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getirir

Firmamız 1989 yılından beri endüstriyel inşaat kalıp sistemlerinin dizaynı, projelendirilmesi, imalatı ve satış sonrası teknik
desteği konularında hizmet vermektedir. Kocaeli Gebze’deki 8.000 m² açık, 4.250   kapalı alana sahip ve Düzce
Gümüşova’daki 28.000 m² açık ve 8.400 m² kapalı alana sahip fabrikalarımızda çalışmaktayız.

Firmamız müşteri odaklı hizmet anlayışı ile müşterilerimizin sorumluluğunda bulunan projeleri, işin süresi, şantiyede
mevcut olan teknik donanımlar, istenen beton basınç değerleri gibi teknik detayları göz önünde bulundurarak
ve kalite anlayışından taviz vermeden çözmektedir. Üstlendiğimiz projeler üzerinde çalışırken, kaliteyi ve müşteri
memnuniyetini her zaman birinci sırada tutarız. Bunun sadece bir söz değil, çalışma prensibimiz olduğunu ancak bizimle 
çalışarak anlayabilirsiniz. 

Son yıllarda proje sürelerinin kısalması kalıp kiralama sektörünün ön plana
çıkmasına neden olmuştur. İNTEK Kalıp olarak hergün gelişen kiralık
parkımız ile KİRALAMA sektöründe de hizmet vermekteyiz.



İntek Hakkında

5

PAZARLAMA VE SATIŞ
Endüstriyel inşaat kalıbı konusunda geniş bilgi ve 
tecrübeye sahip İNTEK Kalıp satış mühendisleri, her 
zaman size hizmet etmek için hazırdır. Mühendis-
lerimiz kalıp seçimi, kalıp stok miktarı, kalıp sirkü-
lasyon süreleri, beton döküm aşamaları, özel çözüm 
detayları üzerinde sizinle görüş alışverişinde buluna-
cak ve sizin istekleriniz doğrultusunda projenizi en 
uygun ve en ekonomik şekilde çözecektir.

PROJE VE DİZAYN
Kalıp uygulama projelerinin çizilmesi, kalıbın sir-
külasyon aşamalarının bilgisayar ortamında kont-
rol edilmesi, kalıp yük hesaplarının tahkiki uzman 
mühendis ve teknikerlerimiz tarafından autocad or-
tamında, özel yazılım destekleri ile yapılmaktadır. 
Proje departmanımız daha önce bizden veya başka 
bir kalıp firmasından temin ettiğiniz kalıp stoklarını-
zını yeni projelerinize adapte edecek ve ilave kalıp 
ihtiyacınızı asgariye indirecektir.

SATIŞ SONRASI DESTEK
Kalıp mühendisliği, birbirine bağlı birçok unsuru içe-
ren bir paket hizmettir. Satış sonrası ayağı, bu hizme-
tin en önemli bölümlerinden biridir. Şantiye tecrü-
besine sahip, endüstriyel kalıp sistemleri konusunda 
uzman süpervizörlerimiz işin başından sonuna kadar 
istediğiniz her zaman şantiyeniz dünyanın neresinde 
olursa olsun sizin yanınızda olacaktır.



Genel

6

İntek Gebze Tesisleri
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İntek Düzce Tesisleri
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Uphill Court Towers Projesi
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Varyap Meridian projesi, içinde “Gayrimenkullerin Oskar-
ları” olarak bilinen dünyanın en prestijli gayrimenkul yarış-
masının da “(International Property Awards 2009)” bulun-
duğu uluslar arası dört ayrı platformda, “En İyi Gayrimenkul 
Projesi” ve “En İyi Akıllı Şehir Projesi” dallarında birincilik 
ödülleri almıştır.  Toplam inşaat alanı 374.000 m² olan pro-
je, kat sayıları 20 ile 61 kat arasında değişen 5 adet kule 
bloğu ve 3 adet alçak katlı ticari bloktan oluşmaktadır. Proje 
kapsamında 1500 konut, 50.000 m² kiralık alana sahip bir 
iş merkezi, 20.000 m² ofis binası, işletmesi uluslar arası bir 
markaya verilecek 5 yıldızlı otel, kongre merkezi ve ticaret 
alanları yer almaktadır. 

Projenin en yüksek bloğu, toplam 61 katın bulunduğu A Blok’tur. Bu bloğun çekirdek perdesi İNTEVA geniş yüzeyli pano 
sistemi ile çözülmüştür. Bloğun çekirdek perde kalınlığı başlangıçta 150 cm olup, binanın kotu yükseldikçe sırası ile 130 cm 
ve 100 cm olarak değişikliğe uğramıştır. İNTEK Kalıp proje bölümünün başarılı tasarımı ile İNTEVA sistemi, sürekli değişen 
perde kalınlığına adapte edilmiştir. Perdenin eğrisel yüzeyleri, plywood ve H20 ahşap kiriş arasına konulan şablon kalaslar-
la çözülmüştür. İlk birkaç kattan sonra 470 m² alana sahip olan çekirdek perde sinin demir, kalıp ve beton imalatı 1 günde 
tamamlanmıştır. 

İstanbul, TÜRKİYE
Yüklenici : Varyap İnşaat 

Varyap - Meridian Projesi

Perde Kalıbı Planı
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Döşeme kalıplarında ise “HD 150 Masa Kalıp Sistemi” kullanılmıştır. Eğer proje form olarak uygunsa, birbirinin aynısı 
tekrar eden çok sayıda kat varsa ve kule vincin yeterli zamanı varsa masa kalıp sistemi mükemmel bir sistemdir. Çok büyük
 işçilik verimleri elde edilmesini sağladığı gibi kalıp malzemesinin yıpranmasını engelleyerek çok büyük bir ekonomik 
fayda sağlamaktadır.

Döşeme Kalıbı Kesiti

HD 150 Masa Kalıbı Planı
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42 Maslak Projesi, 39.000 m² arsa alanında projelendirilmiş, 42’şer katlı iki kulede 90.000 m² inşaat alanına sahip 442 rezi-
dans dairesi ve 16 tower penthouse, 20.000 m²’ye sahip 5 yıldızlı otel, 48.000 m² satılık A++ yatay ofis alanı, 32.000 m²’lik 
alışveriş ve yaşam alanları ve 60.000 m²’lik otopark alanı ile toplam 250.000 m² inşaat alanına sahiptir.

Projede Kullanılan İNTEK Kalıp Miktar ve Sistemleri:

42’şer katlı her iki kulenin (A kule ve B kule) normal katları için;
A ve B kulede ikişer tam takım olmak üzere toplam 6.000 m² döşeme kalıbı. (HD 150 masa sistemi) 
A ve B kulede birer tam takım olmak üzere toplam 1.500 m² şaft perde kalıbı. (İnteva sistemi)
A ve B kulede 13’er takım olmak üzere toplam 26 takım kolon kalıbı (İnteva sistemi)
Şaft boşlukları için tam takım şaft platformları (SPL sistemi)
Dış perde ve kolonlar için tam takım tırmanma konsolları (150 A sistemi)
Bu kalıp miktarları ile tamamı rezidans olarak kullanılacak olan A blok ve bir kısmı otel olarak tasarlanan B bloklarda her 
bir kat 7~8 günde bir dökülmüştür.

Otoparklar için;
3.000 m² döşeme kalıbı. (HD 150 iskele sistemi)
70 mtül, ~ 490 m² bodrum perde kalıbı. (İnteva sistemi)
12 takım düz ve 2 takım dairesel olmak üzere 14 takım kolon kalıbı. (İnteva ve SCS PNM sistemi)

İstanbul, TÜRKİYE
Yüklenici : Yılmaz İnşaat

42 Maslak Projesi
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Döşemelerin çok büyük bir kısmı statik olarak “kaset döşeme” ile çözülmüştür. Çok az miktarda sarkan kirişin olduğu bu 
tip döşemelerde HD150 masa kalıp sistemi çok kullanışlıdır. Masalar plywood ile kaplanmıştır. İlk yatırım olarak biraz 
pahalı olan bu yöntem gerek verimliliğin, gerekse iş güvenliğinin artmasını sağlayarak işin sonunda çok büyük kazançlar 
sağlamıştır.
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ATK Towers projesi, Moskava’nın batı bölgesi içinde Kutuzovsky Caddesi ve Üçüncü Çevre Yolunun kesiştiği yerde, Mosko-
va Nehri boyunca oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Proje aynı zamanda Moscow City bölgesinin yanında yer almaktadır. 
47 katlı A blok, 41 katlı B blok, 16 katlı V blok ve 5 bodrum katında 3036 araç kapasiteli yeraltı otoparkı olmak üzere toplam 
315.000 m² inşaat alanına sahiptir.

Moskova, RUSYA
Yüklenici : Rönesans Construction 

ATK Towers Projesi
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47 katlı A blokta ~1.800 m² büyüklüğündeki tip katlardaki 
çekirdek perdesinde PANEMAX sisteminin özel bir uygu-
laması olan “küçülebilen şaft perde kalıbı” kullanılmıştır.    
360 cm yüksekliğinde ~1.200 m² kalıp alanına sahip olan 
çekirdek perdelerinde kalıp kurum süresi 4 güne kadar dü-
şürülmüştür.
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Toplam 155.000 m² inşaat alanına sahip İş Merkezi 2 bloktan oluşmaktadır. Bloklardan biri 10 katlı, diğeri ise 44 katlıdır. 
Kalıp stoğu olarak 4.500 m² HD 150 döşeme kalıbı, 950 m² İNTEVA perde kalıbı ve 24 takım muhtelif ölçü İNTEVA ayarlı 
kolon kalıbı temin edilmiştir. 

44 katlı binanın tip katları, döşemelerde soğuk derz bırakarak iki seferde dökülmüştür. Bu yöntem birçok açıdan önemli 
kazanımlar sağlamaktadır. 

- Katın bir yarısında döşeme kalıbı çalışması yapılırken diğer yarısında perde-kolon kalıbı çalışması yapı-
labilir. Böylece her katta döşeme dökülürken, perde-kolon kalıplarının aşağıya indirilmesi ve tekrardan 
kata çıkarılması operasyonunu ortadan kaldırmaktadır. 

- İki adet tam takım yerine üç adet yarım takım döşeme kalıbı 
ile 2.800 m² alana sahip tip katlarda 6 günde bir katlık çevrim 
süreleri yakalanmıştır. 

Bu projede bu prensiple hareket edilmiş ve üç adet yarım takım 
döşeme kalıbı ile 2.800 m² alana sahip tip katlarda 6 günde bir 
katlık çevrim süreleri yakalanmıştır.

Moskova, RUSYA 
Yüklenici : Enka İnşaat

Donstroy İş Merkezi Projesi
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İstanbul Ataşehir’de Varyap - Teknik Yapı Ortak Girişimi tarafından yapılan Uphill Court Towers projesi 31 katlı iki adet 
kuleden oluşmaktadır. Kuleler 26. katta bir köprü ile birbirine bağlanmıştır. Ortaklık, 1.750 m² HD 150 masa kalıbı, 450 m² 
İnteva perde kalıbı, 4 takım 90x90 kolon kalıbı ve 1 takım 60x120 İnteva kolon kalıbı kullanarak kuleleri tamamlamıştır. 

Dış perdeler ile asansör ve merdiven boşlukları için “tırmanma konsolları” ve “şaft platformları” kullanılmıştır. Dış cehedeki 
iki adet merdiven şaftı arasında kalan 570 cm ölçüsündeki boşluk şaft platformları ile kapatılmıştır. Merdiven perdelerinin 
dış cephede kalan diğer kısımlarına da tırmanma konsolları asılmıştır. Böylece hem perde kalıplarının oturacağı hem de 
işçilerin güvenli olarak çalışabileceği platformların oluşması sağlanmıştır. 

İstanbul, TÜRKİYE
Yüklenici : Varyap - Teknik Yapı Ortak Girişimi

Uphill Court Towers Projesi
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İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Ozon İnşaat

Nef 163 Projesi

4.399 m² arsa üzerinde 48.000 m² inşaat alanına sahip olan 
Nef 163 projesi dünyaca ünlü ve uluslararası ödüllü Auto-
ban Mimarlık ve Tasarım Ofisi’nin ilk mimari projesidir.

Ölçüsü değişmeyen düz perde ve kolonlar için İNTEVA ge-
niş yüzeyli pano sistemi verilmiştir. Birbirinden farklı form-
lara sahip asansör ve merdiven şaftı perdeleri için ise Pane-
max panel kalıp sistemi tercih edilmiştir. Bodrum katlardaki 
tek taraflı çevre perdeleri, tek taraflı destekleme ekipmanları 
kullanılarak dökülmüştür.

Kat yüksekliklerinin değişken olduğu döşemelerde, HD 150 
masa kalıp sistemi kullanılmış ve yüksek verim elde edil-
miştir.



Konut Projeleri
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Toplam inşaat alanı 103.000 m² olan Savoy Konutları projesi, 6,5 katlı 26 blokta, 304 adet konut, 500 araçlık otopark ve 
sosyal tesislerden oluşmaktadır. Bahadır İnşaat tarafından yapılmış olan bu projede döşemeler HD 150 yük taşıyıcı iskele 
sistemi ile çözülmüştür.

İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Bahadır İnşaat

Savoy Ulus Projesi

Projede bulunan perde ve kolonlar için PANEMAX Çelik Çerçeveli Panel Kalıp Sistemi 
ve 150A Tırmanma Sistemi tercih edilmiştir. 
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26 katlı 2 kule, 8’er katlı 6 adet yaygın bloktan oluşan proje-
nin toplam inşaat alanı 110.000 m²’dir.  Perde kolon kalıp-
larında İNTEVA sistemi, döşeme kalıplarında HD 150 masa 
sistemi kullanılmıştır.

Erbil, IRAK 
Yüklenici : Parwa İnşaat

MEM U ZIN Tower Projesi
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İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Boen İnşaat

Sinpaş Aqua City 2010 Projesi

Toplam inşaat alanı 100.000 m² olan Sinpaş Aqua City 2010 projesi Boen İnşaat tarafından yapılmıştır. Perde – kolonlar, 
İNTEVA geniş yüzeyli perde kalıbı ve PANEX panel kalıp ile çözülmüştür. Döşemelere ise HD 150 masa kalıp sistemi veril-
miştir. 



Konut Projeleri

31
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İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Özderici GYO

Nuvo Dragos Projesi

Toplam inşaat alanı 187.505 m² olan Nuvo Dragos konut 
projesi, 52.000 m² arazi üzerinde, 5 blokta 999 adet konut, 
7 mağaza ve 1 işyeri olmak üzere toplam 1.007 adet bağım-
sız bölümden oluşmaktadır. 

Perde ve kolon kalıplarında İnteva geniş yüzeyli pano sio-
temi kullanılmıştır. İnteva sistemi, bu projede olduğu gibi, 
ölçülerde büyük değişiklik olmadan çok sayıda tekrar eden 
perde-kolon uygulamalarında, çok büyük işçilik ve zaman 
tasarrufu sağlamaktadır. 

Döşemee kalıpları HD150 sistemi ile çözülmüştür. Sistem, 
projenin uygun olduğu yerlerde “masa” olarak kullanılmış, 
masaya uygun olmayan bölümlerde ise “iskele” olarak kul-
lanımıştır. Ana çerçeveleri üst üste ekleyerek ve ayak-başlık-
lardaki 140 cm’lik büyük ayar aralığı özelliğinden yararla-
narak 3 farklı döşeme yüksekliği kolaylıkla çözülebilmiştir.
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Malzeme çıkartma platformları, gerek masa kalıplarının gerekse diğer mal-
zemelerin vinçle taşınması aşamasında çok büyük fayda sağlamaktadır.

Dış cephedeki perdeler 150A tırmanma sistemi ile tırmandırılmıştır. Tır-
manma konsollarının altına asılan “asma platformlar” sayesinde, bir önce 
dökülen perdede kalan tırmanma askılarına kolaylıkla ulaşarak onları top-
layabnilmek mümkün olmaktadır.
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17 katlı lüks konut projesinde perde kolonlar İNTEVA geniş 
yüzeyli pano sistemi ve 150A Tırmanma sistemi ile döşeme 
kalıpları İNTEFLEX sistemi ile çözülmüştür. Dış cephe per-
delerinin dış kanatları ve bu kalıpların oturduğu tırmanma 
konsolları tam takım olarak verilmiştir. Asansör ve merdi-
ven şaftı perde kalıpları ile diğer tüm perde ve kolonları iki 
seferde dökecek kadar iç perde-kolon kalıbı verilmiştir. Dış 
cephe perdesi dış kanat kalıplarının yükseklikleri, döşeme 
üst kotuna göre dizayn edilmiş (h=310 cm), böylece dış ka-
nat kalıplarının döşeme kalıbına alın teşkil etmeleri sağlan-
mıştır.

Perde ve kolonların dış kalıplarının döşemeye alın teşkil edecek şekilde dizayn edilmesi gerek iş güvenliği,
gerekse işin kalitesi açısından müşterimize önemli faydalar sağlamıştır.

İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Teknik Yapı

Salihbey Apartmanı Projesi
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İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Taşyapı İnşaat

Kuleli Köşk Projesi

Dış perdelerin dış kalıpları 3 blok için tam takım olarak verilmiş,
iç kalıplar ise 1 blok için verilmiş ve bloklar arasında dolaştırılmıştır.

Kızıltoprak’ta yapılan, 18 katlı 3 bloktan oluşan Kuleli Köşk Konutları inşaatı için 3 tam takım dış cephe perdesi dış kanat 
kalıbı, dış cephe perdeleri için 3 tam takım tırmanma sistemi, 1 tam takım dış cephe perdesi iç kanat kalıbı ve 1 tam takım 
iç perde kalıbı stoklanmıştır. Blokların beton döküm aşamalarında faz farkı yaratılarak, iç perde kalıpları bloktan bloğa 
dolaştırılmıştır. Böylece hem kalıp stoğundan tasarruf yapılmış, hem de her perde dökümünden sonra iç perde kalıplarının 
aşağıya indirilmesine gerek kalmamıştır. Ayrıca dış cephe perdesi dış kanat kalıplarının yükseklikleri, döşeme üst kotuna 
göre dizayn edilmiş, dış kanat kalıplarının döşeme kalıbına alın teşkil etmeleri sağlanmıştır. Böylece çok zor bir iş olan “dö-
şeme alt kotuna kadar dökülmüş olan perdelerin üzerine döşeme alnı çakılması” işi ortadan kaldırılarak işçilikten tasarruf 
edilmiş ve kalite arttırılmıştır.
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İŞ ve
ALIŞVERİŞ

MERKEZLERİ
Moscow Park AVM Projesi

Avia Park AVM Projesi
Telecom City Projesi
Gülsan Plaza Projesi

Han Çadırı Projesi
Zorlu Center Projesi

Tsvetnoy İş Merkezi Projesi
Kutuzovsky Karma İş Merkezi Projesi

BRANDİUM Ataşehir Yaşam Ve AVM Projesi 
Mazi Plus AVM Projesi

Perspectiva İş Merkezi Projesi
TCO Merkez Ofis Binası Projesi
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Rönesans Construction tarafından Moskova’nın merkezinde Prazhskaya Metro İstasyonuna yakın bir bölgede inşa edilen 
Moscow Park AVM projesi 40.000 m² oturum alanına sahiptir ve toplam inşaat alanı 270.000 m²’dir.5 kattan oluşan pro-
jede mağaza katlarının yanında, fast-food ve restoran katı, çocuk oyun alanları, 2 kat kapalı otopark ve en üst katta sinema 
alanları mevcuttur.

Bu projede kullanılan İNTEK Kalıp sistemleri ve miktarları şöyledir;

PERDE-KOLON KALIPLARI
-Panemax panel kalıp sistemi: 1.000 m²
-Panemax kolon kalıp sistemi: -48 Takım

DÖŞEME KALIPLARI
-HD 150 yük taşıyıcı iskelesi sistemi: 15.000 m²
-CLK döşeme kalıp iskelesi sistemi: 5.000 m²

Moskova, RUSYA 
Yüklenici : Rönesans Construction

Moscow Park AVM Projesi
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Toplam inşaat alanı 472.000 m² olan proje 2013 yılı itibarı 
ile Rusya’nın en büyük AVM projesidir. Döşeme kalıpların-
da CLK iskele sistemi, perde ve kolon kalıplarında Panemax 
panel kalıp sistemi, dairesel kolon kalıplarında SCS PNM 
sistemi tercih edilmiştir.

Moskova, RUSYA 
Yüklenici : Rönesans Construction

Avia Park AVM Projesi
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Tipik Döşeme Kesiti
H=650 cm

Tipik Döşeme Kesiti
H=368 cm
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430.000 m² inşaat alanına sahip olan proje A sınıfı çok amaçlı bir iş merkezi projesidir. İnşaat kapsamında 12 ofis binası, 
alışveriş ve dinlenme merkezi, otel, spor merkezi, çocuk oyun alanı, restorantlar, banka vb. birçok yapı yer almaktadır.

Bu projede kullanılan İNTEK Kalıp sistemleri ve miktarları şöyledir;

PERDE-KOLON KALIPLARI
3.560 m² Panemax panel kalıp sistemi
36 takım SCS PNM dairesel kolon kalıbı

DÖŞEME KALIPLARI
1.548 m², h:845 cm CLK kalıp iskelesi ve döşeme kalıbı sistemi

ÖZEL KALIPLAR
“V kolon” ve “Çiçek kolon” adı verilen 
eğimli dairesel kolonlar için özel kalıplar 
ve destekleme ekipmanları.

Moskova, RUSYA 
Yüklenici : Rönesans Construction

Telecom City Projesi
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V Kolonlar ve Çiçek Kolonlar
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Bir kısmı Gülsan İnşaat’ın genel merkezi olarak tasarlanan ve İstanbul Kavacık’ta yer alan Gülsan Plaza Projesi 23.000 m² 
inşaat alanına sahiptir. Normal katlar için 2 takım HD 150 döşeme kalıbı, 1/2 takım İNTEVA perde ve 1/4 takım İNTEVA 
kolon kalıbı verilmiştir. Proje kapsamında önce kazıklar çakılmış ve daha sonra yaklaşık üçer metrelik bölümler halinde
12 m derinlikte hafriyat yapılmıştır. Her 3 m derinlikte hafriyat yapıldıktan sonra kazıkların önüne kaplama betonu dökül-
müştür. Bu amaçla toplam 30 mtül perde kalıbı, tek taraflı ters tırmanma konsolları ve destekleme ekipmanı verilmiştir. Aşa-
ğıya doğru dört döküm yapıldıktan sonra temel kotuna ulaşılmıştır. Daha sonra dökülmüş olan kaplama betonlarının önüne 
tek taraflı bodrum katı çevre perde betonları dökülmüştür. Tek taraflı ters tırmanma destekleme ekipmanları bu sefer tek 
taraflı düz perde dökümünde kullanılmıştır. Ayrıca tek taraflı ters tırmanma konsolları tadil edilerek normal katlarda standart 
tırmanma konsolu olarak kullanılmış ve kalıp çözümünde ekonomi sağlanmıştır.

İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Gülsan İnşaat

Gülsan Plaza Projesi

Proje gereği, zeminin önünde kaplama perdesi olarak adlandırılan betonerme duvarların derin kazı yapılmadan dökülmesi 
gerekiyordu. Tek taraflı “ ters tırmanma “ sistemi ile 3 m yüksekliğinde dökümler yapılarak 12 metre derinliklerdeki temele 
kadar güvenli bir şekilde inilebilmiştir. 
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Bodrum kat çevre perdeleri, döşemelerde bırakılan ankrajlardan faydalanılarak tek taraflı olarak dökülmüştür.
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Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Han Çadırı projesi Sembol İnşaat firmasının kendi yatırımı olup, bu projenin toplam 
inşaat alanı yaklaşık 130.000 m²’dir. 22.000 ton demir ve 140.000 m³ beton kullanılan bu projede 30 metre yüksekliğinde 
konik bir betonarme yapı ve bu yapının tam ortasında 10.000 ton ağırlığında ve 150 metre yüksekliğinde demir bir direk 
mevcuttur. Direğin üzerine asılan bez, betonarme yapıya gerdirilmiş ve yapıya çadır havası verilmiştir. 

50 cm kalınlığında ve yatayla 20 derece açı yapan betonarme kabuk döşemesi HD 150 iskele sistemi ile çözülmüştür.       
HD 150 iskele sisteminde farklı ana çerçeve kombinasyonları, krikolu ayak ve krikolu başlıklar sayesinde her türlü yüksek-
liğe milimetrik olarak erişmek mümkündür. HD 150 sisteminin bu özelliği sayesinde açılı olarak 550 cm kat yüksekliğine 
erişen döşemeyi kolaylıkla desteklemek mümkün olmuştur. Ana taşıyıcı olarak döşemenin çok ağır ve eğik olması nedeniyle 
çelik perde kuşakları kullanılmıştır. Tali taşıyıcı olarak ise H20 ahşap kiriş kullanılmıştır. 

Astana, KAZAKİSTAN
Yüklenici : Sembol İnşaat

Han Çadırı Projesi
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Dairesel Kolon Kalıpları

Hd 150 Iskele Sistemi Ile Eğimli Döşemelerin Çözümü
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Ana yükleniciliği Aktürk Yapı Endüstrisi tarafından gerçekleştirilen Zorlu Center projesinin kaba inşaatının önemli bir kısmı 
Delta İnşaat tarafından yapılmıştır. 

I blok (Performans Sanatları Merkezi, Konferans Salonu ve Otoparklar) : 210.000 m² 
G blok (Balo salonu ve AVM) : 110.000 m² 
Çevre ve yaklaşım yolları, otopark girişleri ve teknik bina: 95.000 m²
olmak üzere toplam 415.000 m² büyüklüğündeki bölümün, yaklaşık 18 ay süren yapım sürecinde Delta İnşaat ile İntek Kalıp 
tam bir çözüm ortağı ilişkisi içinde çalışarak çok başarılı bir iş gerçekleştirmişlerdir. Kısmen satın alma kısmen de kiralama 
yönteminin tercih edildiği projede kullanılan İntek Kalıp sistemleri ve miktarları şöyledir :

İnteva perde kalıpları: 600 m²
İnteva kolon kalıpları: 396 m²
Panemax perde kalıpları: 410 m²
HD 150 döşeme kalıpları: 10.000 m²

Ø60 Dairesel kolon kalıpları: H=550 cm 1 takım
Ø70 Dairesel kolon kalıpları: H=550 cm 2 takım
Ø80 Dairesel kolon kalıpları: H=550 cm 6 takım
Ø180 Dairesel kolon kalıpları: H=550 cm 4 takım

İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Delta İnşaat

Zorlu Center Projesi
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Proje 19 katlı üç adet bloktan oluşmaktadır. Binaların 11. katlarında, yerden 30 metre yükseklikte 80 cm kalınlığında 
transfer döşemeleri vardır. Bu katların planları aşağıdaki katlara göre 30 derece dönmektedir. Buna bağlı olarak döşemede            
4 metreye varan konsollar oluşmuştur.  80cm kalınlığında 4 metrelik konsol döşemeleri dökebilmek için yerden itibaren 30 
metre yüksekliğinse iskeleler kurulmuştur. Yüksekliğin çok fazla olması nedeni ile iskelenin stabilitesini sağlayabilmek için 
çerçeveler boru ve kelepçelerle birbirine bağlanmış ve ayrıca iskele, dübellerle binaya bağlanmıştır. Bu iş sırasında, müşte-
rimize daha önce başka projeler için satılmış olan kalıp ve iskele stokları değerlendirilmiş ve proje tamamen müşterimizin 
elindeki kalıp ve iskele stokları ile ilave hiçbir satın alma yapmaya gerek kalmaksızın çözülmüştür. Gerek yük taşıma hesap-
ları gerekse iskelenin kurumu sırasında sahaya verilen destek İntek’in Moskova Ofisi tarafından verilmiş ve bu durum şantiye 
teknik kadrosunda büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Bu proje İntek’in müşterileri ile bir partner ilişkisi içinde çalıştığını ve 
İntek sistemlerinin ne kadar üniversal olduğunu gösteren çok başarılı bir çalışmadır.

Moskova, RUSYA 
Yüklenici : Enka İnşaat

Tsvetnoy İş Merkezi Projesi
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Moskova’nın en işlek yerlerinden Kutuzovsky Bulvarı’nda, 
12.900 m² oturum alanına inşa edilen toplam 17 katlı çok 
amaçlı kompleks ve 5 katlı yer altı otoparkından oluşan ya-
pının ilk 2 katında alışveriş merkezi, kafe/restoran, spor mer-
kezi ve konferans salonu yer alırken kalan 15 katta ise ofis 
ve daireler bulunmaktadır.

Bu projeye 8.500 m² döşeme kalıbı ve 2.000 m² perde-ko-
lon kalıbı verilmiştir. Kalıplar, bodrum katlardaki birçok de-
ğişik yüksekliğe uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Bodrum kattaki tek taraflı perdeler için gerekli miktarda “tek 
taraflı perde destekleme ekipmanı” da ayrıca verilmiştir.

Yaklaşık 8.500 m² büyüklüğündeki normal katlarda, birbi-
rinden farklı form, ölçü ve yüksekliklere sahip şaft perde-
leri ve kolonlar vardır. Böyle bir yapı için en uygun çözüm 
“farklı form, ölçü ve yüksekliklere çok kolay uyum sağlaya-
bilen” PANEMAX panel kalıp sistemi olmuştur. 

Moskova, RUSYA 
Yüklenici : Rönesans Construction

Kutuzovsky Karma İş Merkezi Projesi
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70.000 m² arazi üzerine inşa edilen Brandium Ataşehir Ya-
şam ve AVM projesi, 27 ile 36 kat arasında değişen 5 adet 
rezidans blok, alışveriş merkezi, otel, konferans binası ve 
sosyal tesislerden oluşan 320.000 m² toplam inşaat alanı ile 
İstanbul Anadolu yakasının en dikkat çekici projeleri arasın-
da yer almaktadır.

Projede kullanılan İntek Kalıp sistemleri ve miktarları;
PERDE-KOLON KALIPLARI:
- İNTEVA geniş yüzeyli pano sistemi: 1.850 m²
- PANEMAX çelik çerçeveli panel kalıp sistemi: 480 m² 
DÖŞEME KALIPLARI:
- HD 150 masa ve iskele sistemi: 10.300 m²
- CLK çanak iskele sistemi: 5.100 m²

İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Emay İnşaat

BRANDİUM Ataşehir Yaşam Ve AVM Projesi
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Duhok’un ilk alışveriş merkezi olan Mazi Plus, toplam 
52.000 m² inşaat alanına sahiptir. Bu projede değişen form, 
ölçü ve yükseklikler için ideal bir sistem olan PANEMAX 
panel kalıp sistemi kullanılmıştır. Aynı kalıp sistemi ile hem 
kolonlar, hem asansör-merdiven şaftları hem de bodrum 
perdeleri çok başarılı bir şekilde kalıplanmıştır.

Duhok, IRAK 
Yüklenici : BTY Yapı

Mazi Plus AVM Projesi
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Kiev’de yapılan 28.000 m² inşaat alanına sahip Perspectiva İş Merkezi inşaatında yüklenici firmanın tercihi İNTEK kalıp sis-
temleri olmuştur. Her katta bulunan 82 adet kolon için 9 takım İNTEVA kolon kalıbı verilmiştir. Bu kalıplar ile önce bodrum 
katlardaki 65x65 kolonlar dökülmüştür. Daha sonra kolon kalıp montajları değiştirilmiş ve normal katlardaki 50x50 kolonlar 
dökülmüştür. Tüm şaft ve merdiven perdeleri için tam takım İNTEVA perde kalıpları verilmiş olup bu kalıplar sadece dikey-
de taşınmıştır. Ayrıca 6.000 m² döşeme kalıbı ve erken söküm dikmeleri verilmiştir. Döşeme kalıbı olarak HD150 sisteminin 
masa kalıp uygulaması kullanılmış ve bu sayede yüksek kalıp sirkülasyon hızı elde edilmiştir .

Masa tiplerini mümkün olduğunda az sayıda tutmak, kalıbın verimli kullanımı açısından önemli bir faktördür.

Kiev, UKRAYNA 
Yüklenici : Cıngıllı International Construction

Perspectiva İş Merkezi Projesi
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Kirişlerin sık ve derin olduğu projelerde KD “kiriş altı masa sistemi” ve “hareketli kiriş yanakları” önemli faydalar sağlamaktadır.

Kazakistan’ın Atyrau şehrindeki Tengizchevroil firmasına ait TCO Merkez Ofis Binası Fintraco - Tepe İnşaat Ortaklığı tara-
fından yapılmıştır. 300 cm’de bir 20x80 sarkan kirişlere sahip döşeme için KD sistemi verilmiştir. Bu sistemde kiriş altına 
konan masaların kiriş altını ve döşeme altını aynı anda desteklemesi sayesinde kullanıcı malzeme ve işçilik açısından önem-
li kazançlar elde etmiştir. Ayrıca kiriş yanaklarının oluşturulmasında ayarlı kiriş yanakları kullanılmıştır. Bu parça da pratik 
kullanımı sayesinde şantiyenin çok zorlanacağı kiriş yanak işçiliğini kolay hale getirmiştir.

Atyrau, KAZAKİSTAN 
Yüklenici : Fintraco - Tepe İnşaat Ortaklığı

TCO Merkez Ofis Binası Projesi
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Swissotel Krasnye Holmy Projesi
Oryataş Projesi

Hampton By Hilton Otel Projesi
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1 adet bodrum kat, 1 adet zemin kat ve 31 adet normal kat olmak üzere toplam 33 kattan oluşan proje İNTEK kalıp sistemleri 
kullanılarak başarı ile yapılmıştır. İlk 6 katta 450 cm ile 600 cm arasında değişen kat yükseklikleri, 6. kattan sonra 33. kata 
kadar standart 350 cm’e düşmektedir. Özellikle perde kalıpları için önemli bir sorun olarak görünen yüksekliğin çok değiş-
ken olması, İNTEVA sisteminde kolaylıkla çözülmüştür. Binanın çekirdeğini oluşturan asansör ve merdiven şaftı perde kalıbı 
525 cm yüksekliğinde 1/2 takım olarak verilmiştir. Bu kalıpla 425, 500 ve 525 cm yüksekliğindeki perdeler, sadece kalıbın 
önüne monte edilen plywood yüksekliği ayarlanarak dökülmüştür. 525 cm yüksekliğindeki bu kalıp 330 ve 180 cm uzun-
luğundaki ahşap kirişlerin birbirine eklenmesiyle ve 4 sıra çelik perde kuşağıyla oluşturulmuştur. 350 cm yüksekliğindeki 
tip katlara gelindiğinde kalıp demonte edilmiş, 180 cm’lik ahşap kirişler birbirine eklenerek 360 cm yüksekliğinde ahşap 
kirişler elde edilmiştir. Bu katlarda kullanılacak olan 325 cm yüksekliğindeki asansör ve merdiven şaftı perde kalıbı çözü-
mü 2 sıra çelik perde kuşağı ile dizayn edilmiştir. Demontaj sonrası montaj yeniden yapılmış, alt katlarda 1/2 takım olarak 
kullanılan asansör ve merdiven şaftı perde kalıplarından tip katlarda kullanılmak üzere 1 tam takım kalıp elde edilmiştir. 
525 cm yüksekliğindeki perde kalıbında kullanılan büyük payandalar, 325 cm’lik katlara geçildiğinde iki parçaya ayrılarak, 
bu yüksekliğe uygun 2 adet payanda elde edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu örnek, bir kalıp firmasının verdiği mü-
hendislik hizmetinin, müşterisine verimlilik, ekonomi, işin sürati ve kalitesi gibi bir çok konuda büyük faydalar sağladığını 
göstermektedir. 

Moskova, RUSYA 
Yüklenici : Enka İnşaat

Swissotel Krasnye Holmy Projesi
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Proje, temelden sonra 23 kat ve 32 katlı iki adet kule ve ilk üç katı kapsayan yay-
gın bloktan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı ~60.000 m²’dir. Dış perde kalıpları 
döşeme üst kotu yüksekliğinde yapılmıştır. Böylece döşeme betonları dökülürken 
alın kalıbı olarak da kullanılmışlardır. 

150B makas payandalı
tırmanma sistemi

İstanbul, TÜRKİYE
Yüklenici : Altınsoy İnşaat

Oryataş Projesi
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35.000 m² inşaat alanına sahip olan proje, 2 bloktan oluş-
maktadır. 3 yıldızlı blok 16 katlı, 5 yıldızlı blok ise 21 katlı-
dır. Bodrum kat döşeme kalıbı için 1260 m² HD 150 iskele 
sistemi verilmiştir. Bu kalıba ilave olarak 5  yıldızlı blok için  
2 takım HD 150 masa kalıbı, 3 yıldızlı blok için ise 1 takım 
HD 150 masa kalıbı verilmiştir.  

Bursa, TÜRKİYE 
Yüklenici : Erdem Yapı

Hampton By Hilton Otel Projesi
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Şaft perdeleri ve kolonlar İNTEVA geniş yüzeyli pano sistemi ile çözülmüştür. 5 yıldızlı bloğa 560 m² şaft perde kalıbı,          
1 takım düz perde kalıbı, çeşitli ölçülerde 7 takım kolon kalıbı ve 3 takım SCS dairesel kolon kalıbı verilmiştir. 3 yıldızlı 
bloğa ise 165 m² bodrum perde kalıbı, 1 takım kolon kalıbı ve 1 takım SCS dairesel kolon kalıbı verilmiştir.3 yıldızlı blok 
için ayrıca şaft perde kalıbı verilmemiş, 5 yıldızlı blok için verilmiş olan şaft perde kalıbı, 3 yıldızlı bloktaki şaft perdesine 
adapte edilmiştir. Otopark bölümünde bulunan 6 metre yüksekliğindeki çeşitli ölçülere sahip kolonlarda ise Panemax panel 
kalıp sistemi kullanılmıştır.

5 Yıldızlı Blok Şaft Perdesi Kalıp Planı
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KÜLTÜREL 
YAPILAR

ve KAMU
BİNALARI

Al-Tahadi Üniversite Projesi
Lübnan Üniversite Projesi

Al Fateh Üniversite Projesi
Olimpiyat Köyü Projesi

İstanbul Avrupa Yakası Adalet Sarayı Projesi
Uniq İstanbul Projesi

Mozole, Cami, Müze ve Kütüphane Projesi
Atatürk Kültür Merkezi Projesi

Ted Ankara Koleji Yerleşke Projesi
TBMM Ek Hizmet Binası Projesi

Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Projesi
Bakanlık Binaları Projesi

Burhaniye Ceza ve İnfaz Kurumu Projesi
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8 fakülte binası ve 5 hizmet binası olmak üzere toplam 
220.000 m² inşaat alanına sahip olan Al Tahady Üniversitesi 
projesi, Libya’nın Sirte şehrinde bulunmaktadır.

Eğrisel parapetler için saç kalıpları kullanılmıştır. Kullanılan 
saç kalıpları desteklemek için ise HD150 iskele tercih edil-
miştir.

Sirte, LIBYA
Yüklenici : Doğuş İnşaat

Al-Tahadi Üniversite Projesi
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Düşey doğrultuda eğriselliğe sahip olan perdeler, 
İnteva sistemindeki şablon kalas
uygulaması ile çözülmüştür.

Projede çok sayıda tekrar eden “gemi burnu” 
formundaki perdeler “ADP” ayarlanabilir dairesel 

kalıp sistemi ile çözülmüştür. Plandan bakıştaki 
eğriliğinin yanı sıra, düşey doğrultuda bir açı söz 

konusudur. Bu da kalıbın eğriliğinin her dökümde 
değişmesini gerektirmektedir. ADP sistemi ile bu 

uygulama başarı ile gerçekleştirilmiştir.
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Lübnan Üniversitesi projesi, 9 katlı 6 blok ve 3 katlı 6 blok olmak üzere toplam 12 bloktan oluşan bir projedir. Prekast ve 
yerinde döküm döşemeler beraber olmak üzere toplam inşaat alanı 56.143 m²’dir. Döşeme kalıpları CLK iskele döşeme 
kalıbı ile çözülmüştür. Döşemelerde ve kirişlerde ana taşıyıcı ve tali taşıyıcı olarak H20 ahşap kirişler kullanılmıştır.

Tripoli, LÜBNAN 
Yüklenici : Şükrü Uzun İnşaat

Lübnan Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mühendislik Fakülte Projesi
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Dairesel perdelerin düz perdeler ile birleştiği kısımlarında 
şablon kalaslı “İnteva” sistemi, tamamen dairesel olan kı-
sımlarında “ADP” sistemi kullanılmıştır.

Projede kullanılan İntek Kalıp miktarları:

 - 2.700 m² CLK Döşeme Kalıbı
 - 360 m² İnteva Perde Kalıbı
 - 120 m² ADP ve İnteva Dairesel Perde Kalıbı
 - 14 takım dairesel kolon takımı

Dairesel Perde Kalıbı Plan ve Kesiti



Projeler - Referanslar

68

1957 yılında Trablus’ta kurulmuş olan AL Fateh Üniversite-
si, 1.600.000 m² oturum alanı ile Libya’nın en büyük yüksek 
eğitim kurumudur.

Rönesans tarafından gerçekleştirilen Mühendislik Fakülteleri 
projesi üç ana bloktan oluşmaktadır ve toplam inşaat alanı 
162.900 m²’dir.

A blok
– Kimya, Petrol, Madencilik ve 
   Jeoloji Mühendisliği Fakültesi

B blok 
– İnşaat Mühendisliği Fakültesi

C blok 
– Makine ve Endüstri Mühendisliği Fakültesi

Tripoli, LİBYA
Yüklenici : Rönesans İnşaat

Al Fateh Üniversite Projesi
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B blok için ;

5.700 m² HD 150 döşeme kalıbı
(proje olarak uygun olan bölümlerde 
“masa sistemi” kullanılmıştır.)

1.170 m² İnteva perde kalıbı ve
150A tırmanma konsolları,

288 m² ( 20 takım ) İnteva kolon kalıbı alınmıştır.

Diğer bloklar için ayrıca döşeme kalıbı alınmamış, Röne-
sans’ın Libya’daki diğer şantiyelerinden boşa çıkan kalıplar-
la diğer blokların döşemeleri çözülmüştür.

Diğer bloklar için alınan perde-kolon kalıpları;

1.100 m² İnteva perde kalıbı,
340 m² ( 27 takım ) İnteva kolon kalıbı,
156 m² ( 18 takım ) SCS dairesel kolon kalıbı.
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Aşkaabat, TÜRKMENİSTAN 
Yüklenici : Polimeks İnşaat

Olimpiyat Köyü Projesi

Olimpiyat Kompleksi projesinin 1. fazı kapsamında yer alan;
-800 yataklı otel ve basın merkezi
-450 yataklı VIP otel
-6 bin kişilik kapalı bisiklet pisti
-Takım sporları için 15.000 kişilik kapalı arena
-Bireysel sporlar için 5.000 kişilik kapalı arena
-Antreman salonları 
yapılarının perde-kolon kalıpları İntek Kalıp sistemleri ile 
çözülmüştür.

Bu yapılarda kullanılan İntek Kalıp sistem ve miktarları;
-İnteva ve ADP sistemleri: 10.168 m² (h=715-880 cm)
-Panemax sistemi: 1.420 m² (h=715-880 cm)

Farklı zamanlarda başlayan bu yapıların kalıp ihtiyaçları be-
lirlenirken, şantiye yönetimi ile İntek’in projeden sorumlu 
mühendis ve süpervizörleri, çok başarılı bir ekip çalışması 
gerçekleştirmişler ve her aşamada eldeki kalıp stoklarının en 
küçük parçasına kadar değerlendirerek optimum çözümler 
oluşturmuşlardır.
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İstanbul Avrupa Yakası Adalet Sarayı Avrupa’nın en büyük 
yüzölçümüne sahip Adalet Sarayı’dır. İnşaat 6 ana blok ol-
mak üzere irili ufaklı toplam 20 bloktan oluşmaktadır ve yak-
laşık olarak 330.000 m² döşeme alanına sahiptir. İlk aşamada 
iş programı doğrultusunda öncelikli olan iki blok için gerekli 
olan kalıplar satın alınmıştır. Bu miktar proje için “ana kalıp 
stoklarını” oluşturmuştur. Daha sonra proje süresince eldeki 
“ana kalıp stokları” diğer bloklara adapte edilmiş, bu aşa-
mada gerekli olan malzemeler müşterimizin tercihi doğrul-
tusunda satınalma veya kiralama yolu ile tedarik edilmiştir. 
Bu süreçte, İntek Kalıp satış bölümü ile ona bağlı olan proje 
ve satış sonrası süpervizyon birimleri şantiye ekibi ile uzun 
soluklu bir işbirliği gerçekleştirmişlerdir.Tüm bloklar için ka-
lıp uygulama projeleri çizilmiş ve proje süresince şantiyenin 
istediği her dönemde süpervizyon hizmeti verilmiştir.

Perde-kolonlarda İNTEVA geniş yüzeyli pano sistemi, döşeme-
lerde HD 150 iskele sistemi kullanılmıştır. HD 150 iskele siste-
mi projenin uygun bölümlerinde “masa sistemi” olarak kulla-
nılmış, masaya uygun olmayan bölgelerde ise her sefer kurulup 
sökülmek sureti ile “iskele” sistemi olarak kullanılmıştır.

İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Varyap İnşaat

İstanbul Avrupa Yakası Adalet Sarayı Projesi
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İstanbul Maslak’ta gerçekleştirilen, toplam inşaat alanı 143.000 m² olan proje kapsamında 6.000 kişilik kapasiteye sahip 
gösteri merkezleri, toplantı, kongre ve seminer salonları, sergi salonları, kütüphane, 1.000 kişilik konser alanları, atölyeler 
gibi sanat ve kültür çalışmalarının yapılacağı alanlar vardır.

Bu projede kullanılan İNTEK Kalıp sistemleri ve miktarları şöyledir;
PERDE-KOLON KALIPLARI
PANEMAX Panel Kalıp Sistemi: 904 m², H=330 cm
DÖŞEME KALIPLARI
HD 150 Yük Taşıyıcı İskele Sistemi: 9.323 m², H=400 cm

Bu projede kullanılan
İNTEK Kalıp sistemleri ve miktarları şöyledir;
PERDE-KOLON KALIPLARI
PANEMAX Panel Kalıp Sistemi: 904 m², H=330 cm
DÖŞEME KALIPLARI
HD 150 Yük Taşıyıcı İskele Sistemi: 9.323 m², H=400 cm

İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Yorum İnşaat

Uniq İstanbul Projesi
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Eski Cumhurbaşkanı Sn. Hacı Ömer Bongo anısına, Franceville şehrinde yapılan proje Gabon’un en prestijli projeleri ara-
sındadır. Fransız normlarına göre inşa edilen proejnin işveren temsilcisi olarak projeyi denetleyen firma Amerikalı Bechtel 
firmasıdır. Bu tür uluslararası projelerde kullanılan kalıp sistemlerinin dünya standartlarına uygun olması gerekmektedir. 
İntek bunu gösteren bir sunum dosyası hazırlamış ve İntek Kalıp markası Bechtel tarafınmdan onaylanmıştır.

İntek süpervizörü şantiye ekibine
Panemax sistemi ile ilgili eğitim verirken.

Franceville, GABON
Yüklenici : Enka İnşaat

Mozole, Cami, Müze ve Kütüphane Projesi
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Gintaş İnşaat Bursa’da yapmış olduğu Atatürk Kültür Merkezi inşaatında İNTEK kalıp sistemlerini tercih etmiştir. Bu projede 
perdeler hem elips, hem de konik biçimindedir. Yani perde çapları, hem planda, hem de kesitte değişkendir. Müşterimiz 
ile yapılan değerlendirmeler sonucunda bu perdelerin 380cm yüksekliğinde ayarlı dairesel perde kalıpları ile çözülmesine 
karar verilmiştir. Ayarlı dairesel perde kalıbı her dökümden sonra bir sonraki döküm için gerekli çapa göre ayar vidaları 
sayesinde kolaylıkla ayarlanmıştır. Ayrıca bu kalıp bazı bölgelerde tırmandırılmıştır. Açılı bir perde üzerinde çalıştığından 
dolayı tırmanma konsolları özel olarak imal edilmiştir. Bu sayede tırmanma konsolları her bölgede perdenin açısına uyum 
sağlamıştır.

Bursa, TÜRKİYE 
Yüklenici : Gintaş İnşaat

Atatürk Kültür Merkezi Projesi
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Ankara’da yapılan TED Ankara Koleji Yerleşkesi inşaatında yaklaşık 70.000 m² betonarme perde imalatı yapılmıştır. Bu pro-
je günümüzde mimarlar tarafından sıkça tercih edilen KABA-İNCE tarzında yapılmıştır. Kaba inşaat yapılırken perdede çı-
kan plywood izleri ve ankraj delikleri özenle tasarlanmış, ince inşaat aşamasında perdenin üzerine sadece renksiz bir boya 
sürülmüştür. Bu boya dışında beton yüzeyine her hangi bir uygulama yapılmamıştır. Bu projenin bir başka özelliği ise ana 
okulu, 1-5, 6-8, lise ve diğer tüm blokların, hatta her bloktaki değişik bölmelerin birbirinden farklı perdelerle donatılmış 
olmasıdır. Yukarıda belirtilmiş olan nedenlerle firmamız proje süresince yaklaşık 18 ay boyunca dizayn ve supervizörlük 
hizmeti vererek şantiyeye destek sağlamış ve projenin başarıyla bitirilmesine katkıda bulunmuştur.

İnşaat süresince her perde dökümünden önce, o perdenin 
hangi kalıpla döküleceğini ve betonda çıkacak olan izleri 
gösteren çizimler firmamız tarafından tek tek yapılarak proje 
müellifinin mimarına onaylatılmıştır.

Ankara, TÜRKİYE 
Yüklenici : Akfen İnşaat

Ted Ankara Koleji Yerleşke Projesi
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Yaklaşık 100.000 m² kapalı alana sahip olan proje, 3 katı yer 
altında olmak üzere toplam 11 kattan oluşmaktadır. Proje 
kapsamında 520 adet çalışma ofisi, 12 adet komisyon baş-
kanı odası, 1 adet 500 kişilik büyük toplantı salonu, 9 adet 
komisyon toplantı salonu, 4 adet ziyaretçi kabul salonu, 1 
adet basın toplantı odası, 3 adet yemek salonu, sosyal kul-
lanım amaçlı alanlar, 21 araçlık açık otopark ve 568 araçlık 
kapalı otopark yer almaktadır. 

Perde ve kolon kalıplarında Panemax panel kalıp tercih 
edilmiştir. Döşeme kalıplarında ise HD 150 iskele sistemi 
kullanılmıştır. Perde ve kolon kalıpları normal kat yüksek-
liklerine göre stoklanmıştır. Yüksek katlar için verilen perde 
ve kolon kalıbı ilaveleri kiralama yoluyla tedarik edilmiştir. 
Ayrıca müşterimizin daha önceki projelerinden elinde kalan 
kalıp stokları en küçük detayına kadar değerlendirilmiştir. 
Böylece müşterimiz açısından en ekonomik çözümler oluş-
turulmuştur.

Ankara, TÜRKİYE 
Yüklenici : Gülsa İnşaat

TBMM Ek Hizmet Binası Projesi
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Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası, Ankara’da Eskişehir yolu 
üzerinde, 62.310 m² arsa üzerinde 72.500 m² inşaat alanın-
dan oluşmaktadır. Proje kapsamında başkanlık bloğu, genel 
kurul salonu, sosyal tesisler ve 1600 m²’lik konferans salonu 
yer almaktadır.
 
Projede perde kalıpları Panemax panel kalıp sistemi ile, ko-
lon kalıpları İnteva geniş yüzeyli perde kalıbı ile çözülmüş-
tür. Müşterimizin daha önceki projelerinden elinde kalan 
döşeme kalıp stokları değerlendirilmiş ve bu projeye adapte 
edilmiştir.

Ankara, TÜRKİYE 
Yüklenici : Varyap İnşaat

Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Projesi
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Proje kapsamında 3 adet bakanlık binası bulunmaktadır. Bunlar 200 kişi kapasiteli Otomobil ve Ulaşım Bakanlığı Genel Mer-
kezi, 186 kişi kapasiteli Otoyolları Genel Müdürlüğü ve 253 kişi kapasiteli Demiryolları Bakanlığı Genel Merkezi’dir. Genel 
merkezler kapsamında konferans salonu, yemekhane, mutfak ve ekiplanları, kütüphane va açık otopark bulunmaktadır. 

Projede, perde ve kolon kalıplarında Panemax panel kalıp sistemi, döşeme kalıplarında ise, HD 150 yük taşıma iskele siste-
mi kullanılmıştır. 

Aşkabaat, TÜRKMENİSTAN 
Yüklenici : Rönesans Construction

Bakanlık Binaları Projesi
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Toplam 36.000 m² inşaat alanına sahip olan projede, cezaevi olması nedeni ile çok miktarda betonarme perde duvar vardır. 
A, B ve C bloklarda, 50.000 m² metraja sahip betonarme perde duvarlar, sadece 530 m² Pamemax perde kalıbı ile yapıl-
mıştır. Aynı kalıplar ile çevre duvarlar da dökülmüş, böylece Panemax perde kalıpları bu projede 100 seferden fazla betona 
girmiş ve bu proje tamamlandıktan sonra başka bir cezaevi projesine gönderilmiştir. Buradan da görüleceği gibi Panemax 
sistemi çok dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Balıkesir, TÜRKİYE 
Yüklenici : Metro Mühendislik

Burhaniye Ceza ve İnfaz Kurumu Projesi
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ENDÜSTRİYEL
YAPILAR

Erbil Kombine Çevrim Santrali Projesi 
Tadım Gıda Fabrika Projesi

Sedes Holding Lojistik Depo Projesi
Pürplast Fabrika Projesi

Navoi Kombine Çevrim Santrali Projesi
Modern Karton Fabrika Projesi
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Basit çevrim (simple cycle) teknolojisi ile çalışan 1.000 MW 
kapasiteli Erbil Gaz Santrali, Irak Kürdistan bölgesinin en 
büyük enerji santralidir.ENKA tarafından anahtar teslimi ola-
rak üstlenilen proje, GE buhar türbinleri kullanarak santralin 
kombine çevrim (combine cycle) santraline dönüştürülmesi-
ni ve 1.000 MW olan kapasitenin 500 MW arttırılarak 1500 
MW kapasiteye yükseltilmesini kapsamaktadır.

Buhar turbini jeneratörlerinin taşıyacak olan betonarme 
pedestal binalarındaki, 13 m. yüksekliğinde, 210x210 ve 
210x270 cm ölçülerindeki dev kolonlar İNTEVA sistemi ile 
tek seferde dökülmüştür.

Erbil, IRAK 
Yüklenici : Enka İnşaat

Erbil Kombine Çevrim Santrali Projesi
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13 metre yükseklikte, 240 cm kalınlığındaki betonarme döşemeyi taşıyan iskele İNTEK’in mühendislik bölümü tarafından 
tasarlanmmıştır ve yapılan statik hesaplar işveren tarafından onaylanmıştır. Bu ağır ve yüksek döşemede HD150 yük taşıyıcı 
iskele sistemi kullanılmıştır.
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Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan projenin toplam inşaat alanı 25.000 m²’dir. Üretim tesisi, her birinin kat 
yüksekliği 9,40 m, döşeme kalınlığı 15 cm ve kiriş yükseklikleri 100 cm ile 135 cm arasında değişen ve her katında 3 dila-
tasyon bulunan 2 kat betonarme döşemeden oluşmaktadır. 

Döşeme kalıplarında HD 150 masa kalıp sistemi kullanılmıştır. Döşeme yüksekliği 9,40 m’dir.

Kocaeli, TÜRKİYE 
Yüklenici : Turuncu İnşaat

Tadım Gıda Fabrika Projesi

Döşeme Kalıbı Kesiti
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Projedeki tüm perde imalatları PANEMAX çelik çerçeveli 
panel kalıp sistemi ile yapılmıştır. 840 cm yüksekliğindeki 
perde kalıpları, standart boydaki 2 adet 330 cm, 1 adet 150 
cm ve 1 adet 60 cm boyundaki panelin üst üste konulma-
sı ile elde edilmiştir. Farklı formlara çok kolay adapte edi-
lebilmesi PANEMAX sisteminin en önemli özelliklerinden 
biridir. PANEMAX sisteminin bu özelliği sayesinde hem 
bodrum perdeleri hem de şaft perdeleri aynı kalıplar ile çö-
zülmüştür. Projedeki kolon imalatları İNTEVA geniş yüzeyli 
perde-kolon kalıbı sistemi ile yapılmıştır. İNTEVA sistemi 
yüksek beton basınç dayanımı ile 8,00 m yüksekliğindeki 
kolonların tek seferde dökülebilmesine imkan vermiştir. Tu-
runcu İnşaat, 6 ay gibi çok kısa sürede kaba inşaatı bitirmesi 
gerektiğinden ve işin sonunda elinde büyük döşeme kalıp 
stoğu tutmak istememesinden dolayı “kiralama” yapmayı 
tercih etmiştir.

Panemax ile Bodrum Perde Kalıbı
ve Merdiven Şaftı Perde Kalıbı
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3 Bloktan oluşan lojistik depo projesinde kat yüksekliği 12 metredir. Projede 4.200 m² 12 metre yüksekliğinde HD150 sis-
temi döşeme kalıbı, 14 metre tul uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde İNTEVA sistemi perde kalıbı ve 6 takım 130x130 
ölçüsünde, 11 metre yüksekliğinde İNTEVA sistemi kolon kalıbı kullanılmıştır. Kalıp miktarları ve sistem belirlenirken, başta 
işin süresi, yapılacak olan imalatların miktarları ve niteliği ile birlikte iklim koşulları, ekipler, projelenin konumu ve benzeri 
daha birçok faktör dikkate alınmaktadır. Bu faktörler faktörler doğrultusunda yapılan iş programları ile proje için gerekli olan 
kalıp miktarları ve projeye uygun olan sistem belirlenmektedir. Konunun uzmanı olan satış mühendislerimiz, kalıp çevrim 
programlarını kullanarak bu aşamada proje yönetimine katkıda bulunurlar. Burada amaç, uzmanlık alanındaki tecrübeleri 
kullanarak, doğru kalıp miktarı ve doğru kalıp sistemi seçimine yardımcı olmaktır. Fakat kalıp miktarları ve sistemlerinin 
seçilmesi konusunda nihai karar, mutlaka proje yönetimine ait olmalıdır. Aşağıda bu bakış açısı ile proje sorumlusu satış 
mühendisimiz tarafından hazırlanmış olan “kalıp çevrim programı” vardır.

11 ve 12 metre yüksekliğindeki perde ve kolanlar İnteva Sistemi ile döşemeler HD 150 iskele sistemi ile çözülmüştür.

Kocaeli, TÜRKİYE 
Yüklenici : Sena İnşaat

Sedes Holding Lojistik Depo Projesi
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Bu projede perde ve kolonlar İNTEVA sistemi ile çözülmüş-
tür. 10,25 m yüksekliğinde, 80x120 cm ve 80x80 cm ölçü-
sündeki kolonlar İNTEVA sisteminin yüksek basınç dayanımı 
özelliğiyle emniyetli bir şekilde dökülmüştür. Kullanılan dev 
payandalar yüksek kolon kalıpların şakülde kalmasını sağla-
mıştır. Döşeme kalıplarında HD iskele sistemi kullanılmıştır. 

Kocaeli, TÜRKİYE 
Yüklenici : Rem İnşaat

Pürplast Fabrika Projesi
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Dokuz değişik tipte dairesel ve konik kesitli betonarme silolar, İNTEVA geniş yüzeyli pano sistemi kullanılarak başarıyla 
yapılmıştır. Standart kalıp elemanlarına sadece şablon kalas ilave ederek dairesel formların elde edilebilmesi İNTEVA siste-
minin sağladığı avantajlardan biridir. Hem çapları, hem de yükseklikleri değişik olan silolar İNTEVA sisteminin bu özelliği 
sayesinde standart kalıplarla çözülmüştür. Bilgisayar ortamında tüm silolar tek tek çizilmiş ve şablon kalas ölçüleri belirlen-
miştir. Daha sonra kalaslar fabrikamızda bu ölçülere göre hassas bir şekilde kesilmiş ve şantiyede supervizörümüzün dene-
timinde kalıp montajları yapılmıştır. Bu sayede kalıp kurumu ve kullanımı başarıyla gerçekleştirilmiş, önemli bir ekonomi 
yapılmıştır.

Standart kalıp elemanları kullanılarak konik formda perde kalıpları yapılabilmektedir.

Özel tırmanma konsolları, kalıpların açılı yüzeylerde tırmandırılmasına olanak sağlamıştır.

Tekirdağ, TÜRKİYE 
Yüklenici : Gök İnşaat

Modern Karton Fabrika Projesi
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Projede yer alan temel, kolon ve perdeler için PANEMAX panel 
kalıp sistemi verilmiştir. Önce “temellerde” kullanılan paneller 
ile daha sonra 10,60 metre yüksekliğindeki “kolonlar” ve değiş-
ken ölçü ve yüksekliklere sahip “perdeler” başarılı bir şekilde 
kalıplanmıştır. Döşeme kalıplarında HD 150 iskele sistemi ter-
cih edilmiştir. 250 cm kalınlığındaki döşemelerin oluşturduğu 
büyük yükü emniyetli olarak karşılayabilmek için ana taşıyıcı 
(mahya) olarak “çelik perde kuşakları” tali taşıyıcı (ızgara) ola-
rak “H 20 ahşap kirişler” kullanılmıştır.

Navoi, ÖZBEKİSTAN 
Yüklenici : Sepeco İnşaat

Navoi Kombine Çevrim Santrali Projesi
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STADYUMLAR
FC Shakhtar Donetsk Stadyum Projesi

TT Arena - Ali Sami Yen Spor Kompleksi Projesi
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Proje genelinde yaklaşık 75.000 m² döşeme, 92 adet prekast merdivenlerin oturduğu 60x130 ebatlarında açılı yükselen 
kiriş, 164 adet dik yükselen D80 kolon, 164 adet açılı yükselen D80 kolon, 54 adet aynı merkezden dik ve açılı birlikte 
yükselen ikili D80 kolon, 155 adet dik yükselen D55 kolon mevcuttur. Bunlara ilaveten muhtelif şaft perdeleri, kolonlar ve 
perdeler bulunmaktadır. Projedeki en belirgin özelliklerden biri de açılı yükselen sekiz adet “core” lardır. Stadın çatısı da bu 
sekiz adet “core”un üzerine oturmaktadır. 

FC Shaktar Stadyum projesi, meyilli bir arazi üzerinde, merkezden dışarıya açılarak yükselen ve farklı kotlarda sonlanan 
yapısı ile oldukça zorlu bir uygulama gerektirmektedir. En kritik kısım olan “core”ların saplanan döşemeleri beklemeksizin 
önden gitmesi ve biran önce çatıların montajına başlanılması düşünüldüğünden toplam 4 takım “core” perde kalıbı ve 
tırmanma ekipmanı stoklanmıştır. “Core”lar için İNTEVA geniş yüzeyli perde kalıbı, 150A standart tırmanma konsolları 
yanı sıra TDD tırmanma ekipmanı ve özel tasarlanan 150A ayarlanabilir tırmanma konsolları verilmiştir. “Core”lar bazı 
bölgelerde iki kat düz çıktıktan sonra açılı yükselmekte, bazı bölgelerde ise baştan açılı yükselmektedir. Dışarı açılı olarak 
yükselen perde ölçülerinde sürekli değişiklikler olmaktadır. En üst katta ise perde kalınlığı 50 cm’den 70 cm’e çıkmaktadır. 
“Core”ların değişken yapısı için İNTEVA perde kalıbının flexibilitesi uygun çözümler yaratılmasını sağlamıştır. “Core” kalıp-
ları dışında 21 adet düz ve açılı yükselen, yuvarlak kolon kalıbı, 19 takım kare ve dikdörtgen kolon kalıbı ve yaklaşık 1.360 
m² şaft perde kalıbı temin edilmiştir. Verilen perde-kolon kalıpları için de “core” kalıplarında olduğu gibi İNTEVA sistemi 
tercih edilmiştir. Ayrıca 5 takım 60x130 kiriş altı ve kiriş yanağı verilmiştir. Kiriş altı kalıbı olarak HD 150 sistemi seçilmiştir.
HD 150 sistemindeki farklı boydaki ana çerçeveler açılı yükselen kiriş altında her yükseklik için çözüm üretilmesine olanak 
sağlamıştır.

Donetsk, UKRAYNA
Yüklenici : Enka İnşaat

FC Shakhtar Donetsk Stadyum Projesi
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Düz başlayıp daha sonra 
eğimli olarak yükselen

“core” perdelerinin
tırmanır kalıpları
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Toplam inşaat alanı 70.000 m² olan proje, 4 yer altı ve 5 
üst kat olmak üzere toplam 9 kattan oluşmaktadır. Spor 
kompleksi, 186 adet loca, 5.500 adet VIP koltuk ve toplam 
52.650 seyirci kapasitelidir. Ayrıca 2900 araçlık stat içi park 
yeri bulunmaktadır. Başlangıçta otopark katlarında yer alan, 
standart kolon, kiriş ve döşeme imalatlarının yerini, ilerleyen 
aşamalarda süper kolonlar, testere kirişler ve stadyumu çepe-
çevre dolaşan parabolik kirişler gibi özellikli yapılar almıştır.

Süper Kolonlar:
Simetrik olarak 4 köşeye yerleştirilen süper kolonlar yak-
laşık 49 m yüksekliğindedir. Süper kolonlar temel üst kotu 
olan -8,72’den ilk 8 m düz olarak yükselmekte, daha sonra 
+24,51 kotuna kadar ~25 m boyunca 25 derecelik eğimle 
içeri doğru yatmakta ve bu kotta yön değiştirerek +40,00 
kotuna kadar 15 m boyunca dışarıya doğru yatarak tamam-
lanmaktadır. Bu değişken yapıya kolay uyum sağlayabilmesi 
için PANEMAX çelik çerçeveli panel kalıp verilmiştir. Ko-
lonların hem iç yüzünde hem de dış yüzünde 150A tırman-
ma sisteminin tırmanma konsolları kullanılarak güvenli bir 
çalışma platformu oluşturulmuştur. 

İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Varyap – Uzunlar Ortak Girişimi

TT Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi Projesi
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Parabolik Kirişler:
Projenin kalıp mühendisliği açısından en özellikli yapısı, 
stadyumu çepeçevre dönen toplam 700 mtul uzunluğunda-
ki parabolik kirişler ve tribünleri oluşturan prekast eleman-
ların oturduğu testere kirişlerdir. Bu projede testere kirişleri 
en tepede parabolik kirişe saplanmaktadır. Parabolik kirişler 
150*575 cm kesitinde ve yatayla 35° lik bir eğim yapmakta-
dır. Kesitin büyük olmasından dolayı çok büyük düşey yük-
ler oluşmakta ve buna ilaveten eğimden dolayı ciddi yatay 
yükler de oluşmaktadır. Ayrıca kirişin, bir altındaki döşeme-
den yüksekliğinin yaklaşık 15 m olduğunu düşündüğümüz-
de nasıl bir kalıplama problemi ile karşı karşıya bulunduğu-
muz daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. Çözüm HD 150 
yük taşıyıcı iskele sistemi ile yapılmıştır. Sistem “ana çerçe-
ve” adı verilen, bir yönde kaynaklı çerçevelerden oluşmak-
tadır. Bu çerçeveler diğer yönde “çapraz gergi” boruları ile 
birbirine bağlanmaktadır. Her iki yöndeki birleşim detayları 
yatay yüklerin etkili olduğu bu tür eğimli ve ağır kirişlerde 
yüksek taşıma kapasiteleri elde etmemize olanak sağlamış-
tır. “Ana çerçeveler” bir yönde “çapraz gergiler” ile birbirine 
bağlanırken diğer yönde “düz bağlantı boruları” ve “ boru 
kelepçeleri” ile birbirine bağlanarak, sistem yatay yüklere 
karşı daha rijit hale getirilmiştir. Toplamda 200 mtul kiriş 
kalıbı ve iskelesi ile 700 mtul uzunluğundaki parabolik kiriş-
ler yaklaşık 75 günde tamamlanmıştır. Bu projede kullanılan 
kalıpların plywood ve H20 ahşap kirişler dışında kalan tüm 
malzemeleri kiralık olarak verilmiştir. 

Parabolik Kiriş İskele Yerleşim Planı

Parabolik Kiriş Kesiti
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KULELER
Hawler Ulurlararası Havaalanı Projesi

Kayakla Atlama Merkezi Projesi
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Uçuş kulesi 36 m yüksekliğinde sekizgen bir yapıdır. Kulenin dış formu 25 m boyunca değişmeksizin yükselmektedir. Perde  
kalınlığı ilk 13,5 m boyunca 40 cm’dir. 5. katta perde kalınlığı 40 cm’den 30 cm’e kadar açılı olarak azalmaktadır ve perde 
kalınlığı 30 cm olarak en üst kata kadar devam etmektedir. Kulenin dış formu 25 metreden sonra değişmektedir ve dışa doğ-
ru açılmaktadır. 8. katta 12 derece ile dışa doğru açılırken, bu açı 9. katta 26 dereceye ve 10. katta 40 dereceye ulaşmakta-
dır. Bu projede perde kalıbı olarak standart elemanlardan oluşan İNTEVA sistemi kullanılmıştır. Değişen ölçüler için sadece 
bazı bölgelerde kalıp montajını değiştirmek yeterli olmuştur. Perde kalıbı 8. kattan sonra dışarı doğru açıldığı için döşeme 
gibi çalışmaya başlamıştır. Bu proje için özel tırmanma konsolları dizayn edilmiştir. Konsollar açılı perdelere sabitlenmesine 
karşın ayar elemanları sayesinde yere paralel bir çalışma alanı yaratmaktadır. Ayrıca perde kalıbının döşeme gibi çalışması 
nedeniyle oluşan yük konsollar tarafından karşılanmıştır.

Tek bir kalıp ile sadece montaj değiştirerek farklı formlar elde edilmiştir.

Erbil, IRAK 
Yüklenici : Mak-Yol - Cengiz Ortaklığı

Hawler Uluslararası Havaalanı Projesi
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2011 UNIVERSIADE üniversiteler kış spor oyunları için Erzurum’da yapılan Kayakla Atlama Merkezi İnşaat kapsamında yer 
alan iki adet “atlama kulesinde” İntek Kalıp sistemleri kullanılmıştır.

K95 kulesi 95 metre atlama pistine ve 29 metre atlama yük-
sekliğine sahiptir, K125 atlama kulesi 125 metre atlama pis-
tine ve 54 metre atlama yüksekliğine sahiptir. Atlama kule-
lerinin ana gövdeleri İNTEVA geniş yüzeyli pano sistemi ve 
150 A Tırmanma sistemiile çözülmüştür. Şablon kalaslarla 
çözülen eğrisel formlar dışında kalan kısımlar standart kalıp 
elemanları ile çözülmüş ve sistemin büyük kısmı kiralık ola-
rak verilmiştir.

K125 kulesinin yerden 60 metre yükseklikte, ana gövdeden 
10 metre konsol çalışan 2,5 metre derinliğinde kirişleri olan 
60 cm kalınlığında çok ağır bir döşemesi vardır. Bu ağır ve 
yüksek döşeme HD 150 yük taşıyıcı iskele sistemi ile çok 
başarılı bir şekilde dökülmüştür. K125 kulesinde 27.000 m³ 
iskele 20 günde kurulmuş, 28 günlük kür süresinden sonra 
vinçten de faydalanarak 5 günde sökülmüştür. Söz konusu 
döşemeler de standart elemanlarla çözülmüş ve sistemin bü-
yük bir kısmı kiralık olarak verilmiştir.

K125 kulesi
tırmanır kalıp aşaması

K95 kulesi

Erzurum, TÜRKİYE 
Yüklenici : Sarıdağlar İnşaat

Kayakla Atlama Merkezi Projesi
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HD 150 İskele Sistemi, yerde modüller halinde monte edilip vinçle taşınarak kurulabilme özelliği sayesinde bu tür büyük
yüksekliklerde çok önemli işçilik avantajları sağlanmaktadır.
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ULAŞTIRMA
YAPILARI

Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı Projesi 
Haramain Hızlı Tren Projesi Medine İstasyonu

Boryspil Uluslararası Havalimanı Projesi
Atatürk Havalimanı Katlı Otopark Projesi
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Proje, hacca gelen müslümanların giriş noktası olan Me-
dine şehrindeki mevcut havaalanının kapasitesini yılda 
8.000.000 yolcuya çıkartacaktır. Kaba inşaatı Albayraklar 
firması tarafından gerçekleştirilen “Terminal ve konkors” ya-
pılarında toplam inşaat alanı 150.000m²’dir.

Bu projede kullanılan İNTEK Kalıp sistemleri ve miktarları;

DÖŞEME KALIPLARI
- HD 150 masa sistemi
H=370 cm A=4.455m²

DAİRESEL KOLON KALIPLARI
- SCS PNM sistemi
Ø 90 - H=550cm - 6 takım
Ø 90 - H=905cm - 3 takım
Ø 150 - H=850cm - 2 takım
Ø 150 - H=905cm - 4 takım

Medine, SUUDİ ARABİSTAN 
Yüklenici : TAV İnşaat

Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı Projesi
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İkili, üçlü ve dörtlü dilatasyon kolonlarının çözümü için 
gerekli ilave parçalar da verilmiştir.

2. Döküm

4. Döküm

1. Döküm

3. Döküm
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Suudi Arabistan’da Mekke - Cidde - Kral Abdullah Ekonomik Kenti ve Medine arasında inşa edilecek olan 450 km uzunlu-
ğundaki Haramain Hızlı Tren Projesi’nin ilk aşamasının ikinci paketini oluşturan yolcu istasyonlarından Medine istasyonu 
projesi Yapı Merkezi tarafından yapılmıştır. Projede kullanılan İntek Kalıp sistemleri ve miktarları;

Döşeme kalıpları  - HD 150 masa sistemi - A=7.205 m²
Temel kalıpları   - Panex sistemi - A=638 m² 
Perde kalıpları   - Panemax sistemi - A=335 m²   İnteva sistemi - A=2.807 m²
Kolon kalıpları   - SCS PNM sistemi - A=239 m² (15 takım) İnteva sistemi - A=284 m² (17 takım)

Medine, SUUDİ ARABİSTAN 
Yüklenici : Yapı Merkezi

Haramain Hızlı Tren Projesi Medine İstasyonu
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Suudi Arabistan’da işveren firmalar adına çalışan kontrollük firmaları projeye hizmet veren tüm firmaları ve projenin ya-
pımında kullanılan tüm malzemeleri çok detaylı bir şekilde inceleyerek onay veriyorlar. Bu onayı alabilmek için kalıp 
uygulama projeleri ve kalıplara ait statik hesapları içeren çok ayrıntılı bir sunum yapılmış ve kontrol firması olan DAR Engi-
neering firmasından gerekli onaylar alınmıştır. Aşağıda 104 sayfalık sunum dosyasının kolon kalıbı hesabı ile ilgili bir sayfa 
bulunmaktadır.

The values from the graphic : 
max shear force :   49,60 kN < 84,81 kN OK
max bending moment :   7,62 kNm < 11,54 kNm OK

According to the L/300 rule the max deflection should be 3,6 mm for the length 109 cm
( 1090 mm / 300 = ) 3,6 mm
max deflection :   0,6 mm  < 3,6 mm  OK
        
At the graphic it is shown that the greatest load which effects the tie-rods is 88,68 kN   
Tie-rod load capacity :    120 kN   > 88,68 kN  OK

“Tie-rod DWD” is used at this application
Max permissable service load for tie-rod DWD
min diameter    15  mm
max diameter   17  mm
cross sectional area   1,77  cm²
tension strength   195,0  kN
factor of safety   1,6 
permissable load   120,0  kN

The walers are supported 
by tie rods and 

universal angle tie brackets.

We find the load which effects the steel walers 
The critical waler is third waler.

Load = 20,02 kN * 100 cm / 22 cm = 91 kN/m

Walers consist of 2 U 100 profiles. 

CC404 (220/220)
2 Sets
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Boryspil Havalimanı projesi 83.500 m²  Terminal binası, 185.000 m² apron alanı, 22.431 m² yan bağlantı yolları, 50.509 m² 
ulaşım yolu, 32.318 m² park alanı ve 114.980 m² peyzaj alanı ile Doğu Avrupa’nın en modern ve büyük havalimanlarndan 
birisidir.

Perde kalıplarında İNTEVA geniş yüzeyli pano sistemi ve PANEMAX çelik çerçeveli panel kalıp sistemi verilmiştir. Projede 
kolonların çeşitli boyutlarda olması sebebiyle kolon kalıplarda PANEMAX sistemi kullanılmıştır. 12 takım 450 cm yüksek-
liğinde ve 4 takım 650 cm yüksekliğinde kolon kalıbı verilmiştir. Döşemeler ise her tür projede çok pratik çözümler üreten 
CLK çanak iskele döşeme kalıbı ile çözülmüştür.

Kiev, UKRAYNA
Yüklenici : Doğuş-Alarko-YDA Ortaklığı

Boryspil Uluslararası Havalimanı Projesi
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Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali ve Çok Kat-
lı Otopark projesinin 180.000 m² inşaat alanına sahip olan 
Çok Katlı Otopark bölümü İNTEK kalıp sistemleri ile ya-
pılmıştır. Statik sisteminin artgerme yöntemi ile çözülmesi 
sayesinde bir doğrultuda 15 metre ve diğer doğrultuda 16 
metre gibi büyük açıklıklar geçilebilmiştir. Döşeme kalınlı-
ğı 30 cm, kiriş yükseklikleri 60 cm ve kiriş genişlikleri 300 
cm dir. Döşeme ve kirişler için üç bloğu aynı anda kalıp-
layabilecek kadar, toplam 7.200 m² HD 150 Masa kalıbı 
verilmiştir. Her döşeme betonundan 3 gün sonra artgerme 
kablolarının germe işlemi yapılmış, bundan 1 gün sonra da 
döşeme kalıpları sökülmüştür. Proje ve kalıba alışma süresi 
olan ilk kullanımdan sonra 2.700 m² alana sahip olan büyük 
bir blokta kalıbın çevrimi 9 güne kadar düşmüştür.

Kiriş ölçüleri standart olduğu için
“kiriş yanaklı masa sistemi” tercih edilmiştir.

İstanbul, TÜRKİYE
Yüklenici : Tepe Akfen VIE Ortak Girişimi

Atatürk Havalimanı Katlı Otopark Projesi
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Masaların aralarında bırakılan erken söküm bantları sayesinde kalıbın sıkışmadan rahatça sökülmesi sağlanmış ve
bantların altları dikmelerle desteklenerek erken söküm işlemi yapılmıştır.



UY
GU

LA
MA

LA
R



113

UY
GU

LA
MA

LA
R

YOL ve KÖPRÜ
PROJELERİ

Doğu-Batı Otoyolu Projesi
Nissibi Köprüsü Projesi

Gebze-İzmir Otoyolu Projesi 0+000 - 4+175
Çandybil Köprü Projesi
Andalip Köprü Projesi

Seyrantepe Tem Otoyol u Kavşak Projesi
Sismik Güçlendirme Projesi
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Cezayir’deki Doğu-Batı Otoyol İnşaatının müteahhitliğini Mak-Yol İnşaat firması üstlenmiştir. Mak-Yol İnşaat bu projesinde 
de İntek Kalıp firmasını çözüm ortağı olarak seçmiştir. Proje kapsamında değişik ölçüde ve değişik yükseklikte birçok ayak 
ve başlık kirişleri bulunmaktadır. Bu kapsamda 9 takım ayak kalıbı ve tırmanma ekipmanı ile 4 takım başlık kiriş kalıbı oluş-
turulmuştur. Ayrıca müşterimiz Türkiye’de stoklarında mevcut olan kalıpları da şantiyeye getirerek, kalıp parkını takviye et-
miştir. Başlık kirişlerinin yüksekliği 20 metreden küçük olanları, zemin üzerine kurulan HD150 iskele döşeme kalıbı ile des-
teklenirken, yüksekliği 20 metreden büyük olanları ise ayaklara asılan ve özel olarak tasarlanmış olan konsollara taşıtılmıştır.

CEZAYİR 
Yüklenici : Mak-Yol İnşaat

Doğu - Batı Otoyol İnşaatı Projesi
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Atatürk Barajı’nda su tutulması sonucunda, Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır Devlet Yolunun Baraj rezervuarını kestiği 
noktada yol kesintiye uğramakta, geçiş feribotla sağlanmaktadır. Feribot seferleri ile sınırlı şartlarda sağlanabilen ulaşımın, 
Atatürk Barajı üzerine inşa edilen Nissibi Köprüsü ile daha kısa ve konforlu bir hal alması hedeflenmiştir. Bu projede pilon-
ların arasında kalan perdeler, pilon temelleri ve yerinde dökme betonarme tabliyeler İNTEK Kalıp sistemleri ile çözülmüştür.

Perde ve temel kalıplarında İNTEVA “Geniş Yüzeyli Pano Sistemi” ile müşterimizin elindeki stoklara bir miktar takviye ya-
pılarak teknik çözüm ve proje çalışmaları yapılmıştır.

Nissibi Köprü Projesinde yerinde dökme tabliye kısımları için 270 cm ve 1542 cm yükseklik aralığında 55 mtül 1554 m² 
HD150 kalıp iskelesi kiralık olarak verilmiştir. Döşeme kesiti çizimlerde de görülebildiği gibi orta kısımlardan yan kısımlara 
doğru daralmaktadır. Orta kısımlarda beton kalınlığı 270 cm’i bulmaktadır. Kalıp dizaynı yapılırken, açılı kenar kısımlarda 
iskeleler özel ana çerçevelerden de faydalanılarak mümkün olduğu kadar döşeme alt kotuna kadar yükseltilmiş ve proje 
için özel dizayn edilen başlık sayesinde, mahya olarak kullanılan çelik perde kuşaklarının altına yerleştirilen ve kalıpta açıyı 
ayarlamamızı sağlayan özel kesim ahşapların iskele başlıkları ile beraber çalışması sağlanmıştır. 

Adıyaman, TÜRKİYE 
Yüklenici : Gülsan İnşaat

Nissibi Köprüsü Projesi



Yol ve Köprü Projeleri

117

Döşeme Kalıbı Enkesiti
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Ana yapım yükleniciliği ASTALDİ tarafından üstlenilen bu 
etabın sanat yapıları SETA İnşaat tarafından yapılmıştır.

Bu bölgede; K1 kavşağında 4 adet kenar ayak, 10 adet orta 
ayak Kuzey yaklaşım viyadüğünde 1 adet kenar ayak, 3 adet 
orta ayak olmak üzere toplam 5 adet kenar ayak ve 13 adet 
orta ayak vardır. Orta ayak yükseklikleri 10 metre ile 39 met-
re arasında değişmektedir. Kenar ve orta ayaklara ilaveten, 
88 metre çift gözlü, 76 metre tek gözlü olmak üzere toplam 
2 adet alt geçit vardır.

Orta Ayaklar için: 
4.2 metre yüksekliğinde, 3 takım, toplam 254.6 m² ayak 
kalıbı (İnteva sistemi) ve tırmanma ekipmanları (150 A ve 
ayarlı şaft platformları)

Km: 0+000 - 4+175 etabı Gebze
Kocaeli, TÜRKİYE 
Yüklenici : NÖMAYG

Gebze-İzmir Otoyolu Projesi 1.Faz 1.Kesim
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Başlık Kirişleri için: 40 metre yüksekliğinde, 3 takım, toplam 800 m² yük taşıyıcı iskele sistemi (HD 150 sistemi) ve
40 metre yüksekliğinde 1 takım merdiven kulesi (HD 150 sistemi)

Alt Geçitler için: 570 cm yüksekliğinde, 350 m² perde kalıbı 
(Panemax panel kalıp sistemi)

Alt Geçit perdeleri için alınmış olan Panemax panel kalıp 
sistemi, her türlü form ve ölçüye kolaylıkla uyum sağlayabil-
me özelliği sayesinde orta ayak temellerinde ve kenar ayak 
perdelerinde kullanılmıştır.

Benzer şekilde Başlık Kirişleri için alınmış olan yük taşıyıcı 
iskele sistemi, Alt Geçit döşemelerinde “masa kalıba” dö-
nüştürülerek çok verimli bir şekilde kullanılabilmiştir.
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Toplam uzunluğu 29,87 km olan Çandıbil yolu güzergahın-
da dört adet köprülü ve beş adet eş düzey kavşak inşa edil-
miştir.

Aşkaabat, TÜRKMENİSTAN 
Yüklenici : Polimeks İnşaat

Çandybil Köprü Projesi
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Projedeki kenar ayak perdeleri, 7,50 metre yüksekliğindeki İNTEVA perde kalıpları ile tek seferde dökülmüştür. Çandıbil 
köprüsünde bulunan genişliği 4 m’den 6 m’ye şampanya kadehi formunda çıkan 7,05 metre yüksekliğindeki orta ayaklar ise 
özel imalat saç kalıplar ile çözülmüştür.

Orta Ayak Kesitleri
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Daha önce Çandıbil Yolları projesi kapsamında yapılmış olan köprülerin ayakları şampanya kadehi şekline sahipti. Andalip 
Köprüsü, aynı şekil ve yüksekliğe sahip fakat ölçü olarak daha uzun orta ayaklar ile projelendirildi. Özel şekle sahip eğrisel 
çelik kalıpların PANEMAX sistemi ile uyumlu olması sayesinde, daha önce Çandıbil projesi için alınmış olan eğrisel çelik ka-
lıplara sadece bir miktar standart PANEMAX panel ilave edildi ve böylece kalıp bütçesinde ciddi bir ekonomi sağlanmış oldu.

Aşkaabat, TÜRKMENİSTAN 
Yüklenici : Polimeks İnşaat

Andalip Köprü Projesi
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Yükseklikleri 11,6 metre ile 32,3 metre arasında değişen bir-
çok ayak için İNTEVA sisteminden yararlanılarak 5 takım 
ayak kalıbı ve tırmanma ekipmanı verilmiştir. Ana gövdeden 
4,60 metre konsol çıkan başlık kirişleri, zemin üzerine kuru-
lan HD150 iskele sistemi ile desteklenmiştir.

İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici :  Dörtyol İnşaat

Seyrantepe Tem Otoyolu Kavşak Projesi
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Proje kapsamında yükseklikleri 9 metre ile 21 metre arasında değişen 12 viyadük ayağının ve bu ayaklar üzerindeki 6 adet 
kiriş başlığının güçlendirilmesi yapılmıştır. Ayaklar için verilen kalıp tek taraflı kalıp prensibine göre dizayn edilmiştir. Kar-
şıdan karşıya ankraj mili atılamaması nedeniyle kalıba gelen beton basıncı kalıp elemanları tarafından aktarılarak temelde 
veya bir önce dökülen perdede bırakılan kalıcı ankrajlara iletilmektedir. Ayrıca kalıbın açılı olarak durması nedeniyle beton 
dökümü sırasında oluşan beton basıncı kalıbı yukarı yönde kalkmaya zorlamaktadır. Her ayağın farklı bir kesite sahip ol-
ması ve yükseldikçe kesitinin değişmesi kalıp dizaynını oldukça zorlaştırmıştır. Tüm bu faktörler göz önüne alınarak dizayn 
yapılmış ve uygulama projeleri her kesit için ayrı ayrı çizilmiştir. Köprü ve viyadük ayaklarında İNTEVA sistemi ve TTD tek 
taraflı destek sistemi kullanılmıştır. Temin edilen tırmanma konsolları, perde kalıbının konsol üzerinde 70 cm’e kadar geri 
çekilmesine ve kalıp ile beton veya demir arasına işçilerin girmesine olanak sağlamaktadır. Tırmanma konsolu üzerine mon-
te edilen dişli mekanizma sayesinde kalıp bir kaç dakika içerisinde ileri veya geri alınabilmektedir. Buda sirkülasyon hızını 
oldukça arttırmaktadır. Çünkü aksi takdirde kalıbın her seferinde konsol üzerinden alınarak yere konması ve gerekli işçiliğin 
tamamlanmasından sonra kalıbın tekrar konsol üzerine yerleştirilmesi gerekecekti. Köprü ve viyadüklerin Başlık Kirişlerinde 
HD 150  iskele sistemi kullanılmıştır.

Kalıbın konsollar üzerinde 70 cm geri çekilebildiği TTD HR sistemi.

İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Mak-Yol İnşaat

Sismik Güçlendirme Projesi
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Başlık kirişlerşm HD 150 sistemi ile çözülmüştür.
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SU YAPILARI
Alparslan II Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi

Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
Pompa İstasyonu Projesi

Derna And Soussa Desalinasyon Tesisi Projesi
İzsu Arıtma Tesisi Projesi

Menge Barajı ve HES Projesi
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Yatırımcı Enerjisa tarafından, Muş ili sınırları içinde Murat 
Nehri üzerinde gerçekleştirilen baraj, kil çekirdekli kaya 
dolgu barajıdır. Proje, iki adet 110 MW ve 2 adet 30 MW 
gücündeki can suyu tribünleri, toplam 280 MW kurulu güce 
sahip olan santrali ve 54,69 km² gölet alanı ile özel sektör 
tarafından inşa edilen en büyük barajlardan birisidir.

Proje kapsamında yer alan giriş yapısı, çıkış yapısı ve kapak 
şaftı yapılarında kalıp çözümleri, aşağıdaki İntek Kalıp sis-
temleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

-İnteva Perde kalıpları
-ADP Ayarlı dairesel perde kalıpları
-TTD Tek taraflı perde kalıbı destekleme ekipmanları (baş-
langıç ve tırmanma aşamaları) 
-HD 150 Yük taşıyıcı iskele sistemi

Muş, TÜRKİYE 
Yüklenici : Yenigün İnşaat

Alparslan II Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi
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W26 Perdesi Kesiti                                                                  W26 Perdesi Planı
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Proje kapsamındaki 6 adet Çamur Çürütme Tankı (Diegester) yapısının tüm kalıpları ve Havalandırma Tankı yapısının dai-
resel perde kalıpları İNTEK Kalıp tarafından çözülmüştür.

Tırmanma konsolları yerleşim planı ve kesiti Perde kalıbı plan ve kesiti

Çamur Çürütme Tankı Tırmanır Perde Kalıbı Aşaması

İstanbul, TÜRKİYE 
Yüklenici : Lidya Yapı ve Kalyon İnşaat Konsorsiyumu

Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
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Çamur Çürütme Tankları eğimli döşemesinin
iskele yerleşim planı Çamur Çürütme Tankı Döşeme Kesiti

Çamur Çürütme Tankı Döşeme Kalıbı Aşaması

Çamur Çürütme Tankları 32 metre yüksekliğinde, 23 metre çapında dairesel betonarme perdelerden ve bu perdelerin üze-
rine yatayda 37 derece açı ile oturan 40 cm kalınlığındaki eğimli döşemelerden oluşmaktadır.

Döşeme kalıplarında ve kalıp iskelelerinde, aynı perde kalıplarında ve tırmanma sisteminde olduğu gibi standart kalıp ele-
manları kullanılmıştır. Bu sayede, böylesine özel bir forma sahip olan bir yapıda bile, döşeme kalıpları ve kalıp iskeleleri, 
ahşap aksamlar (plywood ve H 20 ahşap kirişler) haricinde kiralık olarak verilebilmiştir.
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Pompa istasyonu inşaatında İNTEVA geniş yüzeyli pano 
sistemi, 150A ve 150B tırmanma sistemleri kullanılmış ve 
22 metre yüksekliğindeki perdeler, aşama aşama tırmandı-
rılmak suretiyle dökülmüştür. 150A tırmanma sisteminin iki 
farklı uygulaması olan tırmanma konsolları ile perde kalıp-
larının birlikte taşındığı sistem ve tırmanma konsolları ile 
perde kalıplarının ayrı ayrı taşındığı sisteme ilaveten perde 
kalıplarının tırmanma konsolları üzerinde 70 cm geri çekil-
mesine olanak tanıyan makas payandalı 150B sistemi bera-
berce uyum içerisinde kullanılmıştır.

150 B Makas Payandalı Tırmanma Sistemi

Şanlıurfa, TÜRKİYE 
Yüklenici : Kolin İnşaat

Pompa İstasyonu Projesi
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Perde-kolonlar İnteva geniş yüzeyli pano sistemi ile, döşe-
meler HD 150 iskele sistemi ile çözülmüştür. Perdelerin dış 
yüzeyleri için 150 A tırmanma konsolları verilmiştir. İç per-
delerde ve dış perdelerin iç yüzeylerinde, ikinci kademede-
ki perde kalıplarını oturtmak için gerekli olan platformlar, 
şantiyenin tercihi doğrultusunda döşeme kalıbında kullanı-
lacak olan HD150 iskele sisteminin elemanları ile oluştu-
rulmuştur. 

Derna-Soussa, LİBYA 
Yüklenici : Enka İnşaat

Derna Ve Soussa Arıtma Tesisleri Projesi

Tırmanır
Perde Kesiti
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İzmir’deki Atıksu Arıtma Tesisi inşaatında Tekser inşaat, İN-
TEVA geniş yüzeyli pano sistemini kullanarak 6,65 metre 
yüksekliğindeki perdeleri tek seferde dökmüştür.

İNTEVA sisteminde, standart kalıp elemanlarına şablon ka-
lasların eklenmesi ile özel formlar başarı ile yapılabilmek-
tedir.

Havalandırma tankında
düz perde ile dairesel perdelerin
birleştiği bölgenin çözümü

İzmir, TÜRKİYE 
Yüklenici : Tekser İnşaat

İzsu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
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Adana’nın Seyhan nehri üzerine kurulmuş olan Menge Ba-
rajı ve HES projesi kapsamında yer olan “Santral Binası” ve 
“Su Alma Yapısı” İntek Kalıp sistemleri ile yapılmıştır. Per-
delerde İNTEVA sistemi ve 150A tırmanma konsolları, döşe-
melerde HD 150 iskele sistemi kullanılmıştır.

Adana, TÜRKİYE 
Yüklenici : İnha İnşaat

Menge Barajı ve HES Projesi
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PERDE-KOLON
SİSTEMLERİ

“İNTEVA” geniş yüzeyli perde-kolon kalıbı
“PANEMAX” vinçle taşınan panel kalıp

“PANEX” elle taşınan panel kalıp
“FORMEX” hafif pano perde kolon kalıbı

“ADP” ayarlı dairesel perde kalıbı
“SCS” dairesel kolon kalıbı

TIRMANMA 
SİSTEMLERİ
“150A/200A/150B” tırmanma konsolları

“SPL 120/140/160” şaft platformu 

TEK TARAFLI 
DESTEK

SİSTEMLERİ 
“TTD” tek taraflı tırmanma sistemi

“TTD” tek taraflı starter kalıbı 

DÖŞEME
SİSTEMLERİ

“İNTEFLEX” dikmeli sistem döşeme kalıbı
“HD 150” yük taşıyıcı iskele sistemi

“CLK” çanak iskele döşeme kalıbı

GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

“PS” rüzgar ve koruma perdesi 
“GK” güvenlik konsolu
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PERDE-KOLON
SİSTEMLERİ

“İNTEVA” geniş yüzeyli perde-kolon kalıbı
“PANEMAX” vinçle taşınan panel kalıp

“PANEX” elle taşınan panel kalıp
“FORMEX” hafif pano perde kolon kalıbı

“ADP” ayarlı dairesel perde kalıbı
“SCS” dairesel kolon kalıbı
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Sistem özellikleri :

• Vinç ile kolay taşınır.
• Aynı elemanlar ile farklı boy ve genişlikte panolar 
oluşturulur.
• Yüksek sirkülasyon hızı elde edilir.
• Kalıbın bir projeden diğer projeye adaptasyonu kolaydır.
• İşin başında oluşturulan panonun işin sonuna kadar 
demonte edilmeksizin kullanılabilmesi mümkündür. 
Bu da malzeme zaiyatının çok az olmasını sağlar. 
• Projeye özel çözüm ve özel imalat ihtiyacınızı minimize 
eder.
• Projeden projeye farklı beton basınçlarına göre dizayn 
olanağı tanır.
• Diğer İNTEK kalıp sistemleri ile uyumludur. 

AÇILI PERDE KALIBIEĞRİSEL PERDE KALIBI

DÜZ PERDE KALIBI

Düz, eğrisel ve açılı perdelerin aynı elemanlar ile yapılabilmesi şantiyeye büyük kolaylık sağlamaktadır.

AHŞAP KİRİŞ PLYWOOD ÇELİK PERDE KUŞAĞI
İNTEVA PERDE KALIPLARI “3” ana eleman ile kurulur.

İNTEVA PERDE KALIPLARI endüstriyel yapılardan villalara, viyadük ayaklarından istinad perdelerine kadar 
“geniş bir kullanım alanı”na sahiptir.

“İNTEVA” 
geniş yüzeyli perde kolon kalıpları
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optimum pano ölçüsü

Bu üç ana eleman farklı farklı kullanılarak, her yükseklik 
ve her genişlikte pano elde edilebilir.

İstenen beton basıncına göre pano montajı yapılabilir. Ahşap kirişlerin, çelik perde kuşaklarının ve ankraj millerinin 
sayılarını ve montaj yerlerini değiştirerek aynı ebattaki panoyu farklı beton basınçlarına göre dizayn etmek mümkündür.

40 kN/m² 70 kN/m²beton
basıncı

Pano ölçüsü büyüdükçe
kalıp sirkülasyon hızı artacaktır.
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Standart pano yükseklikleri
Standart ahşap kiriş boyları sırasıyla 245 cm, 290 cm, 330 cm, 360 cm, 390 cm, 450 cm ve 490 cm dir. Standart ahşap 
kirişleri kullanarak aşağıdaki pano boylarını elde etmek mümkündür. Ayrıca plywood montajı ahşap kiriş üst kotundan daha 
aşağıda herhangi bir kotta bitirilerek, istenen her türlü kalıp yüksekliği elde edilebilir.

Ahşap kirişler H20-H20 birleştirme parçası kullanılarak birbirine eklenir. 
Böylece ahşap kiriş boyu uzatılarak tek bir kiriş gibi kullanılır.

250 cm  300 cm  330 cm  360 cm  400 cm  450 cm  500 cm

standart ahşap kiriş boyları ile sınırlı değilsiniz
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Standart pano genişlikleri

Panoların birleştirilmesi

Standart pano genişlikleri 50 cm’den başlayıp,
25 cm ara ile 600 cm’ye kadar artmaktadır.
Gerekli durumlarda standart pano genişliklerinin
dışında projeye özel pano genişlikleri de
yapılmaktadır.

Kuşak birleştirme parçası vasıtasıyla iki pano
yan yana birleştirilir. Böylelikle hem panolar ipine
alınır, hem de panolar arasında çekmeye ve
basmaya dirençli bir birleşim sağlanır. 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm 

275 cm

300 cm
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İki panonun arasının açılması
“Kuşak birleştirme parçası KS 100” ile max 36 cm genişliğinde “ara pano” yapılır.

Kuşak birleştirme parçası KS 100

İNTEVA sisteminin ara pano özelliği sayesinde :

• İç köşelerde kalıbın sıkışması engellenir.

• Standart ölçü panolar kullanılır.

Aksesuar kaması

Kiriş bağlama parçası

36

P250 P250
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Dış köşe ve iç köşe detayı

Alın detayı

İNTEVA sisteminde köşeler, “dış köşe birleştirme
parçası” ve “iç köşe panoları” ile çözülmektedir.

Alın çözümlerinde “dış köşe birleştirme parçası” veya “alın bağlama parçası” kullanılmaktadır.

1. Dış köşe birleştirme parçası kullanılarak : 2. Alın bağlama parçası kullanılarak; Ankraj mili 
perde sonuna yaklaştırılır.

Çelik perde kuşağı

Perde kaması

Dış köşe birleştirme parçası
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Çift kollu payanda GYP
“Çift kollu payanda GYP” kalıbın şaküle alınmasını sağlar
ve panoya gelen rüzgar yükünü karşılar.

Payanda kafası Aksesuar kaması

• Payanda ayakları zemine dübel ile sabitlenir.

• Payanda kafasının çelik perde kuşaklarına 
bağlantısı çok kolaydır.

İNTEVA sisteminde
yüksek perdeler çift kollu
payandalara ilaveten atılan
dev payandalar
sayesinde kolaylıkla
şaküle alınır.
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Çalışma konsolu GYP

Vinç kulbu

“Çalışma konsolu GYP” H20 ahşap kirişlere monte edilir, panolar ile beraber taşınır. İşçiler için emniyetli çalışma alanı 
oluşturulmasını sağlar. Yüksek perdelerde farklı kotlarda birden fazla çalışma platformu oluşturmak gerekebilir.

İki vinç kulbu arasına “kalas” monte edilerek, 
ahşah kirişlere yanal yük gelmesi 
engellenmelidir. Aksi taktirde vinçle kaldırma 
sırasında ahşap kirişler zarar görebilir ve 
bu durum ciddi iş kazalarına yol açabilir.

H20 ahşap kirişlere monte edilen vinç kulbu sayesinde kalıbın yer değiştirmesi kolaylıkla ve güvenlik içinde gerçekleşir.



Perde-Kolon Sistemleri

148

Pano montajı
Pano montajı son derece pratik olarak yapılmaktadır. Bunun için önceden bir platform oluşturmak gerekir. Montaj sırasında 
gerek H20 ahşap kirişlerin, gerekse çelik perde kuşaklarının kendi aralarında aynı hizada olması ve ahşap kirişler ile 
kuşakların birbirlerine dik olması çok önemlidir. Bu nedenle platform üzerinde ahşaptan bir gönye oluşturulur. 

Montaj çelik perde kuşaklarından başlar. Önceden 
platform üzerine monte edilen takozlar sayesinde 
kuşaklar projede belirtilen ölçülere göre platform 
üzerine yerleştirilir. Kuşak yerlerinin hatalı olması 
iki panonun yan yana birleştirilmesi sırasında sorun 
yaratabilir.

Çelik perde kuşaklarından sonra H20 ahşap kirişler 
yerleştirilir. Öncelikle kenar ahşap kirişler çelik perde 
kuşaklarının üzerindeki lamalara sabitlenir.

Daha sonra ara ahşap kirişler projede belirtilen aralıklara göre monte edilir. Ahşap kirişlerin üst kotunun aynı hizada 
olması panoların üst üste eklenmesi sırasında kolaylık sağlayacaktır. H20 ahşap kirişler, çelik perde kuşaklarına kuşak 
bağlama kancası ile sabitlenir.

1 2

3
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Son olarak ankraj millerinin geçeceği  
deliklerin yerleri plywood üzerinde 
işaretlenerek delinir.

Plywood ile H20 ahşap kirişler birbirlerine ağaç vidaları ile sabitlenir. Ahşap kirişlerin altına ve üstüne 5x20 kalaslar 
monte edilir. Alttaki kalas kalıbın vinçle yere konması veya kalıp sökümünde manivela ile kalıbın kanırtılması 
sırasında ahşap kirişlerin kafalarının zedelenmesini engeller. Üstteki kalas ise kalıbın vinç ile taşınması sırasında 
ahşap kirişlere gelen yanal yüklerin karşılanmasını sağlar. 

5

4

Ahşap kirişlerin kafalarına 
“H20 kafa koruma PF” 
monte  edilmesi halinde 
alta konulan 5x20 kalasa 
gerek kalmayacaktır.
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Köşe pano montajı

Köşe pano montajı önceden oluşturulan platform üzerine 
köşe çelik perde kuşaklarının yerleştirilmesi ile başlar. 

Daha sonra projede belirtilen ölçülere göre ara ahşap 
kirişler yerleştirilir.

Çelik perde kuşakları üzerindeki lamalardan 
yararlanılarak kenar H20 ahşap kirişler monte edilir.

Son olarak plywood monte edilerek montaj tamamlanır.

Montajı biten panoların üst üste istiflenebilmesi 
sayesinde geniş stok sahasına ihtiyaç duyulmaz.

1

3

2

4
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İnteva kolon kalıpları
Kolonlarda beton yükselme hızının fazla olması nedeniyle kolon kalıpları perde kalıplarına göre daha yüksek beton 
basınçlarına göre dizayn edilir. İNTEVA sisteminde standart dizayn yükleri perde kalıplarında 50 kN/m², kolon kalıplarında          
90 kN/m² olarak kabul edilmiştir. Projenin gerektirdiği durumlarda bu değerleri arttırmak veya azaltmak mümkündür.
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Bir çok projede karşılaşılan alt katlardaki büyük kesitli kolonların üst katlara çıkıldıkça küçülmesi problemi 
İNTEVA KOLON KALIPLARI ile sorun olmaktan çıkmaktadır. Aynı malzemeler ile farklı kolon ölçüleri elde etmek 
mümkündür. Kolon kalıbı iki adet “ L” panodan oluşturulur. “ L” panolar sadece iki köşeden dış köşe birleştirme parçası 
ve ankraj mili kullanılarak birleştirilir. Kurulumu çok kolay ve süratlidir.

Ankraj somunu

Ankraj mili

Kolon kuşağı
NPU 100 KS

Dış köşe
Birleştirme parçası

75 x 75 Kolon 60 x 60 Kolon

40 x 60 Kolon
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40 x 60 Kolon

20 x 20 Kolon

Ayarlanabilir kolon kalıbı PS-KS
Ayarlanabilir kolon kalıbı PS-KS ile aynı elemanları kullanarak çok farklı kolon ölçüleri elde etmek mümkündür. 
Ayarlanabilir kolon kalıbı PS-KS sistemi, PS ve KS sistemlerinin birlikte kullanıldığı bir sistem olup gerektiğinde iki adet 
çelik perde kuşağı PS-KS yan yana birleştirilerek bir adet çelik perde kuşağı KS elde etmek mümkündür. Ayrıca 
bu sistemde perde kalıplarında da kullanılan dış köşe birleştirme parçası KS kullanılması şantiyede daha az sayıda parça 
stoklanmasını sağlamaktadır.

Köşe Gönyesi

Dış Köşe 
Birleştirme Parçası

Çelik Perde 
Kuşağı PS

70 x 70 Kolon

50 x 50 Kolon

Çelik perde kuşağı PS-KS Kuşak birleştirme parçası PS Çelik perde kuşağı PS-KS

aynı elemanlar farklı ölçüler 
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15222011000000
15222011250000
15222011500000
15222011750000
15222012000000
15222012250000
15222012500000
15222012750000
15222013000000

Çelik Perde Kuşağı NPU 100 KS 100
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 KS 125
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 KS 150
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 KS 175
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 KS 200
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 KS 225
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 KS 250
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 KS 275
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 KS 300

20,7 kg
25,9 kg
31,1 kg
36,2 kg
41,4 kg
46,6 kg
51,8 kg
56,9 kg
62,1 kg

15222080083083
15222080083100
15222080083115
15222080083125
15222080083150
15222080083200

Köşe Perde Kuşağı NPU 100 KS 83x83
Köşe Perde Kuşağı NPU 100 KS 83x100
Köşe Perde Kuşağı NPU 100 KS 83x115
Köşe Perde Kuşağı NPU 100 KS 83x125
Köşe Perde Kuşağı NPU 100 KS 83x150
Köşe Perde Kuşağı NPU 100 KS 83x200

34,9 kg
38,4 kg
41,6 kg
43,7 kg
48,9 kg
59,4 kg

15222190000075 
15222190000100
15222190000125
15222190000150
15222190000175
15222190000200

Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS-KS 75
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS-KS 100
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS-KS 125
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS-KS 150
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS-KS 175
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS-KS 200

15,9 kg
21,2 kg
26,5 kg
31,8 kg
37,1 kg
42,4 kg

15202011000001
15202011250001
15202011500001
15202011750001
15202012000001
15202012250001
15202012500001
15202012750001
15202013000001

Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS 100 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS 125 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS 150 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS 175 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS 200 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS 225 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS 250 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS 275 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU100 PS 300 CDL

21,2 kg
26,5 kg
31,8 kg
37,1 kg
42,4 kg
47,7 kg
53,0 kg
58,3 kg
63,6 kg

15202011000000
15202011250000
15202011500000
15202011750000
15202012000000

Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 100
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 125
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 150
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 175
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 200

21,2 kg
26,5 kg
31,8 kg
37,1 kg
42,4 kg
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15222040000000 Kolon Kuşağı NPU 100 KS 21,0 kg/m

15222100050000
15222100040000

Kuşak Birleştirme Parçası KS 150
Kuşak Birleştirme Parçası KS 100

13,4 kg
  9,1 kg

15222100160000
15222100150000

Mafsallı Kuşak Bir. Parçası KS 75
Mafsallı Kuşak Bir. Parçası KS 60

14,0 kg
11,5 kg

Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15202100750000 Köşe Gönyesi PS 11,1 kg

15202100040000 Kuşak Birleştirme Parçası 87 PS 8,7 kg

15222100300000 Alın Bağlama Parçası KS 2,1 kg

15202100300000 Alın Bağlama Parçası PS 6,5 kg

15202100100000 Açılı Kuşak Birleştirme Plakası PS 5,5 kg



Perde-Kolon Sistemleri

156

15211010020000E Perde Kaması KS 0,8 kg

15202100250000E Kuşak Bağlama Kancası 0,9 kg

Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15202100460000E H20 Kiriş Sıkıştırma Parçası 0,8 kg

15211100800000E Ankraj Pulu 10/15 1,0 kg

15211010050000E Ankraj Somunu 0,6 kg

15300581871000S Ankraj Mili 15 DWG (100 cm) 1,5 kg

15202100740000 H20-H20 Birleştirme Parçası 7,2 kg

15202100502000 Vinç Kulbu GYP 36,5 3,8 kg

15202100780000 Çektirme Mili D20 2,1 kg

15211010030000 Aksesuar Kaması KS 0,4 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15222100350000 Kiriş Bağlama Parçası KS (Kama Dahil) 1,9 kg

1520308011000E Kalas Bağlama Köşebenti CDL 0,1 kg

15211010081100E H20 Kafa Koruma PF 0,5 kg

15222100450000 Dış Köşe Birleştirme Parçası KS 2,6 kg

1520308060000E Kalas Bağlama Köşebenti 0,2 kg

15211010260000E Perde Pimi PS 0,3 kg

15203090110000E Kopilya 0,1 kg

15202090130000
15202090140000

Ara Tava GYP 300
Ara Tava GYP 400

47,0 kg
62,5 kg

15202100450000 Dış Köşe Birleştirme Parçası PS 4,4 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15202140020000 Payanda Kafası GYP 2,3 kg

15202140010000
15202140015000

Çiftli Payanda Ayağı D17
Tekli Payanda Ayağı D17

3,1 kg
2,5 kg

15202073300000
15202074500000
15202075500000
15202076500000

Çift Kollu Payanda GYP 330 - 2K
Çift Kollu Payanda GYP 450 - 3K
Çift Kollu Payanda GYP 550 - 4K
Çift Kollu Payanda GYP 650 - 5K

36,1 kg
39,6 kg
59,0 kg
71,0 kg

1520207950000 Dev Payanda KS 650-950
(ayak ve kafa hariç)

110,0 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15202100560000 Çalışma Konsolu GYP-I 9,0 kg

15202100565000 Alın Korkuluk Konsolu KM 11,6 kg

15202100567000 Alın Korkuluk Konsolu VD 9,5 kg

15202140070000E Yükseklik Ayar Parçası 12,0 kg
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“PANEMAX” 
çelik çerçeveli
vinçle taşınan panel kalıp

Perde-Kolon Sistemleri
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Sistem özellikleri :

• 80 kN/m² beton basıncına göre dizayn edilmiştir.
• Ön montaj gerektirmez, malzeme şantiyeye geldiği andan itibaren kullanıma hazırdır.
• Panel çerçevesini oluşturan “özel profiller”, panellere mukavemet katmakta ve panellerin 
uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.
• Özel çerçeve profili ve özel kilitleme sistemi panellerin her hangi bir noktada birleştirilmesine 
olanak tanır, çerçeve üzerindeki deliklerin birbirini karşılaması ihtiyacını ortadan kaldırır. 
3 m yükseklik için 3 sıra ankraj mili yeterlidir.
• Panel birleşimleri için az sayıda kilit yeterli olmaktadır. Bu da kalıp kurum ve söküm işçilik 
sürelerini kısaltmaktadır.
• Çerçeve profilinin üzerindeki yuva plywoodun oturması için bir yüzey oluşturmaktadır ve 
plywoodu çepeçevre sararak plywoodun kenarlarını darbelerden korumaktadır. 
• Panellerde 21 mm kalınlığında plywood kullanılmaktadır.

PANEMAX sistemi vinç kullanılan şantiyeler için ideal bir panel sistemidir. 
Tüm paneller tek başlarına taşınabileceği gibi bir kaç panelin birleştirilmesi sureti ile beraberce 
de taşınabilir. 
Projedeki perde-kolonların sürekli tekrarlanması veya geometrilerinin sürekli değişmesi
PANEMAX sistemi için problem yaratmamaktadır. 
Her iki durum için de bu sistem ile kurulumu kolay, pratik çözümler üretilir. 
Yüksek beton basınç dayanımı ve rijit yapısı sistemin ekonomik olmasını sağlamaktadır.

PANEMAX
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Tek
Sistem

Farklı
Uygulamalar

Yüksek perdeler

TemellerViyadük ve köprü ayakları
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Dairesel perdeler İstinat perdeleri

Asansör ve merdiven şaftı perdeleri

Kolonlar

Arıtma tesisleri
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PANEMAX panel

PANEMAX çok amaçlı panel 

Paneller; 60 cm,150 cm, 270 cm, 300 cm ve 330 cm olmak üzere 5 değişik boyda üretilmektedir. Panel genişlikleri ise          
30 cm, 45 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 120 cm ve 240 cm olmaktadır. Panel çerçevesi plywoodun oturması için bir yüzeye ve 
kilitlerin her noktada sıkmasını sağlaması için bir kanala sahiptir. Plywood ile panel çerçevesi arasında kalan boşluk slikon 
ile doldurulmaktadır. Böylece plywoodun kenarlardan su alması engellenmekte, bu d plywoodun ömrünü uzatmaktadır.

Çok amaçlı panellerin standart panellerden farkı, çok amaçlı kayıt olarak adlandırılan özel büküm takviyelerde ve 
bu takviyelerin önündeki plywood yüzeyinde açılmış olan ilave deliklerdir. Bu delikler 5’er cm ara ile panel genişliğince 
açılmaktadır. Çok amaçlı paneller, sistemin kolon kalıbı olarak kullanılmasını sağladıkları gibi perde kalıplarının “köşe” 
ve “alın” çözümlerinde çok büyük kolaylıklar sunmaktadır. Çok amaçlı paneller, standart paneller gibi 5 değişik boyda 
üretilmektedir. Fakat genişlik olarak sadece 90 cm ve 120 cm olarak üretilmektedir.
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PANEMAX
çerçeve profili

PANEMAX panel

PANEMAX
çok amaçlı panelPanel çerçevesini oluşturan profil-

ler, panellere mukavemet katmakta 
ve panellerin uzun ömürlü olması-
nı sağlamaktadır.

Özel çerçeve profili ve plywood 
yüzeyi ile PANEMAX panel 
sisteminin ana elemanıdır.

Çok amaçlı PANEMAX paneller 
kolonlarda, alınlarda ve köşelerde 

pratik çözümler üretmektedir.

Kilitlerin paneller üzerindeki deliklere bağımlı olmaması kurum sırasında karşılaşılabilinecek sorunları 
kolaylıkla gidermektedir. Kalıbın kurulacağı satıhın düzgün olmaması veya basamaklı olması panemax kilidinin avantajını 
ortaya çıkaracaktır.

Farklı en ve boydaki paneller çok sayıda farklı birleşim kombinasyonuna olanak 
sağlamaktadır ve böylece her yükseklik ve her uzunluk için çözüm üretmektedir.
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Panemax bağlantı kilidi
Panemax bağlantı kilidi ile paneller birbirlerine kolaylıkla birleştirilir. Sadece tek bir vuruş ile rijit bir 
bağlantı elde edilir. Bağlantı kilitleri çerçeve profillerindeki deliklerden bağımsız olarak her hangi bir 
noktadan iki paneli kavrar ve birbirine çektirir. Kenar  profillerinin yüksek mukavemeti kullanılacak kilit 
sayısını azaltmaktadır. 

• Bir çekiç darbesiyle iki panoyu birbirine çeker.
• Kenar profili üzerindeki deliklerden bağımsız çalışır.
• Az sayıda kilit ile sağlam bir bağlantı oluşturulur.
• Paneller yatay ve/veya dikey olarak birleştirilebilir.
• Kilitler iki paneli birbirine çekmenin yanısıra panelleri ipine de alır.
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PANEMAX ayarlı kilit VD
Ayarlı kilit VD ile iki panel arasına en fazla 20 cm kalınlığında, ahşap “ara parça” koymak mümkündür. 
Bu ara parçalar, sıfırdan başlamak üzere 20 cm’e kadar istenen ölçüde yapılabilir. Sistemin bu özelliği 
sayesinde, standart panel ölçüleri ile değişken ölçülere sahip perdeler kolaylıkla çözülebilir. Ayrıca bu 
ahşap ara parçalar, iç köşelerde panellerin sıkışmasını önleyerek sökümün kolay olmasını sağlar.
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Vinç kulbu PNM
Vinç kulbu PNM bir hamlede bir veya birden 
fazla panelin taşınmasını sağlamaktadır. 
Kilitler ile birbirine bağlanmış halde toplam 
18 m² perde kalıbı tek seferde 2 adet vinç 
kulbu PNM vasıtasıyla emniyetli şekilde 
transfer edilebilmektedir.

Maximum 30°

Her bir vinç kulbuna gelen dikey yük 
maximum 750 kg olmalıdır.

Vinç kulbuna takılan kule veya mobil vinç 
halatlarının dikey ile yapacağı açı maximum 
30 derece olmalıdır.

Detayli bilgi için 
PNM Vinç Kulbu Kullanım Klavuzuna bakınız.
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Çift kollu payanda PNM
Kalıbın şaküle alınmasını sağlar ve panoya gelen 
rüzgar yükünü karşılar. Panellerin dik veya yatay 
durması önemli değildir. Özel olarak tasarlanmış 
payanda kafası yatay veya düşey her iki 
pozisyonda da panellere bağlanabilmektedir.

Payanda kafası
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Çalışma konsolu PNM
Çalışma konsolu PNM, işçilerin beton dökümü sırasında
çalışabileceği bir platform oluşturmak için dizayn edilmiştir. 
Hafif olması sayesinde kolaylıkla panolara monte edilir.

Çalışma konsolu PNM, 
Panemax panellere kopilya ve 
pim ile sabitlenir.
Çalışma konsolunun panelle 
birleşmesini sağlayan 
parça mafsallıdır ve 
360° dönebilmektedir. 
Bu özellik sayesinde panellerin 
dikey ya da yatay olarak kulla-
nıldığı her durumda, çalışma 
konsollarının panele montajı 
mümkün olmaktadır.
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Yüksek perdelerde, her üç metrede bir 
oluşturulacak platformlar, iş güvenliğine 
önem veren şantiyelerde bir zorunluluktur. 
Bu platformlar “çalışma konsolu PNM” ler ile 
yapılabileceği gibi kalıptan ayrı olarak 
kuralacak çalışma iskeleleri ile de 
oluşturulabilir.
Bu konudaki tercihinizi proje sorumlusu 
mühendislerimiz ile paylaşınız.

PANEMAX
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Panellerin üst üste birleşimi

Pano kuşak bağlama parçası PNX - PNM

Pano kuşağı 40x80 PNX - PNM

İki panelin üst üste konması halinde pano kuşağı ve pano kuşak bağlama parçası PNX - PNM vasıtasıyla birleşim stabil hale 
getirilmelidir. Böylelikle iki panelin şakülünde olması sağlandığı gibi taşıma sırasında oluşabilecek deformasyonlarda 
önlenmiş olacaktır.

Pano kuşak bağlama parçası PNX - PNM, pimleri vasıtasıyla
panel takviyelerinin üzerindeki deliklere
sabitlenmektedir. Diğer ucundaki ankraj mili ve
somun ile de pano kuşağını kavramaktadır.
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Ahşap ara parça (AAP)
Ayarlı kilit VD sayesinde panellerin arasına ahşap ara parçalar alınabilmektedir. Bu ara parçaların genişliği 0-20 cm 
arasında istenen ölçüde olabilir. Bu özellik sisteme çok büyük esneklikler sağlamaktadır. Bu ara parçalar sayesinde,
 - Özel ölçü panel gerektiren yerlerde standart ölçüye sahip paneller kullanılabilir.
 - İç köşelerde panellerin sıkışması önlenerek sökümün kolay olması sağlanır.
Ara parçanın kullanıldığı bölge “pano kuşağı 40x80 PN” ile desteklenmelidir. 
Ara parça genişliğinin 15 cm ve daha küçük olduğu durumlarda, sadece panellerden birinden ankraj mili atmak, kuşak ile 
diğer paneli “pano kuşak bağlama parçası PN” ile bağlamak yeterlidir. Ara parça genişliğinin 15 cm den büyük olması 
durumunda ise her iki panelden birden ankraj mili atmak gereklidir. Bu durumda “pano kuşak bağlama parçası PN” ye
gerek yoktur. 

Kalıpların hem kurulması hem de sökülmesi aşamasında
panelleri alttan levye ile itmek ve çekmek
kalıpçıların çok sık kullandıkları bir yöntemdir.
Panemax panellerin kenar profillerinde yer alan özel yuvalar,
panellerin levye ile itilip-çekilmesini çok kolaylaştırır.

AAP5

Ayarlı kilit VD

AAP20
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Dik açılı köşeler
Dik açılı köşelerin dış kenarlarında kullanılan panellerden birisi “çok amaçlı panel” olarak kullanılırsa, iki yönde “ahşap 
ara parça” kullanmak yerine tek yönde “ahşap ara parça” kullanmak yeterli olacaktır.Farklı ölçülerde “ahşap ara parçalar” 
kullanarak, standart ölçüdeki panel ve iç köşelerle tüm perde kalınlıkları çözülebilir.

AAP5 AAP10

AAP10 AAP5AAP10

20

30

20

35

25

40
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T bağlantısı
Dik açılı köşelerde olduğu gibi, farklı ölçülerde “ahşap ara parçalar” kullanarak, standart ölçü panel ve iç köşelerle farklı 
perde kalınlıkları çözülebilir.”Ahşap ara parçalar” 30 cm den daha ince perdelerde iç kısımlarda, 30 cm den daha kalın 
perdelerde ise dış kısımlarda kullanılır.

AAP10

AAP10

AAP10

AAP5

AAP5

20

35

25

40

30

50
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Dar veya geniş açılı köşeler
Mafsallı iç ve dış köşe panelleri köşelerin istenilen açı ile kapanmasını sağlar. 

APP APP

APP
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Alın detayı
Panemax sisteminde alınlarda farklı çözümler mümkündür.

4- Panemax dış köşe parçası ile

1- Pano kuşağı ile
2- Panemax çok amaçlı panel 

ve köşe bağlantı mili ile

3- PANEMAX çok amaçlı panel
ve köşe çektirme parçası ile
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Panemax kolon kalıbı
Panemax esas itibari ile bir perde kalıbı sistemi olmakla birlikte, aynı zamanda çok başarılı bir kolon kalıbı sistemidir. 
Yüzeyinde 5 cm aralıklarla delikler bulunan çok amaçlı paneller, sistemin “ayarlanabilir” bir kolon kalıbı olarak 
kullanılmasını sağlar. 120 cm genişliğindeki çok amaçlı panel ile 25x25 cm den başlamak üzere, her iki yönde 5 cm 
aralıklarla büyüterek, 105x105 cm’e kadar olan tüm kolon ölçüleri yapılabilmektedir. 90 cm genişliğindeki çok amaçlı 
panel ile yapılabilecek en büyük kolon ölçüsü ise 75x75 cm dir.

Panellerin bu şekilde
birleştirilmesini 
“yüzey-kenar birleşimi” 
olarak adlandırıyoruz. 
Bu birleşim
“köşe bağlantı mili” ve 
“ankraj somunu” ile
gerçekleşiyor.

90 x 90 Kolon 40 x 80 Kolon

120

12
0

120

120
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45 x 60 Kolon 70 x 90 Kolon

Panelleri “dış köşe parçası” ve “panemax bağlantı kilidi” kullanarak köşeden-köşeye birleştirmek ve bu şekilde kolon kalıbı 
yapmak da mümkündür. Bu şekilde gerçekleştirilen farklı birleşimler, sistemin değişken kolon ölçülerinde kolaylıkla 
kullanılmasını sağlamakta ve sisteme büyük esneklik katmaktadır. 

Gemici merdiveni
ve özel çalışma platformu

Standart çalışma konsolu PNM
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15270003006000
15270004506000
15270006006000
15270009006000
15270012006000

15270003015000
15270004515000
15270006015000
15270009015000
15270012015000

15270003027000
15270004527000
15270006027000
15270009027000
15270012027000

30/60 Panel (plywood dahil)
45/60 Panel (plywood dahil)
60/60 Panel (plywood dahil)
90/60 Panel (plywood dahil)
120/60 Panel (plywood dahil)

30/150 Panel (plywood dahil)
45/150 Panel (plywood dahil)
60/150 Panel (plywood dahil)
90/150 Panel (plywood dahil)
120/150 Panel (plywood dahil)

30/270 Panel (plywood dahil)
45/270 Panel (plywood dahil)
60/270 Panel (plywood dahil)
90/270 Panel (plywood dahil)
120/270 Panel (plywood dahil)

17,2 kg
22,0 kg
26,9 kg
36,5 kg
46,2 kg

40,1 kg
49,8 kg
59,5 kg
78,9 kg
98,3 kg

   70,6 kg
   86,8 kg
103,0 kg
135,4 kg
167,8 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15270003030000
15270004530000
15270006030000
15270009030000
15270012030000

15270003033000
15270004533000
15270006033000
15270009033000
15270012033000

30/300 Panel (plywood dahil)
45/300 Panel (plywood dahil)
60/300 Panel (plywood dahil)
90/300 Panel (plywood dahil)
120/300 Panel (plywood dahil)

30/330 Panel (plywood dahil)
45/330 Panel (plywood dahil)
60/330 Panel (plywood dahil)
90/330 Panel (plywood dahil)
120/330 Panel (plywood dahil)

   78,3 kg
   96,1 kg
113,9 kg
149,6 kg
185,2 kg

  85,9 kg
105,4 kg
124,8 kg
163,7 kg
202,6 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15270024027000
15270024030000
15270024033000

15270200025000E

15270200020000E

15270200012000E

Panemax 240/270 Panel (plywood dahil)
Panemax 240/300 Panel (plywood dahil)
Panemax 240/330 Panel (plywood dahil)

Panemax Ayarlı Kilit VD

Panemax Bağlantı Kilidi KM

PNM Vinç Kulbu

392,5 kg
417,4 kg
457,1 kg

7,0 kg

2,9 kg

9,0 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15271009006000
15271012006000

15271009015000
15271012015000

15271009027000
15271009030000
15271009033000
15271012027000
15271012030000
15271012033000

90/60 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
120/60 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)

90/150 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
120/150 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)

90/270 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
90/300 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
90/330 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
120/270 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
120/300 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
120/330 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)

36,5 kg
48,5 kg

78,9 kg
107,6 kg

135,4 kg
149,6 kg
163,7 kg
186,3 kg
206,0 kg
225,7 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15270113030060
15270113030150
15270113030270
15270113030300
15270113030330

15270150000060
15270150000150
15270150000270
15270150000300
15270150000330

30/30/60 Mafsallı İç Köşe Panosu
30/30/150 Mafsallı İç Köşe Panosu
30/30/270 Mafsallı İç Köşe Panosu
30/30/300 Mafsallı İç Köşe Panosu
30/30/330 Mafsallı İç Köşe Panosu

30/30/60 Mafsallı Dış Köşe Panosu
30/30/150 Mafsallı Dış Köşe Panosu
30/30/270 Mafsallı Dış Köşe Panosu
30/30/300 Mafsallı Dış Köşe Panosu
30/30/330 Mafsallı Dış Köşe Panosu

  24,5 kg
  64,1 kg
113,1 kg
125,4 kg
137,7 kg

10,5 kg
26,3 kg
47,3 kg
52,5 kg
57,8 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15270103030060
15270103030150
15270103030270
15270103030300
15270103030330

15270140000060
15270140000150
15270140000270
15270140000300
15270140000330

30/30/60 İç Köşe Panosu
30/30/150 İç Köşe Panosu
30/30/270 İç Köşe Panosu
30/30/300 İç Köşe Panosu
30/30/330 İç Köşe Panosu

Dış Köşe Panosu 60
Dış Köşe Panosu 150
Dış Köşe Panosu 270
Dış Köşe Panosu 300
Dış Köşe Panosu 330

  26,1 kg
  54,5 kg
  92,6 kg
102,1 kg
111,5 kg

 11,9 kg
29,9 kg
53,7 kg
59,7 kg
65,7 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15266204080000

15270200030000E

15266119040000E

15270200010000

15211010050000E

15211010058000E

15270200015000

Pano Kuşağı 40x80 PNX-PNM

Köşe Çektirme Parçası PNM 
(ankraj somunu hariç)

Pano Kuşak Bağlama Parçası PNX-PNM
(ankraj somunu hariç)

Panemax Köşe Bağlantı Mili

Ankraj Somunu

Pullu Ankraj Somunu 14x14

Çalışma Konsolu PNM

9,6 kg/m

2,0 kg

0,8 kg

0,6 kg

0,6 kg

1,4 kg

10,0 kg

15300581871000S Ankraj Mili 15 DWG (100 cm) 1,5 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15275073300000
15275074500000
15275075500000
15275076500000

15275063300000
15275064500000
15275065500000
15275066500000

15270200013500

Çift Kollu Payanda PNM 330
Çift Kollu Payanda PNM 450
Çift Kollu Payanda PNM 550
Çift Kollu Payanda PNM 650

Tek Kollu Payanda PNM 330
Tek Kollu Payanda PNM 450
Tek Kollu Payanda PNM 550
Tek Kollu Payanda PNM 650

Payanda Kafası PNM

39,2 kg
42,8 kg
62,2 kg
74,2 kg

24,2 kg
27,7 kg
45,2 kg
51,7 kg

3,9 kg
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Sistem özellikleri :

• Sistemin tüm parçaları elle taşınabilecek ağırlıktadır.
• 60 kN/m² beton basıncına göre dizayn edilmiştir.
• Ön montaj gerektirmez, malzeme şantiyeye geldiği andan itibaren kullanıma hazırdır.
• Panel çerçevesini oluşturan “özel profiller”, panellere mukavemet katmakta ve panellerin uzun ömürlü olmasını 
sağlamaktadır.
• Özel çerçeve profili ve özel kilitleme sistemi panellerin her hangi bir noktada birleştirilmesine olanak tanır, çerçeve 
üzerindeki deliklerin birbirini karşılaması ihtiyacını ortadan kaldırır.
• Panel birleşimleri için az sayıda kilit yeterli olmaktadır. Bu da kalıp kurum ve söküm işçilik sürelerini kısaltmaktadır.
• Çerçeve profilinin üzerindeki yuva plywoodun oturması için bir yüzey oluşturmaktadır. Böylelikle profil plywoodu 
çepeçevre sararak plywoodun kenarlarını darbelerden korumakta ve su almasını engellemektedir.

PANEX sistemi vinç kullanılan veya kullanılmayan şantiyeler için ideal bir panel sistemidir. Tüm parçaları bir veya iki kişi 
tarafından rahatlıkla taşınabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu sayede sistem kolaylıkla elle taşınabilir veya panellerin vinç 
ile taşınması istendiğinde, bir kaç panelin birleştirilmesi ile rijit büyük bir panel elde edilir. Projedeki perde-kolonların 
sürekli tekrarlanması veya geometrilerinin sürekli değişmesi PANEX sistemi için problem yaratmamaktadır. 
Her iki durum için de bu sistem ile kurumu kolay, pratik çözümler üretilir.

“PANEX” 
çelik çerçeveli elle taşınan panel kalıp



PANEX

189

Ankraj mili ve somunuPanex panel

Panex dış köşe 
parçası

Panex çerçeve profili Panex
çok amaçlı panel

Panex iç köşe
panosu

Beton basıncı ankraj milleri ve
somunları vasıtasıyla karşılanır.

Özel çerçeve profili 
ve plywood yüzeyi ile
sistemin ana elemanıdır.

Dış köşe çözümlerinde 
alternatiflerden biri de
PANEX dış köşe parçası 
kullanılmasıdır.

Panel çerçevesini oluşturan profiller, 
panellere mukavemet katmakta ve 
panellerin uzun ömürlü olmasını 
sağlamaktadır.

Çok delikli özel büküm takviyeleri ile 
sistemin çok amaçlı olarak 
kullanılmasını sağlar.

Köşelerde iç tarafta iç köşe 
panosu kullanılır. 90° veya
farklı açılardaki iç köşeler, 
yüzeyi saç kaplı iç köşe 
panoları ile çözülür.

PANEX şantiyedeki en büyük yardımcınızdır.
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Panex panel

Panex çok amaçlı panel

Paneller; 120 cm, 150 cm, 180 cm, 270 cm ve 300 cm olmak üzere 5 değişik boyda 
üretilmektedir. Panel genişlikleri ise 30 cm, 45 cm, 60 cm, 75 cm ve 90 cm olmaktadır. 
Panel çerçevesini oluşturan profil plywoodun oturması için bir yüzeye ve kilitlerin 
her noktada sıkmasını sağlaması için bir kanala sahiptir. 

Standart panellerden farkı, çok  delikli özel büküm takviyeleridir.  
Panel yüzeyinde bu takviyelerin olduğu yerlerde 5 cm ara ile delikler açılabilir. 

Bu delikler Panex sisteminin ayarlanabilir kolon kalıbı olarak kullanılmasını sağlar.  
Aynı zamanda alınlarda ve köşelerde pratik çözümler sunar. Çok amaçlı paneller de 

120 cm,  150 cm, 180 cm, 270 cm ve 300 cm olmak üzere 5 değişik boyda
üretilmektedir. Panel genişlikleri ise 45 cm, 75 cm ve 90 cm olarak dizayn edilmiştir. 

75x120

75x300 ÇAP

75x180 

75x180 ÇAP

75x270 

75x150 ÇAP

75x300 

75x120 ÇAP

75x150 

75x270 ÇAP



PANEX

191

Panex bağlantı kilidi

Panex ayarlı kilit VD

Panex bağlantı kilidi ile paneller birbirlerine kolaylıkla birleştirilir. Sadece tek bir vuruş ile rigit bir bağlantı elde edilir. 
Bağlantı kilitleri çerçeve profillerindeki deliklerden bağımsız olarak her hangi bir noktadan iki paneli kavrar ve 
birbirine çektirir. 

Ayarlanabilir kilit VD ile iki panel arasına maximum 15 cm kalınlığında ahşap koymak 
mümkün olmaktadır. Böylece standart ölçü panellerle istenen tüm ölçüler elde edilmektedir.

max. 
15 cm

• Bir çekiç darbesiyle iki panoyu birbirine çeker.
• Kenar profili üzerindeki deliklerden bağımsız çalışır.
• Az sayıda kilit ile sağlam bir bağlantı oluşturulur.
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Panex vinç kulbu

Çalışma 
konsolu PNX

Payanda
Kafası PNX

Vinç kulbu 
PNX

Çift Kollu 
Payanda PNX

Birkaç panelin birleştirilmesi ile oluşturulan büyük bir panel,
Panex vinç kulbu ile tek seferde taşınabilir. Her bir vinç kulbunun 
kaldırabileceği ağırlık kapasitesi 500 kg.dır.

Panex vinç kulbu
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Vinçsiz kullanılabilme imkanı 
Yatay taşımada büyük kolaylık

Temel
kalıplarında

Villa 
ve konut 
projelerinde

Büyük alana yayılmış olan 
istinat perdelerinde



Perde-Kolon Sistemleri

194

Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15266013012000
15266014512000
15266016012000
15266017512000
15266019012000

15266013015000
15266014515000
15266016015000
15266017515000
15266019015000

15266014612000
15266014615000
15266014618000
15266014627000
15266014630000 
15266017612000
15266017615000
15266017618000
15266017627000
15266017630000 
15266019112000
15266019115000
15266019118000
15266019127000
15266019130000

30/120 Panel (plywood dahil)
45/120 Panel (plywood dahil)
60/120 Panel (plywood dahil)
75/120 Panel (plywood dahil)
90/120 Panel (plywood dahil)

30/150 Panel (plywood dahil)
45/150 Panel (plywood dahil)
60/150 Panel (plywood dahil)
75/150 Panel (plywood dahil)
90/150 Panel (plywood dahil)

45/120 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
45/150 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
45/180 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
45/270 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
45/300 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil) 
75/120 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
75/150 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
75/180 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
75/270 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
75/300 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil) 
90/120 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
90/150 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
90/180 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
90/270 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)
90/300 Çok Amaçlı Panel (ply. dahil)

20,7 kg
25,4 kg
30,2 kg
35,0 kg
39,8 kg

25,1 kg
31,0 kg
36,8 kg
42,7 kg
48,5 kg

  32,5 kg
  41,4 kg
  48,3 kg
  69,9 kg
  78,0 kg
  43,8 kg
  51,4 kg
  60,8 kg
  87,0 kg
  95,5 kg
  44,9 kg
  60,9 kg
  67,1 kg
  98,4 kg
110,5 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15266013030000
15266014530000
15266016030000
15266017530000
15266019030000

15266019018000

30/300 Panel (plywood dahil)
45/300 Panel (plywood dahil)
60/300 Panel (plywood dahil)
75/300 Panel (plywood dahil)
90/300 Panel (plywood dahil)

90/180 Panel (plywood dahil)

47,4 kg
58,6 kg
69,9 kg
81,1 kg
92,3 kg

57,0 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15266019027000

15266030120000
15266030150000
15266030180000
15266030170000
15266030300000

90/270 Panel (plywood dahil)

Dış Köşe Panosu 120
Dış Köşe Panosu 150
Dış Köşe Panosu 180
Dış Köşe Panosu 270
Dış Köşe Panosu 300

83,2 kg

11,0 kg
13,8 kg
16,6 kg
24,8 kg
27,6 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15266021120000
15266021150000
15266021180000
15266021270000
15266021300000

15266031120000
15266031150000
15266031180000
15266031270000
15266031300000

20/20/120 Mafsallı İç Köşe Panosu
20/20/150 Mafsallı İç Köşe Panosu
20/20/180 Mafsallı İç Köşe Panosu
20/20/270 Mafsallı İç Köşe Panosu
20/20/300 Mafsallı İç Köşe Panosu

Mafsallı Dış Köşe Panosu 120
Mafsallı Dış Köşe Panosu 150
Mafsallı Dış Köşe Panosu 180
Mafsallı Dış Köşe Panosu 270
Mafsallı Dış Köşe Panosu 300

28,0 kg
35,0 kg
41,9 kg
62,9 kg
69,9 kg

11,0 kg
13,8 kg
16,6 kg
24,8 kg
27,6 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15266020201200
15266020201500
15266020201800
15266020202700
15266020203000

15266040050000

15266040030000E

15300581871000S

15211010050000E

15266040025000E

20/20/120 İç Köşe Panosu
20/20/150 İç Köşe Panosu
20/20/180 İç Köşe Panosu
20/20/270 İç Köşe Panosu
20/20/300 İç Köşe Panosu

Payanda Kafası PNX

Panex Köşe Bağlantı Mili
(ankraj somunu hariç)

Ankraj Mili 15 DWG (100 cm)

Ankraj Somunu

Panex Bağlantı Kilidi KM

23,8 kg
29,9 kg
36,1 kg
52,3 kg
57,3 kg

1,7 kg

0,5 kg

1,5 kg/m

0,6 kg

1,5 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15266040020000E

15266040010000

15266040040000E

15266053300000
15266054500000
15266055500000
15266056500000

Panex Ayarlı Kilit VD

Çalışma Konsolu PNX

Panex Vinç Kulbu

Çift Kollu Payanda PNX 330
Çift Kollu Payanda PNX 450
Çift Kollu Payanda PNX 550
Çift Kollu Payanda PNX 650

4,0 kg

10,0 kg

 7,5 kg

34,8 kg
38,4 kg
57,8 kg
69,8 kg
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Sistem özellikleri :

• Elle taşınabilen panolardan oluşmaktadır.
• Özellikle değişken şekiller için hızlı ve ekonomik 
çözümler üretir.
• ster temel kalıbı, ister yüksek bir perde kalıbı olsun aynı 
elemanlar ile oluşturulur.
• Şantiyeye geldiği andan itibaren kullanıma hazırdır.
• 40 kN/m² beton basıncına göre dizayn edilmiştir.
• Kolay kurulur.

FORMEX sistemi vinç kullanılmayan şantiyeler 
için ideal bir hafif pano sistemidir. Bir kişi tara-
fından rahatlıkla taşınabilecek şekilde 
tasarlanmıştır.

“FORMEX” 
hafif pano perde kolon kalıpları
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Ara tava Hafif pano

Dış köşe parçası

Dairesel sac pano

Ankraj mili
ve somunu

İç köşe panosu

İki pano arasının 5 cm ile 20 cm 
arasında açılmasını sağlar.

Çelik çerçeveli, plywood yüzeyli hafif 
pano, FORMEX SİSTEMİ’nin ana 
elemanıdır.

Köşelerde dış tarafta dış köşe 
parçası kullanılır. Bu parça ile 
dış köşelerde rijit birleşimler 
elde edilir.

Yüzeyi saç kaplı dairesel
panolar projeye özel, istenen
çap ve boylarda üretilmektedir.

Beton basıncı ankraj 
milleri ve somunları 

vasıtasıyla karşılanır.

Köşelerde iç tarafta iç 
köşe panosu kullanılır. 
90° veya farklı açılara 
sahip iç köşeler, yüzeyi 
saç kaplı iç köşe panoları 
ile çözülür.

FORMEX her problemi çözer.



Perde-Kolon Sistemleri

202

Hafif pano

Vinç kulbu HP

Çalışma konsolu HP

Pano genişlikleri 20 cm’den başlayarak         
5 cm ara ile 60 cm’ye kadar değişirken, 
pano boyları 50 cm’den başlayarak 25 cm 
ara ile 250 cm’ye kadar değişmektedir.

Formex sisteminde panolar vinçle 
“Vinç Kulbu HP” sayesinde taşınabilir.

İşçilerin kalıp üzerinde rahat
ve güvenli çalışmasını sağlar.

Hafif panolar üst üste dikey doğrultuda birleştirilebildiği gibi yatay doğrultuda da birleştirilebilinir. Bu özellik istenen perde 
yüksekliğinin elde edilmesinde çok önemli rol oynamaktadır.
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Bağlantı klipsi

Pano kuşağı

Gönye kulbu

Panolar birbirlerine bağlantı klipsi ile birleştirilir.

• Tek bir vuruş ile rijit bağlantı
• Sphero döküm
• Üç noktadan kavrama

Pano kuşağı kullanılması durumunda kullanılan ankraj mili sayısı azalacaktır.
Böylece ;
• Ankraj işçiliğinden tasarruf sağlanır.
• Perdede çıkan deliklerin sayısı azalır.
• Pano kuşağı, kalıbı ipine alacağı için gönye kulbu kullanılmasına gerek kalmaz.

Gönye kulbu panoları ipine alır.

Beton basıncı her pano birleşimine atılan ankraj milleri vasıtasıyla karşılanır.

hem klips, hem kuşak



Perde-Kolon Sistemleri

204

Kuşağın panoya sabitlenmesi
Kuşağın panoya sabitlenmesi “gerekirse” pano kuşak 
birleştirme parçası kullanılmalıdır.

FORMEX sistemi, vinç kullanılmayan, yataya yayılmış
projeler için, örneğin villa projeleri için ideal bir sistemdir.

Eğer kolonun bir yüzeyi birden fazla panodan oluşuyorsa veya beton basıncı 
40 kN/m² ’nin üzerinde ise kolon kalıbı kuşaklarla desteklenmelidir.

FORMEX sistemi ile hem perde kalıpları, hem de kolon kalıpları aynı elemanlar 
kullanılarak oluşturulur.
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15201013510000
15201013512500
15201013515000
15201013520000
15201014010000
15201014012500
15201014015000
15201014020000
15201015010000
15201015012500
15201015015000
15201015020000
15201016010000
15201016012500
15201016015000
15201016020000

15201090000000

15201130010000

15201130250000E

Hafif Pano 35/100 (ply. hariç)
Hafif Pano 35/125 (plywood hariç)
Hafif Pano 35/150 (plywood hariç)
Hafif Pano 35/200 (plywood hariç)
Hafif Pano 40/100 (plywood hariç)
Hafif Pano 40/125 (plywood hariç)
Hafif Pano 40/150 (plywood hariç)
Hafif Pano 40/200 (plywood hariç)
Hafif Pano 50/100 (plywood hariç)
Hafif Pano 50/125 (plywood hariç)
Hafif Pano 50/150 (plywood hariç)
Hafif Pano 50/200 (plywood hariç)
Hafif Pano 60/100 (plywood hariç)
Hafif Pano 60/125 (plywood hariç)
Hafif Pano 60/150 (plywood hariç)
Hafif Pano 60/200 (plywood hariç)

Dış Köşe Parçası HP

Çalışma Konsolu HP

Bağlantı Klipsi

13,8 kg
16,4 kg
18,7 kg
24,5 kg
14,8 kg
17,4 kg
19,9 kg
26.1 kg
16,7 kg
19,6 kg
22,3 kg
29,2 kg
18,6 kg
21,7 kg
24,7 kg
32,4 kg

6,5 kg/m

10,0 kg

0,6 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15201102020000
15201102525000
15201103030000
15201104040000

15201130050000

15201110000000

15201070000000
15201080000000

15201130200000

İç Köşe Panosu HP 20x20
İç Köşe Panosu HP 25x25
İç Köşe Panosu HP 30x30
İç Köşe Panosu HP 40x40

Vinç Kulbu HP

Ara Tava HP

Pano Kuşağı 40x60 HP
Pano Kuşağı 40x80 HP

Gönye Kulbu

18,0 kg/m
20,0 kg/m
22,8 kg/m
38,0 kg/m

6,5 kg

11,0 kg/m

8,0 kg/m
9,6 kg/m

1,2 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15201020202500
15201020202750
15201020252500
15201020252750
15201020302500
15201020302750

15201033000000
15201034000000
15201035000000
15201036000000

15201120250000
15201120300000
15201120350000
15201120500000
15201120600000

15201130100000

Alın Panosu 20/250 (plywood hariç)
Alın Panosu 20/275 (plywood hariç)
Alın Panosu 25/250 (plywood hariç)
Alın Panosu 25/275 (plywood hariç)
Alın Panosu 30/250 (plywood hariç)
Alın Panosu 30/275 (plywood hariç)

Tek Kollu Payanda HP 300
Tek Kollu Payanda HP 400
Tek Kollu Payanda HP 500
Tek Kollu Payanda HP 600

Pano Uzatma Parçası HP 25 (H:15 cm)
Pano Uzatma Parçası HP 30 (H:15 cm)
Pano Uzatma Parçası HP 35 (H:15 cm)
Pano Uzatma Parçası HP 50 (H:15 cm)
Pano Uzatma Parçası HP 60 (H:15 cm)

Pano Kuşak Bağlama Parçası
(ankraj somunu hariç)

38,8 kg
41,4 kg
40,8 kg
43,0 kg
41,9 kg
44,6 kg

21,7 kg
25,2 kg
42,7 kg
49,2 kg

2,0 kg
2,4 kg
2,8 kg
4,0 kg
4,8 kg

3,5 kg



Perde-Kolon Sistemleri

208

Sistem özellikleri :

• ADP ayarlı perde kalıpları, ayar milleri sayesinde farklı çaplardaki perdelere kolaylıkla uyum sağlar.
• Farklı perdeler için farklı montajlara gerek yoktur.
• Her dökümde aynı ankraj delik yerleri kullanılır. Plywood üzerine farklı farklı delik delinmesine gerek yoktur.
• Pano kenarlarına monte edilen dış köşeler, özel profillerden imal edilmektedir.
• Özel dış köşe profili ve özel kilitleme sistemi panoların her hangi bir noktada birleştirilmesine olanak tanır, dış köşeler 
üzerindeki deliklerin birbirini karşılaması ihtiyacını ortadan kaldırır.
• Pano birleşimleri için az sayıda kilit yeterli olmaktadır. Bu da kalıp kurum ve söküm işçilik sürelerini kısaltmaktadır. 
• Arıtma tesisi, havuz gibi su sızdırmazlığı istenen yapılarda AD kuşağı kullanılarak az sayıda ankraj mili ile çözüm üretilir. 
• Su sızdırmazlığının gerekli olmadığı yapılarda AD kuşağı kullanılmaksızın çözüm üretilerek sisteme ekonomi getirilir.

Değişen çaplarda dairesel perdelerin bulunduğu projeler için ADP SİSTEMİ ekonomik ve hızlı çözümler üretir. İşin başında 
oluşturulan iç ve dış panolar, tüm farklı çaplardaki perdelere kolaylıkla ayarlanır. Böylelikle her perde için ayrı ayrı 
demontaj-montaj işçiliği gerekmez. Dairesel perdelerin çapları değiştikçe ayar milleri vasıtasıyla kalıp ölçüye getirilir. 
Perde çapı ve kalınlığına göre ahşap ara parça kalınlığı ve yeri tespit edilir. Ahşap ara parçasının kalınlığının değişmesi ve 
iç veya dış panoların arasına konması sayesinde panolar her seferinde tam karşılıklı olarak yerleştirilecek, plywood 
üzerinde açılan ankraj deliklerinin yerleri değişmeyecektir. Böylece plywood üzerinde çok fazla sayıda delik delinmesine 
gerek kalmayacak ve perde betonunun yüzey kalitesi artacaktır.

“ADP” 
ayarlı dairesel perde kalıbı

tek bir kalıp ile değişken çaplar
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Ayar mili

AD kiriş destek sacı

AD kuşağı

AD dış köşe parçası

İç ve dış perde kalıbını istenen çapa göre ayarlar.

İki ahşap kirişi birbirine rijit şekilde bağlar 
ve üzerindeki muhtelif delikler ile AD kuşağı 
ve ayar milleri için bağlantı noktası oluşturur.

İki AD kiriş destek saçı arasında köprü oluşturur 
ve ankraj mili atılmasını sağlar.

Panoların kenarına monte edilir. 
İki panonun birbirine bağlanmasını sağlar.

Ahşap Ara Parça

Ahşap Ara Parça

Alın detayı

Ahşap ara parçası

Çektirme mili ve pano kuşağı ile 
alınları kapatmak mümkündür.

Dairesel perdenin iç yarı 
çapı ve perde kalınlığı grafik 
üzerinde işaretlenerek 
panoların arasına konacak 
olan ahşap ara parça 
kalınlığı ve yeri bulunur.
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AD-K
Payanda Kafası
Birleşim Detayı
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15202121233000
15202121245000
15202121255000
15202121265000

15202100560000

15202100502000

Çift Kollu Payanda AD-K 330 - 2K
Çift Kollu Payanda AD-K 450 - 3K
Çift Kollu Payanda AD-K 550 - 4K
Çift Kollu Payanda AD-K 650 - 5K

Çalışma Konsolu GYP-I

Vinç Kulbu GYP 36,5

33,0 kg
36,6 kg
56,0 kg
68,0 kg

9,0 kg

3,8 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15202120010000

15202120021000
15202120026000

15202120160000E
15202120135000E
15202120125000E

15266040025000E

15266040020000E

AD Kuşağı 70
(perde pimi hariç)

AD Kiriş Destek Sacı 44
AD Kiriş Destek Sacı 36

Ayar Mili 60
Ayar Mili 35
Ayar Mili 25

Panex Bağlantı Kilidi

Panex Ayarlı Kilit VD

19,0 kg

15,7 kg
13,1 kg

4,5 kg
3,5 kg
3,0 kg

1,5 kg

4,0 kg

15211010050000E Ankraj Somunu 0,6 kg

15202100780000 Çektirme Mili D20 2,1 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15270200020000E

15202120078000

15211010260000E

15270200025000E

Panemax Bağlantı Kilidi

Payanda kafası AD-K

Perde Pimi PS

Panemax Ayarlı Kilit VD

2,9 kg

0,8 kg

0,3 kg

7,0  kg

15203090110000E Kopilya 0,1 kg

15202120032000
15202120033000
15202120042000
15202120043000

AD Dış Köşe Parçası (sağ) PNX
AD Dış Köşe Parçası (sol) PNX
AD Dış Köşe Parçası (sağ) PNM
AD Dış Köşe Parçası (sol) PNM

5,8 kg/m
5,8 kg/m
9,5 kg/m
9,5 kg/m
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Sistem özellikleri :

• Farklı çap ve boylarda üretilebilmektedir.
• Kenar profili ve kilit sistemi sayesinde kurum ve sökümü hızlıdır.
• Ön montaj gerektirmez. Şantiyeye geldiği andan itibaren kullanıma hazırdır.
• Diğer İntek sistemleri ile uyumludur.

SCS dairesel kolon kalıpları, iki adet “yarım daire” panonun birleştirilmesi ile oluşturulur. Bu panolar “dairesel kolon 
panosu” olarak adlandırılır. Yarım daire panoların yüzeyleri, dairesel kolonun çapına uygun olarak bükülmüş olan çelik 
levhalar ile kaplıdır. Betona şekil veren, bu çelik levhalardır. Yarım daire panolar, “yüzey sacı” olarak adlandırılan bu 
çelik levhaların arkasına monte edilen çelik “ara takviyelerin” ve kenarlarına monte edilen “kenar profillerin” birbirlerine 
kaynatılması ile oluşturulur. İki adet yarım daire pano, kenar profillerin üzerine atılan kilitler vasıtası ile birbirleri ile 
birleştirilir ve dairesel kolon kalıbı oluşturulur.

SCS dairesel kolon kalıpları, iki yarım daire panonun birbiri ile birleşimini sağlayan “kenar profillerin” tipine göre PNM, 
PNX ve FMX olmak üzere üç farklı sınıfa ayrılmaktadır.

“SCS” 
dairesel kolon kalıbı
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Dairesel kolon kalıbı SCS - PNM
Kenar profili olarak “Panemax profilleri” kullanılır.
Yarım daire panolar birbirlerine “panemax bağlantı kilitleri” 
ve “ankraj milleri” ile birleştirilir.
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Dairesel kolon kalıbı SCS - PNX
Kenar profili olarak “Panex profilleri” kullanılır.Yarım daire panolar 
birbirlerine “panex bağlantı kilitleri” ve “panex köşe bağlantı milleri” 
ile birleştirilir.

Yükseklik ve çapların küçük olduğu durumlar için uygundur. Bu gibi 
durumlarda yarım daire panoların ağırlığı, el ile taşımaya olanak tanır.
SCS – PNM sistemine göre daha ekonomiktir.

Dairesel kolon kalıbı SCS - FMX
Kenar profili olarak “Formex profilleri” (4 mm sac) kullanılır. Yarım 
daire panolar birbirlerine “formex bağlantı klipsleri” ile birleştirilir.

Bu sistemde, her iki yarım daire 
panonun üzerine kuşaklar
kaynatılır. Bu kuşaklar, karşılıklı 
olarak ankraj mili ve somunlar ile 
birbirine bağlanarak, iki yarım daire 
panoyu birbirinden ayırmaya 
çalışan beton basıncını karşılarlar.
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15205015030100
15205015035100
15205015040100
15205015045100
15205015050100
15205015055100
15205015060100
15205015065100
15205015070100
15205015075100
15205015080100
1520501508500

15205015090100
15205015095100

152050150100100

15205073300000E
15205074500000E
15205075500000E
15205076500000E

15270200020000E

Dairesel Kolon Panosu D30  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D35  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D40  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D45  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D50  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D55  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D60  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D65  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D70  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D75  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D80  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D85  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D90  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D95  1/2 100 PNM
Dairesel Kolon Panosu D100  1/2 100 PNM

Çift Kollu Payanda DKK 330
Çift Kollu Payanda DKK 450
Çift Kollu Payanda DKK 550
Çift Kollu Payanda DKK 650

Panemax Bağlantı Kilidi km

42,6 kg/m
45,8 kg/m
49,1 kg/m
52,3 kg/m
55,6 kg/m
58,8 kg/m
62,0 kg/m
65,3 kg/m
68,5 kg/m
71,8 kg/m
75,0 kg/m
78,2 kg/m
81,5 kg/m
84,7 kg/m
93,7 kg/m

31,4 kg
35,0 kg
54,4 kg
66,4 kg

2,0 kg



Perde-Kolon Sistemleri

218

Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15205013030100
15205013040100
15205013050100
15205013060100
15205013070100
15205013080100

15266040030000

15205014000100

15266040025000E

Dairesel Kolon Panosu D30 1/2 PNX
Dairesel Kolon Panosu D40 1/2 PNX
Dairesel Kolon Panosu D50 1/2 PNX
Dairesel Kolon Panosu D60 1/2 PNX
Dairesel Kolon Panosu D70 1/2 PNX
Dairesel Kolon Panosu D80 1/2 PNX

Panex Köşe Bağlantı Mili
(ankraj somunu hariç)

Çalışma Konsolu DKK

Panex Bağlantı Kilidi KM

26,0 kg/m
32,0 kg/m
37,0 kg/m
42,5 kg/m
50,5 kg/m
61,5 kg/m

0,5 kg

9,0 kg

1,5 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15205012030100
15205012035100
15205012040100
15205012045100
15205012050100
15205012055100
15205012060100
15205012065100
15205012070100
15205012075100
15205012080100

15205016030095
15205016030105
15205016030110
15205016030120
15205016030130
15205016030135
15205016030145
15205016030155
15205016030165
15205016030175
15205016030180

15211010050000E

15300581871000S

Dairesel Kolon Panosu D30 1/2 100
Dairesel Kolon Panosu D35 1/2 100
Dairesel Kolon Panosu D40 1/2 100
Dairesel Kolon Panosu D45 1/2 100
Dairesel Kolon Panosu D50 1/2 100
Dairesel Kolon Panosu D55 1/2 100
Dairesel Kolon Panosu D60 1/2 100
Dairesel Kolon Panosu D65 1/2 100
Dairesel Kolon Panosu D70 1/2 100
Dairesel Kolon Panosu D75 1/2 100
Dairesel Kolon Panosu D80 1/2 100

Dairesel Kolon Kuşağı NPU80 D30 1/2
Dairesel Kolon Kuşağı NPU80 D35 1/2
Dairesel Kolon Kuşağı NPU80 D40 1/2
Dairesel Kolon Kuşağı NPU80 D45 1/2
Dairesel Kolon Kuşağı NPU80 D50 1/2
Dairesel Kolon Kuşağı NPU80 D55 1/2
Dairesel Kolon Kuşağı NPU80 D60 1/2
Dairesel Kolon Kuşağı NPU80 D65 1/2
Dairesel Kolon Kuşağı NPU80 D70 1/2
Dairesel Kolon Kuşağı NPU80 D75 1/2
Dairesel Kolon Kuşağı NPU80 D80 1/2

Ankraj Somunu

Ankraj Mili 15 DWG (100 cm)

24,0 kg
27,5 kg
32,0 kg
35,0 kg
37,5 kg
42,5 kg
46,5 kg
51,0 kg
55,0 kg
58,5 kg
63,0 kg

17,1 kg
18,9 kg
19,8 kg
21,6 kg
23,4 kg
24,3 kg
26,1 kg
27,9 kg
29,7 kg
31,5 kg
32,4 kg

0,6 kg

1,5 kg/m

15201130250000E Bağlantı Klipsi 0,6 kg
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TIRMANMA 
SİSTEMLERİ
“150A/200A/150B” tırmanma konsolları

“SPL 120/140/160” şaft platformu
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Tırmanma konsolları, tırmanma askıları vasıtasıyla betona sabitlenir ve 
konsollar üzerinde platform oluşturulur. Böylelikle hem perde kalıbının 
oturacağı bir yüzey elde edilmiş olur, hem de işçiler için 
güvenli bir çalışma alanı yaratılır.

Sistem özellikleri :

• Çok az sayıda ve standart parça
• Her türlü projeye adaptasyon
• Hızlı ve emniyetli askı sistemi
• Büyük platformlar

“150A / 200A / 150B” 
tırmanma sistemleri

Tırmanma konsolu 150A / 200A

Tırmanma konsolu 150B

Tırmanma konsolu 150A (200A) tırmanma askısı vasıtasıyla betona güvenli olarak sabitlenir. İki veya daha fazla konsol 
birbirine boru ve kelepçe ile bağlanır. Konsolların üzerine ahşaplar monte edilerek stabil bir platform oluşturulur. 
150A (200A) tırmanma konsolları perde kalıbı ile beraber veya ayrı ayrı taşınabilir.

Makas payanda ve makas payanda dikey kuşağı, perde kalıbı ile tırmanma konsolunun birlikte taşınmasına olanak sağlar. 
Ayrıca kalıbın tırmanma konsolu üzerinde beton yüzeyinden 60 cm geriye açılmasını sağlayarak demir bağlanmasına ve 
kalıp yüzeyinin temizlenmesine, yağlanmasına olanak tanır.
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Kalıcı ankraj
donatıya sabitlenir.

Kalıcı ankraja monte edilmiş olan yer 
tutucu, ankraj mili ve ankraj somunu 
ile kalıba sabitlenir. Böylece beton 

dökülürken, kalıcı ankrajın yerinden 
oynaması engellenmiş olur.

Beton döküldükten sonra geri 
çıkarılabilmesi için plastik kılıf ile 
korunan yer tutucu, kalıcı ankraja 

monte edilir.

Beton dökülüp kalıp söküldükten sonra 
üçgen anahtar yardımı ile yer tutucu sökülür.

Yer tutucunun sökülmesi ile oluşan boşluğa
tırmanma askısı monte edilir.

Ankrajlama işlemi

Tırmanma askısı

Kalıcı ankraj Plastik kılıf Yer tutucu Ankraj mili Ankraj 
somunu

Tırmanma konsolu, tırmanma askısının 
üzerine oturtulduktan sonra 
“emniyet pimi” mutlaka takılmalıdır.
Aksi taktirde tırmanma konsolu, 
istem dışı olarak tırmanma askısından 
kurtulabilir ve bu durumda 
çok tehlikeli iş kazaları oluşabilir.
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Perde betonu dökülür. Perde
kalıbı üzerine sabitlenen yer
tutucular ve kalıcı ankrajlar 
beton içerisinde kalır.

Yer tutucular sökülerek, tırmanma
askıları takılır. Tırmanma
konsollarından oluşturulan
platform tırmanma askılarına asılır.

Vinç tarafından askıya alınan
perde kalıbı, platformun
üzerine oturtulur.

1 2 3

Tırmanma konsollarının platform olarak kullanılması
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Kalıp şaküle alınır ve beton
dökülür.

Perde kalıbı, sökülerek 
platform üzerinden müsait 
bir alana taşınır. Yer tutucular
sökülür ve yerine tırmanma 
askıları monte edilir.

Tırmanma konsollarından
oluşturulan platform
vinç tarafından
askıya alınır ve üst kattaki 
tırmanma askılarına asılır.

4 5 6
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Kalıp ile tırmanma platformlarının birlikte taşınması
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150 B makas payandalı tırmanma sistemi
Bu sistemde de kalıp ile tırmanma platformu birlikte taşınmaktadır. 
Ayrıca kalıp, tırmanma platformu üzerinde 60 cm geri çekilebilmektedir.

60 cm
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Şaft platformu
Şaft platform kirişleri, asansör boşluklarında perde kalıplarının oturacağı ve işçilerin bu bölgede emniyetle çalışabileceği bir 
platform oluşturulması için dizayn edilmiştir. Şaft platform kirişlerinin uçlarına mafsallı şaft platform askıları ve üzerine tali 
kirişler ve ahşaptan oluşan platform monte edilir. Vinç yardımı ile tek seferde bir üst kata çıkarılır.
Şaft platform kirişinin uçlarına takılan mafsallı şaft platform askıları, platformun yukarı yönde hareket etmesine müsaade 
ederken, platformun aşağıya doğru hareketini engellemektedir.

Mafsallı şaft platform askısı
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“Şaft rezervasyon kutuları”, beton dökülmeden önce şaft 
iç perde kalıbının üzerine monte edilir. Böylece beton 
döküldükten sonra, “mafsallı şaft platform askılarının” 
oturması gereken yuvalar elde edilmiş olur.

Önce perde kalıbı sökülür ve platformun üzerinden  
alınarak müsait bir bölgede istiflenir.

Şaft platform askıları, 1.aşamada elde edilmiş olan  
yuvalara takılarak taşıma işlemi tamamlanır ve perde 
kalıbı tekrardan platformun üzerine alınır.

“Şaft rezervasyon kutusunu” koymanın sorun yaratacağı durumlarda 
ya da tercihe bağlı olarak “kalıcı ankraj” ve “tırmanma askılı” sistem de kullanılabilir.

Mafsallı şaft platform askısı

Tırmanma askısı

Daha sonra vinç tek bir hamle ile “şaft platformunu” 
bir üst kata çeker. “Şaft platform askıları” aşağıya doğru 
dönerek, platformun yukarıya doğru hareketine izin 
verir.

1 2

43
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15208010210000

15208010230000

15208010240000

Tırmanma Konsolu 150A

Tırmanma Konsolu 150B

Tırmanma Konsolu 200A

73,5 kg

122,0 kg

86,5 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15208060020000

15208020020000

15300581969000E

15300580579000E

15300581980000E

15390581990000

15208041600000S
15208044000000S

Asma Platform 150/330

Taşıma Plakası

Yer Tutucu 15/5

Üçgen Anahtar 15 DK

Tırmanma Askısı 15/5

Plastik Kılıf 15/5 siyah

Kalıcı Ankraj 15/16
Kalıcı Ankraj 15/40

28,5 kg

4,8 kg

0,4 kg

0,3 kg

1,0 kg

0,01 kg

1,0 kg
1,3 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15208070010000

15208073000000

15202100600000

15211010050000

15300581871000S

Makas Payanda

Makas Payanda Dikey Kuşağı NPU 100 300

Kuşak - Kuşak Bağlama Parçası
(ankraj pul ve somunu dahil)

Ankraj Somunu

Ankraj Mili 15 DWG (100 cm)

50,5 kg

77,2 kg

4,0 kg

0,6 kg

1,5 kg/m
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15209011200000
15209011400000
15209011600000

15209020010000

15209020030000E

15208010250000

15208070015000

Şaft Platform Kirişi NPU 120
Şaft Platform Kirişi NPU 140
Şaft Platform Kirişi NPU 160

Mafsallı Şaft Platform Askısı

Şaft Rezervasyon Kutusu

Tırmanma Konsolu HS

Kuşak Ayar Parçası

37,2 kg/m
39,37 kg/m
44,0 kg/m

18,0 kg

 2,2 kg

24,0 kg

6,7 kg
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TEK TARAFLI 
DESTEK

SİSTEMLERİ 
“TTD” tek taraflı starter sistemi

“TTD” tek taraflı tırmanma sistemi



Tek Taraflı Destek Sistemleri

236

Örneğin :

• Barajlarda
• İzolasyonlu perdelerde
• Yer problemi nedeni ile sadece tek tarafına kalıp konabilen perdelerde
• Ankraj mili kullanılamayacak kadar kalın perdelerde
• Kalın perdelerin alın kalıplarında
• Çok kalın döşemelerin alın kalıplarında

Bu tür uygulamalarda perde kalıbının arkasına monte edilen tek taraflı destekleme ekipmanı kalıba gelen beton basıncını 
karşılayarak yükü daha evvelden beton içerisinde bırakılan kalıcı ankrajlara iletmektedir.

Perde kalıplarında beton basıncı, karşılıklı iki kalıbı birbirine bağlayan ankraj milleri tarafından karşılanır. 
Fakat bazı durumlarda ankraj mili kullanmak mümkün olmamaktadır.

“TTD” 
tek taraflı starter sistemi

H Maksimum = 325 cm

H Maksimum = 400 cm

H Max = 450 cm

Ankraj ekleme parçası

Ankraj mili

Kalıcı ankraj
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H Maksimum = 600 cm

H Maksimum = 800 cm
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Tek taraflı tırmanma sistemi

Tırmanma dikey kuşağı TTD

Tırmanma konsolu TTD

Tırmanma ayar başlığı TTD

Asma platform TTD

Tırmanma payandası TTD 300

Beton basıncı perde kalıbının arkasına monte edilen dikey kuşak ve payanda vasıtasıyla tırmanma konsoluna iletilir ve 
tırmanma konsolu da beton içerisinde bırakılan kalıcı ankraja bu yükü aktarır. Sistem, elemanların birbirlerine bağlanmış 
olması sayesinde tek bir parça halinde taşınır.

Perde kalıbı ile tırmanma konsolu arasındaki
bağlantıyı sağlar.

Perde kalıbının oturduğu platformu oluşturur.
Yer tutucu 20 ve tırmanma civatası B7 ile
önceden dökülen betona sabitlenir. Beton
basıncı tırmanma konsolu vasıtasıyla kalıcı
ankraja iletilir. 

Dikey kuşağın tırmanma konsoluna
sabitlenmesini sağlar.

Bir evvelki döküm ile ilgili kalan işlerin
tamamlanması, tırmanma askısının
sökülebilmesi için emniyetli çalışma
olanağı sağlar.

Dikey kuşağın aktardığı beton basıncını
tırmanma konsoluna iletir. Ayrıca kalıbı
şaküle alır.

Kalıcı ankraj 20/17.5 Plastik kılıf K20

Yer tutucu 20

Tırmanma civatası B7
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Çalışma konsolu ACL

Tırmanma gezgin profili
150/200 HR

Tırmanma konsolu TTD HR

Tek taraflı tırmanma sistemi HR

Perdenin açılı yerleştirilmesi gereken 
durumlarda bile, çalışanlar için yere paralel bir 
platform oluşumunu sağlamaktadır.

60 cm

Tırmanma gezgin profili, tırmanma ayar başlığı 
ile tırmanma payandasını birbirine bağlar. 
İki elemanın birlikte konsol üzerinde ileri, geri 
hareket etmesine olanak sağlar.

Perde kalıbının oturduğu platformu oluşturur.
Yer tutucu 20 ve tırmanma civatası B7 ile
önceden dökülen betona sabitlenir. Beton
basıncı tırmanma konsolu vasıtasıyla kalıcı
ankraja iletilir.

Tek taraflı tırmanma sistemi HR, 
perde kalıbının konsol üzerinde ileri, 
geri hareket etmesine olanak tanır.
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15210040010000

15210040030000

15210040020000

Asker Payanda 450

Asker Payanda İlave Parçası 150

Asker Payanda İlave Parçası 200 

303,0 kg

209,0 kg

278,0 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15210030020000

15210030030000

YP Köşe Bağlantı Elemanı

YP Taban Bağlantı Elemanı

14,5 kg

7,5 kg

15210030010000 YP Kafa Bağlantı Elemanı 7,5 kg

15208020010000
15208020022000

Tırmanma Ayar Başlığı TTD 150
Tırmanma Ayar Başlığı TTD 200

20,8 kg
28,0 kg

15210021000000
15210021200000
15210021400000

15210051000000
15210051200000
15210051400000

YP Dikey Kuşağı NPU 100
YP Dikey Kuşağı NPU 120
YP Dikey Kuşağı NPU 140

YP Ankraj Kuşağı NPU 100
YP Ankraj Kuşağı NPU 120
YP Ankraj Kuşağı NPU 140

21,2 kg/m
27,0 kg/m
34,0 kg/m

21,2 kg/m
27,0 kg/m
32,0 kg/m
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15211010050000E

15211100800000E

15300581424000E

15300581444000E

15300581442000E

15300581443000

15300581448000E

15209030301600E

15209030653620E

Ankraj Somunu

Ankraj Pulu 10/15

Pullu Ankraj Somunu 20

Tırmanma Civatası B7

Yer Tutucu 20

Plastik Kılıf K20 Kahverengi

Üçgen Anahtar 20

Tırmanma Topuzu D16

Tırmanma Civatası M36

0,6 kg

1,0 kg

2,0 kg

0,9 kg

1,2 kg

0,03 kg

0,9 kg

5,0 kg

0,1 kg

15211010260000E

15208020300000E

15203090110000E

15202100600000

Perde Pimi PS
(kopilya hariç)

Pim D30 / 12 cm
(kopilya hariç)

Kopilya

Kuşak-Kuşak Bağlama Parçası
(ankraj pul ve somunu dahil)

0,3 kg

0,7 kg

0,1 kg

4,0 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15210011002500
15210011003000
15210011003500

15210011204000
15210011204500

15208064030000

Yük Payandası 10/250 P30
Yük Payandası 10/300 P30
Yük Payandası 10/350 P30

Yük Payandası 12/400 P30
Yük Payandası 12/450 P30

Tırmanma Payandası TTD 300 D30

48,0 kg
63,0 kg
70,0 kg

75,0 kg
80,0 kg

62,0 kg

15300581457000
15300581458000

Kalıcı Ankraj 20/17,5
Kalıcı Ankraj 20/40

0,6 kg
1,2 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15208010310000
15208010380000

15208060010000

15208061530000

Tırmanma Konsolu TTD 150
Tırmanma Konsolu TTD 200

Asma Platform TTD

Tırmanma Dikey Kuşağı TTD U120

180,0 kg
279,0 kg

49,1 kg

27,0 kg/m
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15208010350000
15208010410000

15208010450000

15208010460000

15202011000001
15202011250001
15202011500001
15202011750001
15202012000001
15202012250001
15202012500001
15202012750001
15202013000001

Tırmanma Konsolu TTD 150 HR
Tırmanma Konsolu TTD 200 HR

Tırmanma Gezgin Profili 150/200 HR

Tırmanma Cırcır Kolu

Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 100 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 125 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 150 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 175 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 200 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 225 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 250 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 275 CDL
Çelik Perde Kuşağı NPU 100 PS 300 CDL

210,0 kg
324,0 kg

27,0 kg

5,0 kg

21,2 kg
26,5 kg
31,8 kg
37,1 kg
42,4 kg
47,7 kg
53,0 kg
58,3 kg
63,6 kg

15209030602012E
15209030602016E
15209030602420E
15209030602425E
15209030602428E
15209030602430E
15209030603040E
15209030603643E

Tırmanma koniği  M20 L=160 D=40 E=60
Tırmanma koniği  M20 L=120 D=40 E=60
Tırmanma koniği  M24 L=200 D=50 E=70
Tırmanma koniği  M24 L=250 D=50 E=80
Tırmanma koniği  M24 L=280 D=50 E=80
Tırmanma koniği  M24 L=300 D=50 E=80
Tırmanma koniği  M30 L=400 D=60 E=100
Tırmanma koniği  M36 L=430 D=60 E=100

0,7
1,0
1,8
2,2
2,5
2,7
4,9
5,3
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DÖŞEME
SİSTEMLERİ

“HD 150” yük taşıyıcı iskele sistemi
“CLK” çanak iskele döşeme kalıbı

“İNTEFLEX” dikmeli sistem döşeme kalıbı

Si
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• Masa kalıp
• Kalıp iskelesi
• Merdiven kulesi

Sistemi oluşturan elemanlar birbirleri ile uyumlu ve birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. 
Bu da size HIZ, EKONOMİ ve GÜVEN unsurlarını beraberce sunar.

HD 150 döşeme kalıp sistemi “oldukça az sayıdaki”, “standart” ve “kurumu kolay” elemanları ile
“ 3 ” farklı uygulamaya olanak sağlar.

“HD 150” 
yük taşıyıcı iskele sistemi

bir sistem, üç uygulama
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Ana Çerçeve 
Ana çerçeveler, sistemin temel elemanlarıdır. 110, 150 ve 180 
cm olmak üzere üç değişik ana çerçeve boyu ile her yükseklik 
çözülebilmektedir.

Ana çerçeve HD 150/180

Ana çerçeve HD 150/150

Ana çerçeve HD 150/110

Krikolu ayak Kriko maşası

Çerçeve
Birleştirme Parçası

Ana çerçevelerin altına konur. 
Zemindeki kot farkını giderir ve 
sistemin yükseklik ayarını sağlar.

Masa kalıp uygulamalarında taşı-
ma sırasında krikolu ayağı ve kri-
kolu başlığı ana çerçeveye sabitler.

İki ana çerçevenin hızlı ve kolayca 
birleştirilmesini ve yükün bir 
çerçeveden diğerine aktarılmasını 
sağlar.

Krikolu dört yollu başlık

Gergi çubukları

Ana çerçevelerin üstüne monte 
edilir ve hassas kot ayarını yapar. 
Üzerindeki ahşap kiriş yuvaları 
ahşap kirişin tek veya çift olarak 
konmasına izin verir.

Ana çerçeveleri birbirlerine 
bağlayarak sistemin stabilitesini 
sağlar. Ana çerçeve aralarının 
istenen ölçülerde açılabilmesi için 
farklı boylarda üretilmektedir.
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Masa Kalıp Uygulaması

1. Üst Konstrüksiyon

2. Alt Konstrüksiyon

Plywood, tali taşıyıcı, ana taşıyıcı ve dört yollu başlığının birbirine birleştirilmesi ile oluşur. Ana ve tali taşıyıcı boylarına 
bağlı olarak her türlü plana ve döşeme dizaynına uyum sağlayabildiği gibi, ana taşıyıcı ve tali taşıyıcı sayılarına göre istenen 
yüklere göre dizayn edilebilir.

Ana çerçeveler, gergi çubukları, krikolu ayaklar ve krikolu başlık milleri alt konstrüksiyonu oluşturur. Farklı ana çerçeve 
kombinasyonu ile krikolu ayak ve başlıklar sayesinde istenen yükseklikler elde edilir.

Tali taşıyıcı
Plywood

Ana taşıyıcı
Karşı plaka

Dört yollu başlık

Krikolu ayar mili

Ana çerçeve

Gergi çubuğu

Krikolu ayak
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Alt ve üst konstrüksiyon “kopilyalı pim” vasıtasıyla birbirlerine birleştirilir ve oluşan masa kalıp proje sonuna kadar demonte 
edilmeden defalarca kullanılır.

Bu özellik sayesinde masa kalıpta ;
• Yıpranma çok azdır.
• İşçilik verimi çok yüksektir.

Masa kalıp sirkülasyonu, işçilik açısından analiz edildiğinde en büyük zamanın 
krikoların ayarlanması için harcandığı görülür. Kalıbın kendi ağırlığı, kriko 
somunlarının rahatça döndürülmesini zorlaştırıcı bir etki yaratır. HD 150 
“masa yürütme arabası” masaları askıya alarak yükü kendi üzerine alır ve kriko 
somunlarının rahatça döndürülmesine olanak tanır. Bu basit gibi görünen 
özellik sayesinde işçilikten çok büyük bir tasarruf sağlanır.
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Masa, alt ve üst krikolardan 10 cm kadar
aşağıya indirildikten sonra iki adet yürütme
arabası masaya her iki yönden yanaştırılır.

Masa askıya alınır ve krikolu ayaklar yukarıya 
toplanır. Artık yük yürütme arabasındadır.

Eğer masa sarkan bir kirişin altından geçmek
durumunda ise masa gerektiği kadar aşağıya indirilir.

Arabanın kriko kolu kullanılarak kancalar ana 
çerçevenin yatay borusuna kadar yükseltilir.1

3

2

4



HD 150

253

Vince bağlı bulunan taşıma çatalı, masanın ana 
taşıyıcılarına alttan temas edecek şekilde içeri 
sokulur. Masanın çatala oturması sağlandıktan 
sonra çatalın üzerinde bulunan zincirler ana 
çerçevelere sarılır. Böylece masaların sirkülasyon 
esnasında çatalın üzerinden kayması önlenir.

Masa, taşıma çatalının olduğu bölgeye doğru
hareket ettirilir.

Masa istenilen bölgeye
taşınmaya hazırdır.

6

5

7



Döşeme Sistemleri

254

Kiriş altı masası : KD Sistemi
KD sistemi sık aralıklarla tekrarlanan derin kirişlerin olduğu döşemelerde önemli avantaj sağlayan bir kiriş altı masa
sistemidir. Bu sistemde kiriş altına kurulan masalar ile döşeme altı da desteklenir. Böylece hem iskele malzemesinden, 
hem de işçilikten tasarruf sağlandığı gibi masa sisteminin en önemli özelliği olan “malzemenin az yıpranması” 
özelliğinden de faydalanılır. 
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Kirişli döşemelerde, kiriş yan kalıplarının desteklenmesi gerek işçilik gerekse malzeme zaiyatı açısından önemli bir 
sorundur. “Hareketli kiriş yanağı” isimli parça, ahşap klapaların yerine kullanılarak bu sorunun çözümüne 
önemli bir katkı sağlar.

Parçanın kiriş yan kalıbını tam olarak gönyeye alabilmesi için üzerinde hareket 
ettiği ahşap kirişin, yüzeyi düzgün olan bir endüstriyel ahşap kiriş olması gereklidir.
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Kalıp iskelesi uygulaması
HD 150 kalıp iskelesi “büyük yükseklikler” ve “ağır yükler” için dizayn edilmiştir. Sistem az sayıda ve standart elemanlardan 
oluşmaktadır. Bu da kurumun çok kolay ve çok hızlı olmasını sağlar. Bu sistem elle kurulup sökülebildiği gibi gerektiğinde 
vinç ile de taşınır.

Krikolu ayaklar olması gereken aralarda zemine 
konulduktan sonra ana çerçeveler krikolu ayakların 
üstüne yerleştirilir.

İki ana çerçevenin üst üste eklenebilmesi için öncelikle
alttaki ana çerçeveye çerçeve birleştirme parçası monte 
edilmelidir.

Çerçeve birleştirme parçası ve kopilyalı pimler ile alt 
ve üst ana çerçeveler birbirine sabitlenir.

Gergi çubukları ile ana çerçeveler birbirine bağlanır 
ve sistem stabil hale gelir.

En üste krikolu başlıklar yerleştirildikten sonra ana taşıyıcı, tali taşıyıcı ve plywooddan oluşan
üst konstrüksiyon oluşturulur.

1
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2
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Ana çerçeve araları bir yönde serbest olarak, diğer yönde gergi çubuğu ölçülerine bağlı olarak açılır. Gelen yüklere göre 
yapılan projelendirme, sistemin “gerektiği kadar malzeme” ile kurulmasını, buna bağlı olarak da malzeme ve işçilikten 
ekonomi yapılmasını sağlar.

Krikolu ayaklar, krikolu başlıklar ve farklı 
kombinasyonlarla üst üste eklenen 
ana çerçeveler sayesinde her yükseklik 
milimetrik olarak çözülür.

optimum malzeme kullanımı

her kalınlığa uygun

her yüksekliğe uygun



Döşeme Sistemleri

258

Tek H20 ana taşıyıcı uygulaması

çapraz yönünde açıklık

bindirme payı

çe
rç

ev
e 

yö
nü

nd
e 

aç
ık

lık
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Çift H20 ana taşıyıcı uygulaması

konsol açıklık



Döşeme Sistemleri

260

Malzeme çıkartma platformu
Malzeme çıkartma konsolları ile oluşturulan platform, gerek kalıp sirkülasyonunda, gerekse malzeme taşınması sırasında 
şantiyeye büyük kolaylık sağlamaktadır. Masa yürütme arabaları ile çıkartma platformu üzerine getirilen masa kalıpları, 
masa taşıma çatalı veya halatlarla askıya alınıp, kolaylıkla bir üst kata taşınabilmektedir. Ayrıca malzeme çıkartma 
platformu üzerine malzeme istiflemek mümkün olmaktadır. Böylelikle malzemeler bir kattan diğerine emniyetli bir şekilde 
taşınabilmektedir. 
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Merdiven Kulesi

HD 150 sisteminin 
MERDİVEN KULESİ 
uygulaması sayesinde 
derin bir çukura veya 
yüksekte bir çalışma alanına 
güven içerisinde ulaşırsınız. 
Merdiven kulesi de 
HD 150 sisteminin 
standart elemanları ile 
kurulmaktadır. 
Kule istendiğinde vinç ile 
demonte edilmeksizin yer 
değiştirebilir. Basamak 
yükseklik ve ara mesafe 
ölçüleri ergonomiktir. 
Geniş basamaklar iki kişinin 
yan yana rahatlıkla 
geçebilmesine olanak tanır.
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15203111501100
15203111501500
15203111501800

15203021101500
15203021102000
15203021102500
15203021501500
15203021502000
15203021502500
15203021801500
15203021802000
15203021802500

15203054880100E
15203054810010E
15203054812010E

15203064880100E

Ana Çerçeve HD 150/110
Ana Çerçeve HD 150/150
Ana Çerçeve HD 150/180

Çapraz Gergi 34.11.150
Çapraz Gergi 34.11.200
Çapraz Gergi 34.11.250
Çapraz Gergi 34.15.150
Çapraz Gergi 34.15.200
Çapraz Gergi 34.15.250
Çapraz Gergi 34.18.150
Çapraz Gergi 34.18.200
Çapraz Gergi 34.18.250

Krikolu Ayak 48/80
Krikolu Ayak 48/100
Krikolu Ayak 48/120

Krikolu Dört Yollu Başlık 48/80

NOT : Çapraz gergiler iki adetten oluşmaktadır 
ve takım olarak adlandırılır.

20,5 kg
27,0 kg
30,5 kg

   6,6 kg/tkm
   8,5 kg/tkm
10,4 kg/tkm
   7,4 kg/tkm
   9,1 kg/tkm
10,9 kg/tkm
   8,2 kg/tkm
   9,8 kg/tkm
11,5 kg/tkm

6,5 kg
7,5 kg
8,6 kg

9,9 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15203190050000E Çerçeve Birleştirme Parçası HD 0,6 kg

15203090100000E Pim D16/12 cm (Kopilya Dahil) 0,3 kg

15203090300000E Kriko Maşası 0,2 kg

1520308011000E Kiriş Bağlama Köşebenti CDL 0,1 kg

15203104870000E Krikolu U Başlık 48/70 7,0 kg

15203080290000E
15203080350000E
15203080390000E

Kiriş Bağlama Köşebenti 20x10
Kiriş Bağlama Köşebenti 20x16
Kiriş Bağlama Köşebenti 20x20

0,4 kg
0,5 kg
0,6 kg

15203074880000E
15203074812000E

Kriko Ayar Mili 48/80
Kriko Ayar Mili 48/120

5,1 kg
7,2 kg

15204050010000 Dört Yollu Başlık 19 KS 4,7 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15203090120000 Masa Korkuluğu 7,5 kg

15204050320000 Hareketli Kiriş Yanağı H20  6,8 kg

15203200820000 Duvar Bağlantı Elemanı 3,5 kg

15203090010000E Masa Başlığı 8,6 kg

15203065010000 Karşı Plaka DYB (civata dahil) 2,8 kg

15203065011000 Karşı Plaka U Başlıklı (civata dahil) 1,6 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15203200100000 Merdiven Modülü 150/250 83,0 kg

15203200150000 Merdiven Korkuluğu 150/250 9,5 kg

15203200190000 Merdiven Giriş Çerçevesi 150/150 30,2 kg

15203150100000
15203150200000

KD Kuşağı NPU 100 (225 cm)
KD Kuşağı NPU 80 (225 cm)

50,0 kg
40,0 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

Malzeme Çıkartma Konsolu Tip 1 230 kg15203090455000

15203090456000 Malzeme Çıkartma Konsolu Tip 2 310 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15203090200000 Masa Yürütme Arabası 125 kg

15203090250000 Masa Taşıma Çatalı 360 kg
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Sistem özellikleri :

• Malzemeler istiflendiğinde çok az yer kaplar.
• Sistem çok az elemandan oluşmaktadır.
• Kurumu çok pratiktir.
• Kot farklılıklarına çok uygun çözümler üretir.
• 4 yatay eleman tek bir noktada birleşir.
• Aynı elemanlar ile merdiven iskelesi veya cephe iskelesi oluşturmak mümkündür.
• Her türlü döşeme için uygun çözüm üretir.
• Yüksek taşıma kapasitesine sahiptir.

CLK çanak iskele döşeme kalıp sistemi, kirişli, asmolen veya mantar, tüm döşemelerde çok pratik ve uygun çözümler üreten
 bir sistemdir. Özelikle döşemede veya zeminde mevcut olan kot farklılıkları bu sistem ile çok kolay çözülebilmektedir. 
Sistemin az sayıda elemandan oluşması nedeniyle kurumu pratiktir. Dört yatay eleman dikey elemana bir noktada tek bir 
çekiç darbesiyle sabitlenir. Dikey elemanlar üzerindeki 50 veya 100 cm ara ile yerleştirilen kitleme mekanizmaları yatay 
elemanların bağlantı noktalarıdır. Kitleme mekanizması, dikey elemana kaynatılmış alt çanak ve dikey eleman üzerinde 
hareket eden üst çanaktan oluşmaktadır. Üst çanak çekiç darbesiyle aşağı doğru, dönerek alt ve üst çanak arasına 
yerleştirilen yatay eleman kafalarını rigit bir şekilde sabitler.

“CLK” 
çanak iskele döşeme kalıbı
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CLK dikey eleman

CLK yatay eleman

CLK birleştirme parçası

CLK kelepçe kafası 48

Dikey eleman, CLK çanak iskele döşeme kalıp sisteminin ana taşıyıcı elemanıdır. 
48/3 mm borudan imal edilmektedir. Dikey eleman ölçüleri 100 cm, 150 cm, 
200 cm, 250 cm ve 300 cm olmaktadır. Dikey elemanlar üzerine 50 veya 100 cm 
ara ile kitleme mekanizmaları kaynatılmaktadır. Kitleme mekanizması alt ve üst 
çanaktan oluşmaktadır. Alt çanak dikey elemana kaynakla sabitlenmektedir. Üst 
çanak ise dikey eleman üzerinde hareketlidir, fakat çanağın borudan ayrılması 
engellenmiştir.

Yatay eleman, dikey elemanların birbirlerine bağlanmasını sağlamaktadır. 
48/2,5 mm borudan imal edilmektedir. Yatay elemanlar 75 cm, 100 cm, 125 cm, 
150 cm, 175 cm, 200 cm ve 250 cm olmaktadır. Yatay elemanların her iki ucunda 
yer alan kafalar, dikey elemanlar üzerinde bulunan çanakların arasına 
girmektedir. Üst çanak çekiç ile saat yönünde döndürülerek yatay eleman 
kafalarının sabitlenmesi sağlanır.

Birleştirme parçası, dikey elemanların dikey yönde birbirlerine birleştirilmesini 
ve tek bir eleman gibi çalışmasını sağlar. Civatalar ile muhakkak sabitlenmelidir.

Kelepçe kafası 48, CLK çanak döşeme sisteminde çapraz bağlantıların atılmasında 
kolaylık sağlar. Bir tarafında yatay eleman kafası, diğer tarafında ise dönerli 
48 mm çapında boru kelepçesi mevcuttur. Yatay eleman kafasının olduğu taraf 
dikey elemanların üzerinde bulunan kitleme mekanizmasına kolaylıkla sabitlenir. 
Diğer taraftaki boru kelepçesi de 48 mm çapındaki çapraz gergi borusunu kavrar.
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CLK konsol
CLK konsol, döşeme alınlarında sistemin tamamlayıcı elemanıdır. Konsol, ana 
taşıyıcının döşeme sınırından dışarıya uzanmasını sağlayarak, döşeme alın kalıbının 
oluşturulmasını ve işçilerin bu bölgede emniyetle çalışmasını mümkün kılar.

Kitleme mekanizmaları, dikey elemanlar üzerinde 50 cm veya 100 cm ara ile bulunmaktadır. Böylelikle yatay eleman 
bağlantı noktalarının seçimi için çeşitli alternatifler ortaya çıkmaktadır. Hem bağlantı noktalarında alternatiflerin olması, 
hem de yatay eleman uzunluklarının çok çeşitli olması sayesinde aynı döşeme beton yükü için farklı çözümler üretmek 
mümkündür.
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Dört yollu başlıklar ayarlı dikmelere monte edilir. 
Dikme alt ve üst plakalarının düz ve delikli olması 
dikmelerin istendiğinde ters olarak kullanılmasına 
olarak sağlar.

Üç ayak sehpaların katlanabilir olması taşıma kolaylığı 
getirir.

Dikmeler istenen yüksekliğe göre ayarlanır. Kaba ayarı 
dikme iç borusu üzerindeki deliklerden, ince ayarı ise 
dikme mekanizmasından yapılır.

Kuruma dört yollu başlık monte edilmiş olan 
dikmelerden başlanır. Dikmelerin kendi başlarına 
ayakta durabilmesi için üç ayak sehpalar kullanılır.

1
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2

4
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15212010100000
15212010150000
15212010200000
15212010250000
15212010300000
15212015100000
15212015150000
15212015200000
15212015250000
15212015300000

15212011075000
15212011100000
15212011125000
15212011150000
15212011175000
15212011200000
15212011250000

15212016100000

CLK Dikey Eleman 100 (50ht)
CLK Dikey Eleman 150 (50ht)
CLK Dikey Eleman 200 (50ht)
CLK Dikey Eleman 250 (50ht)
CLK Dikey Eleman 300 (50ht)
CLK Dikey Eleman 100 (100ht)
CLK Dikey Eleman 150 (100ht)
CLK Dikey Eleman 200 (100ht)
CLK Dikey Eleman 250 (100ht)
CLK Dikey Eleman 300 (100ht)

CLK Yatay Eleman  75
CLK Yatay Eleman 100
CLK Yatay Eleman 125
CLK Yatay Eleman 150
CLK Yatay eleman 175
CLK Yatay eleman 200
CLK Yatay eleman 250

CLK Birleştirme Parçası 30

  4,7 kg
  7,0 kg
  9,4 kg
11,7 kg
14,0 kg
  4,0 kg
  6,4 kg
  8,1 kg
  9,6 kg
10,2 kg

 2,5 kg
 3,2 kg
 3,9 kg
4,6 kg
 5,4 kg
 6,1 kg
 7,5 kg

0,9 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15212012101000
15212013101000
15212012001000
15212013001000

15212012102000
15212013102000
15212012002000
15212013002000

15212012103000
15212013103000
15212012003000
15212013003000

15212016200000

Krikolu Ayak 38/500
Krikolu Ayak 38/750
Krikolu Ayak 35/500
Krikolu Ayak 35/750

Krikolu DYB 38/500
Krikolu DYB 38/750
Krikolu DYB 35/500
Krikolu DYB 35/750

Krikolu U Başlık 38/500
Krikolu U Başlık 38/750
Krikolu U Başlık 35/500
Krikolu U Başlık 35/750

CLK Konsol

3,4 kg
4,3 kg
5,2 kg
7,0 kg

6,2 kg
7,0 kg
8,0 kg
9,7 kg

4,2 kg
5,0 kg
5,9 kg
7,7 kg

6,0 kg
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İNTEFLEX çok “esnek” bir döşeme kalıp sistemidir.
Aynı kalıp ile çok kirişli bir döşeme veya asmolen bir döşeme kolaylıkla kalıplanabilir. 

Döşeme yüküne göre kalıp malzemesini seyreltip, sıklaştırmak mümkündür. 
Böylece “projenin ihtiyacı kadar” malzeme kullanılır.

İNTEFLEX sisteminin en önemli özelliklerinden biri de, her türlü geometriye kolaylıkla uyum sağlamasıdır. 
Döşemenizin şekli nasıl olursa olsun İNTEFLEX sistemi size bir çözüm sunacaktır.

Sistemi oluşturan parçaların taşıma kapasitelerinin yüksek olması sayesinde kalıp çok az sayıda parça ile kurulur. 
Parça sayısının az olmasından dolayı kalıp kurumu çok hızlıdır. Az zamanda geniş alanlar kalıplanır.

“İNTEFLEX” 
dikmeli sistem döşeme kalıbı

Plywood

Dört yollu başlık

Ayarlı dikme

Üç ayak sehpa

flexible

her geometriye uyar

hızlı = ekonomik
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Konvansiyonel kalıba göre parçaların taşıma kapasitelerinin yüksek olması sayesinde 
• Dikme araları çok daha fazla açılır, böylece kalıp çok daha hızlı kurulur.
• Sehimler çok azalır, böylece çok daha kaliteli beton yüzeyi elde edilir.
Konvansiyonel kalıba göre parçalarının çok daha uzun ömürlü olması sistemi ekonomik hale getirir.
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Ayarlı dikme

Dört yollu başlık 19 KS

U başlık

Çok geniş ayar aralığı ve yüksek taşıma kapasiteleri ile “ayarlı dikmeler” İNTEFLEX SİSTEMİ’nin temel elemanlarıdır. 
Alt ve üst plakalarının düz ve delikli olması, kullanım yerine bağlı olarak istenen herhangi bir başlığın dikmeye 
rahatlıkla monte edilmesini sağlar.

Dört yollu başlık, ana taşıyıcı ahşap kirişlerin başına, sonuna 
ve birleşim yerine konur. Kirişlerin devrilmesine engel olur. 
Bir yönde tek, diğer yönde ise çift ahşap kiriş için yuvası vardır.

Ana taşıyıcı kirişin aralardan desteklenmesi sırasında 
U başlıktan faydalanılır.  Kalıp yük altındayken dikmenin 
kirişten kurtulmasını engeller.

Ayarlı Dikme ST 300
ayar aralığı

175 cm - 300 cm

Ayarlı Dikme ST 400
ayar aralığı

225 cm - 400 cm

Ayarlı Dikme ST 350
ayar aralığı

200 cm - 350 cm

Ayarlı Dikme ST 450
ayar aralığı

250 cm - 450 cm
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Üç ayak sehpa KS

Kiriş başlığı

İnteflex döşeme sistemi kalıp dizayn yöntemi

Üç ayak sehpanın görevi kalıp kurumu sırasında dikmenin ayakta dik olarak 
durmasını sağlamaktır.

Kiriş başlığı küçük kirişlerin veya boşta kalan tali taşıyıcıların desteklenmesinde ekonomik 
çözümler sunar. Kiriş başlığının ayarlı dikmeye monte edilmesi için önce dikme iç borusu 
ile dikme dış borusunun birbirinden ayrılması gerekmektedir. Ø 48’lik dikme iç borusuna 
kiriş başlığı monte edildikten sonra dikme iç borusu ile dış borusu tekrar birleştirilir. Kiriş 
başlığı, üzerindeki yuvaya 10x10 ahşap yerleştirilerek kullanılır.

Ana taşıyıcı ve tali taşıyıcı olarak H20 ahşap kiriş kullanılması durumunda 

• Döşeme yükü tespit edilir. (Örnek : 24 cm mantar döşeme yükü 804 kg/m² (8,04 kN/m²))
• Seçilen plywooda göre (18 mm veya 21 mm) plywood grafiğinden tali taşıyıcı aralarının ne kadar açılacağı belirlenir. 
(Tali taşıyıcı aralarının 50 cm açılması halinde 21 mm plywood 0,7 mm sehim verecektir.)
• Tali taşıyıcı ara mesafesine göre yukarıdaki tablodan ana taşıyıcıların maximum ne kadar açılabileceği bulunur. 
(Tali taşıyıcı araları 50 cm açıldığında ana taşıyıcı maximum 276 cm açılabilir.)
• Döşemenin geometrisine ve ölçülerine göre optimum ana taşıyıcı açıklıkları ve buna bağlı olarak yine yukarıdaki tablodan 
dikme araları tespit edilir. (Döşeme ölçülerine göre ana taşıyıcının 225 cm açılması daha uygun olduğu için bu ölçü tercih 
edilmiştir. Buna göre de ana taşıyıcıların altına konacak olan dikme ara mesafesi maximum 111 cm olmalıdır.)
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Dört yollu başlıklar ayarlı dikmelere monte edilir. 
Dikme alt ve üst plakalarının düz ve delikli olması 
dikmelerin istendiğinde ters olarak kullanılmasına 
olarak sağlar.

Üç ayak sehpaların katlanabilir olması taşıma kolaylığı 
getirir.

Dikmeler istenen yüksekliğe göre ayarlanır. Kaba ayarı 
dikme iç borusu üzerindeki deliklerden, ince ayarı ise 
dikme mekanizmasından yapılır.

Kuruma dört yollu başlık monte edilmiş olan 
dikmelerden başlanır. Dikmelerin kendi başlarına 
ayakta durabilmesi için üç ayak sehpalar kullanılır.

1

3

2

4
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Ana taşıyıcı H20 ahşap kirişler dört yollu başlıklara 
yerleştirilir. Dört yollu başlık, ana taşıyıcıların 
devrilmesine engel olur. Dört yollu başlık üzerinden 
tek ahşap kiriş geçiyorsa dar yuva tarafı, çift ahşap kiriş 
geçiyorsa geniş yuva tarafı kullanılır.

Tali taşıyıcılar yerleştirildikten sonra en üste plywood 
serilir. En son olarak, U başlık monte edilmiş olan 
dikmeler aralara yerleştirilerek kurum tamamlanır.

5 6
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İnteflex sisteminde dikmelerden dikme kafaları kullanarak masa yapmak mümkündür. Dikmeli masaların en önemli özelliği 
istenen her türlü geometrinin elde edilebilmesidir. Bu özelliği sayesinde her türlü geometrinin kalıplanabilmesinin yanı 
sıra  HD150 masalarla çözülmüş bir döşemede de boş kalan yerler dikmeli masalar ile kalıplanabilmektedir. İki tip dikme 
kafası mevcuttur; dikme kafası S ve dikme kafası K Standart masa kurumu için dikme kafası S yeterlidir, fakat ters parapet 
bulunan döşemelerde masaların dikme kafası K ile oluşturulması gerekmektedir. Dikme kafası K masaların ters parapetlerin 
üzerinden atlayabilmesi için dikmelerin katlanmasına olanak sağlar.
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15204013000000
15204013500000
15204014000000
15204014500000

15204044500000
15204045000000
15204045500000
15204046000000

15204050010000

15204050030000

Ayarlı Dikme ST 300
Ayarlı Dikme ST 350
Ayarlı Dikme ST 400
Ayarlı Dikme ST 450

Ayarlı Dikme KS 450
Ayarlı Dikme KS 500
Ayarlı Dikme KS 550
Ayarlı Dikme KS 600

Dört Yollu Başlık 19 KS

Dört Yollu Başlık 19

14,0 kg
15,6 kg
17,4 kg
19,0 kg

30,0 kg
32,0 kg
35,0 kg
37,5 kg

4,7 kg

3,1 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15204050100000
15204050200000

15204050160000
15204050150000

1520405025000
1520405025100

15204030000000

U Başlık H20
U Başlık 10x10

Kiriş Başlığı 50
Kiriş Başlığı 30

Üç Ayak Sehpa KS D60
Üç Ayak Sehpa KS D76

Dikme Uzatma Parçası 100

0,9 kg
1,0 kg

5,0 kg
3,4 kg

8,7 kg
8,7 kg

5,0 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15204070200000

15204070300000

15204070135000

15204070130000

DM Dikme Kafası S

DM Dikme Kafası K

DM Yürütme Arabası Üst Bölüm

DM Yürütme Arabası Alt Bölüm

11,7 kg

40,9  kg

100,0 kg

250,0 kg
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GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

“PS” rüzgar ve koruma perdesi 
“GK” güvenlik konsolu
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Güvenlik Sistemleri
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Rüzgar ve Koruma Perdesi, çalışılan katlarda binanın dış mekan ile ilişkisini keserek güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı 
yaratılmasını sağlar. 

Sistem özellikleri :

• Kat yüksekliğine ve tercihe bağlı olarak 2,5 ya da 3,5 kat kapatılabilmektedir.
• Kattan kata vinçle ya da hidrolik ekipmanlar vasıtası ile vinçten bağımsız olarak yükseltilebilmektedir.
• 164 km/saat hızla esen rüzgârın yarattığı yüke göre tasarlanmıştır. 
• Yükseltme aşamasında izin verilen rüzgâr hızı en fazla 50 km/saat dir. 

“PS” 
rüzgar ve koruma perdesi
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2 m
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15290000000468

15290000000447
15290000000448

Dikey Profil Npu 220 L=1000 cm

Trapez Sac 27X200x0,7 Mm
Trapez Sac 38X151x0,7 Mm

588,0 kg

6,7 kg
7,5 kg

15290000000469 Rüzgar paneli vinç kulbu 8,0 kg
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15290000000296
15290000000293
15290000000294
15290000000295

15290000000484 
15290000000485 
15290000000480
15290000000486
15290000000487
15290000000481
15290000000482
15290000000467

Yatay Bağlantı Kuşağı Npu 100 L=150 cm
Yatay Bağlantı Kuşağı Npu 100 L=175 cm
Yatay Bağlantı Kuşağı Npu 100 L=200 cm
Yatay Bağlantı Kuşağı Npu 200 L=300 cm

Rüzgar Paneli G Profili L=250 cm
Rüzgar Paneli G Profili L=300 cm
Rüzgar Paneli G Profili L=335 cm
Rüzgar Paneli G Profili L=350 cm
Rüzgar Paneli G Profili L=400 cm
Rüzgar Paneli G Profili L=450 cm
Rüzgar Paneli G Profili L=560 cm
Rüzgar Paneli G Profili L=610 cm

  45,8 kg
  53,4 kg
  58,9 kg
198,0 kg

18,8 kg
22,5 kg
25,1 kg
26,3 kg
30,0 kg
33,8 kg
42,0 kg
45,8 kg

15290000000461

15290000000496

15290000000495

15290000000463

Klavuzlama kafası

Arka Adaptör

Ön Adaptör

Durdurma parçası

17,5 kg

27,6 kg

21,7 kg

7,2 kg



Güvenlik Sistemleri
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

Kuşak Ayar Parçası

Koruma Kapağı 400-K
Koruma Kapağı 400-O
Koruma Kapağı 450-K
Koruma Kapağı 450-O
Koruma Kapağı 500-K
Koruma Kapağı 500-O
Koruma Kapağı 550-K
Koruma Kapağı 550-O

Dikey Kuşak Bağlama Parçası 10x10

15290000000491

00000000000000

15290000000464

250X120x15 Mm Özel Ankraj Pulu 3,6 kg

0,0 kg

15290000000489

15290000000490

Ön Yükseltme Parçası

Arka Yükseltme Parçası

24,6 kg

39,6 kg

24,5 kg

  8,3 kg
24,0 kg
10,5 kg
27,8 kg
12,0 kg
31,4 kg
12,0 kg
39,0 kg

15290000000601
15290000000602
15290000000603
15290000000604
15290000000605
15290000000606
15290000000607
15290000000608
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15300581457000 Kalıcı Ankraj 20/17,5 17,5 0,6 kg

15203090110000E Kopilya 0,1 kg

15300581444000 Tırmanma Civatası B7 0,9 kg

15300581442000E Yer Tutucu 20 1,2 kg

15300581443000 Plastik Kılıf K20 Kahverengi 0,03 kg

15300581448000E Üçgen Anahtar 15/20 0,9 kg

15290000000483 Rüzgar paneli semeri 0,2 kg

15211010050000E Ankraj Somunu 0,6 kg

15300581871000S Ankraj Mili 15 DWG (100 cm) 1,5 kg



Güvenlik Sistemleri
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Çalışılan katın iki ya da üç kat altına kurulan güvenlik konsolu, çalışma alanından düşen insan ve objeleri yakalayarak, hem 
katta çalışanları hem de aşağıda bulunan insanları korumayı amaçlar.

Sistem çelik profillerin arasına gerilmiş olan bir sıra güvenlik ağı ve onun üzerine konan güvenlik filesinden oluşmaktadır.

Sistem özellikleri :

• TS EN 1263 normlarına uygundur.
• Bina cephesinden dışarıya doğru çıkma mesafesi 3 metredir.
• Standart genişlikleri 400 cm ve 600 cm dir.
• Sistem kattan kata vinç ile taşınır.
• Montaj sırasında iki konsol birbirinin üzerine en az 75 cm bindirilmelidir.
• İnsanları ve büyük objeleri yakalamak için 10x10 cm göz ölçüsünde güvenlik ağları kullanılır. Ana taşıyıcı bu ağın üzerine 
ikinci sıra olarak, küçük cisimleri yakalamak ve yukarıdan bakıldığında çalışanın gözünün kararmasını engellemek için bir 
file kullanılır.  

“GK” 
güvenlik konsolu
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Kurulum

Kat yüksekliğinin 350 cm’den daha fazla olması halinde aşağıdaki seçenekler uygulanabilir.

H max 450

Gövde uzatma parçası

Kiriş askı parçası

H > 450

H ≤ 350
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15280010045400 
15280010045500

Güvenlik Konsolu N
Güvenlik Konsolu V

70,0 kg
70,0 kg

15280010100000
15280011000000
15280010100400
15280010100600
15280011000400
15280011000600

Güvenlik Ağı (file dahil)
Güvenlik Filesi 
Güvenlik Ağı 
Güvenlik Ağı 
Güvenlik Filesi
Güvenlik Filesi

  1,0 m²
  1,0 m² 
16,0 m²
24,0 m²
16,0 m²
24,0 m²
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Ref No Malzeme Adı Ağırlık

15203120000010
15203120000020
15203120000030

000000000000000

Çiftli Dönerli Boru Kelepçesi 48/48
Çiftli Dönerli Boru Kelepçesi 48/60
Çiftli Dönerli Boru Kelepçesi 60/60

Kiriş Askı Parçası

1,2 kg
1,5 kg
1,8 kg

0,0 kg

15203120000100
15203120000125
15203120000150
15203120000200
15203120000250
15203120000300
15203120000400
15203120000500
15203120000600

Bağlantı Borusu D60
Bağlantı Borusu D60
Bağlantı Borusu D60
Bağlantı Borusu D60
Bağlantı Borusu D60
Bağlantı Borusu D60
Bağlantı Borusu D60
Bağlantı Borusu D60
Bağlantı Borusu D60

  4,3 kg
  5,4 kg
  6,5 kg
  8,6 kg
10,8 kg
12,9 kg
17,2 kg
21,5 kg
25,8 kg

15280010046100 Güvenlik Konsolu Uzatma Kolu 6,0 kg

15280010046000 8 mm Bağlama İpi 1,0 m



İntek Kalıp ve İskele
San. ve Tic. A. Ş.

İNTEK - GEBZE MERKEZ

Genel Merkez: Tatlıkuyu Mah. Dr.Zeki Acar Cad. No:8 
41400 Gebze / KOCAELİ / TÜRKİYE
Tel: +90 262 642 19 62 Fax: +90 262 642 19 63

Web: www.intekkalip.com.tr

40.788229, 29.441889



Fabrika: Merkez Mah. Zafer Cad. No:27 
81850 Gümüşova / DÜZCE / TÜRKİYE
Tel: +90 380 731 30 20 Fax: +90 380 731 42 00

Web: www.intekkalip.com.tr

40.844251, 30.962849

İntek Kalıp ve İskele
San. ve Tic. A. Ş.

İNTEK - DÜZCE FABRİKA



DÜNYA HARİTASI

www.
kalip.com.tr

Sadece Türkiye’de değil, başta Rusya olmak üzere,  
S.Arabistan, Irak, Türkmenistan, Ukrayna, Kazakistan, Libya ve daha bir çok ülkede
büyük projeler gerçekleştiren İNTEK Kalıp tüm projelerinde  müşterisinin yanında,

onun çıkarlarına odaklanan, müşterisini doğru yönlendiren 
“uzman ve güvenilir” bir çözüm ortağı olmaya devam edecektir.

Türkiye
Gürcistan
Nahcivan

Azerbeycan
Kazakistan

Türkmenistan
Özbekistan
Kırgızistan
Pakistan

Afganistan

Kıbrıs
Irak
İran

Cezayir
S. Arabistan

Fas
Libya

Umman
Gabon
Katar

Ürdün
Lübnan
Sudan
Filistin
Nijerya

Bahreyn
Rusya

Ukrayna
Kosova

Tataristan

Bulgaristan
Romanya

İsviçre
İtalya

Dominik Cum.


