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HAKKIMIZDA / ABOUT US

Aterstore, inşaat malzeme tedarik 
sektöründe konumu ve hizmet anlayışı ile 
Türkiye yapı sektörünün lider şirketleri 
arasında yer almaktadır. Modern ve 
kaliteli yönetim anlayışı, devamlılık ilkesi 
ve güven duygusu ile faaliyetlerini başarılı 
bir şekilde sürdürmektedir.

1995 - Atersan Limited Şirketi kuruldu.

1998 – (ADT) Atersan Dış Ticaret Limited 
Şirketi faaliyetlerine başladı.

1999 – Endüstriyel yapı projelerinde 
profesyonel uygulama hizmeti vermek 
üzere Atersan A.Ş. kuruldu.

2004 – Atersan, İzmir Bornova’da 1500 
m2’lik yeni deposunu kurarak, ürün 
yelpazesini 2000’nin üzerine çıkardı.

2005 – Atersan, Ege Bölgesi’nde 50’ye 
yakın bayi sayısına ulaştı.

2006 – Atersan, yapı sektörünün lider 
kuruluşlarının distribütorlüklerini 
bünyesine katarak lojistik ağını genişletti.

2009 – Atersan, İzmir Bayraklı’daki 6000 
m2 alana kurulu, 1500 palet kapasiteli yeni 
deposunu hizmete açtı.

2010 – Atersan, yeni deposunda ürün 
yelpazesini 4000’in üzerine çıkardı.

2011 – Sektör profesyonellerine yönelik 
eğitim vermek ve nitelikli usta yetiştirmek 
üzere Atersan Akademi kuruldu.

2012 – Atersan, uzmanlık alanlarını 
geliştirmek ve genişletmek üzere 
Atergrup çatısı altında; Atersan, 
Aterstore, Aterinşaat, Aterbond ve 
Atersan Akademi olarak markalaşma 
çalışmalarını tamamladı.

2012 – Aterbond Kompozit Panel 
markamız piyasaya sunuldu.

2013 – Aterstore, toptan’ın yanı sıra inşaat 
perakende şirketini kurdu.

2014 – Aterenerji, 2012’den beri yürüttüğü 
yenilenebilir enerji çalışmalarını 
tamamlayarak faaliyetlerine başladı.

Aterstore is among the leading companies 
of the building sector of Turkey with its 
position in construction material supply 
sector and its service mentality. It continues 
its activities successfully with its modern 
and quality management mentality, 
principle of continuity and feeling of trust.

1995 - Atersan Limited Şirketi was founded.

1998 – (ADT) Atersan Dış Ticaret Limited 
Şirketi started its activities.

1999 –Atersan A.Ş. was founded in order to 
provide professional construction services 
in industrial building projects.

2004 – Atersan founded its new 1500 m2 
warehouse in İzmir Bornova and increased 
its product range over 2000.

2005 – Atersan reached up to 50 vendors in 
the Aegean Region.

2006 – Atersan expanded its logistics 
network by including distributorships of 
leading corporations of building sector 
within its body.

2009 – Atersan brought its new depot into 
service, which is established on an area of 
6000 m2 and has a capacity of 1500 pellets.

2010 – Atersan increased its product range 
in its new warehouse over 4000.

2011 – Atersan Academy was established in 
order to provide training towards 
professionals of the sector and train 
qualified masters.

2012 – Atersan completed its branding 
works under the roof of Atersan, Aterstore, 
Aterinşaat, Aterbond and Atersan Academy 
in order to improve and expand its fields of 
expertise.

2012 – Our Aterbond Composite Panel 
brand was introduced to the market.

2013 – Aterstore founded its construction 
retail company along  with wholesale.

2014 – Aterenerji completed its 
establishment and fully mobilized to provide 
services in renewable energy sector.

Aterstore, 
Türkiye yapı 
malzemeleri 
tedarik 
sektörünün 
öncü firmaları 
arasındadır.

Aterstore is 
among the 
leading 
companies of 
building 
materials 
suppliers of 
Turkey.
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HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

Aterstore, tüm yapı profesyonellerine 
geniş kapsamlı yapı malzeme tedariği 
sağlar. Geniş marka ve ürün seçenekleri 
ile çatı, cephe, izolasyon, dekorasyon, 
boya, reklam ürünleri ve yardımcı 
malzemelerde ihtiyaca uygun çözümler 
üretir.

Dünyanın en büyük markaları 
bu çatı altında!
Aterstore “yalnızca kaliteli ürünleri” 
depolar. 4000’e yakın zengin ürün çeşidi 
içinden aradığınızı bulabilir istediğinizi 
ölçekte sipariş verebilirsiniz.

Uzman “müşteri temsilcilerimiz”her an 
yanınızda!
İster mağazada olun ister şantiyede, 
Aterstore’un uzman müşteri temsilcileri 
sizinle nazik ve dürüst bir şekilde ilgilenir, 
her ihtiyacınız için anında çözüm sunar. 

Atergrup çatısı altında profosyonel 
çözümler sunuyoruz!
Aterstore, uzman mühendis ve mimar 
kadrosu ile projelerinizde eksiksiz ve 
kesin çözüm sunabilmek için takım 
halinde çalışır.

İhtiyaçlarınıza “toptan çözüm”!
İster küçük ister büyük her boyutta inşaat 
projenizin tüm malzeme tedariğini; 
ürünlerin uygulanmış halini görüp yerinde 
kıyaslayarak, zamandan kazanarak, 
toptan fiyatına Aterstore’dan 
yapabilirsiniz.

Esnek ödeme seçenekleri ile size özel 
kampanyalar!
Aterstore, dönemlik kampanyalar ile hem 
ürün hem proje hem de tedarik avantajı 
sağlar. Kredi kartına taksit avantajı ile de 
esnek ödeme planı sunar.

Aterstore provides wide range material 
supply to all building professionals. With 
wide brand and product choices, it 
provides solutions suitable for needs in 
Roof, Façade, Insulation, Decoration, 
Paint, Advertising Products and Auxiliary 
Products.

Biggest brands of the world 
under this roof!
Aterstore stores “only quality products”. 
You can find the product you want among 
the rich product range close to 4000 and 
order it at the scale you desire.

Our expert “customer 
representatives”are always by your 
side!
Be at store or construction site, expert 
customer representatives of Aterstore 
attend you kindly and honestly, and 
provide immediate solution for your 
requirements.

We offer professional solutions under 
Atergrup! 
With its expert team of architects and 
engineers, Atergroup works for your 
projects to provide accurate and complete 
solutions.

‘Wholesale solution to your needs”!
You can perform all material procurement 
of your construction project from 
Aterstore, be it small or large, by seeing 
their applied form and making 
comparison on site, at wholesale price.

Premiums special for you with flexible 
payment options!
Aterstore provides product, project and 
procurement advantage through periodic 
premiums. It provides flexible payment 
plan with the advantage of installment by 
credit card.

İhtiyaçlarınıza 
uygun ve 
toptan çözüm
sunan 
hizmetler 
Aterstore’da!

Services 
offering 
complete 
solutions 
suitable for 
your needs at 
Aterstore!
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NEREDEYİZ / WHERE WE ARE

İzmir 
Bayraklı’da
6000 m2’lik 
tesisimizde 
hizmet 
veriyoruz.

We provide 
service in our 
6000 m2 
facility
in İzmir, 
Bayraklı.
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SATIŞ AĞIMIZ / OUR SALES NETWORK

Aterstore; Bayraklı, İzmir’de 6000 m2’lik 
kapalı alanda akıllı depo yönetim ve 
barkod sistemleri gibi modern lojistik 
sistemleri kullanarak hizmet vermektedir. 

Güçlü lojistik kabiliyeti sayesinde yapı 
malzemeleri satış, pazarlama ve 
dağıtımında Ege Bölgesi’nde aktif rol 
oynayan Aterstore, İzmir merkez olmak 
üzere, İzmir’in ilçeleri, komşu illeri ile İç 
Ege, Kuzey Ege, Güney Ege Bölgeleri ve 
Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nin bir 
kısmına servis sağlamaktadır.

Aterstore, stratejik lojistik teknikleri ile 
müşterilerine rekabet avantajı sunma 
politikasını ilke edinmiştir. 

Aterstore provides service in a closed area 
of 6000 m2 in Bayraklı, İzmir by using 
modern logistics systems such as smart 
warehouse management and barcode 
systems. 

Playing an active role in the Aegean 
Region in sales, marketing and 
distribution of building materials thanks 
to its strong logistics ability, Aterstore 
provides service to districts of İzmir, with 
İzmir being center, and neighboring 
provinces and Internal, Northern, 
Southern Aegean Regions and a part of 
Mediterranean and Marmara Regions.

Aterstore has adopted the quality to offer 
competition advantage to its customers 
though logistics technique as principle.

Aterstore, 
yapı 
malzemesi 
satışında Ege 
Bölgesi’nin en 
aktif 
oyuncusudur.

Aterstore is 
the most 
active player 
of the Aegean 
Region in 
building 
material 
sales.
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Çanakkale

Balıkesir

Kütahya 

Manisa

İzmir
Uşak Afyon

DenizliAydın
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Çatı & Cephe 
Ürünleri

Sandwich Panel 
Çatı Sistemleri

PU Çatı Paneli 
Taşyünü Çatı Paneli 

Membran Kaplamalı Çatı Paneli

Trapez ve Sinüs Paneller

Sandwich Panel 
Cephe Sistemleri

PU Gizli Vidalı Cephe Paneli
Taşyünü Gizli Vidalı Cephe Paneli

Soğuk Hava Depo Sistemleri

Giydirme Cephe Sistemleri

Polikarbonat Işıklık Sistemleri
Polikarbonat Levhalar

Cam Takviyeli 
 Polyester Işıklık Sistemleri



Özellikleri: Yoğunluk 38/40 kg/m3 yoğunlukta 
poliüretan dolgulu, üst metal 0,50 mm kalınlıkta, 
alt metal 0,40 mm kalınlıkta, görünen yüzelleri 
5-7 mikron astar, 18-20 mikron 2 kat istenen RAL 
renklerinde polyester boyalı, alt yüzey 5-7 mikron 
epoksi astar boyalı galvaniz sac. Üst yüzey sacları 
gofrajlıdır. B2 yanmazlık sınıfına sahiptir. Net 
kullanım alanı 1000 mm’dir.

Kullanım Alanları: Endüstriyel, ticari, zirai ve askeri 
yapılarda, soğuk hava depolarında, konutlarda 
ve tüm geniş mekanların çatı kaplamalarında 
kullanılmaktadır.

Özellikleri: 110 kg/m3 yoğunlukta taşyünü dolgulu, 
üst metal 0,50 mm kalınlıkta, alt metal 0,40 mm 
kalınlıkta görünen yüzeyleri 5-7 mikron astar, 18-
20 mikron 2 kat istenilen RAL renklerde polyester 
boyalı, alt yüzeyi 5-7 mikron epoksi astar boyalı 
275 gr/m2 galvaniz sac. A2 yanmaz sınıfındadır. 
Net kullanım alanı 1000 mm’dir.

Kullanım Alanları: Endüstriyel, ticari, zirai ve askeri 
yapılarda, soğuk hava depolarında, konutlarda 
ve tüm geniş mekanların çatı kaplamalarında 
kullanılmaktadır.

SANDWICH PANEL ÇATI SİSTEMLERİ

PU ÇATI PANELİ

MEMBRAN KAPLAMALI ÇATI PANELİ 

TAŞYÜNÜ DOLGULU ÇATI PANELİ

Özellikleri: Poliüretan dolgulu membran kaplamalı 
çatı panellerdir. Net faydalı kullanım alanı 1000 
mm’dir.

Kullanım Alanları: PVC membran kaplamalı çatı 
panelleri % 0-5 eğimli teras çatı uygulamalarında 
kullanılır. Endüstriyel, zirai ve askeri yapılarda, 
soğuk hava depolarında, konutlarda ve tüm geniş 
mekanların çatı kaplamalarında kullanılmaktadır.

Çeşitleri:  Aluform Alumembran; 40, 50, 60, 80, 
100 mm kalınlıklarda, alt form itibarı ile 3 veya 5 
hadvelidir.

Çeşitleri 
40, 50, 60, 80, 100, 
120, 150, 200 mm 
kalınlıklarda, 
3 hadveli ve 5 hadveli 
formlardadır.

Çeşitleri 
50, 60, 80, 100, 
120, 150, 200 mm 
kalınlıklarda, 
5 hadveli 
formlardadır.
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Özellikleri: 0,50 mm ile 1,20 mm kalınlığında 
alüminyum ve 0,50 mm ile 0,70 mm kalınlığında 
boyalı galvaniz saçtan özel uzunluklarda 
üretilebilir.

Kullanım Alanları: Yalıtımsız tek kat trapez ve 
sinüs formlu malzemeler, endüstriyel tesislerde, 
depo inşaatlarında, şantiye çevresi korumalarında 
ve sanayi yapılarında kullanılır. Yerinde sandwich 
çatı ve cephe uygulamalarında iç-dış kaplama 
olarak uygulanmaktadır.

Avantajları: Radüslü form verebilme özelliği 
sayesinde estetik detay çözümleri uygulamak 
mümkündür. Çeşit zenginliği ile çatı ve cephe 
paneli olarak ekonomik çözümler sunar.

Çeşitleri: Aluform 6/32, Aluform 18/76, Aluform 
55/177, Aluform 45/150, Aluform 29/124, Aluform 
20/96, Aluform 42/250, Aluform 80/210 formlarda 
üretim yapılmaktadır.

ALÜMİNYUM TRAPEZ VE SİNÜS PANELLER

TRAPEZ VE SİNÜS SAC SİSTEMLERİ

Aluform 6/32

Aluform 18/76

Aluform 20/96

Aluform 45/150

Aluform 80/210

Aluform 55/177

Aluform 29/124,
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Özellikleri: 38-40 kg/m3 yoğunlukta poliüretan 
dolgu, üst metal 0,50 mm kalınlıkta, alt metal 
0,40 mm kalınlıkta, görünen yüzeyleri 5-7 mikron 
astar, 18-20 mikron 2 kat istenilen RAL renklerde 
polyester boyalı, alt  yüzeyi 5-7 mikron epoksi 
astar boyalı galvaniz sac.

Kullanım Alanları: Endüstriyel, zirai ve askeri 
yapılarda, soğuk hava depolarında, alışveriş 
merkezlerinde, hangarlarda, garajlarda, spor 
tesislerinde, konutlarda ve tüm geniş mekanların 
cephe kaplamalarında, mekan bölücü duvar 
uygulamalarında kullanılmaktadır.

Avantajları: Gizli vidalı geçme sistemi yapılarda 
estetik çözümler sunmaktadır. Diğer kaplama 
malzemelerine oranla daha uzun ömürlü, hafif 
ve hızlı uygulanır. Proje ve tekniğe uygun detay 
çözümleri sunar.

Çeşitleri: Aluform; 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 
mm kalınlıklarda üretim yapılmaktadır.

Özellikleri: 110kg/m3 yoğunlukta taşyünü dolgu, 
üst metal 0,50 mm kalınlıkta, alt metal 0,50 mm 
kalınlıkta görünen yüzeyleri 5-7 mikron astar, 18-
20 mikron 2 kat istenilen RAL renklerde polyester 
boyalı, alt  yüzeyi 5-7 mikron epoksi astar boyalı 
galvaniz sac.

Kullanım Alanları: Endüstriyel, zirai ve askeri 
yapılarda, soğuk hava depolarında, alışveriş 
merkezlerinde, hangarlarda, garajlarda, spor 
tesislerinde, konutlarda ve tüm geniş mekanların 
cephe kaplamalarında, mekan bölücü duvar 
uygulamalarında kullanılmaktadır.

Avantajları: Gizli vidalı geçme sistemi yapılarda 
estetik çözümler sunmaktadır. Diğer kaplama 
malzemelerine oranla daha uzun ömürlü, hafif 
ve hızlı uygulanır. Proje ve tekniğe uygun detay 
çözümleri sunar. Yüksek yangın dayanımı ve ısı 
izolasyonu sağlar.

Çeşitleri: Aluform ; 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 
mm kalınlıklarda üretim yapılmaktadır.

PU GİZLİ VİDALI CEPHE PANELİ

TAŞYÜNÜ GİZLİ VİDALI CEPHE PANELİ

SANDWICH PANEL CEPHE SİSTEMLERİ

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



Özellikleri: 40-42 kg /m3 yoğunlukta poliüretan 
dolgu, üst metal 0,50 mm kalınlıkta, alt metal 
0,50 mm kalınlıkta görünen yüzeyleri 5-7 mikron 
astar, 18-20 mikron 2 kat istenilen RAL renklerde 
polyester boyalı, alt  yüzeyi 5-7 mikron epoksi 
astar.

Kullanım Alanları: Et, süt, beyaz et, yağ, meyveler, 
sebzeler, medikal ürünler, kimyasal maddeler 
ve tüm gıda maddelerinin uygun koşullarda 
ve ısı derecelerinde taze ve doğal olarak 
depolanmasında kullanılır.

Avantajları: Panellerin yüzeyi pürüzsüz, hijyeniktir 
ve temizlemesi kolaydır. Hijyenik olması sebebi ile 
özellikle hastanelerde, gıda ürünleri depolarında 
ve ilaç sektöründe tercih edilmektedir. Özel 
büküm dönüş aksesuarları ile zemin, duvar, tavan 
birleşimlerinde ısı kaybını önler.

Çeşitleri: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm 
kalınlıklarda ve  polyester, galvaniz , pvc, Cr-Ni  
yüzey özelliklerinde üretim yapılmaktadır.

EUROCOLD ENDÜSTRİYEL SOĞUK DEPO PANELLERİ 

SOĞUK HAVA DEPO SİSTEMLERİ
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Özellikleri: 4mm x 1250 mm x 3200 mm standart 
ebatlarındadır. Kaplama kalınlığı 25-30 mm 
arasındadır.

Kullanım Alanları: Mimari projeler, kurumsal kimlik 
ve reklam uygulamaları için tasarım çözümleri 
oluşturur.

Avantajları: Yüksek rijitlik ve mukavemet 
özelliğine sahiptir. Kolay işlenebilir ve darbe 
dayanımı yüksektir. Dış hava koşullarına ve 
UV ışınlarına karşı yüksek dayanıklılık gösterir. 
Hafif bir malzemedir, yapıya ek yük getirmez. 
Pürüzsüz, düz ve parlak yüzey özelliğine sahiptir. 
Isı yalıtımı ve alev almaz özelliği ile diğer kompozit 
panellerden ayrılır. 

Çeşitleri: Pvdf Group, Wooden Group, Mirror 
Group, Polyester Group, Rainbow Group, Pattern 
Group, Stone Group  gibi çeşitleri vardır.

ATERBOND ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL 

GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ

Fonksiyonellik ve direnç 
Kompozit paneller, özgün uygulama sistemleri ile 
tasarımlarda fonksiyonel çözümler oluşturur.
Makul darbelere ve yangın durumlarına karşı dayanıklıdır. 

Üstün düzgünlük
Kompozit panel üzerine uygulanan PVDF boya kaplaması,  
yüzey düzgünlüğünü maksimuma ulaştırır. Yüksek katlı 
binalar için ideal bir giydirme cephe kaplama malzemesi 
oluşur.

Mükemmel renk uyumu 
Kompozit panel, üstün renk uyumu ve kaliteyi sağlayan 
yüksek performanslı boya sistemi ile boyanır. Tüm RAL, 
Pantone ve NCS renklerinde Albond kompozit panel 
üretimi mümkündür. Geniş bir standart ve metalik renk 
yelpazesinden seçim yapma olanağı sunar.

Esnek Tasarım
Kompozit panel; kesme, delme, makaslama ve 
silindirleme işlemleri ile istenilen herhangi bir dizayna 
dönüşebilir. İşlenebilme özelliği, çeşitli renk seçenekleri 
ve gizli bağlama sistemleriyle, tasarımlarınıza en doğru 
şekilde uyum sağlar.

Güçlü esneklik
Çelik konstrüksiyonun yapısal gücüyle alüminyumun 
hafifliği ve esnekliği birleşince hayalinizdeki yeni 
yüksekliklere ulaşma isteği duyacaksınız

Dayanıklılık
Kompozit panel, dış hava koşullarına ve U.V. ışınlarına 
karşı yüksek performanslı dayanıklılı  gösterir. Asidik ve 
bazik ortamlara mukavemeti mükemmeldir. 

Yüzeyleri, Kynar 500’e bağlı (%70’den fazla) PVDF 
70/30 (polivinildeneflorür) reçine ile kaplıdır. PVDF boya 
sistemi; yüksek dayanıklılık ve mükemmel UV korunumu 
sağlamak için kullanılır.
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Özellikleri: U.V. korumalı, 930 mm genişliğinde, 
K değeri=1,5w/m² K, şeffaf renkte, sandwich panel 
tipine uygun çatı ışıklık malzemeleridir. -40°C ile 
+120°C hava koşullarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Gün ışığından yararlanılması 
gereken mekanlarda kullanılır.

Avantajları: Reçinesinin özelliğinden ötürü 
darbelere karşı dayanıklıdır. Darbelere karşı 
camdan 200 kat, akrilikten 8 kat daha dayanıklıdır 
ve kırılmazlar. Alevi yaymaz. Yüksek ısı yalıtımı 
sağlar. % 90’a kadar ışık geçirgenliğine sahiptir. 
Güneş ışınlarından dolayı sararmazlar. Son 
derece esnektir. Camın 1/6 ‘sı kadar hafiftir. Uzun 
ömürlüdür.

Çeşitleri: 4, 6, 8, 10, 16, 30, 40 mm kalınlıklarda 
üretim yapılmaktadır.

POLİKARBONAT LEVHALAR

Özellikleri: -40°C’den +120°C ‘ye kadar ısıya 
dayanıklıdır. %90’a kadar gün ışığı geçirimi sağlar.

Kullanım Alanları: Endüstriyel yapılarda, kimyasal 
üretim tesislerinde, gıda tesislerinde, spor tesisleri 
ve termal yüzme havuzlarında, turistik tesislerde, 
fuar, sergi ve pazar yerlerinde, depolama 
tesislerinde, tarım ve hayvancılık tesislerinde ve 
benzeri alanlarda kullanılır.

Avantajları: Yanmaz, alev ilerletmez, kendiliğinden 
söner. Isı kayıplarını minimuma indirir. Zamanla 
çatlamaz, kırılmaz. Su geçirmez. Kimyasallara 
dayanıklıdır. Korozyona dayanıklıdır. UV ışınlarına 
ve yüzey yaşlanmasına dayanıklıdır.

Çeşitleri: Fibroser, Termopan, Agroser, Decopan, 
Decoplan, Panaline

CTP PANELLER

IŞIKLIK SİSTEMLERİ

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



Su Yalıtımı
Ürünleri

Bitümlü Membranlar
Poliser 300-P

Poliser 300-P EXPO
Poliser 200-C
Poliser 400-P 

Sentetik Membranlar
PVC Membran
TPO Membran

EPDM Membran

Çimento Esaslı Su Yalıtım 
Malzemeleri

CR 65
CR 68
CR 78

Elastik Emülsiyon

Likit Su Yalıtım Ürünleri
Bitumplus

CP 43
Cerepur Poliüretan Su Yalıtım Kaplaması

Bitumplus 2K Elastik Su Yalıtımı
No Water Sıvı Plastik Kaplama

CT 10 Fuga Su Yalıtım Malzemesi



POLİSER 200-C

APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik 
su yalıtım örtüsü
Fibrocam taşıyıcılı 60 gr/m²
Her iki yüzü polietilen kaplı

POLİSER 300-P

APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik 
su yalıtım örtüsü
Spunbond polyester keçe taşıyıcılı 180 gr/m²
Her iki yüzü polietilen kaplı

POLİSER 300-P EXPO

APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik 
su yalıtım örtüsü
Spunbond polyester keçe taşıyıcılı 150 gr/m²
Her iki yüzü polietilen kaplı

POLİSER 400-P

APP (Atactic polypropilen) katkılı plastomerik 
su yalıtım örtüsü
Spunbond polyester keçe taşıyıcılı 180 gr/m²
Her iki yüzü polietilen kaplı

Özellikleri
Polimer bitüm su yalıtım membranlarını ana 
maddesi Atactic Polypropilen (APP) veya Styrene 
Butadine Styrone (SBS) ile modifeye edilmiş 
bitümdür. Modifikasyondan geçen bitüm esneklik 
kazanır ve ısı değişimlerinden etkilenmediği için 
yıllar boyu su geçirmezliğini sağlayan teknik 
özelliklerini korur.

Kullanım Alanları
• Islak mekanların su ve buhar yalıtımlarında 

tek veya çift kat

• Teras ve eğimli çatılarda

• Basınçlı yeraltı su problemlerinde tek veya çift 
kat olarak

• İstinat duvarı ve bodrum duvarları yalıtımında 
tek veya çift kat

• Yağmur dereleri, balkonlar, çiçeklikler, beton 
kanalet içleri ve bahçe, teras, su depoları, 
gölet, pis su arıtma tesisleri, otopark, gizli dere 
yalıtımlarında tek veya çift kat uygulanır.

BİTÜMLÜ MEMBRANLAR

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



18-19

BİTÜMLÜ MEMBRANLAR

APP (Ataktik Polipropilen) katkılı polimer bitümlü 
örtülerdir.  

Özellikleri

• Plastik özelliklere sahip bitüm yapısı 
• Yüksek oranda polimer katkısı
• Yüksek ısıl dayanım özelliği
• -10°C soğukta bükülme dayanımı, +120°C 

sıcaklık dayanımı

APP (Ataktik Polipropilen) katkılı polimer bitümlü 
örtülerdir. 

Özellikleri

• Plastik özelliklere sahip bitüm yapısı 
• Yüksek oranda polimer katkısı
• Yüksek ısıl dayanım özelliği
• -5°C soğukta bükülme dayanımı, +120°C 

sıcaklık dayanımı

TANGO

RUMBA

BOLERO

SBS (Styrene Butadiene Styrene) katkılı polimer 
bitümlü örtülerdir. 

Özellikleri

• Elastik özellikler sahip bitüm yapısı
• Yüksek oranda polimer katkısı
• Mükemmel soğuk - sıcak dayanımı
• -20°C soğukta bükülme dayanımı, +100°C 

sıcaklık dayanımı
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PVC MEMBRAN

EPDM MEMBRAN

TPO MEMBRAN

Özellikleri
PVC “Poli-Vinyl-Chlorid kimyevi isimlerinin 
baş harfleridir. PVC, uygun ve gerekli katkıların 
yardımıyla oluşturulan uzun ömürlü, hava 
şartlarına karşı dayanıklı ve sağlam bir plastik 
alaşımdır.

Kullanım Yerleri
Hafif metal çatılar, Döşemeler, Havuzlar, 
Betonarme teras çatılar, Perde Duvarları, Göletler, 
Bahçe teras çatılar, Islak hacimler, İçme suyu 
depoları, Otoparak teras çatılar, Tüneller ve yer altı 
yapıları

Özellikleri 
PVC “Poli-Vinyl-Chlorid kimyevi isimlerinin 
baş harfleridir. PVC, uygun ve gerekli katkıların 
yardımıyla oluşturulan uzun ömürlü, hava 
şartlarına karşı dayanıklı ve sağlam bir plastik 
alaşımdır.

Kullanım Yerleri
Hafif metal çatılar, Isı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız 
çatılar, Kubbe veya farklı geometrik şekilli beton 
veya çelik çatılar

Özellikleri 
Polimer bitüm su yalıtım membranlarını ana 
maddesi Atactic Polypropilen (APP) veya Styrene 
Butadine Styrone (SBS) ile modifeye edilmiş 
bitümdür. Modifikasyondan geçen bitüm esneklik 
kazanır ve ısı değişimlerinden etkilenmediği için 
yıllar boyu su geçirmezliğini sağlayan teknik 
özelliklerini korur.

Kullanım Yerleri
Bina temel ve perde yalıtımı, Teras ve kubbe yapılı 
çatılar, Giydirme cepheler, Göletler, Arıtma tesisleri

SENTETİK MEMBRANLAR

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



LİKİT SU YALITIM ÜRÜNLERİ

Avantajları
• Kolay uygulanır
• Kılcal çatlakları 
kapatır
• Kalıcı elastiktir
• Soğuk uygulamalıdır
• Isıtma ve inceltme 
gerektirmez

Yatay ve düşeyde, bina ve yapı elemanlarının 
zemin nemine; basınçsız yüzey sularına karşı 
yalıtımında; içme suyu depolarının yalıtımında 
kullanılır.

Avantajları
• Kolay uygulanır
• Yüksek UV dayanımına 
sahiptir
• Derz veya boşluk 
bırakmaz
• Eğim ihtiyacı yoktur
• Dona dayanıklıdır 
• Su buharı geçirimlidir

Poliüretan esaslı, tek komponentli, likit, yüksek 
kalıcı elastikiyette su yalıtım ürünüdür. Tek 
komponetli Alifatik PU su yalıtımı ürünüdür.

Avantajları
• Kullanıma 
hazırdır
• Solvent içermez
• UV ışınlarına 
dayanıklıdır 
• Üzeri boyanabilir

Tek bileşenli, akrilik bazlı sentetik kaplama ve 
yalıtım malzemesidir. Derin çatlaklıklar akrilik 
mastik ile doldurulmalıdır. 1 mm için 1 kg/m2 
uygulanır.

BİTUMPLUS

NO WATER SIVI PLASTİK KAPLAMA

CEREPUR POLİÜRETAN SU YALITIM KAPLAMASI

Avantajları
• 2 komponentlidir
• Su geçirimsizdir
• Solvent içermez
• Elastiktir
• Elyaf takviyelidir
• Hızlı kurur
• Eksiz yalıtım sağlar

İki komponentli, solvent (çözücü) içermeyen, 
elyaf takviyeli, bitüm-kauçuk esaslı su yalıtım 
malzemesidir.

Avantajları
• Hızlı sertleşme
• Mükemmel çatlak 
köprüleyebilme
• 40 Co ile 80 Co arası 
elastikiyetini koruma
• Asfalt altında 
uygulanabilme
• Makine ile 
püskürtülebilme

İki komponentli, elyaf takviyeli, elastomerik reçine 
katkılarıyla modifiye edilmiş bitüm kauçuk esaslı, 
solvent içermeyen su yalıtım malzemesidir.

Avantajları
• Derzleri izole 
eder 
• Dona karşı korur 
• Hızlı kurur (2-6 
saat) 
• Kir ve mantar 
oluşumunu 
engeller

Balkon ve teraslardaki derzlerin ve kaplamaların 
emprenyesi için kullanılan, solvent içermeyen 
transparan emprenye malzemesidir.

CP 43

CT 10 FUGA SU YALITIM MALZEMESİ

BİTUMPLUS 2K ELASTİK SU YALITIMI
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ÇİMENTO ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ

CR 65

ELASTİK EMÜLSİYON 

CR 78

CR 68

Özellikleri: Çimento esaslı yarı elastik tek ve 
çift  komponentli olarak kullanılabilen, solvent 
içermeyen su yalıtım malzemesidir.

Sarfiyat: Islak Hacimlerde 2 kg/m2

Yüzme havuzu ve su depoları 4 kg/m2

Kullanım Alanları: Islak hacimler, yüzme havuzları 
su depoları

Özellikleri: Yatayda ve düşeyde,  mineral esaslı 
bina ve yapı elemanlarının suya karşı yalıtımında 
sentetik reçine esaslı sıvı katkısı Ceresit CR 68 
ile birlikte kritik yüzeylere aderansı arttırmak ve 
ekstra elastikiyet sağlamak amacı ile su ilave 
edilmeksizin, pozitif yönde elastik bir yalıtım 
tabakası oluşturmada kullanılır.

Özellikleri: Ceresit CR 78 A komponenti, Ceresit 
CR 78 B komponenti ile birkikte, kritik yüzeylere 
aderansı arttırmak ve ekstra elastikiyet sağlamak 
amacı ile su ilave edilmeksizin, pozitif yönde 
elastik bir yalıtım tabakası oluşturmada kullanılır.

Özellikleri: Sentetik reçine esaslı sıvı katkı 
malzemesidir. Seneteik reçine sıvı 9 kg’lık 
bidonlardadır. Aderans ve elastikiyet sağlar.

Kullanım Alanları: Çimento esaslı su izolasyon 
ürün olan Cr 65 ikinci komponentdir. Fayans ve 
Seramik yapıştırıcılarında esneklik katkısıdır. Sap 
ve sıva için esneklik katkısıdır.

Avantajları
• Kolay uygulanır
• 2 mm çatlak 
köprüleme 
özelliğine sahiptir
• Hijen raporlu 
üründür.
• Su geçirimsizdir

Avantajları
• 0,2 mm’e kadar 
çatlakları örter
• Elastiktir
• Betonarme 
havuz ve su 
depoları için ideal
• Üzeri boyanabilir 
ve sıva tutar

Avantajları
• Çatlak örter
• Büzülme çatlama 
yapmaz
• Elastiktir
• Betonarme havuz 
ve su depoları için 
idealdir
• Üzeri boyanabilir 
ve sıva tutar

Avantajları
• Yüksek 
bağlayıcılık sağlar
• Elastikiyet ve 
aderans artırır
• Çatlamaları 
engeller

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



Zemin Tekniği
Ürünleri

Astarlar
Thomsit R777 
Thomsit R766 
Thomsit R755

Epoksi Emprenye Astarlar

Zemin Tesviye Şapları
Thomsit DC
Thomsit DD
Thomsit DX

Thomsit HD 50
Thomsit RS88

Thomsit XXL Xpress

Zemin Epoksi ve 
PU Kaplamalar

Epoksi Self Kaplamalar
Epoksi̇ Boyalar

PU Zemin Kaplaması
Dekoratif PU Kaplamalar



THOMSIT R777 

EPOKSİ EMPRENYE ASTARLAR

THOMSIT R755

THOMSIT R766

Akrilik emici yüzey astarı. Emici olan yüzeylerde 
bağlayıcı astardır. Kendinden yayılan hazır tesviye 
şapı astarıdır. Beton veya şap bağlayıcı astarıdır. 
Çimento esaslı ürünleri birbirine bağlayıcı astarıdır.

Özellikleri: Şap öncesi bağlayıcı özelliği ile sağlam 
zemin oluşmasına yardımcı olur.

Akrilik esaslı, çok amaçlı emici ve emici olmayan 
yüzey astarı. Emici ve emici olmayan yüzeylerde 
bağlayıcı astardır. Kendinden yayılan hazır tesviye 
şapı astarıdır. Beton veya şap bağlayıcı astarıdır. 

Özellikleri: Şap ve emici olmayan yüzeylerde 
bağlayıcı özelliği ile sağlam zemin oluşmasına 
yardımcı olur.

Epoksi esaslı çok amaçlı emici ve emici olmayan 
yüzey astarı. Yüksek mukavemet istenen 
kaplamalarda bağlayıcı astardır. Kritik yüzeylede 
kullanılan astarıdır. 

Özellikleri: Beton çatlaklarında  ve yüksek 
mukavemet istenen kaplamalardan önce kullanılır.

Epoksi esaslı çok amaçlı emici ve emici 
olmayan yüzey astarı. Yüksek mukavemet 
istenen kaplamalarda bağlayıcı astardır. Epoksi 
ve poliüretan kaplamalar, mukavemet istenen 
yüzeylerde kullanılan astarıdır.

Özellikleri: Beton çatlaklarında  ve yüksek 
mukavemet istenen epoksi ve poliüretan 
kaplamalardan önce kullanılır.

ASTARLAR

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



Özellikleri: Çimento  esaslı  kendiliğinden yayılan 
tesviye harcı. 2,0-1,5 mm kalınlıkta yayılır. 
Beton sınıfı C25 mukavemetindedir. Beton veya 
şap yüzeyindeki problemleri gidererek yüzeyin 
dengesini sağlar.

Avantajları: Çimento esaslı prüzlü yüzeyleri 
düzgün hale getirmek. Zemin kaplama 
malzemeleri öncesi yüzey düzeltmeye yarar.

Çeşitleri: Thomsit RS88, Thomsit DD, Thomsit DX, 
Thomsit HD 50, Thomsit XXL Xpress
  

THOMSIT DC

ZEMİN TESVİYE ŞAPLARI

Thomsit DD 
Kendiliğinden 
yayılan hazır tesviye 
harcı 0,5-5 mm

Thomsit HD 50 
Kendiliğinden 
yayılan basınç ve 
su dayanımlı hazır 
tesviye şapı 
4-50 mm

Thomsit DX 
Kendiliğinden 

yayılan hazır tesviye  
şapı 1-10 mm

Thomsit RS88
Hızlı kuruyan tamir 

harcı 1-100 mm

Thomsit XXL 
Xpress
Kendiliğinden 
yayılan hızlı kuruyan 
tesviye harcı 0,5-20 
mm
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ZEMİN EPOKSİ VE PU KAPLAMALAR

EPOKSİ SELF KAPLAMALAR EPOKSİ BOYALAR

PU ZEMİN KAPLAMASI DEKORATİF PU KAPLAMALAR

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



Isı & Ses Yalıtımı 
Ürünleri

Mantolama
(XPS) Isı Yalıtım Levhaları 
(EPS) Isı Yalıtım Levhaları 

Taşyünü
Camyünü

Ses Yalıtım Sistemleri
Taşyünü

Prosonic Akustik Yalıtıṁ Sistemleri



Özellikleri: Mantolama mevsim şatlarına 
göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için 
bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile 
kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü 
oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına 
ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı 
izolasyonudur.

Avantajları: Binayı yalıtarak ısı köprülerinin 
oluşmasını engeller. Sıcaklık farkları sebebi ile 
oluşabilecek çatlakları ve hasarları önler. Bina dış 
duvarları dış ortamın tüm etkilerinden korunur. 
Yoğuşma riski en aza indirilir. Hem ısı hem de 
su yalıtımı sağlar. Tekniğe uygun yapılmış bir 
mantolama uygulaması %50 ye varan ısı tasarrufu 
sağlar.

Kullanım Alanları: Binaların dış duvarlarına, 
çatılarına, toprak temaslı mahallere, katları ayıran 
döşemelere, depo garaj gibi ısıtılmayan bölümlere 
bakan kısımlara ve soğuk hava depolarına 
mantolama uygulaması yapılabilir.

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

MANTOLAMA

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



(XPS) ISI YALITIM LEVHALARI 

CAMYÜNÜ

TAŞYÜNÜ

(EPS) ISI YALITIM LEVHALARI  

Yoğunluk: 45 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı: -60 / +75 oC arası 
Isı İletim Katsayısı: 10 oC ortalama sıcaklık için 
0,026 W/mK 
Su Buhar Geçişi: 0.15 / 0.075 µgm/Nh 

Yoğunluk: 15/30 kg/m³ 
Kullanım Sıcaklığı: -100 / +80 oC arası. 
Isı İletim Katsayısı: 10 oC ortalama sıcaklık için 
0,033 W/mK 
Su Buhar Geçişi: 25 µgm/Nh

Yoğunluk: 100 kg/m³ 
Kullanım Sıcaklığı: 0 / 800 oC  
Isı İletim Katsayısı: 50 oC ortalama sıcaklık için 
0,043 W/mK 
Su Buhar Geçişi: 542 µgm/Nh

Yoğunluk: 10/80 kg/m³ 
Kullanım Sıcaklığı: +230 oC ye kadar. 
Isı İletim Katsayısı: 20 oC ortalama sıcaklık için 
0,040 W/mK 
Su Buhar Geçişi: 542 µgm/Nh

ISI YALITIM LEVHALARI
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SES YALITIM SİSTEMLERİ

Yerli olarak temin edilen inorganik hammadde 
olan bazalt taşının 1350°C-1400°C’de ergitilerek 
elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır.

Özellikleri: Kullanım yeri ve amacına göre farklı 
kalınlık, yoğunluk, boyut ve teknik özelliklerde, 
değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru 
ve dökme şeklinde üretilebilmektedir. Isı yalıtımı, 
ses yalıtımı, akustik düzenleme ve yangın yalıtımı 
maksadıyla kullanılmaktadır.

Isı iletkenlik beyan değeri λ≤ 0,040 W/mK’dir. 
Sıcağı ve rutubete maruz kalması halinde dahi 
boyutlarında bir değişme olmaz. Zamanla 
bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve 
paslanma yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar 
tarafından tahrip edilemez.

Kullanım Alanları: Bölme duvar, Dış cepe, Döşeme, 
Çatı, Tesisat, Sanayi sektörü, Gemi yalıtımı

Özellikleri: PROSONIC® ürün serileri, konutlarda, 
ofis, hastane, okul, müzik odaları, stüdyo gibi iş 
alanlarında, sinema, tiyatro, bowling salonu, home 
sinema gibi eğlence mekanlarında, kısacası tüm 
yaşam alanlarımızda gerekli akustik konfor ve ses 
yalıtımı sağlayacak çözümleri oluşturmak üzere 
geliştirilmiştir. 

PROSONIC® ürünleri, yüksek yoğunluklu homojen 
ve heterojen PU köpüklü ile bunların bariyerli, 
3D şekillendirilmiş ya da son kat kullanımı için 
dekoratif kumaş lamine edilmiş türevleri ile 
ses köprüsü bandı, yapıştırıcı gibi tamamlayıcı 
ürünlerden oluşmaktadır.

Kullanım Alanları: PROSONIC® ürün serileri, 
konutlarda, ofis, hastane, okul, müzik odaları, 
stüdyo gibi iş alanlarında, sinema, tiyatro, bowling 
salonu, home sinema gibi eğlence mekanlarında, 
kısacası tüm yaşam alanlarımızda gerekli akustik 
konfor ve ses yalıtımı sağlayacak çözümleri 
oluşturmak üzere geliştirilmiştir.

TAŞYÜNÜ

PROSONIC AKUSTİK YAL⎬IT⎬IM⎬ SİSTEMLERİ 

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



Yapı
Kimyasalları

Tamir Harçları ve Katkılar
CT 20
CD 22

Geser Grout 660
HZS/2
CT 81
CX 31

Seramik Yapıştırıcıları
Ceresit FIX

CM 11
CM 16

Derz Dolgular
CE 33
CE 40

Özel Yapıştırıcılar
Thomsit R710
Thomsit P625

Mastikler ve Silikonlar
Sista Universal
Sista PU Köpük

PU Mastik
Akrilik Mastik



TAMİR HARÇLARI VE KATKILAR

Avantajları
• Hızlı priz alır 
• Su ve dona 
dayanıklıdır
• Yüksek stabilite

Çimento esaslı, elyaf katkılı hızlı kürleşen 2-20 mm 
arası kalınlıklarda uygulanabilen özel ince tamir 
harcıdır. 2 cm beton tamiri, köşe pahları ve beton 
çalak tamirinde kullanılır.

Avantajları
• Kıvamı ayarlanabilir, 
akıcıdır
• Yüksek mukavemet 
ve basınç dayanımına 
sahiptir
• Darbelere dayanıklıdır
• Su geçirimsizdir
• Çelik donatıyı 
korozyona karşı korur

Çimento esaslı, yüksek akıcılıkta, özel 
granülometrik dizayna sahip olan, ayrışma 
yapmayan, tek bileşenli, kendiliğinden yerleşen 
yapısal grout harcıdır.

Sarfiyat
5 Kg/m3 ile 10 
kg/m3 arasında 
değişken çimento 
oranına ve istenen 
elastikiyete bağlı 
ayarlanır.

Çimento esaslı tüm sıva ve harçların takviyesinde 
kullanılan lateks katkı malzemesidir.

CT 20

CT 81

GESER GROUT 660 

Avantajları
• Elyaf katkılıdır
• Hızlı priz alır
• 5-40 MM uygulama 
kalınlığı sağlar

Doğal mineral katkılar ve elyaf içeren kaba beton 
tamir harcıdır. Betonda aderansı arttırır. Sarfiyatı 
1,6 kg/m2’dir. (1mm kalınlık için)

Kullanım Alanları
Aşınmaya karşı 
dayaniklilik gerektiren, 
tozumayan zemin 
yapımlarında, iç ve dış 
mekanlarda, özellik 
beton yüzey üzerinde 
kullanılır. 

Ekonomik, kullanımı kolay, aşınmaya yıprnmaya 
karşı dayanıklı, iki̇ bileşenli, renkli özel bir toz - sıvı 
karışımı zemin sertleştiricidir.

Avantajları
• Hızlı mukavemet
• Korozyona karşı 
dayanıklı
• Ağır yüke karşı 
koyar

3 komponentli epoksi esaslı reçine ve kuvars 
dolgu harcıdır. 3 kg’lık paketlerde yaklaşık olarak 
1800 cm2 malzeme bulunmaktadır.

CD 22

CX 31 

HZS/2 

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

CERESİT FIX 

CM 16

CM 11 

Çimento esaslı ince tabaka fayans ve seramik 
döşeme harcıdır.

Sarfiyat: Bürüt yüzeyler için;
Tarak diş derinliği (mm)     Sarfiyat (kg/m2),
  3          1,7
  4          2,0
  6          2,7
  8          3,3

Kullanım Alanları: Seramik, fayans, çini ve mozaik 
kaplamaların yatay ve düşeyde mineral esaslı 
yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

Çimento esaslı ince tabaka fayans ve seramik 
döşeme harcıdır.

Sarfiyat: Bürüt yüzeyler için;
Tarak diş derinliği (mm)     Sarfiyat (kg/m2),
  3          1,7
  4          2,0
  6          2,7
  8          3,3

Kullanım Alanları: Seramik, fayans, çini ve mozaik 
kaplamaların iç ve dış mekanlarda; yüzme havuzu, 
su deposu, banyo vb. ıslak hacimlerde rahatlıkla 
kullanılabilir. 

Sentetik polimer takviyeli, elastik, kolay 
uygulanabilen, çimento esaslı, porselen seramik ve
doğaltaş yapıştırma harcıdır.

Sarfiyat: Alttan ısıtmalı zeminler için uygundur.
6 kg 7m2

GRİ - BEYAZ

Kullanım Alanları: Geniş ebatlı fayans, seramik, 
mozaik, porselen seramik ve doğaltaş kaplamaların 
mineral esaslı yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. 
İç ve dış mekanlarda; yatay ve düşeyde
kullanılır.

Avantajları
• Ekonomik
• Yüksek stabilitede
• 2-10 mm arası yapışma 
kalınlığı sağlar

Avantajları
• Su ve dona dayanıklıdır 
• 2-10 mm arası yapışma 
kalınlığı sağlar
• Yüksek stabiliteözelliği 
vardır
• Rahat kullanılır
• Kolay karışır

Avantajları
• Ekonomik
• Yüksek stabilitede
• 2-10 mm arası yapışma 
kalınlığı sağlar
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DERZ DOLGULAR

Yüksek kalite sentetik polimer içeren doğal 
mineral katkılı renkli elastik dolgu malzemesidir.

Sarfiyat
Fayans      Ebat      Derz genişliği    Sarfiyat
tipi      (cm)      (mm)     (kg/m)
Mozaik      5x5      1,5-2     0,5
Fayans      10x10      2     0,35
Fayans      15x15      3     0,38
Fayans      10x20      3     0,38

Kullanım Alanları: Yatay ve düşeyde 0-5 
mm genişlikte seramik ve fayans derzlerinin 
doldurulmasında kullanılır.

Avantajları: Çatlama ve tozuma yapmaz.
Elastik. Yüksek oranda doldurma özelliği

Çeşitleri
Beyaz - Gri 20 kg
Renkli 10 kg

Su itici özellikte, küf ve kir oluşumuna dayanıklı, 5 
mm’ye kadar derzlerin doldurulmasında kullanılan 
çimento esaslı derz dolgusudur. Yüksek hidrofobi 
özelliği (aquastatik) sayesinde su damlası 
damlacık halinde kalmaya devam eder ve derze 
nüfuz etmez.

Sarfiyat
Ebat (cm)      Derz genişliği (mm)     Sarfiyat (kg/m)
5 x 5       2                                0,5
5 x 5       3                                0,7
10 x 10       2                                0,4
15 x 15       3                                0,4 
10 x 20       3                                0,4

Kullanım Alanları: Seramik, cam ve taş 
kaplamalarının, derzlerinin yatay ve düşeyde 
doldurulmasında kullanılır

Avantajları: Elastik. Su itici özelliktedir. Küf ve kire 
dayanıklı. İç ve dış mekanda kullanalım

CE 33

CE 40

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



ÖZEL YAPIŞTIRICILAR

Poliüretan esaslı çift komponetli yapıştırıcıdır.
Poliüretan, ağırlıkça 5’e 1 karışım çift 
komponetlidir.

Kullanım Alanları
Halı saha yapıştırıcısıdır.
Endüstriyel kaplamları yapıştırır.
Metal, ahşap, cam yapıştırıcısıdır.

Avantajları
Hızlı kurur. Yüksek mukavemette yapışma sağlar. 
Neme dayanıklıdır.

Poliüretan çift komponentli yapıştırıcıdır 
Poliüretan, ağırlıkça 6’ya 1 karışımdır.

Kullanım Alanları
Masif parke, lamine parke ve çimstone 
yapıştırıcısıdır.

Avantajları 
Yüksek mukavemette yapıştırma yapar.
Ahşap, metal, cam, yapay veya doğal taş 
yapıştırır.

THOMSIT R710 

THOMSIT P625

34-35www.aterstore.com.tr



MASTİKLER VE SİLİKONLAR

SİSTA UNIVERSAL

AKRİLİK MASTİK

PU MASTİK

SİSTA PU KÖPÜK

Polisiloksan (asetat sistem), antibakteriyel, 
%100 saf silikon

Yoğunluk: 1,02 gr/ml
Çalışma sıcaklığı: 4 °C ile 40 °C
Kabuk bağlama süresi: 10 dk
Isı dayanımı: -55°C ile 200 °C
Devamlı sağlanabilir esneklik: %25 (DIN 52451)
Max. Dolgu aralığı: 30 mm

Nemle sertleşen poliüretan köpük

Yoğunluk: 23 gr/ml 
Çalışma sıcaklığı: 15°C ile 25°C
Köpüğün büyümesi: Yaklaşık %100 ile %200
Isı dayanımı: -40 °C’den 100 °C’ye kadar
Tüpün kullanım hacmi: Açık alanda 40-50 lt, kapalı 
alanda 25 lt

Tek komponentli poliüretan mastik

Yoğunluk: 1,18gr/cm3 (20°C %55 bağıl nem)
Çalışma sıcaklığı: 5°C den 40°C
Kabuk bağlama: 60-90 dk (23°C) %55 bağıl nem
Sertleşme süresi: 3-4 mm/gün (23°C den %50 
bağıl nem)
Renk: Beyaz, gri

İnşaatlarda prefabrik yapı elemanları arasındaki 
genleşme fugalarında, iç ve dış cephelerdeki her 
türlü derz ve çatlakların örtülmesinde, ahşap, 
demir ve alüminyum doğramaların montajında, 
her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer 
yapı malzemeleri ile birleşimlerinde, eternit ve 
alüminyum çatı ve cephe kaplama plakalarının 
ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde 
kullanılır.

Avantajları
• Tek komponentlidir 
• Solventsizdir
• Yaşlanmaya ve 
UV ışınlarına karşı 
dayanıklıdır
• Antibakteriyeldir
• Daimi elastikiyetini 
korur

Avantajları
• Hacim kaybına 
uğramaz, çökmez ve 
bozulmaz
• Kesilebilir, sıvanabilir, 
boyanabilir
• Suya karşı dayanıklıdır
• Hızlı kürleşir

Avantajları
• Tek komponentlidir
• Havanın nemi ile sertleşir
• UV ışınlarına dayanıklıdır
• Üzeri boyanabilir
• Mükemmel elastikiyet ve yapışma 
gücüne sahiptir

Avantajları
• Boyanabilir
• Elastik
• Solmaz

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



Dekorasyon
Ürünleri

Alçılar
OutWear

Sıva, Saten, Makina, Derz Alçı

Alçı Plakalar
Alçı Levhalar
Aypan D Plus

Asma Tavanlar
Vinil Asma Tavanlar

Metal Asma Tavanlar
Taşyünü Asma Tavanlar

Alçı Plaka Asma Tavanlar

Boyalar (Jotun)

Boyalar (Polisan)

Parkeler
Serfloor

Banyo Dolaplari & Duşakabinler
Deniz 100 Cm Banyo Dolabı

Hydrocabin 815 Tetris 
Duş Teknesi + Kabin

Compact Sistemler



Kimyasal yapısından 
dolayı bakteri, küf ve 
mantar oluşturmaz. 
Yapısındaki sudan 
dolayı yangın geciktirme 
özelliğine sahiptir. 
Gözenekli bir yapıya 
sahip olduğu için ses 
emicidir.

İşleme süresinin 
uzunluğu rahat ve 
firesiz uygulama olanağı 
sağlar. Özel tane dağılımı 
sayesinde uygulama 
yüzeyini pürüzsüz hale 
getirir. Plastik boya ve 
duvar kağıdı için uygun 
bir yüzey oluşturur.

Kullanım süresinin 
uzunluğu rahat ve firesiz 
uygulama olanağı sağlar. 
Uygulama sonrası 
kurumuş yüzey cam gibi 
parlak olduğu için direkt 
kağıt kaplama veya boya 
işlemine olanak sağlar.

Özel tane dağılımı 
sayesinde uygulama 
yüzeyini pürüzsüz yapar. 
Esneme özelliğinden 
dolayı derzlerde çatlama 
yapmaz. Yüksek 
yapışma özelliğine 
sahiptir.

ALÇILAR

Outwear dış cephe levhasıdır. Saçak altlarında, 
dış cephe duvar yapımında yalıtım ve son kat 
kaplama malzemelerinin alt yüzeyi olarak, duvar 
performansının çok yüksek olmasının istendiği 
durumlarda kullanılabilir.

Dışarıdan Outwear ile kapanan dış cephe içeride 
ince işlerin yapılmasına olanak sağlar. Dış hava 
koşullarına karşı her mevsim dayanıklıdır.

Özellikler   
Outwear  özel yüzey kartonu ve kor tabakasında 
bulunan özel katkı maddelerinden kaynaklanan 
arttırılmış dayanıklılığa, esnekliğe ve kırılma 
direncine sahiptir. 

Outwear’in uygulaması çok kolaydır. Uygulama 
hızını çok artırdığından yapı kısa sürede 
tamamlanacaktır. Outwear ile oluşturulan dış 
duvar imalatlarında bina tam 12 ay süreyle dış 
etkilerden korunmuş olur. Sonradan üzerine 
mantolama ya da sıva-boya yapılabilir.

AYGİPS MAKİNA ALÇI

AYGİPS SIVA ALÇI AYGİPS SATEN ALÇI

AYGİPS DERZ ALÇI

OUTWEAR

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



ALÇI PLAKALAR

 AYPAN BEYAZ ALÇI LEVHA 

AYPAN D PLUS

 AYPAN YEŞİL ALÇI LEVHA

 AYPAN KIRMIZI ALÇI LEVHA

Beyaz alçı levhanın içeriğindeki kağıt hamuru 
nedeniyle artan izolasyon özellikleri sayesinde 
hem ısı, hem ses izolasyonu maliyetleri azalır, 
çok daha dar kesitli bölme ve giydirme duvar 
yapılabilir. 

Beyaz, konstrüktif yüzey uygulamalarında alt 
malzemeyi tüm dış etkenlere, özellikle yangına 
karşı zırhlama özelliği sağlar.

Kırmızı alçı rakiplerine oranla daha iyi yangın 
dayanımına sahiptir. Levhanın içeriğindeki kağıt 
hamuru nedeniyle hem ısı, hem ses izolasyonu 
maliyetleri azalır, çok daha dar kesitli bölme ve 
giydirme duvar yapılabilir. 

Kırmızı yalıtım malzemeleri ile kombine edildiğinde 
rakiplerine oranla benzersiz izolasyon özellikleri 
sergiler.  

Yeşil alçı rakiplerine oranla daha iyi su ve nem 
dayanımına sahiptir. Yeşil alçı levhanın içeriğindeki 
kağıt hamuru nedeniyle artan izolasyon özellikleri 
sayesinde hem ısı, hem ses izolasyonu maliyetleri 
azalır.

Yeşil ile çok daha dar kesitli bölme ve giydirme 
duvar yapılabilir.

AYPAN D PLUS rakiplerine oranla daha iyi darbe, 
yangın ve nem dayanımına sahiptir. Levhanın 
içeriği itibariyle artan yalıtım özellikleri sayesinde 
hem ısı, hem ses yalıtımı maliyetleri azalır. 

AYPAN D PLUS ile çok daha dar kesitli bölme ve 
giydirme duvar yapılabilir.
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ASMA TAVANLAR

Özellikleri: Akustik, boyalı ve vinil kaplı alçı plaka 
asma tavan ürünleri taşıyıcı sisteme kolayca 
monte edilerek uzun ömürlü, dekoratif ve 
ekonomik çözümler sağlar. Alçı plakalar normal 
ve neme dayanıklı alternatifleri ile üretilmekte, 
kaplamasız ya da boyalı olarak uygulanarak uzun 
ömürlü, kolay sökülüp takılabilen, hafif ve estetik 
asma tavanlar yaratmaktadır.

Ses yutma özelliği sağlayan alçı plakalar, 
üzerindeki değişik boşluk oranları ile serbest ve 
yönsüz montaj imkanları da sağlamaktadır.

Çeşitleri
• 600 x 600 mm veya 600 x1200 mm ebatlarında 
karolar ya da tam (1,20 x 2,50 mt) alçı plaka
• Boyalı, Akustik veya vinil kaplı alçı plaka 
alternatifleri
• Farklı desen ve renklerde vinil seçenekleri
• Farklı perforasyon seçenekleri, Isı ve ses yalıtım 
olanakları
• Yangına mukavemet
• Kolay montaj, uzun ömür ve dekoratif seçenekler

Özellikleri: Metal asma tavanlar, uluslararası 
standartlara uygun olarak üretilen, elektrik ve sıhhi 
tesisatların kolayca döşenmesine ve gizlenmesine 
olanak sağlayan, akustik ve yangına dayanım gibi 
özelliklere sahip ideal sistemlerdir.

Çeşitleri 
• Her türlü iç mekan tavan uygulamalarında 
kullanılır.
• Tesisatları gizleyerek dekoratif alanlar yaratır. 
Ayrıca tesisata müdahale açısından uygun ve 
kolay sistemlerdir.
• Hafif olmasından dolayı binanın taşıyıcı 
sistemine etkisi çok azdır. Binanın hareketlerine 
uygun sistemlerdir. Bu nedenle depreme dayanıklı 
binalar için idealdir.
• Yangına dayanım, ses ve ısı yalıtımı gibi 
performans şartlarını karşılayabilen çok yönlü 
sistemlerdir.
• Minimum miktarda aksesuar ile uygulanır. 
Nakliye ve işçilikten tasarruf sağlar.

VİNİL ASMA TAVANLAR

METAL ASMA TAVANLAR

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



ASMA TAVANLAR

Özellikleri
• Taşıyıcı profillerle hazırlanan karolaja 
oluşturulmuş taşyünü plakalardan oluşan asma 
tavan sistemidir. Çabuk ve kolay montajıyla 
ekonomiktir.

• Taşyünü asma tavan sistemleri, dizayn serisinde 
yer alan farklı yüzey dokulu ve desenli plakaları ile 
bu plakalarla uyumlu taşıyıcı sistemleri sayesinde 
kullanıldığı mekanlarda dekoratif ve şık görüntüler 
sergiler.

• Taşyünü asma tavan, akustik, hijyen, ısı 
izolasyonu, yangın ve nem dayanımı konusunda 
değişik ölçülerdeki teknik ihtiyaçları, en 
ekonomik şekilde ve sınırsız yüzey seçeneği ile 
sağlayabilmesi sayesinde, kullanıcılarına optimum 
çözümü sunar.

• Montajı, sökülmesi ve temizlenmesi kolay ve hızlı 
olan taşyünü ürünler aynı zamanda aydınlatmanın 
en iyi şekilde yapılmasını sağlayarak enerji 
tasarrufu yaratır.

Özellikleri: Her türlü iç mekan tavan 
uygulamalarında kullanılır. Tesisatları gizleyerek 
dekoratif alanlar yaratır. 

Ayrıca tesisata müdahale açısından uygun 
ve kolay sistemlerdir. Hafif olmasından dolayı 
binanın taşıyıcı sistemine etkisi çok azdır. Binanın 
hareketlerine uygun sistemlerdir. Bu nedenle 
depreme dayanıklı binalar için idealdir. 

Yangına dayanım, ses ve ısı yalıtımı gibi 
performans şartlarını karşılayabilen çok yönlü 
sistemlerdir. Minimum miktarda aksesuar ile 
uygulanır.

Çeşitleri
12.5 mm kalınlığında, 120 x 250 cm ebatlarında 
olan alçı plakalar, farklı renk seçenekleri ile 
uygulanmaktadır.

TAŞYÜNÜ ASMA TAVANLAR

ALÇI PLAKA ASMA TAVANLAR
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BOYALAR (JOTUN)

Avantajları
Bir binanın ortalama 
yaşam süresine denk 
gelen 20 yıl boyunca 
yapıyı dış koşullara 
karşı korurken 
estetik bir görünüm 
kazandırır. 

%100 saf silikon akrilik hibrid bağlayıcılıdır. 
Konvansiyonel boya sistemlerine kıyasla dört kat 
yaşam ömrü sunar. 

Avantajları
otashield ürünlerinin 
özel formülü sayesinde 
de aktif olarak betonu 
karbonlaşmaya karşı 
korur. Dış cephelerdeki 
yüzeylerin korunması 
ve görünümlerinin 
iyileştirilmesi için ideal 
bir üründür.

100% saf akrilik reçinesi ile en zorlu iklim 
koşullarına dayanım sağlamak amacıyla özel 
olarak geliştirilmiş su bazlı bir boyadır. 

Avantajları
Yüksek örtücülük, 
yıkanabilme, 
pürüzsüz yüzey 
ve mat görünüm 
oluşturabilmesi 
sayesinde üst 
kalitede bir bitiş 
sağlar.

Yüksek kalitede, saf akrilik, su bazlı iç cephe 
boyasıdır. Mat ve ipek mat bitiş seçeneklerine 
sahiptir.

JOTASHIELD SUPER DURABLE

FENOMASTIC HYGIENE SERİSİ

JOTASHIELD TOPCOAT SILK

Avantajları
Zamanla yapının 
oturmasıyla ortaya 
çıkan kılcal çatlakları 
2.6 mm’ye kadar 
köprüleme özelliği 
sunar. 

%100 saf akrilik bağlayıcılı, UV dayanımlı, portakal 
kabuğu görünümünde, yarı mat bir üründür. 

Avantajları
Yüksek örtücülük, 
yıkanabilme ve renk 
dayanımı özelliklerine 
sahiptir. Yüzeye iyi 
yayılır ve pürüzsüz uzun 
ömürlü mat bir bitiş 
sağlar. 

Fenomastic Pure Colours Matt, yüksek kalitede, 
akrilik kopolimer esaslı, su bazlı iç cephe boyasıdır. 
Düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip 
olması sayesinde iç ortamdaki hava kalitesine 
katkıda bulunur. 

Avantajları
Leke tutmama 
özelliği sayesinde 
her türlü kir ve 
leke kolaylıkla 
temizlenebilir. 

Fenomastic Stain Resistant:  Fenomastic Stain 
Resistant, yüksek kalitede, uzun dönemli koruma 
ve estetik görünüm sunan su bazlı ipek mat iç 
cephe boyasıdır.

JOTASHIELD TEX ULTRA

FENOMASTIC STAIN RESISTANT

FENOMASTIC PURE COLOURS MATT
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BOYALAR (POLİSAN)

Avantajları
Antibakteriyel, mantar 
ve küf önleyici, ekstra 
örtücülük veren, 
sararmayan, toz ve 
kir tutmayan, kokusuz 
ve esnek yapıda, 
ipeksi mat dokuda bir 
iç cephe boyasıdır. 
gerektirmez.

Su bazlı, silikon katkılı, maksimum silinebilir 
özelliğe sahip, antibakteriyel, küf ve mantar 
önleyici, esnek yapıda, extra örtücülüğe sahip 
yarımat iç cephe boyasıdır. 

Avantajları
Esnek özelliği 
sayesinde yüzeydeki 
kılcal çatlakları örterek, 
yüzeyde meydana 
gelebilecek kılcal 
çatlamalara karşı 
dayanıklıdır.

Su bazlı, esnek, silikonlu, antibakteriyel, küf 
önleyici, hidron özelliği sayesinde kendi kendini 
yıkayabilen, lotus effecti özelliğine sahip, dört 
mevsim uygulanabilen mat dış cephe boyasıdır. 

Avantajları
20°C’de dokunma 
kurumasını 40 
dakikada, sert 
kurumasını 10-12 
saatte tamamlar. 
Tam sertliğini 
kazanması 3-4 
gün sürer.

Su bazlı, metal üzerine doğrudan uygulanabilen, 
korozyona ve zor iklim koşullarına karşı 
mükemmel dayanıklı, yapı çelikleri pik demirlere 
uygulanabilen son kat boyadır.

ELEGANS EXTRA

POLİMETAL

EXELANS DÜZ

Avantajları
İçerdiği boya 
partiküllerinin aynı 
makrofaj sistemi 
gibi bir araya gelerek 
yüzeyde etli, kalın bir 
film oluşturur. Dış 
etkenlerin olumsuz 
etkilerine karşı 
mükemmel korunur. 

Su bazlı, silikonlu, makrofaj etkisi ile yüzeyde etli 
bir film bırakan, dış etkenlere karşı mükemmel 
koruma sağlayan, hidron özelliği ile kendi kendini 
yıkayarak, dört mevsim uygulanabilen dış cephe 
boyasıdır.

Avantajları
Sıva, beton, eternit 
vb. yüzeyler üzerine 
uygulanır. Kolay 
sürülebilen, iyi örtücülük 
sağlayan, yıkanıp 
silinebilen, teneffüs 
etme özelliği olan, çevre 
dostu, dekoratif bir 
boyadır. 

Su bazlı, mat görünümlü yüksek örtücülüğe sahip 
lux plastik iç cephe boyasıdır. Akrilik kopolimer 
bağlayıcı esaslıdır. 

Avantajları
Solvent 
içermediği ve su 
ile seyreltildiği 
için kokmaz, 
insan sağlığına 
ve çevreye zarar 
vermez. 

Su bazlı, zamanla sararmayan, uzun süre 
parlaklığını koruyan, maksimum silinebilir, lux iç ve 
dış cephe boyasıdır. 

EXELANS MACRO

X1 ANTI AGING 

MATPLAST
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Özellikleri: Laminat parke ağaç sektörünün yan 
ürünleri olan talaş kırpıntı gibi ürünlerin yüksek ısılı 
işlemler altında birleştirilerek (preslenerek) laminat 
parkenin orta tabakasındaki yüksek dayanımlı 
ağaç lifler yanı HDF oluşturur. HDF dediğimiz orta 
tabakanın üzeri dekor kağıdı ve yüksek kalitedeki 
koruma tabakası ile kaplanarak laminat parkenin 
imalatı tamamlanmaktadır.    

Laminat parkenin temel yapısı
1. Overlay: Selülozik esaslı film tabakasıdır. içinde 
alüminyum oksit parçacıkları bulunur. Alümiyum 
oksit parçaları aşınma çizilme ısıya karşı 
mukavemeti sağlar.

2. Desen kağıdı: Hertürlü renk ve desende 
üretilebilir. kaliteli odun hammaddesinden üretilen 
ileri teknoloji ile print edilen kağıt film tabakasıdır.

3. HDF: E1 normuna göre üretilmiş, sağlam, yüksek 
basınca karşı dirençli taşıyıcı levhadır.

4. Balans kağıdı: Stabilizasyonu sağlayan selülozik 
kağıt film tabaka. Nem ve çarpılma önleyici.

LAMİNANT PARKELER

LAMİNANT PARKE

• Üzerinde ayakkabı ile yürünebilir. 
• Çizilmez ezilmez ev ve büro mobilyalarına karşı 

dayanıklıdır. 
• Darbelere dayanıklıdır. 
• Leke tutmaz. 
• Rengi solmaz, güneş ışığından etkilenmez. 
• Anti-statiktir toz tutmaz. Anti alerjiktir.

• Evde kullanılan kimyasallara karşı dayanıklıdır.
• Kolay temizlenir.
• Sigara, puro ateşinden etkilenmez. 
• Yerden ısıtmalı sistemlerde güvenle kullanılabilir. 
• Yüzer sistem bir döşeme malzemesidir. 
• Kolay monte edilir aynı anda kullnıma hazırdır. 
• Elektrik süpürgesiyle süpürülüp nemli bezle silinir. 
• Sistre cila gerektirmez. 

Avantajları

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



DUŞAKABİNLER & COMPACT SİSTEMLER

90×90 cm ebatlarında, iki farklı cam rengi 
seçeneğine sahip, çok şık estetik bir üründür.

Beyaz ve açık mavi cam rengi seçeneğine sahiptir. 
Zevkinize ve ihtiyacınıza göre seçim yapabilirsiniz. 
Ürünün yüksekliği 200 cm boyutundadır. Taban 
tekne ise 90×90 ebatlarındadır. Her banyoya 
rahatlıkla monte edilebilir şekilde dizayn edilmiştir.

4 mm temperli cam ve akrilik küvetiyle birlikte 
takım olarak satışa sunulmuştur. Buzlu ve çizgili 
modelleri mevcuttur. Profilleri mat görünümlü olup 
fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

Özellikleri
Mat eloksal profil
200 cm yükseklik
Akrilik panelli duş teknesi
Temperli cam kabin
İki farklı renge sahip cam özelliği
90×90 tekne boyutu
Sifon

Banyo yapılan yerin kuru kalması için üretilen  
panellerdir. Akrilik panelli duş teknesi, 4 mm 
temperli desenli camı ve parlak krom profilleri 
mevcuttur. 

En büyük avantajı; duşakabin ölçülerine göre 
sadece banyo yapılan alanın ıslak diğer yerlerin 
kuru kalmasını sağlamasıdır.

90 x 90 cm, 100 x 100 cm gibi ölçüleri mevcuttur.

Tüketicinin tercihine göre çeşitli renk ve 
desenlerde de modelleri mevcuttur.

Özellikleri
Parlak eloxal profil
Akrilik panelli duş teknesi
Özel paslanmaz ayak sistemi
Desenli temperli cam

HYDROCABIN POOL 815 BORA

HYDROCABİN 815 TETRİS
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Özellikleri
Akrilik panelli mini küvet, Sterilizasyon + küvet, 
bel destekli sırt masajı, ayak masajı, dijital 
kontrol paneli, telefon, radyo, havalandırma, led 
aydınlatma, el duşu, tepe duşu, mix batarya, raf, 
şampuanlık ve küvet doldurma butonu mevcuttur.

Avantajları
Diğer duşakabinlere göre daha kompakt bir 
kullanım sağlar. Çok yönlü kullanım imkanlarıyla 
daha rahat bir banyo keyfi yaşatır. 

Çeşitleri
90x90 cm
100x100 cm
120x120 cm
135x135 cm
140x140 cm
150x 150 cm

DUŞAKABİNLER & COMPACT SİSTEMLER

 ELİT COMPACT DUŞAKABİN 

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



Kaba Yapı
Malzemeleri

Gazbeton
Ytong

Osb / Betopan
OSB

Betopan

Gaz Beton Yapıştırıcıları
CT 115

Ytong Örgü Tutkalı



YTONG, literatürde “gazbeton” olarak bilinir. 
Bünyesindeki milyonlarca gözenek nedeniyle bir 
çok binada ilave ısı yalıtım malzemesi kullanmaya 
gerek kalmadan yalıtım sağlayan bir yapı 
malzemesidir.

Kullanım Alanları
Duvar blokları; betonarme, çelik, ahşap ve 
prefabrike gibi yapı sistemlerinde dış ve iç dolgu 
duvar malzemesi olarak ya da yığma yapılarda 
taşıyıcı dış ve iç duvar malzemesi olarak 
kullanılırlar. Yangın duvarı yapımında özellikle 
tercih edilen yapı malzemeleridir.

Avantajları
60 cm boyunda, 25 cm yükseklikte ve çeşitli 
kalınlıklarda üretilir. Alın profil yapısına göre; Tek 
Geçmeli, Çift Geçmeli ve Düz duvar blokları olarak 
adlandırılırlar. 

Çeşitleri
5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 cm kalınlıklarda üretilirler.

GAZBETON

YTONG

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



OSB / BETOPAN

Özellikleri: OSB standart yonga levhaların 
kullanılmadığı ve daha fazla direnç gerektiren 
tüketim yerleri için geliştirilmiştir. Yapıların 
dış kısımlarında ve çatılarında kullanılacak 
OSB levhaları fenol esaslı tutkallarla 
üretilmiştir. Sudan etkilenmez, yongaları 
birbirinden ayrılmaz, ev yapımında haşereler 
kemirilemez, zor tutuşma özelliğine sahiptir 
ve de MDI tutkalı ve fenolik reçinelerle 
üretilmiştir. Ham maddesi çam ağacıdır. 

Çeşitleri
1. kalite, OSB 4, 2. kalite, OSB 3, 3. kalite, OSB 
2, 4. kalite, OSB 1

Ebatlar
9 mm : 122 x 244 cm - 16,61 kg / plaka
10 mm : 122 x 244 cm - 20,31 kg / plaka
11 mm : 122 x 244 cm - 22,15 kg / plaka
15 mm : 122 x 244 cm - 27,69 kg / plaka
18 mm : 122 x 244 cm - 32,15 kg / plaka
22 mm : 122 x 244 cm - 39,13 kg / plaka

OSB

Özellikleri: Betopan bir yapının temelden çatıya 
kadar tüm iç mekanlarda kullanılabilen fonksiyonel 
bir ürün olarak üretilen,çimentolu yonga 
levhasıdır. Üretiminde doğal ve geleneksel inşaat 
malzemeleri olan ahşap ve çimento ile sağlığa 
zararsız mineral maddeler kullanılmaktadır. Neme 
ve suya karşı gösterdiği direnç özelliği ile ıslak 
hacimlerin ve dış cephelerin ideal malzemesidir.

Isı İletkenliği
(10 oC’de)
10 mm için; 0,21 W/mK
18 mm için; 0,21 W/mk

Ses Yalıtımı
Ses geçirgenlik kaybı (R) 1kHz-3kHz aralığında,
10 mm için 29 dB
18 mm için 32 dB

Ebatlar
Kalınlık (mm) : 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 
Ağırlık (kg/m2) :10, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 31, 39 
  

BETOPAN
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GAZ BETON YAPIŞTIRICILAR

Özellikleri
Poliüretan yapıştırıcı köpük. Havanın nemi ile 
sertleşir, tek komponentlidir. Gaz beton ve tuğla 
gibi yapı elemanlarının örülmesin de yapıştırıcı 
olarak kullanır. Su, elektrik, karışım gerektirmez. Isı 
yalıtım sağlar.

Kullanım Alanları
İç ve dış mekanlarda tuğla, gaz beton, cüruf 
briketi,blok bims, alçı blok gibi blok yapı 
elemanlarıının örülmesin de; doğal taş, parke 
taşı, döşeme taşı, dam taşı gibi kaplama 
malzemelerinin yatay yüzeylere yapıştırılmasında 
kullanır. 

Avantajları
Ekonomiktir.
Kolay ve hızla uygulanır.
Uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra örgü duvarlar 
sıvanabilir.
Düşük sıcaklık ve yüksek nemli ortamlarda yüksek 
performanslı uygulama imkan sağlar.

Ytong örgü tutkalı,Ytong duvar bloklarının örümü 
için özel olarak geliştirilmiş çimento esaslı 
derz malzemesidir. 25 kg’lık kraft torbalarda 
sunulmaktadır.

Derz yüzeyine özel tutkal malası ile 1-3 mm 
kalınlığında uygulanır. Böylece yatay ve düşey derz 
kalınlığı azalır. Duvarın derz kalınlığı azaldığı için 
taşıma gücü artar ve ısı köprüleri azalır.

TS EN 998-2’ye uygun olarak üretilen ve ≥5 N/
mm² (M 5 sınıfı) basınç dayanımına sahip, CE 
sertifikalı gazbeton harcıdır. 

Özellikleri
• Yanıcılık Sınıfı: A1 (Hiç yanmaz)
• Derz: 1-3 mm kalınlıkÜrün
• Standardı: TS EN 998-2

CT 115

YTONG ÖRGÜ TUTKALI

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



İş Güvenliği
Ekipmanları

İş Güvenliği Ekipmanları
Baret

Paraşüt Tipi Emniyet Kemerleri
Reflekte İkaz Yeleği

Çelik Burunlu İş Ayakkabısı
Koruma Gözlükleri

Eldivenler



Özellikleri
İnşaat ve ağır iş yapılan fabrikalarda baş bölgesini 
korumak için takılan metal veya plastikten 
yapılmış koruyucu başlıktır. Baret darbeye, neme, 
ısıya, yağa, aside, tere ve elektriğe karşı dayanıklı 
malzemeden imal  edilmiştir.

Kullanım Alanları
İnşaatlar, fabrikalar ve ağır iş yapılan tesislerde 
sıklıkla kullanılır.

Avantajları
Her türlü baş yaralanmaları ve elektrik 
çapmalarına karşı koruyucu özelliğe sahiptir.

Çeşitleri
Beyaz Baret: Yöneticiler ve ziyaretçiler içindir.
Sarı Baret: İşçiler içindir.
Mavi Baret: Bakım grubu içindir.
Kavuniçi Baret: Ustabaşı ve teknisyen içindir.
Kırmızı Baret: Yangın, savunma personeli ve kalite 
kontrol ekipleri içindir. 

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

BARET

Düşme riski olan yerlerde, çalışanı düşmeye karşı 
korumak amacıyla kullanılan, kemer ve halattan 
oluşan güvenlik malzemesidir.

Özellikleri
Emniyet kemerinin kemer kısmının uzunluğu 135 
cm, genişliği 45 mm, destek parçasının uzunluğu 
85 cm, genişliği en az 85 mm’dir. Kasıklardan 
ve omuzdan tutan askılar (bantlar) 45 mm’den 
az olmamalıdır. Kemer deriden imal edilecek ise 
derinin kalınlığı 6 mm’dir.

Kullanım Alanları
Çatılarda, cephe işlerinde ve yüksekte çalışılması 
zorunlu olan durumlarda kullanılır.

Avantajları
Kuleler, direk ve benzeri dik şeyler üzerinde 
çalışma ve tırmanmada, cam temizleme işlerinde 
kullanılan emniyet kemerleri kullanıcının işini 
yaparken iki elini birden kullanabilmesini olanaklı 
kılar. Diğer yandan, yüksekten düşme tehlikesine 
karşı koruyucu görevi yapar.

PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERLERİ

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

Kullanıcının varlığının belirli olmasını gerektiren  
ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış fosforlu 
yeleklerdir.

Özellikleri
• 5 cm, çift sıra reflektörlü
• Kendi renginde biyeli
• Raşel Kumaş
• Transfer ve Serigraf baskıya uygun
• Kumaş hafif esnek ve nefes alabilir 

özelliktedir.

Kullanım Alanları
Trafikte, inşaat işlerinde, kamuya ait yerlerde, yol 
çalışmalarında ve kullanıcının varlığının belirli 
olmasını gerektiren ortamlarda kullanılmak için 
üretilmiştir.

Çeşitleri
Sarı, turuncu ve yeşil renktedir.

REFLEKTE İKAZ YELEĞİ

Ayak ve bacak yaralanmalarını önlemek için 
üretilmiş her türlü iş ayakkabısıdır.

Özellikleri
• Çelik ara taban (1100 kg’a kadar geçirgenlik 

direnci)
• Elektrik direnci 100 Kilo Ohm’a kadar (iletken 

ayakkabı)
• Sıcaklığa karşı izolasyon
• Suya dayanıklı saya (ayakkabı yüzeyi)
• Elektrostatik boşalım
• Topuk bölgesinin enerji abzorbsiyonu
• Isıya dirençli taban (300 oC’ye kadar)

Kullanım Alanları
Genel itibariyle İnşaatlarda ve fabrikalarda 
kullanmaya gereksinim duyulur.

Avantajları ve Çeşitler
Farklı sektörlerde, ağır parçaların ayak üzerine 
düşmesi, erimiş metal ya da sıvıların, kimyasalların 
ayak ya da bacak üzerine dökülmesi gibi çeşitli 
risklere karşı koruyucu etki gösterir.

ÇELİK BURUNLU İŞ AYAKKABISI 
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İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

Koruyucu iş gözlükleri; her türlü sektör gereksimi 
için tam bir rahatlık ve koruma sağlamaktadır. 
Sitemizde yer alan ürünler, en iyi kalite, uzun 
süre dayanıklı, yüksek kalitede metaryellerden 
üretilmiştir. 

Kullanım Alanları
Tarım, montaj, otomotiv ve karoser atölyeleri, 
inşaat, DIY, öğütme, laboratuar, hafif mühendislik, 
torna ve ahşap işle gibi birçok ortamda kullanımı 
idealdir.

Özellikler
• Kırılmaya ve çizilmeye karşı dirençli şeffaf 

polikarbon lens
• Buğulanmaz
• Uzunluk ayarlı saplar
• Hafif ve rahat
• Sportif ve modern tasarım
• Yüz hatlarına uyumlu geniş koruma alanı
• Zerrecik ve sıçramalara karşı koruma sağlar
• 89/686/EEC direktiflerine uygun, EN 166 

sertifikalı

KORUMA GÖZLÜKLERİ

Kullanım Alanları
Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv 
montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, 
kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve 
materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, 
çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve 
kağıt hamuru, plastikler, kauçuk ve plastikler, genel 
inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, 
dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, 
metal üretimi ve tekstildir. 

Özellikleri
• %100 Meta-Aramid iplikten örülmüş ısıya 

dayanıklı astar.
• Isıya ve suya dayanıklı 1. kalite deriden 

üretilmiş thermal eldiven.
• Su geçirmez deri kullanılmıştır.
• Yıpranmaya, yırtılmaya karşı yüksek direnç 

gösterir.
• Bilek kısmında karanlıkta yüksek görünürlülük 

sağlayan reflektif bant mevcuttur.

ELDİVENLER

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



El Aletleri
Ürünleri

DEWALT
Şarjlı El Aletleri

Taşlama Makineleri
Kırıcı - Deliciler

Lazer Distomatlar (Nivo)
Matkap Uçları

Karıştırıcılar
Kesiciler



EL ALETLERİ

DCD785C2 DEWALT 18 V 1,5 AH Lİ-ON 
13 MM şarjlı darbeli matkap

18 V, Çift akülü, 2 yıl akü garantili, 60 tork, 2000 
devirli-on pilli 2 yıl garantilidir.

Kullanım Alanları
Duvar delme, dolap ve her nevi mobilya 
montajında, çatı paneli montajında kullanılabilir.

Avantajı
En büyük avantajı hafif ve kablosuz olmasıdır.

Çeşitleri
10,8 V, 12 V,14,4 V gibi çeşitleri mevcuttur.
Bunların dışında daha ekonomik ürün gamında 
nikel-cadmium pil seçenekleriyle Dewalt ve 
Black&Decker ürünleri mevcuttur.

ŞARJLI EL ALETLERİ 

D28492 DEWALT BÜYÜK TAŞLAMA 
2200 W-230 MM
 
2200 WATT, dakikada 6500 devir, 230 mm çaplı 
büyük taşlama makinesi

Kullanım Alanları
Büyük çaplı metal, taş kesme, taşlama, 
zımparalama işlerinde kullanılır.

Avantajları
Muadillerine oranla daha hızlı ve rahat kesim 
imkanı sağlar.

Çeşitleri
180 mm çaplı 8500 devirli D28493, 2600 watt 
gücüyle DWE4597’dir.

TAŞLAMA MAKİNELERİ

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



EL ALETLERİ

DEWALT D25899K 1500 W 9,5 KG KIRICI 

Büyük çaplı kaya beton ve taş zeminlerin 
kırılmasında kullanılır.

Özellikleri
1500 WATT, 9,5 KG, 25 JULLES vuruş gücü

Kullanım Alanları
Her nevi beton, taş, asfalt ve kayanın kırımında 
kullanılır.

Çeşitleri
D25501K 1100 V, 5 kg kırkıcı - delici
D25601k 6,6 kg kırıcı 

KIRICI- DELİCİLER  

HIZALAMA IŞLERINDE KULLANILAN 3 IŞINLI 
LAZER NIVO

+(-) 4 derece açı hassaslığı, yatay-dikey-yan ışın 
yönü, iç mekanda 15 metre lazer görünürlük, +(-) 3 
mm hizalama hassaslığı bulunur.

Kullanım Alanları
Özellikle yer döşemelerinde (seramik,parke) 
hassas ölçüm ve hizalamalarda kullanılır.

Avantajları
Ölçüm ve hizalamalardan kaynaklanan insan 
hatalarını minimize eder.

Çeşitleri
DW088K (yatay - dikey), 
DW0851 (6 yönlü),
DW083K (aşağı - yukarı - öne)

LAZER DİSTOMATLAR (NİVO)
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EL ALETLERİ

EXTREME 2™ Metal Matkap Uçları

Sağlam saklama çantası ile matkap ve/veya 
tornavida uçları işyeri koşullarına dayanacak 
şekilde tasarlanmıştır.

EXTREME 2™ metal matkap ucu, ilk temasta 
kaymadan temiz ve hassas delik deler (3.2 mm ve 
üzerindeki çaplarda)

Yenilikçi konik merkez uç kırılma olasılığını azaltır.

1050 Watt Morskonik Matkap/Karıştırıcı

Özellikle metalde 23 mm‘ye kadar geniş çaplı delik 
delmek için kullanılır. İki vitesli şanzıman ve yüksek 
tork değeri ile sert malzemede bile aralıksız delik 
delme özelliği mevcuttur.

Mikser Aleti - Altıgen Boyun 

13mm matkaplar için üniversal karıştırıcı uçlardır.
DW130 için uygundur.
M14 bağlantılı mevcuttur.

MATKAP UÇLARI

KESİCİLER

KARIŞTIRICILAR

Dewalt DT3715 Sulu Kuru Fayans Kesme Bıçağı 
110 mm

DWC410
Disk Çapı  : 110 mm
Göbek Çapı  : 20 mm
Segman Genişliği  : 1.6 mm

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



Solar Enerji
Çözümleri

Güneş Panelleri
Atersolar Montaj Sistemleri

Aterport



GÜNEŞ PANELLERİ

INTERSOLAR

SUNSOLAR  

Polikristal FV Tip: SPE240-SPE260 

Garanti:
Ürün: 10 yıl

Performans: 
10 yıl % 90 enerji üretim verimliliği 
25 yıl % 80 enerji üretim verimliliği

Monokristal FV Tip SME260-SME280

Temperli ön cam, test edilmiş ve onaylanmış 
hücreler ve sağlam bir çerçeve modülün çeşitli 
şartlar altında güvenilir çalışmasına izin verir.

Hızlı, verimli ve uzun
ömürlü çözümler!

Panelllerimiz, inovatif 
teknolojilerinde devrim 
yaratan 150 yıllık 
geçmişe sahip, dünyada 
fotovoltaik sistemlerin 
ilk seri üretimini 
gerçekleştirmiş, 
sektöründe lider 
konumundaki Schmid 
GMBH firması ve 1959 
yılından bu yana sanayi 
yapılarının uzmanı 
PEKİNTAŞ A.Ş. firması 
ortaklığı ile Türkiye’de  
üretilmektedir.

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



ATERSOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ

Atersolar, fotovoltaik enerji tesislerinde kullanılan 
montaj kitleri, inverterler ve transform cihazları 
konusunda yüksek verimlilik ve kesintisiz enerji 
için güvenilir ürünler ve çözümler üretir.

Atersolar, deneyimli ve uzman kadrosu ile 
ihtiyaca en uygun ve doğru çözümleri üreterek, 
müşterilerinin sürat ve uygun maliyet gibi 
beklentilerine en iyi şekilde yanıt verir.

ATERSOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ
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ATERPORT

Aracınız Gölgede, Enerji Harcamalarınız 
Cebinizde! 

Aterport ile sıcak, yağmur, dolu, hatta fırtınalı 
havaların kötü şartlarından araçlarınızı korurken, 
aynı zamanda elektrik üretebilirsiniz. 

Aterport (Kapalı Otopark) enerji sistemleri, özel 
çelik elemanlarının doğru statik hesaplamalarla 
ve estetik tasarımla birleşiminden oluşur. 
Aterport sistemleri, mevcut otoparkınızda elektrik 
üretmenizi sağlayan estetik, ergonomik, güvenilir 
ve karlı çözümler sunar.

Doğal yaşam dengesine destek olmak için, araç 
kullanırken oluşan karbon salınımını Aterport 
sistemleri kullanarak dengeleyebilirsiniz. 

ATERPORT

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



Uygulama
Detay 

Çözümleri



1. Çelik / Prefabrik Aşık                                      
2. Alt Mahya Aksesuarı                                   
3. Cam yünü                                                  
4. Polietilen Bant                                           
5. Üst Mahya                                                 
6. Pulbaşlı Vida 
7. Galvaniz Sac / Prefabrik Oluk                                               
8. Şerit Sünger          
9. Poliüretan Sandwich Panel
10. SBS / Betofaks Vida + Semer
11. Yan Saçak Aksesuarı

SANDWICH PANEL BİRLEŞİM DETAYLARI

3 - 5 HADVELİ POLİÜRETAN ÇATI PANELİ

UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

İNŞAAT TOPTANCINIZ 
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KENET SİSTEM UYGULAMA DETAYLARI

TRAPEZ VE SİNUS SAC BİRLEŞİM DETAYLARI

1. Buhar Kesici
2. Taşyünü 
3. Zet Profil
4. OSB Levha
5. Buhar Dengeleyicisi
6. Metal Kenet
7. Çatı Trapezi
8. İzobant

1. Çelik / Prefabrik Aşık
2. SBS / Betofaks Vida + Semer
3. Trapez Formuna Uygun Üst Mahya
4. Galvaniz Sac / Prefabrik Oluk
5. Trapez Formuna Uygun Sünger
6. Trapez Sac
7. Yan Saçak Aksesuarı

UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ
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YERİNDE UYGULAMA SANDWICH PANEL DETAYLARI

MEMBRANLI ÇATI SİSTEMLERİ UYGULAMA DETAYLARI

1. Çelik / Prefabrik Aşık
2. Alt Mahya Aksesuarı
3. Taş yünü / Cam yünü
4. Buhar Dengeleyici
5. Taş yünü / Cam yünü
6. Polietilen Bant
7. Trapez Formuna Uygun Üst Mahya
8. Vida
9. Galvaniz Sac / Prefabrik Oluk
10. Trapez Sac
11. Z Aşık
12. Saçak Ucu Aksesuarı
13. Trapez Sac
14. SBS Vida + Semer
15. Aksesuar

1. Çelik / Prefabrik Aşık
2. Alt Mahya Aksesuarı
3. Buhar Dengeleyici
4. Taş yünü / Cam yünü
5. TPO Membran
6. Galvaniz Sac / Prefabrik Oluk
7. Trapez Formuna Uygun Sünger
8. Trapez Sac
9. Saçak Aksesuarı

UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

İNŞAAT TOPTANCINIZ 



68-69

BOYALI SAC KAPLAMA SİSTEM DETAYLARI

KASET SİSTEM DETAYLARI

1. Çelik / Prefabrik Kolon
2. Harpuşta
3. Damlalık
4. SBS Vida
5. Trapez Sac
6. Dış Köşe Aksesuarı

1. Çelik / Prefabrik Kolon
2. Kaset Profil
3. Z  Profil
4. Harpuşta Aksesuarı
5. Damlalık Aksesuarı
6. Taşyünü / Camyünü
7. Trapez Sac
8. Dış Köşe Aksesuarı

UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ
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MANTOLAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

ALÇI PLAKA BÖLME DUVAR DETAY ÇÖZÜMLERİ

1. Yapıştırma Harcı
2. XPS / EPS / Taşyünü Levha
3. Plastik Dübel
4. Donatı Filesi
5. Sıva Harcı
6. Köşe Profili K-PVC
7. Astar
8. Son Kat Kaplama / Boya

UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

İNŞAAT TOPTANCINIZ 
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KENET SİSTEM UYGULAMA DETAYLARI

ASMA TAVAN DETAY ÇÖZÜMLERİ

1. Çelik / Prefabrik Kolon
2. Harpuşta
3. Damlalık
4. SBS Vida
5. Taşyünü Sandwich Panel
6. Dış Köşe Aksesuarı

UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ
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TEMEL PERDE DETAYI

ISI YALITIMLI GEZİLEN TERAS ÇATI DETAYI

UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

GEO TEKSTİL KEÇE

STATİK BETON
EĞİM BETONU

GEO TEKSTİL KEÇE  (POLİÜRETAN FOLYO)

İSTEĞE BAĞLI SON KAT KAPLAMA
DÖŞEME HARCI

MULTIPLAN BA PVC MEMBRAN

MULTIPLAN BA PVC MEMBRAN

KORUMA BETONU

BETONARME DÖŞEME

PVC LAMİNASYONLU METAL PLAKA

PERDE BETON
GEOTEKSTİL KEÇE

KORUMA (ISI - DRENAJ) LEVHASI

MULTIPLAN BA PVC MEMBRAN
MEKANİK TESPİT ELEMANI

GEOTEKSTİL KEÇE

GEOTEKSTİL KEÇE

GEOTEKSTİL KEÇE

İNŞAAT TOPTANCINIZ 
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ISI YALITIMLI BAHÇE TERAS DETAYI

UYGULAMA DETAY ÇÖZÜMLERİ

ÇAKIL VEYA DRENAJ LEVHASI

GEOTEKSTİL KEÇE VEYA POLİETİLEN FOLYO

GEOTEKSTİL KEÇE

RİJİT ISI YALITIMI

EĞİM ŞAPI
BETONARME DÖŞEME

MULTIPLAN BA PVC MEMBRAN

FİLTRE (GEOTEKSTİL)
BİTKİ TOPRAĞI

FİLTRE (GEOTEKSTİL)
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NOTLAR
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NOTLAR
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GRUP ŞİRKETLERİMİZ / GROUP COMPANIES

İnşaat ve perakende sektörlerinde faaliyet 
gösteren, 3 şirket ve alt markalardan 
oluşan Atergrup, sektöründe Ege 
Bölgesi’nin güçlü oyuncularından biridir.

İnşaat sektöründe taahhüt, uygulama ve 
toptan & perakende satış konularında 
hizmet veren şirketleri ile kendi kendine 
yetebilen bir yapıya sahip olan Atergrup, 
sektöre modern ve yenilikçi bir anlayışı 
kazandırmıştır.

Bir diğer misyonu ise sektörün nitelikli iş 
gücünü geliştirmek olan Atergrup, 
Atersan Akedemi ile hem partnerlerine 
hem de yapı profesyonellerine yönelik 
eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. 

Atergrup, yenilikçi yönetim anlayışı, 
devamlılık ilkesi ve güven duygusu ile 
faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir.

Operating in construction and retail 
sectors and composed of 3 companies 
and sub-brands, Atergrup is one of the 
strong actors of the Aegean Region.

Atergrup, which has a self-sufficient 
structure with its companies providing 
service in subjects of undertaking, 
application and wholesale & retail sale in 
construction sector, has earned the sector 
a modern and innovative mentality.

With another of its missions being 
improving the qualified work force of the 
sector, Atergrup continues its works 
towards both its partners and building 
professionals with Atersan Academy. 

Atergrup continues its activities 
successfully with its modern and quality 
management mentality, principle of 
continuity and feeling of trust.

Atergrup, 
inşaat 
sektöründe 
Ege 
Bölgesi’nin 
lider 
kuruluşudur.

Atergrup is 
the leader 
corporation of 
the Aegean 
Region in 
construction 
sector.
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güvenli yapıların mimarıtoptan inşaat marketinizyapı çözümleri yeşil gelecek

GRUP ŞİRKETLERİMİZ / GROUP COMPANIES 
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