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HAKKIMIZDA

Winsa ürünleri, Kocaeli Sarımeşe’de 34.000 m2’si 
kapalı olmak üzere toplam 40.000 m2 alan üzerinde 
kurulu son teknoloji ile donatılmış fabrikamızda, büyük 
bir titizlik ve profesyonellikle üretilmektedir.

Hammaddenin geliş aşamasından, sevkiyat aşama-
sına kadar tüm üretim süreçleri uluslararası standart-
lardaki kalite yöntemleri ile test edilmekte ve uzman 
ekipler tarafından kontrol edilmektedir. Her geçen 
gün artan yatırımlarını, daha iyi bir çevre, daha ekolo-
jik ürünler, daha yenilikçi tasarımlar, yüksek verimlilik 
sağlayan kaliteli ve dayanıklı ürünler yaratmak üzerine 
kurgulayan ve gerçekleştiren markamız, sektörüne 
öncülük ederek sürekli olarak yeni pek çok ürünü ve 
uygulamayı müşterilerine sunmaktadır. 

Winsa PVC Pencere, Kapı ve Panjur Sistemleri 250’ye 
varan üretici bayisi ve 550’ye yakın satış noktası ile Tür-
kiye’nin her noktasında tüketicinin kolayca markasına 
ulaşmasını sağlamaktadır. Kurumsal kimliğine uygun 
fark edilir showroom yapısı, bayilerinin güleryüzlü ve 
kaliteli hizmeti, sadece satış odaklı değil, satış sonrası 
hizmetlerinde de başarılı yapısı Winsa’yı rakiplerinden 
ayrılan en önemli yönlerinden sadece birkaçıdır.

Winsa, nihai tüketicilerin, mimarların ve mühendisle-
rin her türlü beklentisine ve taleplerine yönelik ürün ve 
sistemler sunmaktadır.  Türkiye’de ilk olarak üretilen 
84 mm ve 90 mm profil genişliğine sahip Revotech, 
Dorado Gold, Dorado Gold serisine uygulanabilen 
Shield (alüminyum kapak), Safir, Carina, Panorama HS 
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76 (Hebeschiebe), Vela Gold ve Vela Sürme Sitemleri, 
Winstor PVC Panjur ve Winkepenk  olmak üzere 10 ayrı 
serisi bulunmaktadır.

Ayrıca katlanır kapı, paralel sürme, pivot pencere ve 
içe – dışa açılan PVC sineklik olmak üzere sistem çö-
zümünü sağlayan 150’nin üzerinde profil tipi ve 16 
renk alternatifinin yanı sıra, kalitesi dünya tarafından da 
kabul edilmiş Winsa markalı ve ithal, her türlü çözüme 
yönelik donanım seçenekleri ile kaliteye verdiği önemi 
satış sonrası müşteri hizmetlerine yönelik yaklaşımları 
le birleştirerek yenilikçi ve öncü bir marka olduğunu 
sektörde kanıtlamaktadır.

Winsa PVC Pencere, Kapı ve Panjur Sistemleri, ku-
rulduğu ilk yıldan itibaren tüm serilerin ve bu serileri 

oluşturan profillerin üretiminde uluslararası standart-
lara, EN, RAL ve TSE normlarına titizlikle uymakta ve 
bunun yanı sıra, gerek üretim öncesi, gerekse üretim 
ve satış sonrası tüm organizasyonlarını kalite standart-
larına uygun olarak gerçekleştirmekte, aldığı sayısız 
kalite belgesiyle kalite konusundaki gücünü de kanıt-
lamaktadır.

Ticari işletmelerin varoluş sebebi her ne kadar kar 
elde ederek yaşamlarını sürdürmek olsa da, bu amacı 
gerçekleştirirken bir yandan da değer yaratarak, içinde 
bulunduğu sektör ve faaliyet alanı olan ülkenin gelişimi 
için katkı sağlayan, varlık sebebi olan müşterilerinin 
memnuniyeti için bazı temel değer ve prensiplerinden 
ödün vermeyen firmalar kalıcı olacaktır. Winsa olarak 
bizlerin de temel inancı ve amacı budur.
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NEDEN? TEMEL AMACIMIZ
Yenilikçi ve öncü
Amacımız, edindiğimiz bilgi ve birikimi uzman kadromuzun 
desteği ile kaliteli ve yenilikçi ürünler üreterek mekanlarınıza 
taşımak ve yaşam konforunuzu arttırmaktır. Bizler, mekanla-
rınızı ve sevdiklerinizi olumsuz dış koşullardan korumak için 
yoğun bir şekilde çalışmakta, teknolojiyi yakından takip ede-
rek yeni ürünlerimizi sizlere sunmaktayız. Sistemlerimizin 
imalatı, montajı ve bakımı son derece kolay olduğu için tüm 
ürünlerimiz, ihtiyaçlarınızı en yüksek düzeyde karşılayacak 
şekilde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak amacı 
ile üretilmektedir.

Ekoloji 
Amacımız, yapıların inşasında enerjiyi verimli kullanabil-
mek için tüm müşterilerimize destek olmaktır. Bu sebeple 
ürünlerimizin tümü yüksek yalıtım sağlar, uzun ömürlüdür 
ve az bakım gerektirmektedir. Bizim ürünlerimiz, doğanın 
formunu bozmamak için en az ekolojik iz bırakacak şekilde 
minimum enerji kullanarak ve geri dönüştürülebilir yapı ile 
üretilmektedir.

Tasarım  
Amacımız, farklı tasarımlarımız ile mekanlarınızın daha da 
güzelleşmesine ve mimaride kendi tarzınızı yansıtmanıza 
yardımcı olmaktır. 

Ürünlerimiz, beklentilerinizi karşılayacak şekilde doğanın 
renklerini bünyesinde bulunduran geniş renk yelpazesine, 
doğal dokulu ve eşsiz yüzey kalitesiyle zamandan bağımsız 
bir tasarıma sahiptir.

Çalışanlarımız ve Müşterilerimiz 
Bizler, çalışanlarımız ve tüm müşterilerimiz ile açık, dürüst 
ve samimi bir çalışma ortamı yaratmaktayız. Böylece uzun 
süreli iş birliktelikleri yaratarak çalışan ve müşteri memnu-
niyetini en yüksek düzeyde tutmaktayız. Kalite, güvenlik, 
çevre ve insana önem vererek takım ruhu ile çalışmaktayız.

MİSYON - VİZYON - DEĞERLER
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NASIL? TEMEL DEĞERLERİMİZ
Dürüstlük 
• Bizler, her zaman tüm gerçekleri olduğu gibi söyler, tüm 
iletişim sürecinde açık ve samimi davranırız. 
• İşbirlikçilerimizle ilişkilerimizde geri bildirimi direk ve 
olumlu bir şekilde yaparız. 
• Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile takım ruhuyla hare-
ket ederiz. 
• Düzeltici ve önleyici tedbirleri alırken, yanlışları açık yü-
reklilikle belirtir, doğruları tüm gerçekliği ile savunuruz. 
• Düşündüğümüz ile söylediğimiz birbirinden farklı ola-
maz. Bizim özgünlüğümüz budur.

Yüksek performans 
• Performansımız; çalışanlarımız, müşterilerimiz, toplum 
ve hissedarlarımızca düzenli bir şekilde ölçülür. 
• Mükemmelliğe ulaşma tutkumuz ile tüm iş süreçleri-
mizde sürekli gelişim için gayret gösterir, temel amaçla-
rımızdan, değerlerimizden ve vizyonumuzdan sapmadan 
yolumuza başarı ile devam ederiz. 
• Söylediğimizi yaparız, yaptığımızı paylaşırız, bizim so-
rumluluk ve disiplin anlayışımız budur. 
• Yüksek performans hedeflerken tercih önceliğimiz: İn-
san, Çevre, Kalite, Hizmet ve Kazanç’tır. ( İÇKHK) 
• Kar, sürekliliği olan bir işletme için gereklidir. 
• İşimizin her evresinde, üretimden satış sonrasına kadar 
tüm süreçlerimizde her gün performansımızı artırmak için 
çalışırız.

Girişimcilik
• Bizler, dünyaya ve tüm fikirlere açığız. 
• Fırsatları görür ve değerlendiririz.
• Yetki kullanma adına güven ortamı yaratır, riskleri ön-
ceden görür, inisiyatif kullanarak tüm süreçleri başarı ile 
yönetiriz. 

• İşimizi kendi işimiz gibi sahipleniriz. 
• Tüm çalışanlarımızın kararlarına saygı duyar, sorumluluk 
almaları için onları cesaretlendirir ve sonrasında takdir 
ederiz.

NE? TUTKUMUZ

Kültürümüz 
Oluşturmuş olduğumuz şirket kültürümüzün sonucu olarak 
tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız, birlikte çalışıyor olmak-
tan gurur duyar. Dürüstlük, yüksek performans ve girişimcilik 
ilkelerine göre tüm çalışmalarını sürdürürler.

Uzun ömürlü, çevre dostu ürünler 
Yüksek yalıtımlı, uzun ömürlü, kaliteli, dayanıklı ve geri dö-
nüştürülebilir ürünler üretmek amacıyla çalışırız. 

Sektörde liderlik 
Şirketimiz sektörünün öncü kuruluşlarından biridir. Geniş 
pazar payı ile ilk üç firma arasında yer alır. 

Bu başarının arkasında kalite ve hizmette yüksek perfor-
mans ile karşılıklı güvene dayalı müşteri ilişkileri bulunur.

Güçlü bir finansal yapı 
Şirketimiz, sürdürülebilir güçlü bir finansal yapıya sahiptir. 
Tüm faaliyetlerimizi, mali hedeflere dönüştürür, hedeflerimi-
ze başarı ile ulaşırız.
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İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Kalite politikamız
“İş Mükemmelliği” modelini,  üretim aşamasından ni-
hai tüketiciye ulaştırma aşamasına kadar her süreçte 
büyük bir titizlik ve profesyonellik ile uygulamaya kararlı 
olan şirketimiz, yaratıcılık ve yenileşimi besleyerek sü-
reçlerini sürekli iyileştirmekte ve sürdürülebilir bir gele-
cek için sorumluluk almaktadır.

Başarısını rakiplerinden ziyade kendi başarısıyla sına-
yan Ege Profil Tic. ve San. A.Ş., ‘EFQM Mükemmellik 
Modeli’, ‘6 Sigma’ ve ‘Yalın Üretim’ projeleri ile sürekli 
olarak tüm süreçlerini iyileştirme ve mükemmelleştir-
me prensibi ile hareket etmektedir.

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş., kalite yönetim şartlarına 
uyarak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek, kalite kayıpla-
rını azaltmak için hata nedenlerini farklı problem çözme 
teknikleri ile araştırarak, personelini sürekli eğiterek ve 
yönetime katılımını sağlayarak, iş kazalarının olmasını 
önlemek adına personelden gelen bildirimlerle ön-
ceden önlem alarak, müşteri memnuniyetini artırarak 
sektöre yön veren, güvenilir ve  her zaman tercih edi-
len bir kuruluş olmayı varoluşunun temel ilkeleri olarak 
saymaktadır.

İş sağlığı güvenliği ve çevre politikamız
PVC profil imalatı sektöründe faaliyet gösteren 
firmamız, bu faaliyetlerini gerçekleştirirken firmada 
veya firma adına çalışanlara, bayilerine, ziyaretçilerine 
ve tedarikçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamı sunmayı ve çevreyi korumayı taahhüt eder.

Bu doğrultuda iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili 
yasal gerekliliklere uyan ve sürekli iyileştirme felsefesi 
ile çalışan bir firma olarak

Hedefimiz;
· Doğal kaynak tüketimi ve atık üretimini azaltıcı çalış-
malar yapmak,
· Faaliyetlerimizle ilgili risk değerlendirmeleri sonucun-
da iş sağlığı ve çevre risklerini en aza indirgemek,
· Çevre ve iş kazalarının oluşumunu engelleyen düzel-
tici önleyici faaliyetleri başlatmak ve uygulamak,
· Eğitim ile tüm çalışanların iş sağlığı, güvenliği ve 
çevre bilincini arttırmak,
· PVC sektöründe sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı 
yaratarak, çevreyi koruyan lider bir kuruluş olmaktır.
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KALİTE BELGELERİMİZ

TSE Uygunluk Belgesi

Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri

Pükad Üyelik Belgesi

SağKal Kalite Onayı

Marka Tescil BelgesiRAL Kalite Belgesi
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KALİTE BELGELERİMİZ

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

Rusya Yangın Sertifikası

Rusya Gost R Belgesi

İcecon Cert

TSE Pb Yoktur Analiz RaporuRAL Kalite Belgesi
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FABRİKA - ÜRETİM

Türkiye’de ilk olarak üretilen 84 mm ve 90 mm profil genişliğine sahip 
Revotech, Dorado Gold, Dorado Gold serisine uygulanabilen Shield 
(alüminyum kapak), Safir, Carina, Panorama HS 76 (Hebeschiebe), Vela 
Gold, Vela Sürme Sitemleri, Winstor PVC Panjur ve Winkepenk  olmak 
üzere 10 ayrı seri haricinde, katlanır kapı, paralel sürme, pivot pencere ve 
içe - dışa açılan PVC sineklik ve olmak üzere sistem çözümünü sağlayan 
150’nin üzerinde profil tipi ve 16 renk alternatifini, Winsa prensibi olan “İş 
Mükemmelliği“ düşüncesiyle üretmektedir.

34.000 m2’si kapalı olmak üzere 
toplam 40.000 m2 alan üzerinde ku-
rulu son teknoloji ile donatılmış fab-
rikamız uzman kadrosuyla büyük bir 
titizlik ile Winsa PVC Pencere, Kapı 
ve Panjur Sistemleri üretmektedir.

Fabrika - üretim
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PENCERE TEKNOLOJİSİ

Ar-Ge için büyük  yatırım
Winsa Ar-Ge ekibi, dünyada sektördeki gelişmeleri ta-
kip etmek amacıyla Avrupa’daki stratejik iş ortaklarıyla 
sürekli olarak bilgi alışverişinde bulunmakta, know-how 
sayılacak tüm çalışmaları 2-3 yıllık zaman zarfında takip 
etmektedir.

Bu amaçla her geçen yıl Ar-Ge’ye ciddi yatırımlar yapıl-
maktadır. Sadece profil değil, donanım konusunda da 
profillerle uyum titizlikle incelenmekte, marka değeri 
korunmaktadır. 

PVC pencere, kapı ve panjur sistemleri konusunda 
sürekli yenilikler ile WİNSA sektöründe öncü kuruluş 
olmayı görev edinmiştir.

Teknik olarak nihai müşterinin ve mimar/mühendislerin 
kalite, mukavemet, fonksiyonellik ve maliyet gibi tüm 
ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler, uzun süren tasarım, 
test, deneme ve kalite kontrol aşamalarından geçiril-
dikten sonra sisteme alınmaktadır.

Winsa’da inovasyon
Winsa, markasının sürdürülebilirliğinin garantisi olan 
“öncü firma” olgusunu koruma amacıyla inovasyona 
önem vermekte ve yenilikleri ülkemize ilk sunan firma 
olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
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Altın meşe Fındık Fındık kahveMaun Metalik gümüş Krem

Ceviz Rustik meşe Koyu yeşil Koyu bej Antrasit gri Kül siyahı

Gümüş

Yaban mersini

Winchester

Antik meşe

İsteğe göre renk seçenekleri
16 laminasyon rengi tasarımlarınız ve projeleriniz için farklı seçenekler yaratırken, 
binanızın bütünlüğünü bozmadan sadece iç yüz veya dış yüz, çift yüz ya da iç yüz ve 
dış yüz farklı renklerde kaplama olanağı sunmaktadır.

TASARIM SEÇENEKLERİ RENK SEÇENEKLERİ
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TASARIM SEÇENEKLERİ ŞEKİL SEÇENEKLERİ
MİMARİYE UYGUN SEÇENEKLER

Eski yapılardan,
modern mimariye
Pencere ve kapılar tasarım 
olarak gerek modern mimariye 
gerekse eski yapılara uygun, 
klasik dikdörtgen ya da kare 
tasarımlardan, eğik yuvarlak 
pencerelere kadar çözümler 
sağlamanın yanında işlevsel 
olarak da farklı açılım şekilleriy-
le yapının bütünlüğüyle uyumlu 
olmalıdır.

Farklı proje ve mimari tasarımlara uygun pencereler
Winsa, PVC pencere ve kapı sistemlerini mimariye uyum sağlayan, farklı açılım şekillerine, 
tek veya çok parçalı sistemlere kesin uyum sağlayacak hassasiyetle geliştirmektedir.
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Secustik® Pencere Kolu
Konusunda dünya lideri HOPPE 
markalı Secustik® pencere kolu, 
içerisindeki özel mekanizması 
sayesinde pencere dışından ge-
lebilecek müdahalelere karşı di-
ğer kol sistemlerine karşı kıyasla 
daha yüksek ve temel güvenliğe 
sahip olup Winsa için özel tasar-
lanmıştır.

Çocuk Emniyeti Kilidi
Çocuklarınızın emniyeti için 
tasarlanmış kol ve entegre kol 
kilidi sayesinde çocuklar için 
oluşabilecek güvensiz du-
rumlar ortadan kalkmaktadır.

PENCERE VE KAPI KOLLARI

Pencere ve Kapı Kolları
Winsa kapı ve pencere kolları, ergonomik ve şık tasarımlarının yanı sıra farklı renk seçenekleriyle uzun süre dayanıklılık sağlayan, 
ulusal ve uluslararası standartlara uygun yüksek kalitede ürünlerdir. 
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AKSESUARLAR

Aksesuarlar
Winsa aksesuar sistemleri, yüksek kalite ve işlevselliği bir arada bulunduran, birbirleriyle uyumlu ve kolay kullanımlı ürünlerdir. 
Yapılan testlerde farklı iklim koşullarına dayanıklılığı, sağlamlığı ve güvenliği tespit edilmiş olup, ulusal ve uluslararası standart-
lara uygunluk belgelerine sahiptir. Sadece Winsa markalı değil dünya çapında kalitesi kanıtlanmış Hautau, G-U, Roto, Maco ve 
SİE-AUBİ markalı aksesuarlar Winsa serileriyle güvenle kullanılmaktadır.
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ENERJİ TASARRUFU

PVC pencereler, ısı yalıtımı açısından en 
uygun çözümü sunmaktadır
Tüm dünyada enerji ihtiyacı, nüfus artışı ve tüketime 
paralel olarak artmaktadır. Çok miktardaki enerji tü-
ketimi nedeniyle, doğal enerji kaynakları azalmakta 
dolayısı ile enerji maliyeti yükselmektedir. Ülkemizde 
kullanılan enerjinin %32’si binalarda tüketilmektedir. 
Konutlarda tüketilen enerjinin büyük bir kısmının ısıt-
ma ve soğutma amaçlı olması, binalarda ısı yalıtımı ile 
sağlanacak enerji tasarufunun önemini arttırmaktadır. 
Yapılardaki ısı kaybının %37’si yeterli yalıtım özellik-
lerine sahip olmayan pencerelerden gerçekleşmek-
tedir. Dolayısı ile pencereler binayı sadece estetik ile 
tamamlamakla kalmaz, ısı ve ses yalıtımında da çok 
önemli rol oynamaktadır.

PVC ve alüminyum profil
performanslarının karbon ayakizi 
açısından karşılaştırılması

Profil kesiti ile ilgili U (Isı iletim katsayısı W/(m2.-K) de-
ğerleri karşılaştırıldığında en iyi sonuç PVC profildedir. 
Alüminyum profiller ise metal olmaları sebebi ile yük-
sek U değerine sahiptir.

Karbon Ayakizi: Birim karbondioksit (CO2) cinsinden 
ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan fa-
aliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Karbon 
Ayak izi, bir işletme yada bir faaliyet sebebi ile oluşan 
ve yaygın olarak küresel ısınma potansiyelini ifade 
eden sera gazı emisyon miktarını hesaplar. CO2 eşde-
ğeri kilogram veya ton cinsinden ölçülür.

Yapılan çalışmada PVC ve Aluminyum pencere profillerinin karbon ayakizleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır. PVC pencere pro-
fili karbon ayak izi 248,8 kg CO2 olduğunda Alüminyum profilin karbon ayakizi analizi 486.0 kg CO2 ye çıktığı görülmüştür. 
Alüminyum pencere profilinin karbon ayakizi PVC profile oranla 2 kat daha yüksek miktardadır. Ayrıca, PVC profillerin termal 
performansı da üstündür. PVC profil performansının iyi olması, pencere üretimi için tercih edilen bir malzeme olması sonucunu 
doğurmuştur.

Çalışma sonucunda; enerji performansına, hatta ürün yaşam döngüsü boyunca enerji, termal performans ve yapısal perfor-
mans gibi diğer performans göstergelerine bakıldığında sürdürülebilir tasarımda, kesinlikle PVC pencere profillerin tercih edil-
mesi gerektiği kanıtlanmıştır.
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Sistem testlerimiz; sonuçları tüm dünyaca kabul gören İFT bağımsız 
akredite laborutuarlarında yapılmıştır.

ENERJİ VE ISI YALITIMI

Enerji ve ısı yalıtımı
Ülkemizde tüketilen enerjinin büyük kısmının binalarda 
ısıtma ve soğutma için harcanması, yetersiz ısı yalıtımın-
dan kaynaklanmaktadır. Isı kaybının %37’sinin yeterli 
özelliklere sahip olmayan pencereler olduğu düşünülür-
se, tasarruf için pencere seçilirken ısı yalıtımı özelliklerine 
sahip olmasına dikkat edilmelidir. Winsa olarak pencere-
lerimizde, ısı iletim katsayısı düşük, yani yalıtkan olduğu 
için ısıyı az ileten malzemeler kullanılırken; yalıtımda diğer 
önemli nokta olan camın özelliğine ve kalınlığına dikkat 
ederek, maksimum ısı yalıtımı sağlamak için çalışıyoruz. 

 Sistem Özellikleri
Uf= W / (m2.K)

Revotech 

Dorado Gold

Safir

Carina

Profil Kalınlığı: 2.5
Odacık Sayısı: 7
Profil Genişliği: 90

Profil Kalınlığı: 2.8
Odacık Sayısı: 6
Profil Genişliği: 76

Profil Kalınlığı: 2.5
Odacık Sayısı: 5
Profil Genişliği: 70

Profil Kalınlığı: 2.5
Odacık Sayısı: 4
Profil Genişliği: 60

0.98  

1.2

1.4-1.5

1.5

Sistem Adı Isı İletkenlik Değeri

+20 0C +12 0C +0 0C
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SES YALITIMI

Size kazandırdıkları
• Çocuklarda gürültü kaynaklı oluşabilecek rahatsızlık-
ların engellenmesi
   (Hatırlama ve kavrama yeteneğinin azalması)
• Verimli bir çalışma ortamı
• Sağlıklı ve rahat bir yaşam alanı
• Gürültü kaynaklı stresten uzak mekanlar

Kalabalık şehirlerden, sakin mekanlara…
Her insanın mekan ve zamana göre sesi algılayış bi-
çimi farklılık gösterir. Daha az gürültü stresi azaltarak 
yaşam standartlarını yükseltmeye olanak sağlar. Win-
sa, farklı çevresel koşullarda test edilmiş çözümleriyle 
size ihtiyacınız olan gürültüsüz bir konfor sunmaktadır.

Safir : RW, (C; Ctr) = 32 (-1; -5) dB

Carina : RW, (C; Ctr) = 33 (-1; -4) dB

Vela : RW, (C; Ctr) = 34 (-1; -2) dB

Sistem Adı  Ses İletkenlik Değeri
dB
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Zorlanmaya dayanıklı aksesuarlar ile etkin koruma
Her yıl yüzbinlerce hırsızlık vakası kayda geçmektedir. Neredeyse her 
2-3 dakikada bir ev soyulmaktadır.

Hırsızlığın sonucu oluşan maddi kayıpların yanında yaşanan psikolojik 
travma da mağdurlarda büyük hasarlar yaratabilmektedir.

Winsa’nın sunduğu özel aksesuarlar, menteşeler, kilitlenebilir pence-
re ve kapı kolları uluslararası standartlara uygun PVC profillerle imal 
edilmiş pencere ve kapılar hırsızlık teşebbüslerinde engelleyici ve cay-
dırıcı özelliklerdedir.

Zorlanmaya dayanıklı çift açılım pencere ve kapı donanımları kullanıl-
dığı mekanlarda konfor ve ısı tasarrufu yanında, hırsızlık tehdidi karşı-
sında güvenli yaşamı sağlamaktadır.

EN1627 -1630 standartları, hırsızlık amaçlı zorlanmaya dayanım 
testlerinde kullanılan el aletlerini ve uygulama metotlarını tanımla-
makta, pencereleri sınıflandırmaktadır.

Güvenlik ve Zorlanmaya Dayanım Sınıfları

PENCERELERDE GÜVENLİK VE 
ZORLANMAYA DAYANIM SINIFLARI

*Pencere ve kapılar, gerekli statik değerlerde profil ve destek sacları kullanılarak ve zorlanmaya-kanırtmaya dayanıklı donanım 
montajı ile birlikte hırsızlığa karşı açılamaz hale getirilir. Yapılan testler göstermiştir ki, donanım minimum 4 noktada özel mantar 
pimler ve sertleştirilmiş çelik karşılıklarıyla teçhiz edilmiş olması halinde pencere veya kapının hırsızlık dayanımı testlerini (RC1 
/ RC2 / …) geçmesi mümkün olabilmektedir. Mantar pim – çelik karşılık sayısı, güvenlik ya da dayanım sınıfıyla aynı anlama 
gelmemektedir. Bir pencerede 5 adet mantar pim-çelik karşılık olması, o pencerenin güvenlik veya dayanım sınıfının 5 olduğu 
anlamına gelmez.

Dayanım
Sınıfı

1

2

4

5

6

3

Fırsatçı hırsız, vücut gücünü kullanarak kapı / pencereyi 
açmaya çalışır.

Fırsatçı hırsız, vücut gücüne ilave olarak basit bir tornavida 
da kullanır.

Deneyimli hırsız, ilave olarak kesme ve darbeli aletler de 
kullanır (balta / çekiç / …. / akülü matkap)

Deneyimli hırsız, ilave olarak kesme ve darbeli aletler de 
kullanır (balta / çekiç / …. / akülü matkap)

Deneyimli hırsız, güçlü elektrikli aletler kullanır (….. / avuç 
taşlama - disc 250 mm)

Hırsız, ikinci bir tornavida / levye kolu da kullanır.
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STATİK HESAPLAMALAR

Rüzgâr yükü
Kat yüksekliklerine bağlı olarak o bölgede oluşan rüzgarın, bina-
larda oluşturduğu sarsma gücü olarak tanımlanmaktadır. Rüzgar 
yükü (kN/m2) binanın ana taşıyıcı sistemine, tüm yüzeylerine ve bu 
yüzeylerde bulunan pencerelere direkt olarak etki etmektedir. TS 
498 rüzgar yükü hesaplamalarında kullanılacak rüzgar hızı tabloda 
gösterilmektedir.

Maksimum doğrama yüksekliği
Projelerde kullanılacak doğramaların genişlik ve yükseklik ölçüleri 
Proje Bölümü  personelimiz tarafından gerekli hesaplar yapılarak 
kullanılacak doğrama tasarımı ve destek sacı formu, kalınlığı gibi 
özellikler grafik şeklinde açıklayıcı olarak sunulmaktadır.

Dizayn çalışmalarında, TS498 standardındaki yapı elemalarının bo-
yutlandırılmasında belirtilen esaslar dikkate alınmaktadır.

Üretim yönünden oldukça geniş ve yüksek doğramalar yapmak 
mümkünse de doğrusu ve en önemlisi statik yükler göz önüne alı-
narak sağlıklı ve uzun yıllar çalışan doğramalar yapabilmektir.

Binaların yüksekliklerine göre 
sınıflandırılması

Yükseklik
m

Rüzgar Yükü
kN/m2

V Rüzgar Hızı
m/s (km/saat)

0-8 metre A grubu 28 (100) 0.5

8-20 metre B grubu 36 (130) 0.8

20-100 metre C grubu 42 (150) 1.1

Rüzgâr yükü

Maksimum
pencere ölçüleri

Destek sacı
atalet momenti
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STATİK HESAPLAMALAR

Atalet momenti
Doğrama tiplerinin tasarımı ve boyutlandırılmasında göz 
önüne alınması gereken en önemli konulardan biri statik 
yüklere karşı yeterli dayanımın sağlanmasıdır.

Statik yükler doğrama ve cam alanına gelen rüzgâr yükü, 
kanatların kendi ağırlıklarından doğan kuvvetler, (kanatların 
menteşelere getirdiği kuvvet gibi) ve bir insanın pencere ka-
nadına asılması sonucu ortaya çıkabilecek kuvvetler olarak 
nitelendirilir. Kanat taşıma kapasitesi EN13126-8 normuna 
göre sistemimizdeki Winsa ve SİE-AUBİ marka çift açılım 
aksesuarlar için yapılmaktadır.

Pencere kesitlerinin mukavemeti, kesitin sahip olduğu atalet 
momenti ve profillerin yapıldığı malzemenin elastik modülü-
ne bağlıdır. Atalet momenti değeri ilgili profil kesit alanı ile 
bağlantılıdır.  PVC pencere sistemlerinde yeterli statiğin sağ-
lanabilmesi için profillerin içine metal destek sacları konulur. 
Genelde PVC profil kesitlerinin statik hesaplarında yalnızca 
destek saclarının atalet momenti ve elastiklik modülü kulla-
nılır ve profilin sadece kendi ağırlığını taşıdığı kabul edilerek 
her bir kesit için ayrı ayrı statik hesap yapılır.

Yü
ks

ek
lik

Genişlik
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BAKIM VE KORUMA

PVC Profiller
• Koruyucu folyolar, montaj sonrasında hemen çıkarılma-
lıdır.

• Eğer, inşaat (boya, sıva..) devam ediyor ise, profil yüzeyi-
nin çizilmemesi ve hasar görmemesi için, koruyucu folyo, 
inşaat işleri tamamlandıktan sonra çıkarılmalıdır.

• Güneş ışığı altında uzun süre kalan koruyucu folyolar, 
PVC profil üzerine yapışmaktadır. Bu nedenle, dış cephe-
deki koruyucu folyolar hemen sökülmelidir.

Pencere veya kapının ilk temizliği;

• Nakliye ve montaj esnasında oluşabilecek kirlenmeler 
nedeni ile yüzeyde biriken kum v.b. katı partiküllerin pro-
fil yüzeyine zarar vermesini engellemek için daha dikkatli 
yapılmalıdır.

• Profil yüzeyindeki, boya, harç gibi malzemeler kuruma-
dan hemen temizlenmelidir.

• Profiller temiz bir bez ile, sulandırılmış katı partikül içer-
meyen sıvı deterjan kullanılarak temizlenmelidir. 

• Temizlik işleminde, tel fırça, zımpara gibi profil yüzeyini 
çizecek malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır.

• Temizlik, sadece kuru bez ile değil, nemli bez ile silinerek 
yapılmalıdır.

• Pencerenin montaj işlemi tamamlandıktan sonra tahliye 
deliklerinin tıkalı olmadığına dikkat edilmelidir, gerekiyor 
ise kanallar elektrikli süpürge yardımı ile temizlenmelidir.

• Lamine kaplamalı (renkli / ahşap desenli) pencerelerin 
temizliği nemlendirilmiş bez ile yapılmalıdır.
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BAKIM VE KORUMA

Cam

• Cam, temiz bir bez ile silinmelidir.

• Cam yüzeyindeki lekelerin çıkarılmasında, bıçak v.b. aletler kullanılmamalıdır.

• Özel cam (kaplamalı v.b.)  uygulaması yapılmış ise, o cam için geçerli olan temizleme talimatı geçerlidir.

Aksesuar:

• Aksesuarların, daha kolay ve düzgün çalışmasını sağlamak amacı ile  yılda en az bir kez hareketli parçaların yağlanması tavsiye 
edilir.

• Özellikle banyo, tuvalet v.b.. ıslak mekanlarda yer alan kapıların temizliği esnasında, basınçlı su kullanılmamalıdır. Kapı kolu ve 
kilit mekanizmaları sudan etkilenebilir.

• PVC pencere ve kapı üzerinde yer alan aksesuarların, daha uzun ömürlü kullanılabilmesi için aksesuar ayarları önemlidir.

TPE Conta
• Profillerin üzerinde, pencerelerin sızdır-
mazlığı sağlayan geri dönüşümlü TPE (Ter-
mo Plastik Elastomer) conta yer almaktadır.

• Pencerenin açılıp kapanması esnasında 
contanın üstteki yumuşak kısmı görülmek-
tedir. Contanın bu bölümü standartların 
istediği şartları sağlamak, iyi bir hava ve 
su izolasyanu elde etmek için özel olarak 
tasarlanmıştır.

• TPE conta, uzun kullanımlar sonrasında 
bile pencere üzerinde iz bırakmaz.

• TPE contanın temizliği sabunlu su ile ya-
pılmalıdır.
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HAVALANDIRMA VE NEM KORUMASI

Havalandırma bir odadaki havanın tazelenmesidir. Havalan-
dırma sadece nemli havanın evden dışarı çıkmasını sağla-
makla kalmaz aynı zamanda kullanılmış havanın temiz hava 
ile değişimini sağlar. Havalandırma esnasında enerji kaybı-
nın minimuma indirilmesi için mümkün olduğunca kısa ve 
etkin havalandırma yapılmalıdır. 

Havalandırma seçenekleriyle pencerelerinizi tamamen aç-
maya gerek kalmadan hava sirkülasyonunu sağlar. Winsa 
size daha iyi bir havalandırma için çeşitli alternatifler sun-
maktadır. 

Havalandırma metodları

1) Vasistas olarak açılan pencere ile yapılan 
havalandırma.

* Oda ancak 1 saat sonra temiz hava ile dolar.

2) Karşılıklı açılan pencereler ile yapılan havalandırma.

En etkin havalandırma yöntemidir.

* Oda 5-10 dakika sonra temiz hava ile dolar.

* Kısa süre içinde gerçekleşmesi nedeniyle kışın 
yapıldığında duvarlar, mobilyalar, tavan ve taban 
soğumadan (fazla ısı kaybı olmadan) tamamlanmalıdır.

2

1

TEMİZ
HAVA NEMLİ HAVA

Yaz-Kış konumlu makas Havalandırma otomatı

Mini havalandırma

TEMİZ HAVA
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Weksper projesi, Winsa PVC Pencere Sis-
temleri, Testo marka termal kamera ve 
Trakya Cam ürünü nitelikli camlar bir bütün 
olarak ele alınarak geliştirildi. Proje kapma-
sında Testo firması tarafından sağlanan ter-
mal kamera ile yapılacak ölçümler ve İTÜ’de 
yapılan bilimsel araştırma sonucu ortaya 
çıkan referans değerler doğrultusunda son 
kullanıcılara sunulacak raporda, uygun Win-
sa serisi ve nitelikli cam önerilecek. Bunun 
sonucunda eski PVC doğramaları Winsa se-
rileri ile değiştirilen konutlarda enerji verimli-
liği artacak, ısıtma ve soğutma için harcanan 
enerji giderlerinde önemli oranda tasarruf 
sağlanacaktır. 

Winsa PVC Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri enerji verimliliği konusunda hem ülke ekono-
misine katkıda bulunmak hem de sosyal sorumluluk çerçevesinde farkındalık yaratmak için 
önemli bir projeye imza atarak, Weksper projesini geliştirdi. 
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SERİLERİMİZ



ÜRÜNLER

Türkiye’de üretilen ilk 90 mm genişliğinde profil se-
risi olan Revotech, 7 odacıklı yapısıyla kullanıcılarına 
benzersiz bir ısı yalıtımı sağlamaktadır. Uluslararası 
standartlarda üretilen REVOTECH serisine ait ana 
profiller 7 odacıklı ve orta contalı formları ile yüksek 
ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır.
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Profil Genişliği : 90 mm

Odacık Sayısı : 7

Sınıf : B Class - TS 5358 - EN 12608

Conta : TPE Gri / Siyah

Conta Sayısı : 3

Çıta : Tek Tırnaklı - PCE Contalı

Cam Kalınlıkları : 24, 30, 36, 44 mm

SİSTEM 90 / 54 PROFİLLERİ

Uw: 0.85 W (m² . K)*
Uf: 0,98 W (m² . K)**

*Software ortamında 1,48 x 2,18 doğrama ebatlarında ve 
ısı kontrollü üçlü yalıtım cam için hesaplanmış değerdir.

**IFT test raporu sonucudur.
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ÜRÜNLER

Türkiye’de üretilen ilk 84 mm genişliğinde profil 
serisi olan Revotech, 7 odacıklı yapısıyla kullanı-
cılarına benzersiz bir ısı yalıtımı sağlamaktadır. 
Uluslararası standartlarda üretilen REVOTECH 
serisine ait ana profiller 7 odacıklı ve orta contalı 
formları ile yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlamak-
tadır.
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Profil Genişliği : 84 mm

Odacık Sayısı : 7

Sınıf : B Class - TS 5358 - EN 12608

Conta : TPE Gri / Siyah

Conta Sayısı : 3

Çıta : Tek Tırnaklı - PCE Contalı

Cam Kalınlıkları : 24, 30, 36, 44 mm

SİSTEM 84 / 44 PROFİLLERİ

Uw: 0.85 W (m² . K)*
Uf: 0,98 W (m² . K)**

*Software ortamında 1,48 x 2,18 doğrama ebatlarında ve 
ısı kontrollü üçlü yalıtım cam için hesaplanmış değerdir.

**IFT test raporu sonucudur.
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ÜRÜNLER

PVC pencerelerin üstün izolasyon özelliği ve alüminyum pro-
fillerin metalik görünümü ile birleştirilmiştir. 90 derece bir-
leşebilen kapak detayı sayesinde daha kolay uygulanabilen 
estetik bir çözümdür.
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Profil Genişliği : 76 mm

Odacık Sayısı : 6

Sınıf : A Class - TS 5358 - EN 12608

Conta : TPE Gri / Siyah

Conta Sayısı : 2 / 3 (Orta Conta Opsiyonel) 

Çıta : Tek Tırnaklı - PCE Contalı

Cam Kalınlıkları : 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39, 44 mm

Uf: 1,57 W (m² . K)
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ÜRÜNLER

Dorado Gold 76 mm genişlikte 6 odacıklı formu ve orta contalı yapısı 
ile üstün ısı ve ses yalıtımı sunmaktadır. Çift kanat çift açılım, iç ve dışa 
açılan eşikli, eşiksiz kapı seçenekleri ile üstün çözümler sunar.
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Profil Genişliği : 76 mm

Odacık Sayısı : 6

Sınıf : A Class - TS 5358 - EN 12608

Conta : TPE Gri / Siyah

Conta Sayısı : 2 / 3 (Orta Conta Opsiyonel) 

Çıta : Tek Tırnaklı - PCE Contalı

Cam Kalınlıkları : 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39, 44 mm

Uf: 1,2 W (m² . K)
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ÜRÜNLER

Dorado Gold Ultra Kasa estetik tasarımıyla ve güçlü yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Pencere 
ve kapı uygulamalarında çok geniş kullanım imkanları sunmaktadır. Orta contalı yapısıyla üs-
tün ses ve ısı izolasyonu sağlamaktadır. Dorado Gold Ultra Kasa, yapılarda geniş ve yüksek 
açıklıklarda üstün performanslı çözümler sunmaktadır.
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Profil Genişliği : 120 mm

Odacık Sayısı : 5

Sınıf : B Class - TS 5358 - EN 12608

Conta : TPE Gri / Siyah

Conta Sayısı : 2 / 3 (Orta Conta Opsiyonel) 

Çıta : Tek Tırnaklı - PCE Contalı

Cam Kalınlıkları : 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39, 44 mm
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ÜRÜNLER

İç ve dış görünüşte oval hatlarıyla estetik görünüme sahip 
Safir serisi, çift açılım, çift kanat açılım, içe ve dışa açılan 
eşikli, eşiksiz kapı uygulamaları ve paralel sürme seçenekleri 
ile mekanınızla bütünleşir.
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Profil Genişliği : 70 mm

Odacık Sayısı : 5

Sınıf : B Class - TS 5358 - EN 12608

Conta : TPE Gri / Siyah

Conta Sayısı : 2 

Çıta : Tek Tırnaklı - PCE Contalı

Cam Kalınlıkları : 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39, 44 mm

RW, (C; Ctr) = 32 (-1; -5 ) dB

Uf: 1,4 -1,5 W (m² . K)
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ÜRÜNLER

Carina serisi çift açılım, çift kanat çift açılım, içe ve dışa açılan 
eşikli, eşiksiz kapı uygulamaları ve paralel sürme seçenekleri ile 
güvenilir, estetik ve ekonomik çözümler sunar.
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RW, (C; Ctr) = 33 (-1; -4) dB

Uf: 1,5 W (m² . K)

Profil Genişliği : 60 mm

Odacık Sayısı : 4

Sınıf : B Class - TS 5358 - EN 12608

Conta : TPE Gri / Siyah

Conta Sayısı : 2

Çıta : Tek Tırnaklı - PCE Contalı

Cam Kalınlıkları : 4, 12, 20, 24, 30, 32, 36 mm
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ÜRÜNLER

Özel contalar sayesinde benzerlerine göre daha yüksek ısı yalıtımı sağla-
yan kanat yapısı ve sınıfına göre yüksek rüzgar dayanımı ve su geçirmez-
lik sunmaktadır. Üstün tasarımı sayesinde kolay kullanım ve minimum 
manzara kaybı. PVC ve alüminyum alt kasa seçenekleri bulunmaktadır.

(Hebeschiebe)
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Uf: 1,2 W (m² . K)

Profil Genişliği : 175 mm

Kanat Genişliği : 76 mm

Sınıf / Standart : TS 5358- EN12608

Conta : TPE Gri / Siyah

Çıta : Tek Tırnaklı

Cam Kalınlıkları : 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 38 , 44 mm

(Hebeschiebe)
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ÜRÜNLER

Vela Gold, sürme sistemlerde farklı üretim ve kullanım kolaylığı ile ön 
plana çıkmaktadır. Benzerlerinden farklı olarak sağladığı avantajlarla de-
ğişik mimari ihtiyaçlara çözüm yaratmaktadır. Özel tasarımlı kasa profili 
sayesinde sistem üzerinde su birikimi önlenmiştir. Eşik yüksekliği mini-
mum seviyede olacak şekilde tasarlanmıştır.
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Sınıf : TS 5358 - EN 12608

Conta : TPE Gri / Siyah

Çıta : Tek Tırnaklı - PCE Contalı

Cam Kalınlıkları : 4, 20, 24, 30 mm

Seçenekler : Sabit bölmeli monoray sürme sistemi

Sineklik uygulamaları

Pervazlı ve pervazsız kasa seçenekleri

045



Vela serisi zeminden tavana sürgü özelliğiyle dar alanlarda bile ferahlık 
sunar. İki, üç, dört, altı kanatlı veya sabit bölmeli sürme seçenekleri, tüm 
sürme detaylarında kullanıldığı gibi, büyük ölçülerde ek doğrama ihtiyacı 
olmaksızın estetik sabit bölmeler uygulanabilir. Sabit bölmeli sürme uygu-
lamalarında kanat, iç kısma alınarak kol çarpmaları engellenmiş olup, kanat 
içinde uygulanabilen orta kayıt seçeneği kanatların çalışma mukavemetini 
artırarak farklı uygulamalara olanak sağlamaktadır.

ÜRÜNLER
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Sınıf : TS 5358 - EN 12608

Conta : TPE Gri / Siyah

Çıta : Tek Tırnaklı - PCE Contalı

Cam Kalınlıkları : 4, 20, 24, 30 mm

Seçenekler : İki Ray Hareketli / Sabit, Üç Ray Hareketli

   Sineklikli Kasa, Pervazlı Kasa Uygulamaları

Kasa Seçenekleri

Sürme Kasa Sürme Kasa II

Hareketli Sürme Pervaz Kasa

Sabit Sürme Kasa

Sineklikli Sürme Pervaz Kasa

Sabit Sürme Pervaz Kasa

Sürme 3 Ray Kasa

RW, (C; Ctr) = 34 (-1; -2) dB
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ÜRÜNLER

Winstor panjur sistemi, rüzgar, güneş gibi doğal şartlara karşı 
tam bir koruma sağlar. Ayrı ve beraber çalışan bölmeleri, ma-
nuel ya da motorlu seçenekleri ile konfor rahatlığı sağlarken; 
uyumlu tasarımı ve estetik formuyla mimari bütünlüğü bozmaz. 
Kolay bakım ve temizliğiyle de uzun yıllar güvenle kullanım im-
kanı sunar. Stor sineklik uygulanabilmektedir.
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165 x 165 Kutu 

200 x 200 Kutu 

165 x 200 Yalıtımlı Kutu 

200 x 235 Yalıtımlı Kutu

Panjur Sistem
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ÜRÜNLER

Winkepenk serisi, özel kasa profili sayesinde her 
türlü içe açılım kapı ve pencereden bağımsız ola-
rak kullanabildiğinden kolaylıkla uygulanabilir. Dört 
mevsim ekstra koruma sağlarken nostaljik görü-
nümüyle de bulunduğu mekana şıklık katar. Bakım 
ve temizliği son derece kolaydır, uzun yıllar güvenle 
sorunsuz kullanım sunar.
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Kepenk Sistemi
Cepheye açılan kepenk kanatları tek kanat veya sağa ve sola kat-
lanır tipte çift ya da dört kanat uygulanabilmektedir. İsteğe bağlı 
kanat içi kanat uygulaması da bulunmaktadır.
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REFERANSLAR



BAYRAKTAR & GÜRSOY
 VİAPORT VENEZİA

VİAPORT VENEZİA

VİAPORT VENEZİA
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TEKNİK YAPI
EVORA SAMANDIRA
METROPARK
EVORA İSTANBUL - A ADASI

EVORA SAMANDIRA

EVORA İSTANBUL - A ADASIMETROPARK
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FER YAPI
MAİ RESIDENCE

MAİ RESIDENCEMAİ RESIDENCE

055



ÖZYURTLAR İNŞAAT
GARDEN CITY
N TEPE
N TOWERS

N TOWERS N TEPE

GARDEN CITY
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İNANLAR İNŞAAT
TERRACEMIX

TERRACE VADİ
ASLIBAHÇE

ASLIBAHÇE

TERRACE VADİ

TERRACEMIX
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ÖZYURTLAR İNŞAAT
N CITY
N MERKEZ
N LOGO

N CITY N LOGO

N MERKEZ
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ÖZYURTLAR İNŞAAT
N RESIDENCE

N ŞEHİR - LÜLEBURGAZ
N ŞEHİR - ESENYURT

N ŞEHİR - ESENYURT

N ŞEHİR - LÜLEBURGAZ N RESIDENCE
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GÜL PROJE

GÜL PROJE - LİV YAPI - 3 S KALE

GÜNEŞLİ PARK

KALE KENT

GÜNEŞLİ PARK

KALE KENT
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ELYSIUM FANTASTIC

IVORY TAŞDELEN

ELYSIUM LIFE

ELYSIUM COOL

OFTON İNŞAAT
ELYSIUM COOL

ELYSIUM FANTASTIC
ELYSIUM LIFE

IVORY TAŞDELEN
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SUR YAPI
METRO GARDEN
ADAPARK
MAHALLE İSTANBUL

MAHALLE İSTANBUL

METRO GARDEN

ADAPARK
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YDA
THE KAYSERİ FORUM RESIDENCE

THE KAYSERİ FORUM RESIDENCE

THE KAYSERİ FORUM RESIDENCE
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GÜL PROJE - TOYA
AVCILAR PARK

ÖZAYDIN İNŞAAT
VİLLA TRİA

VİLLA TRİA

AVCILAR PARK
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DEMİR İNŞAAT
DEMİR ROMANCE

AYIŞIĞI HALTING PLACE
AYIŞIĞI VADİ EVLERİ

DEMİR ROMANCE AYIŞIĞI VADİ EVLERİ

AYIŞIĞI HALTING PLACE
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MESA HOLDİNG
ÇAMLIPARK
URLA EVLERİ
YALIKAVAK EVLERİ

URLA EVLERİ YALIKAVAK EVLERİ

ÇAMLIPARK

066



CEBECİ CONSTRUCTİON
AZURA PARK

AZURA PARK

AZURA PARK
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SİNPAŞ
ANTEPİA 1B ADASI
FLAT OFİS

ANTEPIA

FLAT OFİS FLAT OFİS
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MESA HOLDİNG
YONCA EVLERİ

PRESTİJ EVLERİ

PRESTİJ EVLERİ

YONCA EVLERİ
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SELECTIVE KARTAL

SULTOWN

SELECTIVE SAMANDIRA

ALPER İNŞAAT
SELECTIVE KARTAL
SELECTIVE SAMANDIRA
SULTOWN
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SOYAK
MAVİŞEHİR OPTİMUS
EVREKA (450 DAİRE)

MAVİŞEHİR OPTİMUS MAVİŞEHİR OPTİMUS

EVREKA
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BY İNŞAAT
BY CONCEPT

BY CONCEPT

ÖZENSAN A.Ş.
ALTIN KULELER

ALTIN KULELER
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FORMULA COUNTRY

PARKLIFE

PARKTOWN

PARKLIFE

CİHAN İNŞAAT
PARKTOWN

PARKLİFE
FORMULA COUNTRY / AKFIRAT
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ERGUVAN İNŞAAT
Q BAHÇE
W ROOF

W ROOF

Q BAHÇE

W ROOF
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EVKO - MEOT

EVKO 

MARMAROOM

MERDİVEN EVLERİ

MARMAROOM

MERDİVEN EVLERİ
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AK İNŞAAT
AK CENTER
ÇAMLIK
YILDIZLI
ORANPARK

AK CENTER ÇAMLIK

YILDIZLIORAN PARK
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MEKO YAPI
KORUPARK

AKSE YAŞAM

KORU PARK

ERTAŞ ULUSOY İNŞAAT
AKSE YAŞAM KONUTLARI
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MİLLER YAPI

TORKAM İNŞAAT - MAKRO İNŞAAT

MİLLER STYLE

KONAKKALE BOSPHORUS

MİLLER STYLE

KONAKKALE BOSPHORUS
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ASKONE YATIRIM A.Ş.
TARAKLI TERMAL 1. ETAP

TARAKLI TERMAL TARAKLI TERMAL

GÜLEÇ TERAS RESIDENCEGÜLEÇ TERAS RESIDENCE

TAŞYAKAN İNŞAAT
GÜLEÇ TERAS RESIDENCE
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ESSA YAPI
ESSA FLORA

ESSA FLORA

ESSA FLORA
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DÜZLEM YAPI
PAPATYA RESIDENCE 2-3

PAPATYA RESIDENCE 2

PAPATYA RESIDENCE 3 PAPATYA RESIDENCE 3
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BÜYÜKUZUNLAR İNŞAAT
BUZ RESIDENCE
AYDOS AŞİYAN EVLERİ

BUZ RESIDENCE

AYDOS AŞİYAN EVLERİ
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KENT KONUT

DİNAMİK YAPI

İNCİ EVLERİ

VEFAKENT NARLIBAHÇE

İNCİ EVLERİ

VEFAKENT NARLIBAHÇE
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DÜNDAR İNŞAAT

KARDEN İNŞAAT

INLIFE

GARDEN AVENUE

INLIFE

INLIFE

GARDEN AVENUE

GARDEN AVENUE
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NUH GAYRİMENKUL

TAN İNŞAAT

NUH PARK KONUTLARI

TAN EVLER

NUH PARK KONUTLARI

TAN EVLER

085



ÖNAY GRUP

TOPKAPI İNŞAAT

ÖNAY GARDEN

ORION PARK

ÖNAY GARDEN

ORION PARK
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YAŞAYANKENT KONUT KOOP.
YAŞAYANKENT YALOVA

YAŞAYANKENT

DELMAR YAPI
ELİT GRAND PLACE

ELİT GRAND PLACE
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KISA İNŞAAT
POLENIUM DRAGON SUITES

SEMERKAND YAPI
SEMERKAND LIFE

POLENIUM DRAGON SUITES

SEMERKAND LIFE
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