




Deckon Asma Tavan Sistemleri 2008 yılında İstanbul merkez olmak üzere Kayseri 
ve Mersin bölgelerinde Rockwool bünyesinde bulunan Rockfon Asma Tavan 
Sistemlerinin distribütörlüğünü alarak faaliyetlerine başlamıştır.

Geçen zaman zarfında , Almanya’nın en büyük taşyünü panel üreticisi OWA, 
Amerikan taşyünü panel üreticisi USG, dünyanın en büyük pvc membran 
üreticisi RENOLIT, İsveç’li  alçı ve ahşabın bir arada olduğu duvar ve tavan paneli 
üreticisi GUSTAFS, akustik alçı sıva ve perforasyonlu alçı panel üreticisi Alman 
ANTON VOGL, akustik sıva üreticisi Alman SCHERFF’in de distribütörlüklerini 
alarak faaliyetlerine devam etmektedir.

2012 yılı sonunda kendi tesislerinde üretimine başladığı Deckon Premium metal 
asma tavan panelleri ve Deckofix taşıyıcı sistemleri ile asma tavan sektöründeki 
konumunu güçlendirmiştir. 

Deckon Commercial Ceilings Co. first initiated its business in 2008 with exclusive 
distributorship of Rockfon Acoustic Ceilings, a subsidiary of world’s best-known 
stonewool manufacturer Rockwool. Deckon head office is located in Istanbul 
and has a branch office in Mersin, a warehouse and manufacturing facility in 
Kayseri.

In the course of time, Deckon has continued its operations via distributorship 
agreements with OWA, the largest wet-felt mineral wool ceiling panel producer 
in Germany; USG, wet-felt mineral wool panel producer of USA; world’s largest 
pvc membrane producer RENOLIT Germany, Sweden’s plaster and wooden fiber 
mixed ceiling panel producer, GUSTAFS; acoustic plaster and perforated gypsum 
panels producer Anton Vogl, Germany; and the pioneer of acoustic plastering 
Scherff, Germany.

Deckon has strenghtened its market presence via its own brands, Deckon 
Premium Metal Ceiling Panels and Deckofix Suspended Ceiling Grid Systems 
which have been manufactured in its own plant since late 2012.











Standart clip-in sistem, alüminyum veya galvaniz plakaların üçgen kesitli omega taşıyıcıya alttan monte 
edilmesi ile oluşturulur. Bu sistemde taşıyıcılar görünmez, oturmalı ve sarkmalı sisteme göre daha sade ve 
estetik bir görünüm elde edilir. Tüm paneller birbirinden bağımsız olarak özel bir aparatla sökülebilir, bu da 
mevcut tesisata kolay erişim imkanı sağlar. 

Standard clip-in system consists of a concealed supporting structure where demountable tiles can be clipped 
into the triangular omega main runner. The grid system is not visible thus providing more aesthetical 
and plain view comparing to the standard visible grid system. All panels are singularly and independently 
demountable thus enabling easy and fast access above the ceiling.

GİZLİ TAŞIYICILI SİSTEM 
CLIP-IN SYSTEM, CONCEALED
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1- Üçgen Omega taşıyıcı
2- C köşebent
3- Ekleme parçası
4- Birleşim klipsi
5- Askı maşası
6- Baskı takozu
7- Askı teli
8- Akustik kumaş

1- Triangular Omega main 
tee
2- C Wall-perimeter trim
3- Main tee connector
4- Clip-in clips
5- Quick fixing
6- Pressing spring
7- Hanger wire
8- Acoustic fleece

Panel Tipi Panel Type

Panel Ebat Panel Size

Taşıyıcı Sistem
Grid System

Perforasyon
Perforation

Akustik Kumaş
Acoustic Fleece

Kalite Belgeleri
Certifications

Alüminyum veya galvaniz çelik

Genişlik 300mm’den uzunluk 
2400mm’ye kadar
Genişlik 600mm’den  uzunluk 
1200mm’ye kadar

Gizli taşıyıcılı

Full perfore, 5cm - 10cm bordürlü, 
perforasyonsuz
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Yerli, Soundtex, Royalin, Lantor ithal 
akustik ve yanmaz kumaş seçenekleri

TSE, CE

Aluminium or galvanised steel

Width from 300mm and length up to 
2400mm
Width from 600mm and length up to 
1200mm

Concealed grid

Full perforated, 5cm - 10cm bordered, 
non-perforated
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Local, Soundtex, Royalin, Lantor acous-
tic and non-flammable fleece options

TSE, CE



Nonius clip-in sistem, standart clip-in sistemden farklı olarak, taşıyıcı profillerin nonius aparatları ile üst 
tavan döşemesine sabitlenmesi ile oluşturulur.  Nonius askı aparatlarının, standart askı aparatlarından daha 
kalın ve mukavemetli olması sayesinde asma tavan sistemi daha stabildir ve sistem deprem ya da rüzgar 
kaynaklı olası sarsıntılara karşı daha dayanıklıdır. 

Unlike the standard clip-in system, nonius suspension system kit is being used to fix the grid system to the 
soffit. Nonius suspension kit, being more enduring than standard suspension system, enables the whole 
ceiling system to be more durable and more resistant to the probable quakes generated by earthquakes or 
wind.

NONIUS ASKILI GİZLİ TAŞIYICILI SİSTEM
NONIUS SUSPENSION CLIP-IN SYSTEM, CONCEALED
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1- Üçgen Omega taşıyıcı
2- C köşebent
3- Ekleme parçası
4- Birleşim klipsi
5- Nonius üst aparatı
6- Baskı takozu
7- Nonius alt aparatı
8- Nonius pim
9- Akustik kumaş

1- Triangular Omega main 
tee
2- C Wall-perimeter trim
3- Main tee connector
4- Clip-in clips
5- Upper nonius
6- Pressing spring
7- Lower nonius
8- Nonius securing pin
9- Acoustic fleece

Panel Tipi Panel Type

Panel Ebat Panel Size

Taşıyıcı Sistem
Grid System

Perforasyon
Perforation

Akustik Kumaş
Acoustic Fleece

Kalite Belgeleri
Certifications

Alüminyum veya galvaniz çelik

Genişlik 300mm’den uzunluk 
2400mm’ye kadar
Genişlik 600mm’den  uzunluk 
1200mm’ye kadar

Nonius askılı gizli taşıyıcılı

Full perfore, 5cm - 10cm bordürlü, 
perforasyonsuz
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Yerli, Soundtex, Royalin, Lantor ithal 
akustik ve yanmaz kumaş seçenekleri

TSE, CE

Aluminium or galvanised steel

Width from 300mm and length up to 
2400mm
Width from 600mm and length up to 
1200mm

Nonius suspension concealed grid

Full perforated, 5cm - 10cm bordered, 
non-perforated
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Local, Soundtex, Royalin, Lantor acous-
tic and non-flammable fleece options

TSE, CE



Nonius heavy duty clip-in sistemde üçgen kesitli omega taşıyıcı yerine ağır yük taşıma kapasitesi olan 
heavy-duty taşıyıcı kullanılır. Yine nonius askı aparatları ile sistem üst tavan döşemesine sabitlenerek olası 
sarsıntılara ya da fiziki müdahalelere karşı asma tavan sisteminin maksimum mukavemeti sağlanır.  

With the heavy-duty nonius clip-in system, a heavy-duty main runner is installed along with the nonius 
supension system differently from the triangular main runner used with the standard nonius clip-in system. 
The nonius suspension system connects the heavy-duty main runner with soffit firmly to achieve maximum 
durability against quakes, wind or physical impacts. 

NONIUS AĞIR YÜK TAŞIMA KAPASİTELİ 
GİZLİ TAŞIYICILI SİSTEM 
NONIUS HEAVY DUTY CLIP-IN SYSTEM, CONCEALED
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1- Clip-in heavy duty taşıyıcı
2- C köşebent
3- Ekleme parçası
4- Nonius birleşim klipsi
5- Nonius üst aparatı
6- Baskı takozu
7- Nonius alt aparatı
8- Nonius pim
9- Akustik kumaş

1- Clip-in heavy duty main 
tee
2- C Wall-perimeter trim
3- Main tee connector
4- Nonius clip-in clips
5- Upper nonius
6- Pressing spring
7- Lower nonius
8- Nonius securing pin
9- Acoustic fleece

Panel Tipi Panel Type

Panel Ebat Panel Size

Taşıyıcı Sistem
Grid System

Perforasyon
Perforation

Akustik Kumaş
Acoustic Fleece

Kalite Belgeleri
Certifications

Alüminyum veya galvaniz çelik

Genişlik 300mm’den uzunluk 
2400mm’ye kadar
Genişlik 600mm’den  uzunluk 
1200mm’ye kadar

Nonius askılı gizli taşıyıcılı

Full perfore, 5cm - 10cm bordürlü, 
perforasyonsuz
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Yerli, Soundtex, Royalin, Lantor ithal 
akustik ve yanmaz kumaş seçenekleri

TSE, CE

Aluminium or galvanised steel

Width from 300mm and length up to 
2400mm
Width from 600mm and length up to 
1200mm

Nonius suspension concealed grid

Full perforated, 5cm - 10cm bordered, 
non-perforated
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Local, Soundtex, Royalin, Lantor acous-
tic and non-flammable fleece options

TSE, CE



Oturmalı (lay-on) sistem, T15, T24, T15 kanallı, T24 kanallı taşıyıcılara, aluminyum ya da galvaniz plakaların 
üstten serbest oturtulması ile oluşturulur. Bu sistemde taşıyıcılar görünür. Tüm paneller birbirinden bağımsız 
olarak hiçbir aparata gereksinim duyulmadan el ile sökülebilir, bu da mevcut tesisata kolay ve hızlı erişim 
imkanı sağlar. 

Lay-on system is formed by allowing aluminium or galvanised steel panels rest on T15/24 or T15/24 chan-
nel grid system. The runners are visible and all panels are demountable manually without any special tool so 
that the system enables fast and easy access to the ceiling void.

OTURMALI SİSTEM GÖRÜNÜR TAŞIYICILI 
LAY-ON SYSTEM, EXPOSED 
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1- T15/24 ana taşıyıcı 3600mm
2- T15/24 tali taşıyıcı 1200mm
3- T15/24 tali taşıyıcı 600mm
4- L köşebent 3000mm
5- Askı teli
6- Çiftli yay
7- Akustik kumaş

1- T15/24 main tee 3600mm
2- T15/24 cross tee 1200mm
3- T15/24 cross tee 600mm
4- L wall angle 3000mm
5- Hanger wire
6- Double spring
7- Acoustic fleece

Panel Tipi Panel Type

Panel Ebat Panel Size

Taşıyıcı Sistem
Grid System

Perforasyon
Perforation

Akustik Kumaş
Acoustic Fleece

Kalite Belgeleri
Certifications

Alüminyum veya galvaniz çelik

300mm x 300mm
600mm x 600mm
600mm x 1200mm

T15/24 görünür taşıyıcılı

Full perfore, 5cm - 10cm bordürlü, 
perforasyonsuz
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Yerli, Soundtex, Royalin, Lantor ithal 
akustik ve yanmaz kumaş seçenekleri

TSE, CE

Aluminium or galvanised steel

300mm x 300mm
600mm x 600mm
600mm x 1200mm

T15/24 exposed grid

Full perforated, 5cm - 10cm bordered, 
non-perforated
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Local, Soundtex, Royalin, Lantor acous-
tic and non-flammable fleece options

TSE, CE



Sarkmalı (lay-in) sistem, T15, T24, T15 kanallı, T24 kanallı taşıyıcılara, aluminyum ya da galvaniz plakaların 
üstten serbest bırakılmasıyla oluşturulur, taşıyıcılar panellerin arasında kalır ve bu şekilde yarı gizli ve gölgeli 
bir görünüm elde edilir. Tüm paneller birbirinden bağımsız olarak hiçbir aparata gereksinim duyulmadan el 
ile sökülebilir, bu da mevcut tesisata kolay ve hızlı erişim imkanı sağlar. 

Lay-in system is formed by allowing aluminium or galvanised steel panels lean on T15/24 or T15/24 channel 
grid system. This system is also called as “semi-concealed” as runners are visible but there is a shadow 
effect. All panels are demountable manually without any special tool so that the system enables fast and 
easy access to the ceiling void.

SARKMALI SİSTEM 
YARI GÖRÜNÜR TAŞIYICILI 
LAY-IN SYSTEM, SEMI - CONCEALED
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1- T15/24 ana taşıyıcı 3600mm
2- T15/24 tali taşıyıcı 1200mm
3- T15/24 tali taşıyıcı 600mm
4- L köşebent 3000mm
5- Askı teli
6- Çiftli yay
7- Akustik kumaş

1- T15/24 main tee 3600mm
2- T15/24 cross tee 1200mm
3- T15/24 cross tee 600mm
4- L wall angle 3000mm
5- Hanger wire
6- Double spring
7- Acoustic fleece

Panel Tipi Panel Type

Panel Ebat Panel Size

Taşıyıcı Sistem
Grid System

Perforasyon
Perforation

Akustik Kumaş
Acoustic Fleece

Kalite Belgeleri
Certifications

Alüminyum veya galvaniz çelik

300mm x 300mm
600mm x 600mm
600mm x 1200mm

T15/24 görünür taşıyıcılı

Full perfore, 5cm - 10cm bordürlü, 
perforasyonsuz
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Yerli, Soundtex, Royalin, Lantor ithal 
akustik ve yanmaz kumaş seçenekleri

TSE, CE

Aluminium or galvanised steel

300mm x 300mm
600mm x 600mm
600mm x 1200mm

T15/24 exposed grid

Full perforated, 5cm - 10cm bordered, 
non-perforated
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Local, Soundtex, Royalin, Lantor acous-
tic and non-flammable fleece options

TSE, CE



Hook-on sistem, taşıyıcı sistemin görünmediği, tesisata sık ve rahat erişim gereken geniş alanlar için, 
panelin taşıyıcıya tutunan kancası sayesinde tesisata müdahale etme imkanını kolaylaştıran bir sistemdir. Bu 
sistemde standart panel ölçülerinin aksine 300-600mm’den başlayıp 1800mm’ye kadar farklı ölçülerde panel 
seçenekleri bulunur. 

Hook-on system is used for large spaces where there is a need for frequent access to the ceiling void. It 
is a concealed system, panels are fully demountable with the help of a hooked grid profile hanged to the 
aluminium or galvanised steel panels. This system enables the installation of larger panels with the size 
300mm to 1800mm in length. 

HOOK-ON SİSTEM
KANCALI, GİZLİ TAŞIYICILI
HOOK-ON SYSTEM, CONCEALED
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1- Hook-on profil
2- Hook-on L ana taşıyıcı
3- C köşebent
4- Baskı takozu
5- Askı tiji
6- Akustik kumaş

1- Hook-on profile
2- Hook-on L main tee
3- C perimeter trim
4- Pressing spring
5- Hanger wire
6- Acoustic fleece

Panel Tipi Panel Type

Panel Ebat Panel Size

Taşıyıcı Sistem
Grid System

Perforasyon
Perforation

Akustik Kumaş
Acoustic Fleece

Kalite Belgeleri
Certifications

Alüminyum veya galvaniz çelik

Genişlik 300mm’den uzunluk 
1800mm’ye kadar
Genişlik 600mm’den uzunluk 
1800mm’ye kadar

Gizli taşıyıcılı

Full perfore, 5cm - 10cm bordürlü, 
perforasyonsuz
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Yerli, Soundtex, Royalin, Lantor ithal 
akustik ve yanmaz kumaş seçenekleri

TSE, CE

Aluminium or galvanised steel

Width from 300mm and length up to 
2400mm
Width from 600mm and length up to 
1200mm

Concealed grid

Full perforated, 5cm - 10cm bordered, 
non-perforated
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Local, Soundtex, Royalin, Lantor acous-
tic and non-flammable fleece options

TSE, CE



Hook-on koridor sistem, genellikle tesisatın ana müdahale bölümlerinin koridorlarda toplanması nedeniyle 
bu alanda sık ve kolay erişim sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Koridorda, her iki duvara sabitlenen hook-
on taşıyıcı profillere, panellerin birbirine paralel olarak yerleştirilmesi ile oluşturulur. Müdahale kolaylığı ve 
kesintisiz görünüm sunması bu sistemi koridor bölümleri için ideal hale getirmektedir. 

Hook-on corridor system is generated in favour of some spaces for easy and frequent access to the ceiling 
void where the maintenance points are collected on the corridors. Hook-on profiles are fixed to each side of 
the walls of the corridors, the panels are longitudinally hanged. Easy access to ceiling void and continuous 
look makes this system ideal for the corridors.

HOOK-ON KORİDOR SİSTEM 
KANCALI, GİZLİ TAŞIYICILI 
HOOK-ON CORRIDOR SYSTEM, CONCEALED
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1- Hook-on profil
2- Duvar bağlantı aparatı
3- Akustik kumaş

1- Hook-on profile
2- Wall connector
3- Acoustic fleece

Panel Tipi Panel Type

Panel Ebat Panel Size

Taşıyıcı Sistem
Grid System

Perforasyon
Perforation

Akustik Kumaş
Acoustic Fleece

Kalite Belgeleri
Certifications

Alüminyum veya galvaniz çelik

Genişlik 300mm’den uzunluk 
1800mm’ye kadar
Genişlik 600mm’den  uzunluk 
1800mm’ye kadar

Gizli taşıyıcılı

Full perfore, 5cm - 10cm bordürlü, 
perforasyonsuz
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Yerli, Soundtex, Royalin, Lantor ithal 
akustik ve yanmaz kumaş seçenekleri

TSE, CE

Aluminium or galvanised steel

Width from 300mm and length up to 
2400mm
Width from 600mm and length up to 
1200mm

Concealed grid

Full perforated, 5cm - 10cm bordered, 
non-perforated
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Local, Soundtex, Royalin, Lantor acous-
tic and non-flammable fleece options

TSE, CE



İsteğe bağlı olarak eni 100mm’den 200mm’ye kadar, boyu 3000mm’ye kadar olan C tipi bandraster 
taşıyıcılara panellerin üstten monte edilmesiyle taşıyıcı ile aynı kotta, düz ve estetik bir görünüm elde edilen 
asma tavan sistemidir.  Paneller herhangi bir aparat gerekmeksizin sökülebilir. 

A modern and creative ceiling system where panels are allowed to rest on C bandraster profiles with the 
width size from 100mm to 200mm and length up to 3000mm, providing straight and aesthetic look as well 
as sharp levelling the panels with the grid profiles. All panels are demountable manually without any special 
tool so that the system enables fast and easy access to the ceiling void.

BANDRASTER C PROFİL SİSTEM 
GİZLİ TAŞIYICILI
C BANDRASTER SYSTEM, CONCEALED 



Panel Tipi Panel Type

Panel Ebat Panel Size

T Bandraster Ebat
T Bandraster Size

Perforasyon Perforation

Akustik Kumaş
Acoustic Fleece

Kalite Belgeleri
Certifications

Alüminyum veya galvaniz çelik

Genişlik 1250mm’ye kadar
Uzunluk 3000mm’ye kadar
Yükseklik 30 - 50 mm

100 - 125 - 150 - 200 mm

Full perfore, 5cm - 10cm bordürlü, 
perforasyonsuz
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Yerli, Soundtex, Royalin, Lantor ithal 
akustik ve yanmaz kumaş seçenekleri

TSE, CE

Aluminium or galvanised steel

Width up to 1250mm
Length up to 3000mm
Height 30 - 50 mm

100 - 125 - 150 - 200 mm

Full perforated, 5cm - 10cm bordered, 
non-perforated
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Local, Soundtex, Royalin, Lantor acous-
tic and non-flammable fleece options

TSE, CE
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1- C Bandraster
2- L taşıyıcı
3- L taşıyıcı ekleme parçası
4- C Bandraster ekleme parçası 
5- C köşebent
6- Baskı takozu
7- Askı tiji
8- Akustik kumaş

1- C Bandraster
2- L main tee
3- L main tee connector
4- C Bandraster connector
5- C perimeter trim
6- Pressing spring
7- Hanger wire
8- Acoustic fleece



İsteğe bağlı olarak eni 100mm’den 200mm’ye kadar, boyu 3000mm’ye kadar T tipi bandraster taşıyıcıya 
panellerin üstten oturtulmasıyla taşıyıcı ile aynı kotta, düz ve estetik bir görünüm elde edilen asma tavan 
sistemidir.  Paneller herhangi bir aparat gerekmeksizin sökülebilir. 

Another creative ceiling system where panels are allowed to rest on T bandraster profiles with the width size 
from 100mm to 200mm and length up to 3000mm, providing straight and aesthetic look as well as sharp 
levelling the panels with the grid profiles. All panels are demountable manually without any special tool so 
that the system enables fast and easy access to the ceiling void.

BANDRASTER PROFİL T SİSTEM  
GİZLİ TAŞIYICILI
T BANDRASTER SYSTEM, CONCEALED
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1- T Bandraster
2- C köşebent
3- Baskı takozu
4- Nonius üst aparatı
5- Nonius alt aparatı
6- Nonius pim
7- Akustik kumaş

1- T Bandraster
2- C perimeter trim
3- Pressing spring
4- Upper nonius
5- Lower nonius
6- Nonius pin
7- Acoustic fleece

Panel Tipi Panel Type

Panel Ebat Panel Size

T Bandraster Ebat
T Bandraster Size

Perforasyon Perforation

Akustik Kumaş
Acoustic Fleece

Kalite Belgeleri
Certifications

Alüminyum veya galvaniz çelik

Genişlik 1250mm’ye kadar
Uzunluk 3000mm’ye kadar
Yükseklik 30 - 50 mm

100 - 125 - 150 - 200 mm

Full perfore, 5cm - 10cm bordürlü, 
perforasyonsuz
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Yerli, Soundtex, Royalin, Lantor ithal 
akustik ve yanmaz kumaş seçenekleri

TSE, CE

Aluminium or galvanised steel

Width up to 1250mm
Length up to 3000mm
Height 30 - 50 mm

100 - 125 - 150 - 200 mm

Full perforated, 5cm - 10cm bordered, 
non-perforated
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Local, Soundtex, Royalin, Lantor acous-
tic and non-flammable fleece options

TSE, CE



Hücre tavan sistemleri, tavan arası boşluğunu gizleyen yaratıcı tavan çözümlerinden biridir. 15 mm taban 
eninde profiller ve aluminyum panellerle oluşturulan petek görünümlü tavan sistemleridir. Standart T15 
taşıyıcı sisteme yukardan serbest oturtularak uygulanır ve tavanda estetik bir görüntü sağlar.

T15- Open-cell ceilings create an even plenum cover and generates one of the most creative ceilings where 
aluminium panels are wired to create equal cells and then allowed to rest on standard T15 type grid profiles.

HÜCRE TAVAN SİSTEM, T15 TAŞIYICILI
OPEN CELL SYSTEM, T15 EXPOSED
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1- T15 ana taşıyıcı 3600mm
2- T15 tali taşıyıcı 1200mm
3- T15 tali taşıyıcı 600mm
4- Askı teli
5- Çiftli yay
6- Çelik dübel

Panel Tipi - Panel Type

Modül - Module

Modül Yüksekliği
Module Height

Taşıyıcı Sistem
Grid System

Renk - Color

Kalite Belgeleri
Certification

Alüminyum

50 - 60 - 75 - 100 - 150 mm

40mm

T15

RAL 9006, 9010

TSE, CE

Aluminium 

50 - 60 - 75 - 100 - 150 mm

40mm

T15

RAL 9006, 9010

TSE, CE

1- T15 main tee 3600mm
2- T15 cross tee 1200mm
3- T15 cross tee 600mm
4- Hanger wire
5- Double spring
6- Steel dowel



600X600mm paneller haline getirilmiş, alüminyum veya galvaniz çelik örgü tellerden oluşan tavan sistemi, 
standart T15/24 taşıyıcı sistemlere uygun olarak üretilmektedir. 
Paneller sık sökülüp takılmaya müsaittir, gizlenen tesisata sık erişim gereken alanlar herhangi bir aparat 
gerekmeksizin demonte edilebilir. 
Genleştirilmiş metal paneller, yüksek perforasyonlu yüzeyleriyle iyi bir akustik performans sağlarlar, ayrıca 
üzerlerine farklı renkte taş yünü paneller konarak çok daha yüksek akustik performans elde edilebilmektedir.

The 600x600-mm tiles are manufactured from aluminium or galvanised steel woven wire mesh and are 
designed to fit Standard T-section grid systems.
These ceilings’ excellent acoustic performance comes from the metal mesh they are made from. The 
acoustically transparent  tiles absorb sound and rock-wool acoustic panels with different colors can be 
placed on the inner face of the metal tiles for greater acoustic comfort.
Highly resilient, they can be removed as many times as necessary with no need for any maintenance or 
repainting.

Galvaniz Çelik Elektrostatik Toz Boya Uygulaması 
Standard renkler beyaz ve metalik gri olup diğer renk seçenekleri de mevcuttur.
Elektrostatic Powder Coating - for galvanisad steel models
Electrostatic application of powder coating. Standard colours are white and metallic grey.
Other colours are available on request.

Alüminyum için parlak ya da mat kaplama yapılabilmektedir. Standart renkler doğal alüminyum, siyah, mavi 
ya da altın sarısıdır. 
Anodised - for aluminium models 
Anodised aluminium in gloss or matt finish. Available colours are natural aluminium, black, blue or golden

MİMARİ MESHLER VE GENLEŞTİRİLMİŞ 
METAL TAVANLAR 
ARCHITECTURAL MESHES AND EXPANDED METAL CEILINGS



TAŞIYICI SİSTEM:
DECKMETAL paneller, standart T15/24 tip taşıyıcılara uygun olarak üretilmektedir.  Taşıyıcı sistem de farklı 
yüzey ve renk seçenekleriyle sunulabilmekte ve panellerle eşsiz bir uyum yakalanabilmektedir.

INSTALLATION SYSTEM
DECKMETAL ceilings are fitted on standard T-section grid systems (T15 and T24 series) with staggered edge 
support.
The grid system is available in different finishes, offering different colour combinations and unique effects.

T15 T24

Yangın Dayanımı:
Deckmetal panellerin yangın dayanım sınıfı boyanmamış aluminyum paneller için Euroclass A1 ve boyalı 
paneller için B-s2-d0 ’ dır.

Fire Resistance:
The fire rating is Euroclass A1 for the unpainted anodised series and Euroclass B-s2, d0 for all painted mod-
els.



DECKMETAL panelleri, modern tasarımcıların estetik ihtiyaçlarına cevap verebilen rakipsiz çözümler 
sunmaktadır. Örgü panellerin içine gizlenmiş LED’ler ile ışıklar açıldığında panelin kendisi aydınlatma 
armatürü işlevi görmekte, kapatıldığında ise aydınlatma aparatları tavanda gizlenmiş olmaktadır. Bu entegre 
sistemin bir diğer faydası da getirdiği %85’e varan enerji tasarrufudur.

DECKMETAL ceilings offer unbeatable aesthetic solutions to meet the needs of architects and interior 
designers looking for modern, continuous ceilings. DECKMETAL’s solution is to embed the lights into the tiles 
themselves so the LEDS are completely hidden. When they are turned on they work as standard lighting,but 
disappear when they are turned off. Thanks to this total integration, no ceiling elements are visible. 
Another key benefit of these integrated lights is that they offer top-quality lighting with energy savings of up 
to 85%. 

 

SERIE S – Dalgalı (Wavy)

Deckmetal’in bu farklı dalgalı panel serisi ile tavanda damalı görünüm ya da ufuk çizgisi gibi etkiler 
oluşturulabilir.
This highly versatile model can be used to create a wide variety of different ceilings, eg alternating tiles to 
produce a checkerboard effect or aligned to emphasise vanishing lines.

- Galvaniz çelik / Manufactured in galvanised steel 
- %49 perfore alan / 49% open area
- 15mm kalınlık / 15 mm maximum thickness 
- Eğilme ya da bel vermeye karşı yüksek dayanım / High resistance to bending 
- Doğal ya da boyalı bitiş / Natural or painted finish 
- Standard Renkler Beyaz ya da Metalik Gri / Standard colours - white or metallic grey (Other colours on 
request) 
- T15 Taşıyıcı Sisteme uygun / Suspended ceilings combined with T15 grid systems



SERIE F – Düz (Flat)

Devamlılık görüntüsü veren tavanlar / Ceilings with a tremendous sense of continuity.
Alüminyum / Manufactured in aluminium
%50-54 Perfore Alan / 50-54% open area

Yüzey Bitiş / Finishes:
Kaplama: Mat-Parlak-Renkli / Anodised: matt/gloss/colours
Boyalı : Standart Renkler –Beyaz ya da Metalik Gri / Painted: standard colours – white or metallic grey
T24 Taşıyıcı Sisteme Uygun / Flush flat ceilings with T24 grid systems

SERIE Q – Düz Kareli (Flat Squared)

Paneller içindeki küçük kareler şık bir derz görüntüsü oluşturur. / The squares on the tiles produce an elegant 
grid pattern.
Alüminyum / Manufactured in aluminium
%50-54 Perfore Alan / 50-54% open area

Yüzey Bitiş / Finishes:
Kaplama: Mat-Parlak-Renkli / Anodised: matt/gloss/colours
Boyalı : Standart Renkler –Beyaz ya da Metalik Gri / Painted: standard colours – white or metallic grey
T24 Taşıyıcı Sisteme Uygun / Flush flat ceilings with T24 grid systems



000
TIMES MORE DIABASE
ROCK PRODUCED
THAN ROCKWOOL





AKUSTİK  
ACOUSTIC

αw = 1,0
NRC = 1,0

100% RHNEM DAYANIMI  
RELATIVE HUMIDITY

λD = 37 mW/mK
R = 1.35 m2 K/W ISI YALITIMI

THERMAL CONDUCTIVITY

YANGIN DAYANIMI  
FIRE RESISTANCE

Euroclass 

A1

Rockfon asma tavan panelleri özel formüle edilmiş 
mikro gözenekli yüzeyi sayesinde açılı ses emilimi sağlar. 
Ortamdaki ses Rockfon’un kayayünü içeriği tarafından 
emilir. Böylece reverberasyon süresini azaltır.

Due to the acoustical porosity of rockwool and the 
specially formulated, thin, acoustically “open” surfaces, 
Rockfon ceilings efficiently absorb sound from all incident 
angles thus results in a reduced reverberation time in the 
room.

Rockfon asma tavan panelleri kayayünü içeriği sayesinde 
100% nem dayanımına sahiptir. Organik yapıda olan ve 
içerisinde bakteri üreyebilen taşyünü içerikli asma tavan 
panellerinde görünen kahverengi lekeler, inorganik yapıda 
olan Rockfon kaya yünü panellerde görülmez.

Rockfon ceiling tiles are dimensionally stable even at 
humidity levels of up to 100% RH thanks to its rock-wool 
structural form. Stains those possibly occur in traditional 
welt-felt tiles are not observed on Rockfon tiles. 

Rockfon asma tavan panelleri 1000 °C üzeri sıcaklıklarda 
120 dk. dayanıma sahip 100% saf kaya yününden 
üretilmiştir. Rockfon ürünleri EN 13501-1 normlarına göre 
dünyada en yüksek yangın sınıfı kabul edilen A1 sınıfı 
yangın dayanımına sahiptir. Rockfon panelleri yangın 
esnasında tahliye için gerekli olan süreyi sağlar.

%100 rock-wool, incombustible up to 1000 °C for 120 
minutes stone wool is the safe basis of all Rockfon 
ceiling products. Most of Rockfon products are rated 
Euroclass A1 according to EN 13501-1. Rockfon ceilings 
form the necessary fire-wall giving the required time for 
discharging the building. 

Enerji maliyetlerinin yüksek olması enerji tasarufunun 
önemini artırmaktadır. Rockfon asma tavan panelleri saf 
kayayünü içeriği sayesinde ısı yalıtım performansına katkı 
sağlamaktadır.

Energy efficient environments are of an utmost 
importance due to high energy costs. Rockfon ceiling 
panels contribute to thermal insulation performance of 
the ceiling due to its pure rockwool form.



HİJYEN & SAĞLIK  
HYGIENE & HEALTH

Clean Room 

ISO 5

YAPISAL FORM  
DIMENSIONAL STABILITY

Hijyen; kayayününün inorganik yapısından dolayı Rockfon 
paneller küf, mantar ve bakteri gibi mikro organizmalar 
barındırmaz. Böylece içerisinde taşyünü karışımı bulunan 
panellerde görünen kahverengi lekeler Rockfon panellerde 
oluşmaz. 
Sağlık; bazı Rockfon panelleri EN ISO 14644-1 normlarına 
göre ISO 5 temiz oda sınıflandırılmasına sahiptir.
 
In terms of Hygiene; the inorganic nature and water 
repellency of the Rockfon stone wool core, ensures 
resistance to the growth of moulds, has no nutritional 
value and therefore provides no sustenance to harmful 
micro-organisms thus no stains are observed on the 
surface as is on welt-felt tiles. 
In terms of healthcare, a selective number of Rockfon 
products are certified class ISO 5 according to EN ISO 
14644-1, meeting the requirement of demanding 
cleanrooms in regard to particle emissions. 

Sıcaklık değişimi nem oranının değişmesine sebep olur. 
Rockfon panelleri yüksek nem seviyelerinde boyutsal 
stabilite sağlar ve yapısal formunu korur. Hafif olması 
sebebiyle montajı ve taşınması kolaydır.

Temperature changes cause humidity level changes. 
Rockfon panels are dimensionally stable even at high 
humidity levels and keep its structural form. Thus no 
sagging is observed on the panels. 



HASTANE
HOSPITAL
Rockfon MediCare serisi ürünler anti-bakteriyel yüzey 
kaplaması ve düşük partikül emisyonları sayesinde 
EN 14644-1 normlarına uygun olarak ISO 5 temiz oda 
sınıflandırılmasına sahiptir.

Due to their low particle emission, MediCare products meet 
stringent requirements for air cleanliness. MediCare prod-
ucts are classified ISO Class 5 clean room classification in 
accordance with EN ISO 14644-1.



EĞİTİM
EDUCATION

Rockfon akustik asma tavan panellerinin αw=1 ‘e varan ses 
emilim performansı, sınıflarda reverberasyon süresini ideal 

aralıklara çekerek konuşma anlaşılırlığına katkıda bulunur.
  

Due to the acoustical porosity of rockwool and the specially 
formulated, thin, acoustically “open” surfaces; Rockfon ceil-

ings efficiently absorb sound from all incident angles thus 
result in a reduced reverberation time in the classroom while 

contributing to the acoustic environment in other three 
aspects: sound pressure level, speech intelligibility and sound 

insulation.



OFİS
OFFICE
Bir çok insanın bir arada çalıştığı, telefon görüşmeleri yaptığı 
açık ofis ortamlarında, “kokteyl parti etkisi” yaşanmaması 
için gürültü seviyesinin kontrolü ve konuşma anlaşılırlığı 
çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Gürültü 
zamanla strese, stres de konsantrasyon ve verimlilik kaybına 
yol açacaktır. Bu nedenle, gürültüsüz bir çalışma ortamı elde 
edebilmek için iyi derecede ses emilimi sağlanmalıdır. 

In open plan offices, speech intelligibility is a very important 
factor. In a room where a lot of people are working together 
(discussing, making phone calls,…) it is important to keep 
the noise level as low as possible and to avoid a ‘cocktail 
party-effect’. High levels of sound or noise will lead to stress, 
leading to a loss of concentration and productivity. So, good 
sound absorption is required to create a quiet environment.



TİCARİ ALANLAR
COMMERCIAL

Pek çok insanın girip çıktığı banka, restoran, avm gibi ortak 
ticari alanlarda tavan ürünlerinin, farklı iç mimari tasarımlara 

uyum sağlaması önemlidir, sirkülasyon fazla olduğu için 
akustik konfora dikkat edilmelidir ve bir çok insanın bir arada 

olması nedeniyle seçilen tavan panelleri yangın emniyeti 
sağlamalıdır. Rockfon ürünleri, mükemmel akustik konfor ve 

A1 sınıfı yangın emniyeti gibi özellikleri ile ticari alanlarda 
gönül rahatlığıyla yapılabilecek bir seçim olacaktır.

  
In commercial and public spaces which have many customers 

constantly moving in and out of its space, ceilings must 
integrate into the design concept of the architect. As many 

people are visiting these kind of buildings, good acoustic 
environment is important. As with all public spaces, fire 

safety is another crucial factor. Rockfon ceiling tiles achieve 
Class A1 fire resistance, providing all users with enhanced 

peace of mind. 



EĞLENCE
LEISURE
İnsanların eğlence mekanlarında yaşadığı deneyime 
doğrudan etki etmesi nedeniyle, iç tasarım önemli bir rol 
oynar.  Sinemalarda siyah renkli ya da  bowling salonlarında 
gürültüyü azaltan ses emici asma tavan panelleri buna 
örnektir. Spor salonlarında çok sayıda insan bir arada olacağı 
için, darbe ve nem dayanımı olan yangın mukavemeti yüksek 
paneller tercih edilmelidir.

In leisure facilities, design can play an important role, where 
the interior design of the building is part of the experience, 
such as cinemas with black coloured ceilings and bowling 
alleys. For sports facilities there is also increased need for 
impact resistance and resistance to humidity. Also fire safety 
plays an important role, when large groups of people occupy 
any confined space.



ENDÜSTRİYEL 
INDUSTRIAL 

Üretim tesislerinde ya da tesisatın yoğun olarak tavandan 
geçtiği alanlarda standart bir asma tavan sistemi montajı 

yapılamaması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Sert zeminler 
üstünde çalışan makinelerden kaynaklanan gürültü akustik 

baffle ya da adacıklar ile azaltılmaktadır. Rockfon’un çok açılı 
ses emilimi sağlayan Fibral ve Hygienic Baffle ürünleri bu 

alanlara estetik değer de katmaktadır.
  

Often a suspended ceiling cannot be installed due to the 
service installations of the production facility, so baffles and 
wall absorbers are traditionally a good choice for industrial 

buildings. To ensure the best acoustic conditions in any 
industrial area containing noisy machines sited on hard 

floors,  acoustic screening using wall absorbers and baffles 
will help to absorb the excess noise. Rockfon Fibral and 

Hygienic Baffles create ideal solutions for industrial areas 
while maintaining aesthetical functions.





OWA; 200.000 m2 üzerine kurulu fabrikasında, gerçekleştirmekte olduğu 
günlük 100.000 m2’lik üretimine, yarım yüzyıllık tecrübesini aktarırken, 

teknik değerlerden ödün vermeyen tutumu ile ön plana çıkmaktadır. 
Mükemmel malzeme mukavemeti, yangın dayanımı ve akustik 

performansa sahip ürünleriyle hertürlü estetik gereksinime de cevap 
vermektedir.

OWA tarafından özel olarak üretilen “White Wool” plakaların ana 
bileşenidir ve mevcut teknik üstünlüğün başlıca kaynağıdır. Kompozit 
bir hammmadde ile üretilen “White Wool” en üstün teknik özellikleri 

sağlarken (yangın dayanımı, ses yutma, yoğunluk vb.) “Bio-Soluble” 
özelliğiyle tüm Avrupa yönetmeliklerine uygunluk sağlar.

OWA is the producer of wet-felt mineral wool ceiling tiles with 100.000 
sqm daily production on its 200.000 sqm facility. It has based its succes 
on experince worth almost half century, has come to the forefront with 

its vision of sticking to the technical manners. With perfect material 
durability, fire resistance and acoustic performance, OWA products fulfills 

all kinds of aesthetical needs.  

White-wool, produced exclusively by OWA, is the main component of 
wet-felt mineral stone wool tiles and main source of existing technical 

superiority. White wool, produced with composite raw material, complies 
with European Standards with its bio-soluble structure while maintaining 

most technical features such as sound absorption and fire resistance. 









ABD, Chicago merkezli USG, yüzyılı aşkın süredir çalışma ve yaşam 
alanları için yenilikçi ürün ve sistemler üretmektedir. Asma tavan 

sistemleri ve duvar kaplamalarının ilk ve halen en büyük üreticilerinden 
olan USG, Kuzey Amerika’da inşaat malzemeleri endüstrisinin 

oluşumunda öncü rol oynamıştır. USG asma tavan sistemleri, ticari yapılar 
için modern ve eşsiz tasarım imkanı sunmaktadır. 

Ayrıca USG, akustik paneller, özel tavan sistemleri ve sismik taşıyıcı 
sistemlerin üretiminde global anlamda standartları belirleyen bir marka 

olarak kabul edilmektedir.

As a Chicago based company, USG has been manufacturing innovative 
products and systems for offices and living spaces for more than a 

century. USG is North America’s leading producer of gypsum wallboard, 
joint compound and a vast array of related products for the construction 

and remodeling industries. USG is also the global leader in the 
manufacture of ceiling suspension systems and is recognized as the 

premier acoustical panel and specialty ceiling systems innovator. USG 
products provide creative building solutions that set new standards for 

productivity and efficiency, helping contractors and architects deliver 
high quality and innovative designs. 



 

Renolit pvc gergi tavan sistemleri 
Özgün iç mekânlar için…

Renolit pvc stretch ceiling films
for unique interior designs...

Tavan ve duvarlarda sınırsız tasarım seçeneği 
sunan dekoratif streç gergi tavanların 
ana unsuru olan pvc membranlar Alman 
Renolit tarafından üretilmektedir. Stil sahibi 
ve çekici yaşam ve ofis alanları, antreler, 
toplantı odaları ve tavanlar için Renolit pvc 
membranları çok önemli bir tasarım ürünü 
olarak ortaya çıkmaktadır.

Decorative stretch ceiling film from RENOLIT, 
Germany, opens up new horizons in ceiling 
and wall design. It provides simple and 
attractive means creating stylish living and 
working areas in entrance halls, meeting 
rooms and sales premises, for example.



Renolit, lider yüksek kalite plastik PVC film/membran üreticilerinden 
biridir.  Tüm dünyada teknik uzmanlık, modern tasarım ve güvenilir servis 

ve müşteri odaklı hizmetleriyle bilinmektedir. 
65 yıldır kalite ve yenilik standartlarını belirleyen öncü ve bağımsız bir 
aile şirketi olan Renolit, bugün 4500’den fazla çalışanı ve 30’dan fazla 

üretim tesisi ve satış ağıyla hizmet vermektedir.
Renolit termoplastik filmleri mobilya, yapı malzemeleri yanı sıra dekoratif 

yüzeylerle elektronik ürünlerde, çatı yalıtımı, altyapı imalatı ve yüzme 
havuzlarında kullanılmaktadır. Renolit ayrıca, medikal uygulamalarda, 

yapı ve otomotiv sektöründe kullanılan geri dönüşümlü kompozit panel 
üretiminde kullanılan film ve tüpler üretmektedir.

Renolit membranları, ofis yönetim ekipmanlarında, otomobillerin iç 
tasarımında, grafik dizayn ve etiket baskı sektöründe kendi kendine 

yapışabilen ürünlerde anahtar materyal olarak kullanılmaktadır.

Renolit is one of the leading international manufacturers of high-quality 
plastic films and derived products for technical applications. All around 

the world, its name stands for technical expertise, modern product design 
and trustworthy service.

This independent family-run business, which has been setting 
benchmarks for quality and innovation for over 65 years, now employs a 

workforce of approximately 4,500 employees at more than 30 production 
sites and sales entities.

The RENOLIT brand enjoys a worldwide reputation for technical expertise, 
modern product design and customer-oriented service.

RENOLIT thermoplastic films provide furniture, building components and 
consumer electronics with a decorative surface finish, they seal roofs, 

underground structures and line swimming pools. Renolit produces films 
and tubes for medical applications and recyclable composite panels 
incorporating natural fibres for the building sector and automotive 

industry.
RENOLIT film is also used as a key material for office management 

supplies, in the interiors of vehicles, in self-adhesive products for the 
graphic design and labelling industry and in technical products.



Renolit gergi tavan membranları tavanları, sınırsız 
ışık ve renk oyunlarının yapılabildiği bir alan haline 
dönüştürmektedir. Geniş renk yelpazesinden kişisel 
renginizi seçebilirsiniz. Transparan modeller, ekstra 
ışık etkileri yakalamanıza yardımcı olacaktır.

RENOLIT stretch ceiling films transform ceilings into 
a playground of light, colour and textures. Choose 
your personal colour scheme from a broad spectrum 
of plain colours and attractive metallic shades. A 
slightly translucent version can provide additional 
light effects.

Geniş renk ve desen yelpazesi…
Wide choice of colour & texture…



Renolit gergi tavan membranları mükemmel yüzey kalitesi sunar. Keskin ve pürüzsüz yüzeyi, membran 
rulolarının her bölümünde aynı kalitede ve aynı renkte bir bütün olarak sunulmaktadır. High gloss ürünler ile 
de kusursuz bir ayna etkisi yakalayabilirsiniz.

RENOLIT stretch ceiling films provide a superb surface quality. Exact flatness guarantees smoothness and 
the quality and visual consistency of the film is ideal to cover large areas.  A perfect mirror effect is obtained 
with a high gloss finish.

Yüksek kalite…
Superior quality…













Bir İsveç markası olan Gustafs, 70 yılı aşkın ahşap ürün 
tecrübesiyle, özgün ve akustik duvar ve tavan kaplamaları 
üreticisidir. Sürekli bir araştırma ve geliştirme faaliyetinin 

neticesi olarak yüksek seviyede estetik ve emniyet 
gereksinimleri olan binalar için ürünler geliştirmişlerdir. Çevreye 

duyarlı, yangına dayanıklı, farklı perforasyon seçenekleri ve 
hızlı montaj imkanı ile konferans salonları, havalimanları gibi 

alanlarda ideal bir seçenek olarak kullanılmaktadır.

Gustafs of Sweden is a unique, fire-retardant, acoustic wall 
and ceiling cladding system manufacturer having more than 

70 years experience in working with wood. The Gustafs Panel 
System® is the result of a continuous research programme 

to establish the aesthetic, fire and acoustic requirements 
for different types of buildings which require high levels of 

aesthetics, acoustic control, fire-retardance, quick installation 
and strong environmental credentials. High fire rating coupled 
with a variety of acoustic patterns make them ideal for spaces 

such as lecture theatres, airports, etc.



Panel…
Panel…

Ahşap görünümlü ürünler bulundukları alana çok 
özel bir estetik değer katarlar. Gustafs, bu estetik 
değerler ve modern bina tasarımlarından ilham 
almaktadır. Yangın güvenliği ile akustik fonksiyon 
yanı sıra estetik ve ahşap görünümünü de bir arada 
sunabilen ürünler üretmektedir.

Gustafs, fonksiyon ve tasarım olanaklarını genişleten 
farklı yüzey ve aksesuarlar sunar. Sertifikasyon ve 
doküman konusunda eksiksizdir, Avrupa ve Asyada 
sahip olduğu çok sayıda referans proje ile ahşaptaki 
uzmanlığını kanıtlamıştır. 

Gustafs, Capax profil sistemi ile basit ve hızlı 
montaj imkanı sağlamakta ve günümüz hızlı inşaat 
imalatlarına kolaylıkla ayak uydurabilmektedir.

A wall or a ceiling clad in wood immediately 
provides the room with a classic exclusive 
appearance. It is this tradition and the modern 
building process that are the driving forces behind 
the development of Gustafs Panel System®. We can 
offer you a solution that combines fire protection 
and variable acoustic properties with the aesthetical 
charm of a wood surface.

Gustafs can offer a wide range of surfaces, surface 
finishes and accessories. These elements create 
the essence of the Gustafs Panel System while 
increasing its creative possibilities and function. The 
Gustafs Panels System is well documented and the 
many reference projects throughout Europe and 
Asia are testimony to our woodworking experience 
and project manufacturing.

Thanks to the development of Gustafs Capax 
profile system simple and secure installations can 
be provided well tuned to today’s rapid building 
processes.



Kalite…
Quality…

İskandinav tasarımının geleneksel unsurlarından olan ahşap ürünler ve yüksek kalite, Gustafs Panel 
Sistemleri’nin karakteristiğini oluşturmaktadır.

Traditional wood products of Scandinavian design and high quality characterize Gustafs Panel System. 





Deckowood® ahşabın sıcaklığını, akustik konforla birleştiren, 
tavan ve duvarlarda dekoratif tasarım olanakları sağlayan 

paneller serisidir. Paneller düşük formaldehid içerikli mdfden 
üretilmekte ve farklı tipte doğal ahşap kaplama seçenekleriyle 

sunulmaktadır. 

Deckowood® panels are produced in MDF (Medium density 
fiberboard) with a low formaldehyde content and offers warm 

wood appearance on ceilings and walls which provides acoustic 
comfort  available in many different natural wood essence 

veneers. 



DECKOWOOD® AKUSTİK AHŞAP TAVAN VE DUVAR PANELLERİ

DECKOWOOD® ACOUSTIC WOOD CEILING AND WALL PANELS

Deckowood® ahşabın sıcaklığını, akustik konforla birleştiren, tavan ve duvarlarda dekoratif tasarım olanakları 
sağlayan paneller serisidir. Paneller düşük formaldehid içerikli mdfden üretilmekte ve farklı tipte doğal ahşap 
kaplama seçenekleriyle sunulmaktadır. 

Deckowood® panels are produced in MDF (Medium density fiberboard) with a low formaldehyde content 
and offers warm wood appearance on ceilings and walls which provides acoustic comfort  available in many 
different natural wood essence veneers. 

Akustik ahşap paneller, ofis, showroom ve lobi alanlarında doğal bir görünüm sunmaktadır. Delikli ahşap 
paneller, farklı perforasyon tipleriyle orta ya da yüksek seviyede ses emilim performansı sağlayan ve akustik 
projelendirmelerde sık kullanılan dekoratif ürünlerdir.  Özellikle alanın tamamının yüksek derecede ses 
yutucu panellerle kaplanamadığı yerlerde düşük oranda perforasyonlu ürünlerle ses yansıtıcı paneller olarak 
da işlev görmektedirler.

Wooden panels offer natural look for the lobbies and office areas. Offering medium or high level of sound 
absorption with various perforation types, perforated wood panels are used with exclusive acoustic projects. 
Especially used as sound reflecting panels for the spaces like conference halls, theatres where high-sound 
absorbing panels can not be installed all around the spaces. 

Abonoz
Ebony

Kalın Meşe
Heavy Oak

Sapelli
Sapelli

Tik
Teak

Venge
Wenge

Bambu
Bamboo

Ceviz
Walnut

İnce Meşe
Fine Oak



Paneller düz, delikli ya da çizgili olarak arkalarında akustik kumaşla birlikte üretilmektedir. Ses emilim 
seviyeleri perforasyon tipine göre değişmektedir. Deckowood panelleri görünür ya da gizli taşıyıcılı gibi farklı 
taşıyıcı sistemlerle birlikte kullanılabilir.  

Panels come in plain, perforated and slotted versions, with non-woven fabric acoustic fleece backing. Sound 
absorption properties vary according to the type of perforation. Deckowood panels can be installed in 
suspended ceilings and wall claddings using a variety of mounting systems such as exposed or concealed 
grids.  





Scherff akustik sıva, özel mikserlerde hazırlanmakta ve birkaç katman 
halinde alçı sprey ekipmanlarıyla tavana püskürtülmektedir. 

Tasarımcıların düz, kesintisiz ve sade tavan tercihlerinde 
monolitik görünüm yanı sıra akustik fayda sağlayabildikleri en özel 

çözümlerden biridir. Tavanda karolaj, derz ya da parçalı bölüm 
olmaksızın sade bir görünüm elde edilmekte, bu görünümün elde 

edilebildiği diğer tavan ürün alternatiflerinin sunamadığı akustik 
konforu sağlamaktadır.

Üretim teknolojisindeki  tüm yeniliklere rağmen, Scherff akustik sıva 
uygulamalarında en önemli husus işçiliktir.  

Akustik sıva uygulamaları, sıva altında mineral yün ya da alçı panel 
ürünlerle birlikte yapılabildiği gibi doğrudan üst döşemeye de 

yapılabilmektedir. 

Scherff acoustic plasters are prepared in special continuous mixers 
which are extremely gentle on the materials, and then sprayed on in 

multiple layers using fine plaster spraying equipment. 
This technology with continuous material flow ensures that 

optimum even structures are formed that meet all the architectural 
requirements and physical properties.

Scherff acoustic plastering provides the designers monolitic view 
as well as acoustic comfort. Thus reverberation is controlled while 

the ceiling maintain its even look. This is something other ceiling 
alternatives can not offer. 

Despite all the technological innovation of the production processes, 
with each project, it is ultimately the craftsmanship that counts.

Acoustic plastering can be processed either on an existing mineral 
wool ceiling or directly onto the soffit. 



Saf mineral yalıtım harcı…
Purely mineral insulation mortar…

Nem dayanımlı güçlü hidroskopik etki …
Humidity-resistant with strong hydroscopic effect…

Ekolojik yapı malzemesi…
Ecologically exemplary building materials…



A1 sınıfı yangın dayanımı...
Building material class A1…

Saf mineral renk seçenekleri...
Purely mineral colours according to RAL and NCS colour charts…

Düşük ağırlık...
Low weight…





Vogl delikli akustik panellerin yanı sıra VoglToptec akustik 
sıva ürünü duvar ve tavanlarda kullanılarak oda akustiği 

iyileştirilebilmektedir. 

Vogl delikli panelleri ile VoglToptec® akustik sıva bir arada 
kullanılarak estetik ve akustik konfor açısından eşsiz bir 

kombinasyon elde edilebilmektedir. 

Besides the acoustically highly effective perforated panels, 
acoustic plasters can also be used to significantly improve 

room acoustics through wall and ceiling surfaces. 

Vogl perforated ceiling tiles and VoglToptec® acoustic plaster 
are together become unbeatable team in terms of aesthetics 

and sound absorption. 



Vogl Delikli Alçı Asma Tavan Panelleri
Vogl Perforated Gypsum Ceiling Tiles 

Modüler Tavan Sistemlerinde Özgürlük 

Vogl Modüler Tavan Panelleri tasarım olanaklarını maksimize eder:
• 12.5 mm alçı panel ile homojen, pek çok farklı tipte sürekli perforasyon 
• Sınırsız tasarım özgürlüğü yanı sıra tavan boşluğuna erişim imkanı 
• Fabrika üretim akustik kumaş ile yüksek akustik performans 
• İsteğe özel üretim 
• Büyük ebatta üretim 
• Kolay montaj ve demontaj 

Freedom in Modular Design

Vogl Tiles maximize possibilities:
• Homogenous, continuous different type of perforation patterns with 12.5 mm thick plasterboard tiles
• Unlimited void access with a wide choice of design possibilities and combinations  
• Highest acoustic performance due to factory applied acoustic  fleece  
• Custom made solutions available on short notice 
• Plank sizes available 
• Easy installation and removal  



Akustik sıva uygulamalarında kilometre taşları...
A milestone in acoustic plaster ceilings…

Hızlı ve ekonomik uygulama
αw = 0.95’e varan A sınıfı Ses emilim performansı
Birbiriyle uyumlu komple sistem
Vogl’ın özel ultracoustic panelleri ile 35.3% perforasyonlu paneller

Quicker and more economical application 
Sound absorption coefficient of up to αw = 0.95 (absorption class A)
Complete system, perfectly matched and tested
Perforated area up to 35.3% with special ultracoustic panel







TAŞIYICI SİSTEMLER
GRID SYSTEMS





SİSMİK TAŞIYICI SİSTEMLER
SEISMIC GRID SYSTEMS

Asma tavan sistemleri, sarsıntı esnasında zayıf yapı elemanlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Olası bir 
sarsıntı esnasında, asma tavan sisteminin titreşim süresi, bina yapısının veya bölme duvarların titreşim 
süresinden farklı olması yıkıcı olabilir.  Asma tavana monte edilen ağır aydınlatma armatürleri de sarsıntıda 
yere düşme ve tehlike oluşturma riski taşır bu da alanda hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına ve hayati tehlike 
oluşmasına sebep olur. 

Sismik sarsıntı esnasında muhtemel riskleri minimize edebilmek için ABD’li ASTM (American Society 
for Testing Materials), IBC (International Building Code), ASCE (American Society of Civil Engineers) ve 
CISCA (Ceiling&Interior Systems Construction Association) gibi düzenleyici kuruluşlar bölgelerin sismik 
risk seviyelerine göre koordineli olarak asma tavan taşıyıcı sistemlerine belirli standartlar getirmiş ve 
yayınlamışlardır. 

ASTM E580 / ASTM E580M - Deprem bölgelerinde sismik gereksinimler gereken bölgelerde akustik ve 
sarkmalı paneller için standart asma tavan taşıyıcı sistemi uygulamaları

ASTM C635 – Oturmalı veya sarkmalı tip metal ya da mineral yün asma tavan panelleri için metal taşıyıcı 
sistemlerin standart Üretim, Performans ve Test Şartnameleri

ASTM C636 – Akustik ve sarkmalı asma tavan panelleri için metal taşıyıcı sistemlerin standart kurulum 
Yöntemleri

Ceilings are important non-structural components vulnerable to earthquake damage. During a seismic event, 
damage can occur at the perimeter when the vibration period of acoustical ceilings is significantly different 
than the building structure and other non-structural components – such as non-load-bearing partition walls. 
Ceilings with heavy lighting fixtures may be susceptible to damage around the fixture, causing light fixtures 
to fall into the occupied space. The consequences include loss of operation and life-safety hazards.

American institutions, ASTM (American Society for Testing Materials), IBC (International Building Code), 
ASCE (American Society of Civil Engineers) ve CISCA (Ceiling&Interior Systems Construction Association) 
correspondingly standardise the seismic requirements for the suspension systems of acoustical tiles and lay-
in panels depending on the seismic risk level of the regions.

ASTM E580 / ASTM E580M - (Standard Practice for Installation of Ceiling Suspension Systems for Acoustical 
Tile and Lay-in Panels in Areas Subject to Earthquake Ground Motions),

ASTM C635 - (Standard Specification for the Manufacture, Performance, and Testing of Metal Suspension 
Systems for Acoustical Tile and Lay in Panel Ceilings)  

ASTM C636 - (Standard Specification for the Installation of Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and 
Lay in Panel Ceilings)



Uygulama / Aplication
StandartT24 taşıyıcı sistem uygulama şekilleri izlenecektir. Buna ek olarak aşağıdaki maddelerde belirtilen 
uygulama şekilleri de takip edilmelidir.
Plakaların kesilmemesi, tam plaka kullanılması için, tüm modüler tavanların çevresinde suya dayanıklı 
kartonlu alçı plaka asma tavan yapılacağından, modüler asma tavan çevresinde duvar profillerinin 
bağlanabileceği çerçeve imalatı, önceden yapılacaktır.
Tüm uygulamalar ASTM E580/E580M-10a standardının, D,E ve F Sismik Tasarım Kategorisi için belirlediği 
şekilde ve aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yapılacaktır.

Basically Standard T24 Suspension System installations step will be followed. Additionally, installers should 
follow the practice instructions mentioned below:
Prior to suspended ceiling installation, the area should be encircled by humid resistant gypsum board pools 
to see all the tiles equal to each other and not to be obliged to cut the tiles smaller than their orginal sizes. 
All practice should be in accordance with the essential requirements according to the seismic design 
categories D,E and F defined in ASTM E580/E580M-10a and with the guidelines indicated below:

1. Kullanılacak ana taşıyıcılar ASTM C 635 standardına göre yüksek mukavemetli (Heavy-Duty) kategorisinde 
olmalıdır. Buna göre ana taşıyıcılar 20 kg/m yük dayanımına sahip olmalıdır.
The system must achieve the highest load bearing classification according to ASTM C 635 as “Heavy Duty” 
with more than 23.8 kg/m for the main tees.

2. Alanın iki komşu duvarında, taşıyıcıların uçları L köşe ile vida vasıtasıyla ya da üretici firmanın önerdiği 
bir aksesuar ile duvara sabitlenmelidir. Mekanın diğer iki duvarında ise bu sabitleme yapılmamalıdır, 
serbest bırakılmalıdır. Kullanılacak köşebent profili 25x50mm ölçülerinde (alt bacağı (zemine paralel olan) 
50mm) olmalıdır. Taşıyıcıların duvara sabitlendiği iki komşu kenarda,  taşıyıcı profiller köşebente max 30mm 
basmalıdır yani duvarla taşıyıcı arasında, olası bir sarsıntıda sistemin hareket edebilmesi için 20mm boşluk 
bırakılmalıdır. Profil, vida aralıkları en fazla 400 mm olacak şekilde monte edilmelidir. 
Main runner and/or cross tee ends shall be attached to the perimeter (wall angle) on two adjacent walls. A 
clearance of 20mm shall be maintained between the main runner and/or cross tee ends and the wall angle 
on the walls where the perimeter trim is attached. Max. 400m should be allowed betweens screws on the 
profile.
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Runners/tees attached on two adjacent walls with one pop rivet  

Runners/tees left unattached on the other two adjacent walls 



3. Taşıyıcıların L köşe ile sabitlenmediği kenarlarda da taşıyıcı ile duvar arasında en az 20 mm boşluk 
olmalıdır.
A clearance of 20mm shall be maintained between the main runner and/or cross tee ends and the wall angle 
on the non-attached walls.

4. Eksiz ve en az 2.70mm çapında (No.12 gauge) askı teli kullanılmalı ve telin 8-10cm’lik kısmı ana taşıyıcıya 
ve çelik dübele direk ve en az üç tur burkularak bağlanmalıdır. 
Suspension wires made of galvanized, soft-annealed, and/or mild steel shall not be smaller than No. 12 
gauge and spaced no more than 400mm along main runners. The wire must be wrapped around itself a 
minimum three full turns (360° each) within 76mm length.

5. Kenar profiline binen tüm ana ve tali taşıyıcılar; kenardan en fazla 200 mm mesafeden asılmalıdır. Diğer 
bir ifadeyle taşıyıcıya ilk askı teli 200mm’den asılmalıdır. 
The perimeter ends of each cross tee and main runner shall be suspended independently a maximum of 
200mm from each wall.

3 full turns within 
a maximum of  76 
mm

Dengeleyici mafsal ya da uygun bir 
başka aparat, asma tavan sistem 
parçalarını bir arada tutmaya yarar.

Spacer bar or other suitable system, 
to keep perimeter components from 
spreading apart. 



Wall

12 gauge (2,70mm) kalınlıkta askı teli montajı için 
iki alternatif:
12 ga. (2.70mm) hanger wire perimeter supports 
two alternatives:

1) 12 gauge (2,70mm) kalınlıkta askı teli tavan 
döşemesine sabitlenir ve duvardan max 200mm 
mesafe ile dikey asılır.
1) 12 ga. (2.70mm) hanger wire anchored to 
structure above and hung vertically, a max. of 
200mm from the perimeter.

2)12 gauge (2,70mm) kalınlıkta askı teli, 
duvardan max 200mm mesafe ile 10 derece açıyı 
geçmeyecek şekilde duvara sabitlenir.
2) 12 ga. (2.70mm) hanger wire anchored to 
perimeter wall. Attachment to grid may be within 
200mm from the wall, but the wall attachment 
wire must not exceed 10°.

Dengeleyici mafsal ya da uygun bir başka aparat,
asma tavan sistem parçalarını bir arada tutmaya 
yarar.

Spacer bar or other suitable system, to keep 
perimeter components from spreading apart 

Taşıyıcının vida ile L 
köşeye sabitlenmediği 
duvarda taşıyıcı ucu ile 
duvar arasında 20mm 
boşluk bırakılacak.

Min. 20mm at un-
attached walls.

Dengeleyici mafsal ya da 
uygun bir başka aparat, asma 
tavan sistem parçalarını bir 
arada tutmaya yarar.

Spacer bar or other suitable 
system, to keep perimeter 
components from spreading 
apart 



No.
module size

 (mm)

Material 
quantities for 

roomsize
6,9 x 6,15 m

Material quantities
per m²

1 OWAcoustic® tile 600 x 600 132 pce 1 m²
2 Main tee cliq-24-MR 3600 11 pce 0.83 m
3 Cross tee OWAcliq-24-CT 600 55 pce 0.83 m
4 Cross tee OWAcliq-24-CT 1200 60 pce 1.66 m
5 Spacer bar No. 43, short 600 18 pce depending on room size and shape
6 Spacer bar No. 43, long 1200 10 pce depending on room size and shape
7

7.1
7.2

Lateral force bracing 
composed of No. 5178 and 
Stretched hanger wire

4 struts

16 pce

0.08 struts

8 Stretched hanger wire 36 pce 0.7 pce
9 Perimeter trim, for example No. 51/1 3750 7 pce depending on room size and shape

System S 3 cliq exosed, seismic resistant:



6. Çevre duvarlarda, taşıyıcıların köşebente yakın kısımlarında, dengeleyici mafsal profiller kullanılmalıdır.
Spreader bars, stabilizer bars or spacer bars are used to prevent the ends of the grid system from opening 
and allowing tiles to fall during a seismic event. The unattached ends of the main runners and cross tees 
shall be tied together to prevent their spreading.

7. Oda alanlarının 92m²’nin üstünde olduğu yerlerde; duvardan ilk olarak en fazla 180cm sonra ve 
birbirlerinden en fazla 360cm uzakta olacak şekilde dikey strut montajı yapılmalıdır.
Lateral force bracings (LFB) are required for all ceiling areas greater than 93 m² max. distance from the wall 
1800 mm and centres of horizontal restraint points max. of 3600mm. LFB is the use of vertical struts and 
splay wires to minimize ceiling uplift of light-weight lay-in ceilings.

8. Askı telleri, plaka düzleminden en fazla 45° açı yapmalı ve iki tel arasında yine 45° açı bulunmalıdır. Ayrıca 
bu noktada rijit bir dikey askı bulunmalı ve askı telleri Ana-Tali taşıyıcı birleşiminden en fazla 5cm uzaklıkta 
olmalıdır.
Horizontal restraints shall be effected by four No.12-gauge [2.70 mm] wires secured to the main runner 
within 50 mm of the cross runner intersection and splayed 90° from each other at an angle not exceeding 
45° from the plane of the ceiling. A STRUT fastened to the main runner at the location of the bracing wires 
shall be extended to and fastened to the structural members supporting the roof or floor above.

min. 50

max. 200

min. 50

max. 200

18

Duvar çevresi Wall perimeter A1                                                                            Duvar çevresi Wall perimeter B1

Duvar çevresi Wall perimeter A2                                                                           Duvar çevresi Wall perimeter B2

min. 50

18

min. 50

18

Ana taşıyıcı Main tee, 3600 mm

Tali taşıyıcı Cross tee 600 mm

Sismik dengeleyici mafsal Spacer bar No. 43, 600 mm

Sismik dengeleyici mafsal, Spacer bar No. 43, module 1200 mm

Askı teli Stretched hanger wire

L Köşebent Perimeter trim

Ana taşıyıcı Main tee 3600mm

Sismik dengeleyici mafsal Spacer bar No. 43, 1200 mm

Askı teli Stretched hanger wire

L Köşebent Perimeter trim

Askı teli Stretched hanger wire

Ana taşıyıcı, Main tee 3600mm

Tali taşıyıcı, Cross tee 1200 mm

Tali taşıyıcı Cross tee 600 mm

L Köşebent Perimeter trimL Köşebent Perimeter trim

Sismik dengeleyici mafsal Spacer bar No. 43, 600 mm

Askı teli Stretched hanger wire

Ana taşıyıcı Main tee 3600mm

Tali taşıyıcı Cross tee 1200 mm

Tali taşıyıcı Cross tee 600 mm

Tali taşıyıcı Cross tee 600 mm

Vida Screw

Vida Screw

Rijit Dikey Strut 
Strut 

Eğimli askı telleri 
12 ga. splay wires 

Ana taşıyıcı 
Main teeTali taşıyıcı 

Cross tee

45° veya daha az 
45° or less

45° veya daha az 
45° or less

45° veya daha az 
45° or less

Lateral Force Bracing



Adese Alışveriş Merkezi - Konya
Afyon Belediye Binası - Afyon
Afyon Hilal Termal Tesisleri - Afyon
Akbatı Projesi - İstanbul
Akkuş Termal Tesisleri - Antalya
Akron Bilgi İşlem - İstanbul
Aksaray Devlet Hastanesi (Acil Bölümü)
Aksaray Efor AVM ve Residence - Aksaray
Alanya Huzurevi - Antalya
Alcon Ofis - İstanbul
Alev Marketler Zinciri - Antalya
Amasya Üni. Eğitim Fak. - Amasya
Anafen Dershaneleri - Şanlıurfa
Antalya Havalimanı - Antalya
Aselsan Akyurt  - Ankara
Atlantis AVM AFM Sinemaları - İstanbul
Atlantis Home Otel - İstanbul
Avşar Sinemaları - İstanbul
Aydınlar İnş. Ref. Fab. Binası - İstanbul
Aygaz İdari Binası - Samsun
Azerbaycan Maliye Bak. Binası - Azerbaycan
Babaeski Hastanesi - Edirne
Bağcılar Belediyesi - İstanbul
Bağcılar Diş Kliniği - İstanbul
Bağcılar Öğrenci Yurdu - İstanbul
Bahçelievler Koleji - Tokat
Başkent Üni.İletişim Fakültesi - Ankara
Baumax Yapı Market - İzmir
Bayraklı Tower Kavuklar - İzmir
Belediye Konuk Evi - Batman
Beyhekim Hast. AMATEM Arş.Mrk. - Konya
Beykent Üniversitesi - İstanbul
Beykoz Belediyesi - İstanbul
Beylerbeyi Deniz Ast. Okulu - İstanbul
Beylikdüzü Beycity AVM - İstanbul
Beylikdüzü SGK Binası - İstanbul
BİM Mağazaları - Türkiye ve FAS
Boğaziçi Üni. Mühendislik Fak. - İstanbul
Borusan Otomotiv - İstanbul, Ankara, Adana
Boydak Holding - Kayseri
Burger King-Popeyes-Sbarro Rest. - Türkiye
Bursa Yeni Stadyum Projesi - Bursa
Callpex Call Center - İstanbul
Celal Bayar Üniversitesi - Manisa
Cerrahpaşa Tıp Fak. Hastanesi - İstanbul
Club Nena Otel - Antalya
Colgate Fabrikası - Gebze
Cumhuriyet Üni. Diş Hekimliği Fak. - Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fak. - Sivas
Cumhuriyet Üni. Veterinerlik Fakültesi - Sivas
Çakır İnşaat Avaza Otel - Türkmenistan
Çorlu Havalimanı - Çorlu
Çorlu Kültür Merkezi - Çorlu
Çorlu Türkiye İş Bankası Şubesi - Çorlu
Çukurova Üni. Kongre ve Sergi Sarayı - Adana
D.S.İ Sosyal Hizmetler Binası - Konya
Danıştay Binası Varyap - Ankara
Deichmann Mağazaları - Türkiye
Derimod - İstanbul
DiaSA Marketleri - Antalya
Dikgör İplik Fabrikası - Çorlu
Dilovası Devlet Hastanesi - Kocaeli
Diyarbakır Kongre Sarayı - Diyarbakır
Doğa Koleji - Çorlu
Doğa Koleji - İstanbul
Doğcan İnş. Cevizli İlköğr. Ok. - İstanbul
Doğumevi Hizmet Binası - Van
Doğuş Üniversitesi - İstanbul
Dominos Pizza Restoranları - İstanbul
Dortech - İstanbul
Emn. Gn. Müd. Pasaport Daire Bşk. - Ankara
Emsey Hastanesi - İstanbul

Erciyes Üniversitesi - Kayseri
Erciyes Üni.Tıp Fak. Hastanesi - Kayseri
Erenor Tekstil - İstanbul
Erzincan Kemaliye MYO - Erzincan
Eximbank Genel Merkez Binası - İstanbul
Fatih Üniversitesi - İstanbul
Flormar - Kosan Kozmetik Şubeleri - Türkiye
Full Akaryakıt İstasyonları - İstanbul
Gazi Kışlası - K.Maraş
Gaziantep 8 Şubat Anadolu Lisesi - Gaziantep
Gebze Sümeyye Hastanesi - Kocaeli
Gedik Piliç - Uşak
Gestaş Ordu Ünye Devlet Hastanesi - Ordu
Giresun Hemşirelik Okulu - Giresun
Gold Bilgisayar İdari Binası - İstanbul
Güngören Hükümet Konağı - İstanbul
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi - İstanbul
Harran Üni.Merkez Kütüphanesi - Şanlıurfa
Hatay Dörtyol Kültür Merkezi - Hatay
Hilton Otel Yenileme Projesi - İstanbul
Hz.Hamza Camii - İstanbul
İstanbul Outlet - İstanbul
İstanbul Ticaret Universitesi - İstanbul
İstikbal Mobilya - Samsun
K.Maraş Bel. Ek Hizmet Binası - K.Maraş
Karatay Belediyesi Bakım Merkezi - Konya
Karayolları Bakım Onarım Merkezi - Konya
Kardem Anaokulları - İstanbul
Kare Müh. İnşaat - Bolu
Kartal Kızılay Hastanesi - İstanbul
Kayı İnşaat Setif Park Mall - Cezayir
Kent Plaza - Konya
Kervan Mobilya - İstanbul
Keşan Ticaret Merkezi - Edirne
Kız Meslek Lisesi - Çorlu
Kilis Valiliği Toplantı Salonları - Kilis
Koçlar Pastanesi - İstanbul
KONTV İdari Binası - Konya
Konya Büyüksehir Bel. Spor Salonu - Konya
Konya SSK Hastanesi - Konya
Kosifler Otomotiv - İstanbul
Koton Mağazaları Atirus - İstanbul
Kristalpark AVM - Batman
Kuveyttürk Şubeleri - İstanbul
Lale Bahçe Anaokulu - İstanbul
Maltepe Öğrenci Yurdu - İstanbul
Mardin Artuklu Üni.Rek. Binası - Mardin
Marmara Üni. Başıbüyük Yerleşkesi - İstanbul
Mehtap Orman Ürünleri - Kayseri
Melikşah Üniversitesi - Kayseri
Mersin Belkar İş Merkezi - Mersin
Mersin Kapalı Spor Salonu - Mersin
Mersin Üniversitesi - Mersin
Mersin Yıldırımhan Koleji - Mersin
Mes Medikal - İstanbul
Mesan Kilit - İstanbul
Metro Properties Merkez Ofis - İstanbul
Missflora 3K Yeni Üretim Binası - İstanbul
Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. - Muğla
Muş Valiliği Makam Odası - Muş
NATO Havaüssü - Metag İnşaat - Afganistan
Nestle - İstanbul
Netlog Lojistik İdari Binası - İstanbul
Nevşehir Üniversitesi Rektörlük, Eğitim Fak. 
ve Yemekhane Binaları - Nevşehir
Next&Nextstar Sultanbeyli Genel Mrk. - 
İstanbul
Niğde Üniversitesi - Niğde
Nil Yapı - Cezayir
Nizip Sağlık Meslek Lisesi - Gaziantep
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi - Kayseri
ODTÜ Mezunlar Derneği - Ankara

Ofisim İstanbul  - İstanbul
Ofisim İstanbul - İstanbul
Okan Üni. Akfırat Kampüsü - İstanbul
Orange Telecom - Fransa
Osmangazi Üni. Tıp Fak. Hast. - Eskişehir
Öncü Marketleri Sivas
Öz Metal Fabrika Binası 
Özel Akay Hastanesi - Ankara
Özel Hay-Su Hastanesi - İzmir
Özel Kılıçaslan Lisesi - Kayseri
Özer İş Merkezi - Bursa
Özgül Termal - Afyon
Penta Grup Sultanbeyli - İstanbul
Perla Vista AVM - İstanbul
Pizza Bulls - İstanbul
Polimeks İnşaat - Türkmenistan
Pursaklar Bel. Hanımlar Lokali - Ankara
Rize Ardeşen kültür Merkezi - Rize
Rönasans İnşaat - Türkmenistan
Sarıgazi Semazen Düğün Salonu - İstanbul
Selda Gümüşdoğrayan Mim. Ofisi - Ankara
SGK Hizmet Binası - Tokat
Siemens - Ordu
Sinpaş GYO Aquacity - İstanbul
Soğanlık Yeni Adliye Binası - İstanbul
Star Towers - İstanbul
Sultan Gıda - Kütahya
Sultangazi Kültür Merkezi - İstanbul
Şahinbey Bel. Sosyal Tesisleri - Gaziantep
Şahinbey Kayma. Makam Odası - G.Antep
Şekersüt et ve süt entegre tesisleri - Konya
ŞOK Marketler - İstanbul
TAI Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. - Ankara
Taksim SGK Binası - İstanbul
Tatbak Mağazaları - İstanbul
Ten Mağazaları - İstanbul
Tenesse Mağazaları - Afyon, Adapazarı
Titco Ayakkabı - İstanbul
Toros Tarım - Adana
Tuzla Kaymakamlığı - İstanbul
Tüpraş - Ankara
Türk Telekom Assist Call Center - İzmir, 
İstanbul
Türkiye Finans Call Center - İstanbul
Türkiye Finans Şubeleri - İstanbul
Ulaştırma Bakanlığı - Ankara
Uyum Marketler - İstanbul
Ülker Bizim Toptan Mağazaları - Antalya 
Ünalan Öğrenci Yurdu - İstanbul
Üstay İnş. - Waste to Energy Plant - Azerbay-
can
Yahya Kemal Spor Kompleksi - İstanbul
Yeniköy H. Elek. Santrali Kimya Lab. - Muğla
Yılmaz Kimya - İstanbul
Yurtkur Genel Müdürlük Binası - Ankara
Zeytinburnu Öğrenci Yurdu - İstanbul
Zirve Üniversitesi Gaziantep
Zorlu Center Kültür Merkezi - İstanbul
4 th Dimension - Irak





Selimce İnşaat Dış Tic. Ltd. Şti.

Merkez / Head Office:
Esenşehir Mah. İMES Org. San. Böl.
A Blok 101. Sok. No: 3
Y.Dudullu - Ümraniye / İstanbul - Türkiye
T: +90 216 415 18 93 - 94
F: +90 216 415 18 95

Fabrika / Factory:
Kayseri Org. San. Böl. 12. Cad. No:31/A
Melikgazi / Kayseri - Türkiye
T: +90 352 290 72 02 - 03
F: +90 352 290 14 99

Akdeniz Böl.Müd. / Branch Office:
Bakliyatçılar Sitesi Mersin-Adana Karayolu
Üzeri 6. km Karaduvar Kavşağı C Blok No:3
Mersin - Türkiye
T: +90 324 221 96 13
F: +90 324 221 96 14

info@deckon.com.tr

www.deckon.com.tr


