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About Us
Güney Prefabrik is among the leading organizations in
the sector of houses, office buildings, site constructions,
hospital and emergency services buildings, schools and
educational buildings, health centres, and similar structures. Prefabricated structures which were known as
temporary settlement sites from the past to the present
are in the category of durable long-term structures with
advanced production technology nowadays. Prefabricated structures are very economical with affordable prices
against multi-purpose solution possibilities.
GÜNEY PREFABRİK & KONTEYNER that performs all
technical calculations and designs in its own structure
with expert staff consisting of engineers and architects
in the departments of sales, marketing, production and
research and development, continues to give service in
Turkey and International platforms with its high technology production, planning, design, installation, logistics,
mounting, disassembly, internal facilities, dyeing and after sales services and customer-oriented approach.

، ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﻄﺎﻉ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ،ﺇﻥ ﺟﻮﻧﺎﻱ ﺑﺮﻳﻔﺎﺑﺮﻳﻚ
، ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻭﻣﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
 ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ. ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻫﺬﻩ،ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻭﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻟﻤﺪﺓ
. ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺟﻮﻧﺎﻱ ﺑﺮﻳﻔﺎﺑﺮﻳﻚ ﻭ ﻛﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺮ )ﺟﻮﻧﺎﻱ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ( ﻛﻮﺍﺩﺭ
ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭﻣﻌﻤﺎﺭﻳﻴﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺿﻤﻦ
ﺧﺒﻴﺮﺓ
 ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ. ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺼﺒﻎ،ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
.ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﻛﻞ ﺷﻲء
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Temel Ozellikler
TEMEL :
Firmamız tarafından verilecek
temel boyutlarına göre işveren
tarafından beton dökülecektir.
Bina temel betonuna çelik
dübellerle tespit edilecektir.
BİNA ÖLÇÜLERİ:
Prefabrik yapının eni 127
cm’nin uzunluğu da 133
cm’nin katları olacak şekilde
tasarlanacaktır
TAŞIYICI SİSTEM :
Yapı standart olarak 80 kg/m2
kar yüküne ve 50 kg/m2 rüzgar
yüküne göre tasarlanmıştır.
İÇ-DIŞ DUVARLAR :
Dış Yüzey :
8 mm kalınlığında betopan
İç Yüzey :
8 mm kalınlığında betopan
İzolasyon : 44 mm kalınlığında
polisten köpük ( 16 kg/m3 )
Panel Ölçüsü :
1250 mm x 2500 mm x 60 mm
Panel Oluşumu : Sıkma Panel

04

www.guneyprefabrik.com

ÇATI :
Kaplama : 0.55 mm kalınlığında
27/200 formunda galvaniz trapez
sac
Makas : Çelik makas
Aşıklar : Ahşap aşık
Saçak : 25 cm.

ELEKTRİK TESİSATI ( Sıva Üstü ):
Kablo : ( 2000 W , 220 volt )
Priz Kabloları : NYM 3 x 1.5 mm2
Aydınlatma Kabloları :
NYM 2 x 1.5 mm2
Ana Hat Bağlantısı : İşveren
tarafından yapılacaktır.

KAPILAR :
Dış Kapı : 0.70 mm kalınlığında
RAL 9002 renginde elektrostatik
toz fırın boyalı sacdan içerisinde
50 mm Extrude polistren sert
köpük konularak imal edilen kapı.
İç Kapı : Ahşap pres ( mdf - lam )
boyalı kapı.

SIHHİ TESİSAT : ( Sıva Üstü )
Borular ( temiz su ) :
PPRC Boru (TSE li )
Borular ( pis su ) :
PVC Boru ( TSE li )
Ana Hat Bağlantısı : Pis su ve
temiz su ana hat bağlantısı işveren
tarafından yapılacaktır.

PENCERELER:
Pencere : 125 / 100 cm
boyutlarında ( 4+9+4 ) mm ısı
camlı PVC doğrama
Vasistas : 60/40 cm boyutlarında
( 4+9+4 ) mm ısı camlı sabit
sinekli PVC doğrama.

TAVAN :
Kaplama : 12.5 mm kalınlığında
beyaz alçıpan
İzolasyon :
80 mm rulo cam yünü ( 14 kg / m3 )
BOYA :
Dış Cephe : Betopan boyası veya dış
cephe boyası
İç Cephe : Betopan boyasu veya
plastik boya
Metal Aksam : 2 kat rapid astar
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Teknik özellikler
Teknik özellikler
ÜRETİM TEKNOLOJİSİ:
Taşıyı sistem ve tüm yapı elemanları
( duvar panelleri, çatı makasları,
kiriş, döşeme, aşıklar) Cad - Cam
kontrollü tam otomatik roll form
makinelerden tek parça olarak
çekilmiş yüksek standartta galvaniz c ve u profillerden oluşmaktadır.
Üretim ve montaj kaynaksız olarak
yapılmaktadır.Prefabrik
binalar
defalarca montaj ve demontaj
özelliğine sahiptir.
EBATLAR:
İstenilen ölçülerde imalat yapılır.
TEKNİK VERİLER:
Deprem Şartları: 1.Derece Deprem
İklim Şartları: 3. iklim şartı
Kar Yükü: 80 kg/m²
Rüzgar Yükü: 102 km / saat
50 kg / m²
TEMEL:
Beton
Özellikleri:
Firmamız
tarafından verilecek beton planına
göre işveren tarafından beton dökülecektirBina, temel betonuna çelik
dübellerle tespit edilecektir
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DIŞ DUVAR:
Dış Duvar Ebatları:
İstenilen ölçülerde
Dış Duvar Kalınlığı: 114 mm
Panel Yüksekliği: 2500 mm
Isı ve Ses Yalıtım Malzemesi:
80 mm kalınlığında taş yünü levha
( 40 kg/m³ - TS EN 13501 Asınıfı
yanmaz).
Konstrüktif Kaplama: 11 mm OSB
levha ( sıkıştırılmış lifli ahşap levha )
Buhar Dengeleyici Elyaf örtü: ( nem
dengeleyici membran)
Dış Cephe Kaplama: 10 mm
kalınlığında istenilen renkte siding ile
kaplanır
Panel Karkası: 80 mm Roll Form makinesinden çekilmiş yüksek standartta
galvaniz karkas.
Panel Birleşim Sistemi: Cad - Cam
kontrollü roll - form makinesinden
tek parça halinde çekilmiş Galvani
C profillerdir. ( Statik hesaba göre
0.8 - 2 mm kalınlığında ) Özel olarak
tasarlanmış ve detaylandırılmış galvaniz sac birleşim elemanları ile
kaynak kullanılmadan vida ve cıvata
birleşim sağlamaktadır.
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İÇ DUVAR:
İç Duvar Kalınlığı: 105 mm
Panel Yüksekliği: 2500 mm
Isı ve Ses Yalıtım Malzemesi: 80
mm kalınlığında taş yünü levha (
40 kg/m³ - TS EN 13501 Asınıfı
yanmaz).
Dış Cephe Kaplama: 12,5 mm
kalınlığında alçıpan levha.
Panel Karkası: 80 mm Roll Form
makinesinden çekilmiş yüksek
standartta galvaniz karkas.
Panel Birleşim Sistemi: Cad Cam kontrollü roll - form makinesinden tek parça halinde
çekilmiş Galvani C profillerdir.
( Statik hesaba göre 0.8 - 2
mm kalınlığında ) Özel olarak
tasarlanmış ve detaylandırılmış
galvaniz sac birleşim elemanları
ile kaynak kullanılmadan vida ve
cıvata birleşim sağlamaktadır.

TAVAN:
Asma Tavan Konstrüksiyon:
Roll Form makinesinden çekilmiş yüksek standartta
galvaniz ( c - u omega ) profiller.
Asma Tavan Kaplama:
12,5 mm kalınlığında Fx alçıpan levha kaplanır. Islak
mekanlarda Wr suya dayanıklı yeşil renkte alçıpan
levhalarla kaplanır. Birleşim yürlerine derz bandı
çekilerek pürüzsüz bir yüzey oluşturulur.
Yalıtım: 80 mm kalınlığında cam yünü çatı şiltesi
( 12 - 14 kg / m³ ) serilir.
ÇATI:
Çatı Taşıyıcı Sistem: Roll Form makinesinden çekilmiş
yüksek standartta galvaniz çatı makası
Makas Birleşim Sistemi: Cad - Cam kontrollü roll - form
makinesinden tek parça halinde çekilmiş Galvani C
profillerdir. ( Statik hesaba göre 0.8 - 2 mm kalınlığında
) Özel olarak tasarlanmış ve detaylandırılmış galvaniz
sac birleşim elemanları ile kaynak kullanılmadan vida
ve cıvata birleşim sağlamaktadır.
Aşık: Roll Form makinesinden çekilmiş yüksek
standartta galvaniz aşık.
Konstrüktif Kaplama:
11 mm OSB levha ( sıkıştırılmış lifli ahşap levha )
Buhar Dengeleyici:
Elyaf örtü ( nem dengeleyici membran)
Yağmur Oluğu ve İnişler: Coat coil Rall 9002 boyalı
dekoratif yağmur oluğu ve inişleri.
Çatı Kaplama:
Yeşil veya Kırmızı renkte siding ile kaplanır
Saçak Kaplama: 20 cm genişliğinde Coat coil Rall
9002 boyalı galvaniz saçak.

MERDİVEN:
Karkas: Kutu veya özel profillerden imal edilen özel
şekillendirilmiş çelik iskelet
Sahanlık - Basamak: 16 mm kalınlığıda çimento yonga levha ile kaplanır. ( betopan - fibercement levha )
Korkuluk: Profil veya borudan imal edilir. Astar ve yağlı
boya ile boyanır.
KAPI DOĞRAMALARI:
Dış Kapı Kasası: Çelik kapı kasası
Dış Kapı (90/200): Konut tipi çelik kapı.
Kilit - Kol: Silindir kilit - Metal kol.
İç Kapı Kasası:Çelik kapı kasası
Oda Kapısı ( 82/200): İç kapı göbekli panel kapı
WC Kapısı (72/200): Wc kapısı göbekli panel kapı
Kilit - Kol: Silindir kilit - Metal kol.
PENCERE DOĞRAMALARI:
Pencere (PVC Kasalı): Proje ölçü ve ebatlarında
(120/160 - 120/110 -) PVC doğrama 4+12+4 ısıcamlı
Vasistas ( PVC Kasalı): 60/40 cm PVC doğrama
4+12+4 ısıcamlı
BOYA:
Dış Cephe:
Siding kaplama olduğu için boya gerektirmez.
İç Cephe Alçı İşleri: Alçıpan ek yerlerine derz bandı
çekilerek 2 kat alçı çekilir.
İç Cephe: 2 kat plastik boya ile boyanır. ( renkler
işveren tarafından tesbit edilir).
Tavan: 2 kat tavan plastik boya ile boyanır.
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TAŞIYICI SİSTEM:
Taşıyıcı sistem çelik kolon , kiriş , aşık , basınç çubukları , rüzgar bağlantı elemanlarından oluşmaktadır.Birleşimler
tamamen çelik cıvata ve somun ile yapılmaktadır.Proje aşamasından montaj sonuna kadar ISO 9001:2000 kalite
yönetim sistemi ile gerekli kontrollerle yapılmaktadır.
ÇATI:
27 / 200 formunda 0.55 mm kalınlığında 1. Kalite galvanizli trapez kesitli sacdır. Hadvelerin birbiri üzerine geçmesi
ve sabitlenmesi ile sızdırmaz bir yüzey oluşmaktadır. Yalıtımlı istendiği takdirde çatı kaplama malzemesi olarak
poliüretan sandviç paneller kullanılmaktadır.
CEPHE KAPLAMASI:
27 / 200 formunda 0.50 mm kalınlığında 1. Kalite galvanizli trapez kesitli sacdır. Hadvelerin birbiri üzerine geçmesi
ve sabitlenmesi ile sızdırmaz bir yüzey oluşmaktadır. Yalıtımlı istendiği takdirde çatı kaplama malzemesi olarak
poliüretan sandviç paneller kullanılmaktadır.
KAPATMA ELEMANLARI:
Cephede özel şekillendirilmiş köşe kapama profilleri ile , çatıda mahya elemanları kullanılmaktadır.
DOĞAL AYDINLATMA ELEMANLARI:
Yapının iki uzun cephesinde omuz kotu altında şeffaf ışık geçiren polikarbon levhalarla sağlanmaktadır. Bu
sayede gün ışığından yaralanılabilinir.
KAPILAR:
Projede belirtilen adet ve konumda olacaktır. Kapılar 400 * 400 cm ebadında sürgülü olup , 1 adet de 90 / 200
servis kapısı bulunur .
PENCERE:
Bu yapılarda pencere bulunmamaktadır.İstenildiği takdirde aydınlatma elemanları yerine ( polikarbon aydınlatma
levhası ) kullanılabilir .
BOYA:
Tüm çelik aksam iki kat epoxy astar ile astarlanır.
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Site Model

-

ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ

Esnek tasarımlı, taşınabilirlik özelliğine sahip ve her türlü iklim koşuluna uygun yapılar olarak üretilmektedir.
Prefabrik binalar, Güney Prefabrik’in ileri teknoloji ve kaliteyle üreterek sunduğu ön üretimli panel sistemli
binalardır. Bu özellikleriyle prefabrik binalar, yüksek üretim hızı, nakliye ve montaj kolaylığı sağlamaktadır.
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Demonte Konteynerler
Demounted Containers -

ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻛﺒﺔ

Demonte Konteynerler
Demounted Containers -

ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻛﺒﺔ

Kullanım alanına göre farklılaşabilen tasarım yapısına sahip ürünlerdir. Planlamaları tamamen ihtiyaca göre
şekillendirilmektedir. Konteyner yapıları, esnek tasarımı, üretimi, taşıma kolaylığı ile yeniden kullanabilme
imkanı sunmaktır. Dahası, her türlü iklim koşuluna uygun demonte yapılardır.
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Bonded Containers -
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Kurum & Sosyal Tesis ler
Emergency Settlement Units - ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
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Ofis ler

Security Cabinets - ﻛﺎﺑﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ
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Taxicab Stand & Snack Bar -
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Restroom & Shower Bath -
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Tek Katlı Prefabrik Evler
Çift Katlı Prefabrik Evler
Çelik Villalar
Ağır Çelikler
Hangar & Atölye Yapıları
Şantiye Modeli
Demonte Konteynerler
Birleşimli Konteynerler
Fugalı Kabinler
Standart Konteynerler
Acil Yerleşim Üniteleri
Kurum ve Sosyal Tesisler
Yemekhane & Yatakhane
Eğitim & Okul
Güvenlik Kabinleri
Ofisler
Taksi Durağı & Büfe
WC & Duş
Katalogumuzda ve Web Sitemizde Bulunan Tüm Ürünler Kendi İmalatımızdır.
All products in our catalogue and on our website are our own manufacturing.
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