul Mecidiyeköy Profilo yakınında inşaatına başladığı otelinde
Duvarmatik hazır iç cephe duvar panellerini tercih etmiştir.

www.duvarmatik.com

Referanslar l References
AKDENİZ OLİMPİYATLARI - Mersin
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2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunları 20 - 30 Haziran 2013 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Akdeniz Oyunları kapsamında kente inşa edilen 11 yeni tesiste gelinen son
durumu yerinde inceleyerek tesislerin sorunsuz bir şekilde Oyunlara hazır hale geldiğini belirtip, mucizevi bir
inşa döneminin geçirildiğini ve bu süreçte Türk müteahhitlerinin önemli bir başarıya imza attığını da ifade etti.
Duvarmatik olarak Çok sayıda uluslararası fuara ev sahipliği yapan CNR Yenişehir Fuar Alanı C Holünde Güreş
branşı sporcuları ve yöneticileri için geçici yapıları Hazır Duvarlarımız ile inşa ettik.
Mersin Marinada ise Yelken branşı yarışmacıları için sporcu duşları, wc’leri, kayıkhane, doping kontrol odaları
ve toplantı odaları yine Duvarmatik hazır duvar panelleri ile inşa edildi.
2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunları 20 - 30 Haziran 2013 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Akdeniz Oyunları kapsamında kente inşa edilen 11 yeni tesiste gelinen son
durumu yerinde inceleyerek tesislerin sorunsuz bir şekilde Oyunlara hazır hale geldiğini belirtip, mucizevi bir
inşa döneminin geçirildiğini ve bu süreçte Türk müteahhitlerinin önemli bir başarıya imza attığını da ifade etti.
Duvarmatik olarak Çok sayıda uluslararası fuara ev sahipliği yapan CNR Yenişehir Fuar Alanı C Holünde Güreş
branşı sporcuları ve yöneticileri için geçici yapıları Hazır Duvarlarımız ile inşa ettik.
Mersin Marinada ise Yelken branşı yarışmacıları için sporcu duşları, wc’leri, kayıkhane, doping kontrol odaları
ve toplantı odaları yine Duvarmatik hazır duvar panelleri ile inşa edildi.

SAİB CİTY – Suleymaniah / IRAK
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“Saib City” 120 Dönüm içerisinde 32 blok, 8 katlı 768 daireli binalara ilaveten içerisinde alışveriş
merkezi, oyun alanları ve otel içermektedir. Projenin ilk fazında 78.000 m2 toplam iç ve dış duvar
üretilmiş ve montajı yapılmış olup, ikinci fazı için üretimimiz halen devam etmektedir.
2013 başında hayata geçecek projede toplam 176.000 m2 Duvarmatik kullanılacaktır. Projenin
duvarlarının toplam üretim ve montajının 6 ay sürmesi planlanmaktadır.
“Saib City” 120 Dönüm içerisinde 32 blok, 8 katlı 768 daireli binalara ilaveten içerisinde alışveriş
merkezi, oyun alanları ve otel içermektedir. Projenin ilk fazında 78.000 m2 toplam iç ve dış duvar
üretilmiş ve montajı yapılmış olup, ikinci fazı için üretimimiz halen devam etmektedir.
2013 başında hayata geçecek projede toplam 176.000 m2 Duvarmatik kullanılacaktır. Projenin
duvarlarının toplam üretim ve montajının 6 ay sürmesi planlanmaktadır.
www.duvarmatik.com

Referanslar l References
112 ACİL - Safranbolu

2
36

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan bir proje kapsamında, Türkiye genelinde 4000’den fazla yapılması
planlanan Personel ve ambulans şoförlerinin bekleyeceği 112 Acil Yardım ve Sağlık istasyonları 100
metrekaresi kapalı olmak üzere 200 metrekarelik alandan oluşuyor.
Sağlık istasyonda 2 oda, mutfak, tuvalet, duş yerleri ve depo bulunacak.112 Acil Yardım ve Sağlık
Hizmeti’nin daha etkin ve kaliteli yapılması amaçlanan istasyonda görevli ekiplerin olaylara en kısa
sürede ulaşması hedefleniyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan bir proje kapsamında, Türkiye genelinde 4000’den fazla
yapılması planlanan Personel ve ambulans şoförlerinin bekleyeceği 112 Acil Yardım ve Sağlık
istasyonları 100 metrekaresi kapalı olmak üzere 200 metrekarelik alandan oluşuyor.
Sağlık istasyonda 2 oda, mutfak, tuvalet, duş yerleri ve depo bulunacak.112 Acil Yardım ve Sağlık
Hizmeti’nin daha etkin ve kaliteli yapılması amaçlanan istasyonda görevli ekiplerin olaylara en kısa
sürede ulaşması hedefleniyor.

VİLLA LARİSSA HOTEL - İstanbul
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İş ve tatil için İstanbul’a geldiyseniz, elemanlarınız, misafirleriniz veya sizin için alışılmış
standartlarda, otellerdeki kalabalığın aksine, herkesin kendi atmosferine sahip olabileceği huzurlu
ama yine de 5 yıldızlı bir işletmenin tüm konforuna sahip, makul fiyatlarla kalacak bir yer arıyorsanız,
HOTEL LARİSSA, sizin için en doğru adres olacaktır!
Vİlla Larissa Hotel’in tüm iç odalarında 12 cm lik Ses İzolasyon değerleri yüksek Taşyünü Duvarmatik
ürünleri Tercih edilmiştir.
İş ve tatil için İstanbul’a geldiyseniz, elemanlarınız, misafirleriniz veya sizin için alışılmış
standartlarda, otellerdeki kalabalığın aksine, herkesin kendi atmosferine sahip olabileceği huzurlu
ama yine de 5 yıldızlı bir işletmenin tüm konforuna sahip, makul fiyatlarla kalacak bir yer arıyorsanız,
HOTEL LARİSSA, sizin için en doğru adres olacaktır!
Vİlla Larissa Hotel’in tüm iç odalarında 12 cm lik Ses İzolasyon değerleri yüksek Taşyünü Duvarmatik
ürünleri Tercih edilmiştir.
www.duvarmatik.com

Belgelerimiz
Certificates
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Hazır Ready
Panel W a l l
Duvar Panel
w w w . d u v a r m a t i k . c o m

DENEY RAPORU

15.09.2010

DUVARMATİK 1150 MODÜLER DUVAR PANELİNİN
ISI İLETİM KATSAYISININ VE SES İLETİM KAYBININ TAYİNİ
Deney Yeri
İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Isı Tekniği Birimi, Isı Ölçmeleri
Laboratuarı.
Deneyi İsteyen
ARTBETON Yapı Elemanları İnş. Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Denenen Malzeme
Deneyi isteyen tarafından getirilen; kendi üretimleri olduğu, DUVARMATİK 1150 Modüler
Duvar Ünitesi olarak isimlendirdikleri ve boyutlarının, Yükseklik: 1250 mm Genişlik: 1250
mm Kalınlık: 115 mm olduğu beyan edilen beton panel test edilmiştir. Yapılan ölçmeler ile,
panelin ortalama kalınlığı 120.1 mm olarak belirlenmiştir.

Deneylerin Yapılışı, Hesap Yöntemi ve Deney Sonuçları
Ek-1’de, TS EN ISO 8990 Mahfazalı Sıcak Kutu yöntemine göre Isı İletim Katsayısı’nın
Tayini Deneyinin yapılışı ve hesap yöntemi açıklanmış, deneylerde ölçülen ve hesaplanan
değerler sunulmuştur. Aşağıda ise, denenen malzemenin getirildiği şartlarda ölçülen ortalama
ısı iletim katsayısı ve ısıl direnç değerleri verilmiştir.
Kalınlık
l (mm)

Isı İletim Katsayısı
k (W/mK)

Isıl Direnç
RD (m2K/W)

121

0.062

1.952

www.duvarmatik.com

Merkez Ofis / Center Office
Business Port İstanbul
Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak Kat:1 No:9
Bahçelievler - İstanbul / Türkiye
Şube Ofis / Branch Office
Ulualan Mevkii Güney Petrol Karşısı
Manavgat - Antalya / Türkiye
Fabrika / Factory
Başkent OSB. Atatürk Blv. No:17
Malıköy Temelli Sincan - Ankara / Türkiye
T : +90 212 503 03 80 (pbx)
F : +90 212 503 09 80
E : info@duvarmatik.com

www.duvarmatik.com

