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                      KİTAPLIOĞLU İNŞAAT - GÖZTEPE 

Y a p ı l a r d a  1 5  Y ı l d ı r 
M A V İ  B E T O N 

Z e r a f e t i

İ  çinde yaşadığımız binalar tarzınızın, zevkinizin bir göstergesidir. 
Nasıl ki arabamızı alırken saatlerce araştırma yapıyorsak. Elbisemizi 

seçerken karşı tarafa vereceğimiz imajımızı önemsiyorsak. Artık 
insanlar iletişim teknolojisinin bu denli geliştiği ortamda yaşadığı 
binaların cephesini, çok daha fazla önemsiyor.

Sürekli gelişen teknoloji ve tasarım çözümlerimizi, 15 yıllık GRC 
dış cephe üretimimiz, 35 yıllık inşaat tecrübemizle birleştirerek 
Türkiyenin hiç eskimeyecek yapılara ulaşması için kullanıyoruz.

Bundan 10 yıl önce prekast cephe panelleri herhangi bir apartman 
için konuşulamazken bile. Bugün Türkiyenin hangi bölgesinde 
olursa olsun insanlar binalarının cepheleri için fiyat almaktan 
korkmuyor. İnşaat sahipleri cephesinde GRC ürün kullanmak için 
çaba gösteriyor, ekonomilerinden fedakarlık ediyor. Bunda kuşkusuz 
müşterilerimize, bizim sunduğumuz ekonomik maliyetler ve kaliteli 
hizmet anlayışı yatmaktadır.

Sektörün artık tercih edilmesiye beraber, tecrübesiz firmaları ve 
merdiven altı imalatcılarıda çoğalttı. Bu imalatcılar her ne kadar 
prekast sektörüne zarar versede yarattığımız markalar ve özverimiz 
her Fiber takviyeli betonun Mavi Beton olmadığını göstermektedir.   

Kısa sürede 200’ü aşkın proje bitirmiş, Türkiye’deki her kesimi Fiber 
takviyeli betonla tanıştırmaya devam eden  Mavi Beton’la panel cephe 
yapmanın lüks olmadığını öğretmiş, Dünyanın en iyi GRC ürününü 
üretmiş bunu, bizi dünyanın en iyi üreticileri arasında gösteren Trade 
Leader’s Clup ödülüyle taçlandırmış firmamız. Sizlerle çalışıp daha 
çok proje daha kaliteli binalar yapmak çalışmaya devam edecektir.  

   İZMİT İŞ MERKEZİ

    KONYA İL HALK KÜTÜPHANESİ
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                      KİTAPLIOĞLU İNŞAAT - GÖZTEPE 

   İZMİT İŞ MERKEZİ



GRC;  Alkali dayanimli cam elyafin, özel beton harcıyla  
karıştırılmasıyla elde edilen, spray veya premix sistemiyle 

kalıplandırılarak uygulanan bir malzemedir. 
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     KOCAELİ KÜLTÜR MERKEZİ 

             TOSÇELİK MERKEZ OFİSİ

                       SADIKOĞLU İNŞAAT - GÖZTEPE 
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NEDEN MAVİBETON?

Mavi beton cephe panel uygulamaları maliyet ve zaman tasarrufu, term al ve 
akustik verimlilik ve doğal afetler için yapısal üstün ürün dayanıklılığı sağlayan, 

tasarım ve dayanıklılık yönünden esnek bir yapı ürünüdür.

Daha az iş kalemi,
Hava koşulları ne olursa olsun hızlı inşaat süresi,
İmalat hatalarının kapatılabilmesi,
Profesyonel şantiye çalışması,
İşçi ve ustalık işlerinin azaltılması,
Tasarımda esnek davranabilme,
İskelesiz çalışma olanağı,
Üstün yangın dayanımı,
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      SCOOTER AYAKKABILARI FABRİKA BİNASI
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      KANDİLLİ EL SANATLARI OKULU

      TUZLA BELEDİYE BİNASI



ÇEVRE DOSTU BİNALAR

Binalar, dünyada enerjinin yaklaşık üçte birini kullanmaktadır. Mavi beton cephe 
panelleri enerji tasarrufu, doğayı koruyan malzeme tüketimi ve daha konforlu bir 

yaşam hedeflenir.
Mavi beton cephe sistemlerini kullanmanız;

Kente değer katmanızı,
Binanızın değerinin artmasını,
Yapım aşamasında gürültüyü ve çevre tahribatını en aza indirmenizi,
Hafriyat oluşmamasını,
Temiz teknolojilerin kullanılmasını,
Enerji ve yer tasarrufu sağlamanızı,
Yüksek izolasyon yapma özelliğiyle ısıtma soğutma maliyetlerinin ve 
karbondioksit salınımının azaltılmasını sağlamaktadır.
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      ANKA YAPI - SANCAK KONUTLARI



MAVİ BETON GRC TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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      ACARKENT VİLLA PROJESİ



Su Geçirgenliği: Mavi Beton prekast 
elemanları su ve dış etkenlere karşı yüksek 
dirence sahip bir malzemedir. İçindeki kimy-
asal katkı ve dolu malzeme olması nedeni ile 
su ve rutubeti arka yüzeye geçirmez.

Hafiflik: Kalınlık 20 – 25 mm arasındadır. İnce 
malzeme olması nedeni ile bina üzerine 
gereksiz aşırı yük gelmez. Nakliye ve montaj 
kolaydır. 20 mm kalınlığındaki malzemenin 
ortalama ağırlığı 35 kg/m² dir. Bina ceph-
elerinde klasik sisteme göre % 60 - % 70 daha 
hafiftir.

Akustik Değerler: 10 mm kalınlığındaki Mavi 
Beton ürünü 300 Hz de 20 dB den 400 Hz de 
35 dB ses azalması sağlar. Normali 30 dB dir.

Yangın Dayanımı: Yanmaz, yüksek sıcaklıkta 
yapısı bozulmaz, alev yapıya geçmez. DIN 
normuna göre A-1 sınıfı bir malzemedir.

Çevre ve Sağlık: Mavi Beton içerisinde 
kullanılan çimento, cam elyafı, katkı mad-
deleri, kum çevreye uyum koşulları normal 
beton ile aynıdır.
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      ÜNAL SADIKOĞLU İNŞAAT - SUADİYE
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