
Yenilemede 
Çevre Dostu Ürünler
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Antalya ülkemizin, 
hatta Akdeniz’in 

en özel ve önemli turizm merkezi,

Her yönü ile mükemmeli yaşatması esas. 



2

Ülkemize ziyarete gelenlerin
TAM MEMNUNİYETİ için

BİLDİĞİMİZ UZMANI olduğumuz 
KONULARIN

BOYA ve ISI YALITIMIN
özel etkilerini paylaşacağım
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Ürünlerimizin
Dekoratif,
Koruyucu,

Çevre,
Ruh ve Beden Sağlığı

Üzerindeki ETKİLERİ

EN İLERİ, ÇAĞDAŞ SEVİYEDE olmalıdır. 
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İNŞAAT BOYALARININ GELİŞİMİ…

Tiner kokusu
Düşük 

oranda boya 
kokusu

Kokusuz 
boya

Solvent bazlı 
boyalar

Su 
bazlı boyalar

Doğal sağlıklı 
boyalar
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DOĞAL SAĞLIKLI BOYALARIN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

 Doğal hammaddeler ile üretilmiş, sıfır VOC 
oranında boyalardır.

 Kokusuz olması sebebi ile uygulama ve kuruma 
sırasında rahatsızlık vermez. Soluduğumuz iç 
cephe hava kalitesini korur.

 Kolay sürülür, yüksek örtücülüktedir. Normal 
boyalara göre  daha kısa kuruma süresine 
sahiptir.

 Ziyaretçiler, tesiste iken oda içi dahi yapılan boya 
etkisi hissedilmez. Acil restorasyonlar sorunsuz 
çözülür. 
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RENK ETKİSİ

Renkler sadece Dekoratif değil 

tatile gelen misafirlerimizin 

beklentileri dikkate alınarak

RENKLERİN PSİKOLOJİK etkisi 

TASARIMDA KRİTİK FAYDA

SAĞLAYACAKTIR.
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RENK ETKİSİ

Restoranlar;
Kırmızı ve turuncu gibi sıcak tonlar iştah açıcı

Yeşil sakinleştirici 

Mavi iştah kapatıcı

Toplantı Odaları;

hem rahatlatıcı, ferah hem de dikkat ve 
odaklamayı sağlayacak.

Sarı ve yeşil tonları, nötral renklerle beraber kullanılabilir.
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RENK ETKİSİ

Odalar;

Doğanın huzurunu çağrıştıran toprak 
tonları veya rahat bir uykuya geçiş 
sağlayan açık mavi tonlar kullanılabilir. 
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ISI YALITIM
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ISI YALITIM
Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı transferini azaltmak için yapılan tüm işlemler ısı 

yalıtımı olarak tanımlanır. 

Binalardaki ısı kayıp bölgelerine bakıldığında, en fazla yüzey alanının bulunduğu dış 
cephelerin, ısı yalıtımında en önemli ve öncelikli bölümler olduğu dikkati çekmektedir!
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ISI YALITIM NEDEN ZORUNLU?

Isı yalıtımı yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya sağlıklı, konforlu mekanlar 
sunabilmek, çevreyi korumak ve bina kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde 

büyük kazanım sağlamak mümkündür!

- Bina Ömrü
- Sağlık
- Konfor
- Çevre
- Tasarruf
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BİNALARDA ENERJİ TÜKETİMİ

Ülkemizde Enerjinin yaklaşık %37’sini yaşadığımız binalarda kullanılmakta olup, 
bununda da yaklaşık %80’nin yaşadığımız konutları ısıtmak ve soğutmak için 

harcamaktayız. 
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HEM YAZ HEM KIŞ ISI YALITIMI

Yapılarımızda kullanılan enerjinin daha çok kış aylarında ısıtma amaçlı kullanıldığı 
düşünülmektedir.

Ancak standart bir yapıdaki iç ortam sıcaklığını 1°C azaltmak için harcayacağımız soğutma 
enerjisinin maliyetinin, 1°C arttırmak için harcayacağımız ısıtma enerjisi maliyetinden 2 kat 

daha yüksek olduğunu görüyoruz. 

Sanılanın aksine ısı yalıtımı ile kış koşulları kadar yaz koşullarında da çok daha yüksek bir 
tasarruf ve konfor sağlanması mümkündür!
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ISI YALITIM İLE ÇEVREYİ KORUMAK

Isı yalıtım ile daha az yakıt tüketimi demek, aynı zamanda binalarımızda atmosfere salınan 
zehirli gazlarında azalması demektir!

Bu sayede hem hava kirliliğinin önüne geçilebilir, hem de sağlıklı iç ortamlar kadar sağlıklı 
ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ta mümkündür!
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SAĞLIK VE KONFOR İÇİN ISI YALITIMI

Yapılarımızdaki iç ortamlarda sağlıklı ve konforlu alanlar oluşturabilmek için iç ortam 
sıcaklığının kış aylarında maksimum 20-24°C, yaz aylarında da 24-26°C seviyelerinde 

olması  öngörülmektedir. 

Sağlıklı Yapılara sahip olabilmemiz için, yaşadığımız alanlardaki konfor şartlarının stabil ve 
sürekli olmasını sağlamamız son derece önemlidir.

Bu şartları sağlamak ve sürdürmek için de en faydalı uygulama ısı yalıtımıdır!

İÇ ORTAM SICAKLIĞININ

- Hızlı değişken olmaması

- İç ortamda homojen olması

Konfor ve Sağlık için MUTLAKTIR.
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ISI YALITIMI

Enerji Verimliliği,

Çevreye Saygı,

Ekonomik Katkı,

ÇAĞDAŞ VE KONFORLU
YAŞAM KOŞULLARI

İçin
OLMAZSA OLMAZ


