


4-KABİNLER

-Güvenl�k kab�n�
-Ofis g�şe kab�n�
-Duş kab�n�
-Ürün satış kab�n�
-Modüler kab�nler

5-MOBİLYA ÜRÜN GRUPLARI
-Mutfak dolap çeş�tler�
-Genç oda mob�lya takımları
-Mutfak-bar masa �malatı
-Elb�se dolapları
-Ayakabılık
-Gömme dolaplar

6-AMERİKAN PANEL KAPILAR

7-PENCERE GRUBU
-Pakpen beyaz pencere ser�s�
-Pakpen ahşap desenl� pencere ser�s�
-Sürme ser�ler

8-ÇELİK KAPI 

9-DUŞAKABİN İMALAT VE MONTAJI

1-HAFİF ÇELİK YAPI ÜRÜN GRUPLARI
-Hafif çel�k tek katlı evler
-Hafif çel�k dubleks evler
-Hafif çel�k v�lla evler
-Eğ�t�m yapıları
-Modern ofis b�naları
-Oteller
-Sağlık yapıları
-Satış ofisler�
-Çel�k depo-hangar yapıları

2-PREFABRİK YAPI ÜRÜN GUPLARI

-Tek kat prefabr�k evler
-Ç�ft kat dubleks evler
-prefabr�k v�lla
-Ac�l yerleş�m b�naları
-Ofis b�aları
-Sağlık b�naları
-Sosyal tes�s�ler
-Yemakhane b�naları
-Yatakhane b�naları
-Kamu b�naları
-Kamp b�naları
-Şant�ye b�naları
-Asker� b�nalar

3-KONTEYNER ÜRÜN GRUPLARI

-Ac�l yerleş�m konteynerler�
-Boş hac�m konteynerler
-Şant�ye konyetnerler�
-Yemekhane konteynerler�
-yatakhane konteynerler�
-Ofis konteynerler�
-Mod�fiye yük konteynerler�
-Modefiye fr�go konteynerler�



1 - MİMARİ ÖZGÜRLÜK :

Çel�k, m�mar� tasarımı asla sınırlamaz, aks�ne yen� tasarımları teşv�k eder. Yüksek açıklıkları geçme kab�l�yet�,

 estet�k oluşu ve �şleme kolaylığı g�b� avantajları sayes�nde her türlü tasarımın uygulanab�lmes�ne �mkan sağlamaktadır.

Post-modern m�mar�n�n örnekler�n�n b�rçoğu çel�k'le �nşa ed�lm�şt�r.

2 - STABİLİTE :

Çel�k, hem normal, hemde geç�c� (Rüzgar, Deprem, vs.) yüklar altında -geleneksel yapı s�stemler�ne göre- çok daha güçlüdür.

 Kullanıldığı yapılara kazandırdığı yüksek dayanım, özell�kle esk� �nşa yöntemler�n�n yeters�z kaldığı durumlarda,

Çel�k'� vazgeç�lmez b�r yapı çözümü hal�ne get�rmekted�r.

3 - KESİT YETERLİLİĞİ :

Çel�k, yapı malzemeler� arasında b�r�m alanda en çok yükü taşıyab�len malzemed�r. Yan�, taşıyıcı elemanlar çok daha küçüktür.

Bu yüzden Çel�k taşıyıcılı yapılarda, kullanım alanları -d�ğer yapılara nazarla- çok daha ferahtır.

4 - HAFİFLİK :

Çel�k, taşıyıcı eleman kestler�n�n m�n�muma �nmes�ne �z�n verd�ğ� �ç�n, çok hafift�r. Taşıyıcı s�stem� Çel�k olan b�r yapı, 

muad�l� b�r betonarme yapıya göre 1/20 oranında daha hafift�r. Bu hem deprem yükler� açısından yapıya büyük avantaj sağlar,

 hem de yapının kend�s�nden çok üzer�ndek� yükler� taşımaya çalışmasına yol açar.

5 - YÜKSEK KATLI BİNA YAPIMI :

Çel�k, esneme kab�l�yet� yüksek b�r malzeme olduğu �ç�n, yapı yüksekl�ğ�ne sınır get�rmemekted�r. Zaten hal�hazırda yüksek 

katlı b�naların büyük çoğunluğu çel�k'd�r.

6 - DEPREM DAYANIMI :

Çel�k, hafif olmasından dolayı, muad�l� betonarme yapılara göre çok daha az deprem yükü alır. Bu durum, yapının en öneml� 

elemanları olan düşey taşıyıcılarda (kolon, perde, vs.) çok büyük b�r rahatlama sağlar. Böylece yapının karşı koyması 

gereken yükler ve o yüklere mukab�l kullanılması gereken malzeme azalmış olur.

7 - KOLAY DENETİM :

Çel�k, homojen b�r malzeme olduğu �ç�n, her türlü denet�me (Şant�ye veya İmalathane ortamında) açıktır. Tak�b� çok kolay,

 uygulama ve prefabr�kasyon hatalarını düzeltmek çok kolaydır.

8 - HIZLI ÜRETİM :

Çel�k, Hem hava şartlarından bağımsız olması, hem kolay denetleneb�len b�r malzeme olması, hem de dayanımını kazanmak

 �ç�n herhang� b�r küre veya bekleme süres�ne �ht�yaç duymamasıyla yapı üret�m�n�n en kısa sürede yapılab�lmes�ne

 olanak tanımaktadır.

9 - EKONOMİ :

Çel�k,  Hızlıca �mal ed�l�p, b�r an önce yapıyı kullanıma sunması, uygulama veya güçlend�rme �şlemler� esnasında yapının 

kullanımına engel oluşturmaması, çok daha fazla kullanım alanı sunması, ger� dönüşüm �mkanı, m�mar� açıdan daha estet�k

 olması g�b� etkenler de göz önüne alındığında, çel�k yapılar amort�zman süreler�n� çok daha kısaltmakta, muad�ller�ne göre

çok daha ekonom�k olmaktadırlar.

10 - UZUN KULLANIM ÖMRÜ :

Çel�k, gerekl� önlemler alındığında ve yeterl� mühend�sl�k h�zmet� gördüğünde, yıllara meydan okuyab�lmekted�r.

11 - GERİ DÖNÜŞÜM İMKANI :

Çel�k, kullanım ömrünü tamamladığında, hasar gördüğünde, söküldüğünde veya yıkıldığında b�le ekonom�k değer� olan b�r

malzemed�r. Bunun yanısıra, tekrar tekrar kullanılab�ld�ğ� ve çevres�ne zarar vermed�ğ� �ç�n "Doğa Dostu" b�r malzemed�r.

12 - GÜÇLENDİRME KOLAYLIĞI :

Çel�k, günümüzde b�rçok yapıda gözlemled�ğ�m�z Zamandan dolayı oluşan hasarlar, kullanıcı veya üret�c�den kaynaklanan

 hatalar, kullanım amacının değ�şmes� g�b� durumlarda kullanıcısına b�nasını çok kısa sürede ve kolaylıkla 

güçlend�reb�lme �mkanı tanır.

13 - TAŞINABİLİRLİK :

Çel�k, �malatının ve montajının farklı bölgelerde yapılmasına �z�n ver�r. Bu da uygulayıcı firma ve ek�p çeş�tl�l�ğ� açısından 

avantaj oluşturur. Buna ek olarak, montajı b�tm�ş ve kullanıma geçm�ş yapılar dah�, �sten�lmes� durumunda sökülerek başka

 b�r alana kolaylıkla taşınab�lmekted�r.

NEDEN ÇELİK ;



HAFİF ÇELİK YAPI ÜRÜN GRUPLARI



ÇELİK YAPI TEK KAT



MOD YAPI ÇELİK YAPI DUBLEKS



ÇELİK YAPI DUBLEKS



d�ğer çel�k grupları



DİĞER ÇELİK GRUPLARI

SAĞLIK KURUMLARI

EİĞİTİM KURUMLARI



Sosyal tes�slerde tek, ç�ft ve daha çok katlı yapılar olarak d�zay ed�lmekted�r. Sosyal tes�sler�n ve tüm 
yapı tasarımlarında b�r�nc� öncel�k �nsan sağlığı ve güvenl�ğ�d�r. Prefabr�k yapıların sağlıklı ve güvenl� 
yapılar olması, hayatın �ç�nde sıkca yer almasına sebep olmuştur. 

-Şant�ye ofis b�naları. -Yatakhane B�naları. -Yemekhane b�naları.. -Sosyal tes�sler ,WC-DUŞ yapıları. 
-Depo ve ambar b�naları. -Atölyeler. -Garajlar. Beled�ye sosyal tes�sler�. -Aş evler�. -Rev�r b�naları. 
-Sağlık ocakları. -Hastaneler. -Okullar. -Sosyal yardımlaşma evler�. -Labratuvar ve test b�naları.
- Mesc�d ve Cam�ler. -Otel ve moteller. -Market ve büfeler. -Stüdyolar. -Ana okulları ve sınıfları. -Wc
- Duş. -Çamaşırhaneler. -Güvenl�k ve koruma b�naları. -Asker ve Pol�s karakolları. -Ofisler

NEDEN PREFABRİK?
. Prefabr�k yapılar modüler olmasından dolayı daha önceden planlanarak ve �ht�yaçlara göre 
üret�leb�l�r.
. Prefabr�k yapılar d�ğer yapılara göre çok daha prat�k olup çok daha kısa sürede yapılıp tesl�m 
ed�leb�l�r.
. Prefabr�ke yapılar d�ğer yapılara göre daha esnekt�r ve depreme, zem�n kaymalarına karşı 
dayanıklıdır.
. Prefabr�ke yapılar her �stege cevap vereb�lecek n�tel�kted�r.
. Prefabr�kte odalar, balkonlar, banyolar �sten�len yerlere yerleşt�r�leb�l�r.
. Prefabr�k yapıların ısı ve ses yalıtımı d�ğer yapılara göre çok daha fazladır.
. Her türlü alana ve büyüklüğe göre üret�leb�lmes�.
. İsteğe göre değ�şeb�len görünüm seçenekler�n�n olması.
. İstenmeyen ya da değ�şt�r�lmes� gereken bölümler�n çıkarılab�lmes� veya değ�şt�r�leb�lmes�.
. Çevrey� k�rletmeden ve etrafa rahatsızlık vermeden oluşturulması.
. Temel gerekt�rmeden, tek katlı yapılar �ç�n zem�ne atılan grobeton üzer�ne kurulumu ve çok katlı 
yapılar �ç�n zem�ne atılan radye temel üzer�ne kurulum �mkanı.
. Prefabr�ke yapının �steğe göre çatı kaplama malzemes�n�n ve duvar kaplama malzemes�n�n ham 
madde özell�ğ�nden reng�ne kadar, b�rb�r�nden zeng�n olanakların tanınması �mkanı.
. Prefabr�kte; trapez saç, s�ngle ve k�rem�t,metal krem�t çeş�tler�n�n kullanılab�lmes�.
. Prefabr�k yapıların �ç ve dış duvarlarında fibercement, PVC, yalı baskı, taşon�t ,sıvalı mantolama ve 
b�sküv� tuğla g�b� çeş�tl�l�k sağlayab�lmes�.

PREFABRİK EVLERİN AVANTAJLARI
. Prefabr�k evler her amaca uygun b�r şek�lde planlanab�l�r ve �stekler doğrultusunda 
üret�leb�lmekted�rler.
. Prefabr�k evler zamanın kıymetl� olduğu günümüz koşullarında zamandan tasarruf sağlar
. Prefabr�k evler bel�rl� b�r süre b�r yerde kullanıldıktan sonra �steğe bağlı olarak mevcut yer�nden 
sökeleb�l�r ve farklı b�r yere tekrar konulab�l�rler.
. Montaj ve demontajları hızlı b�r şek�lde yapılab�lmekted�r. B�r çok kez.
. Ön üret�mler� moder üret�m tes�sler�nde son teknoloj� rollform mak�nalrında yapılıp sevk adresler�ne 
gönder�lmekted�r.
. İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermeden üret�mler� ve montajları yapılmaktadır.
. İnsan sağlığı acısından zararlı h�çb�r yapı elemanı kullanılmamaktadır.. Prefabr�k yapılar temel 
gerekt�rmez subasman zem�n betonu üzer�ne montaj yapılab�l�rler.ver�len zem�n betonu projes�ne 
uygun olmak suret�yle.
. Prefabr�k yapılarda farklı malzeme seçenekler� mevcuttur �stek ve beklent�ler e göre dış cephelerde 
ve �ç cephelerde farklı uygulamalar yapılab�l�r,yalıpan,paks�d�ng,taşon�t,söve vb.
. Prefabr�k yapılar her türlü ısıtma ve soğutma s�stemler�ne uygundur.
. Prefabr�k yapılar betonarme b�nalara göre daha kısa sürede ve daha ekonom�k mal�yetl�d�rler.
. Prefabr�k yapılar betonarme b�nalara göre daha fazla ısı ve ses yalıtımı yapan yapılardır.

PREFABRİK YAPI ÜRÜN GRUPLARI



PREFABRİK TEK KAT KONUTLAR

68 m2
prefabr�k

65 m2
prefabr�k

47 m2
prefabr�k



PREFABRİK TEK KAT KONUTLAR



PREFABRİK İKİ KAT KONUTLAR

112 m2
prefabr�k



155 m2
prefabr�k

PREFABRİK İKİ KAT KONUTLAR



KONTEYNER GRUPLARI



MODİFİYE YÜK-FRİGO KONTEYNER



MOBİLYA GRUPLARI



MOBİLYA GRUPLARI



pencere grupları



MODİFİYE KONTEYNER

MERKEZ:

TEŞHİR VE ÜRETİM:  İskenderun Yolu Üzer�, Gözelburç Mah.
Honda Plaza Karşısı. ANTAKYA/HATAY

www.modcel�kyap�.com

�nfo@modcel�kyap�.com
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