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MANTOLAMA NEDiR?

Neden Mantolama?

Mantolama binaların dış ortam ile temasta bulunan bölgelerinin, dış ortamdan ge-
lecek tüm etkilere karşı korunması için yapılan bir uygulamadır. Mantolama uygula-
nacak binanın dış yüzeyi, binayı dış etkenlere karşı korumak için özel tasarlanan polim-
er malzemeler ile kaplanır. Dış cephelere uygulanan mantolama işlemleri genel olarak 
binanın ısı yalıtımı için yapılsa da bu işlem aynı zamanda binayı nem, ses ve yangına 
karşı da korumaktadır. 

Çünkü; %60 tasarruf Sağlar, kanuni zorunluluktur. Çünkü; %60 tasarruf Sağlar, kanuni 
zorunluluktur. Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, 
yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri 
içeren belge. Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafın-
dan hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin 
belgesinin ayrılmaz bir parçası olacaktır. Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 
1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için bilgileri 
içerecek şekilde düzenlenir. Alınmış EKB geçerlilik süresi 10 yıldır. 
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Dış Cephe Mantolama Mantolama Sistemleri Yakıt Tasarrufu En İyi Mantolama

1 2 3 4

Mantolama sistemleri 
ile binaların ısı yalıtımı 
ve enerji verimliliğini 
artırabilirsiniz.

Mantolama, bir binanın
ısısını koruma sürecidir.

Ücretsiz Keşif ve
Vade Fırsatı

12 ay taksit imkanı ile
hizmetinizdeyiz.
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Püf Noktaları Mantolama Yöntemleri
Mantolama binaların dış ortam ile temasta bulunan bölgelerinin, dış
ortamdan gelecek tüm etkilere karşı korunması için yapılır.

Mantolama mevsim şartlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını
engellemek için yapılır.
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ISI YALITIM LEVHALARI MANTOLAMA BAYİ

KONYA MANTOLAMA
Isı yalıtımında güvenin adresi sektörün lideri Konya Mantolama uzmanı, mantolama 

sektörünün lider uygulama bayisinden teklif almadan karar vermeyin.

Rutubet, küf ve yüklü faturalardan kurtulun. Isınamayan evlere çözüm.
Bütün kredi kartları geçerli ve 12 ay taksit imkanı vardır.

Mantolama sistemleri ile binaların ısı yalıtımı ve enerji verimliliğini artırabilirsiniz Mantolama sektörünün lider uygulama bayisi

Mantolama Örnekleri 
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Dış Cephe
Söve
Manatolama

Bütün Söve Modelleri Kapı ve pencereleri yağan yağmur suyu ve dışarıdan gelebi-
lecek her türlü sıvı maddeden korumak ve binanın cephe tasarımına mimari estetik 
kazandıran kapıların ve pencerelerin iki kenarına dikey olarak uygulanan pencere veya 
kapının üst kenarında ise yatay olarak uygulanan yüzeyden öne doğru (dışa doğru), 
değişik malzemelerden yapılabilen doğal taş, alimünyum, mermer, metal, poliüretan, 
beton, fibrobeton, alikobalt, poliproplen, EPS Polistiren strafor, XPS Polistiren strafor 
olarak üretilebilen mimari yapı elemanlarına söve denmektedir. 
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Dış Cephe
Söve

Söve imalat ve montajı bizim işimiz. Söve işlerinizi yerinde tasarlıyoruz, fabrikamızda 
üretiyoruz ve uzman personellerimiz tarafından montajını yapıyoruz. Üstelik hem 
garantili, hemde çok uygun fiyatlarla yapıyoruz. Hazır modellerimizi hemen alabilirsiniz. 
Farklı söve tasarımları ve modelleri için özel siparişlerinizi birlikte tasarlıyor ve çiziyoruz. 
En geç 1 hafta içerisinde imalatlarımızı bitirip adresinize teslim ediyoruz. Istediğiniz 
taktirde komple anahtar teslim olarak tüm söve işlerinizi uygun fiyatlarımızla yapıyoruz. 
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Söve Örnekleri
Dış Cephe

Söve, binaların dış cephelerinde; bir kapı, pencere ya da girişin
yanlarında bulunan ya da çevreleyen, yüzeyden yüzeyden
dışa doğruçıkıntılı yapı.

Söve yapıların dış cephe tasarımında kapı ve pencerelerine
estetik anlamda görsel güzellik sunar.

Söve modelleri, en uygun söve fiyatları ve 12 ay taksit imkanı!

Dış cephe söve kaplama, iş cephe söve.

DEKORATİF SÖVE

SÖVE NASIL YAPILIR?

SÖVE MODELLERİ

KONYA SÖVE
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Co-Extrüzyon teknolojisi ile üretilen, çift katmanlı yapısı sayesinde yük-
sek mukavemet sağlar ve hava koşullarına karşı yapıları koruyarak gü-
zelleştirir. Vinil siding ahşap cephe kaplama sistemlerinin en iyi alterna-
tifıdir ve gerek üretimi, gerekse montaj ve kullanımı esnasında doğaya 
zarar vermemesi ile çevreci özelliğini göstermektedir.

Gittikçe artan yalıtım bilinci ile taş yünü yalıtım plakaları ile sistem haline 
getirilerek, ısı yalıtımının yanı sıra ses ve yangın yalıtımı avantajı ile yapı-
ların dış cephelerinde estetik yalıtım sunmaktadır. 

Siding Nedir?
Mantolama
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American Siding Armor Color teknolojisi, terma I difüzyon ajan-
ları ile Güneşten gelen ışınların neden olabileceği deformasyon-
lara karşı siding panellerini korur. Siding sistemi 50 yıl kapsamlı garanti ile yapı ömrü boyunca kon-

for sunar. Üretici firma teknik ekibi tarafından periyodik olarak 
uygulama kontrolü sağlanır. 

Siding Mantolama Sistemi, mükemmel yalıtım özelliği sayesinde 
uygulama yapılan yapılarda %55’e varan tasarruf sağlar. 

EVİNİZİ ZIRH GİBİ KORUR

GARANTİ ALTINDASINIZ

%55’E VARAN TASARRUF
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Siding 
Örnekleri

01 02

Siding Kaplama

Dış cephe kaplama ve mantolama sistemleri.

Vinil sidig binayı nem, rutubet, korozyon 
vb. etkilerden korur. Boya ve bakım masrafı 
gerektirmez.

Yalı Baskı

Siding (yalı baskı), ısıya ve suya dayanıklı bir 
dış cephe kaplama sistemidir.

TSE tarafından gerçekleştirilen yangın sistem 
performansı dayanıklılık testini başarıyla geçti.
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American Siding

Dış cephe kaplama ve mantolama sistemleri

Siding (yalı baskı), ısıya ve suya dayanıklı bir dış 
cephe kaplama sistemidir.

Uzun Ömürlü Çözüm

Isı yalıtımında güvenin adresi sektörün lideri 
konya mantolama!

Farklı iklim şartlarında 
güvenilir koruma sağlayan 
Siding kaplama yapıyoruz. 
Konya’da Siding kaplama ustası 
arıyorsanız doğru adrestesiniz.
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Fugalı Mantolama
KONYA
Söve, binaların dış İsı yalıtımı değeri çok yüksek olan polis-
tren malzeme XPS yada EPS ile üretilen fabrikada fugalı, 
yalı baskı ve düz mantolama plakaları formlarında kesilip; 
üzeri özel bir sıvı ile üç kat kaplanarak elde edilen “Fugalı 
Mantolama” hem izolasyon hem dekorasyon için geliştir-
ilmiş bir dış cephe kaplama malzemesidir. 

Fugalı mantolama , 3,5 cm kalınlığında EPS levhalar üze-
rine akrilik ve mineral malzemeler ile kaplanmış bir dış 
cephe mantolama ve dekorasyon malzemesi. Ürün, 
isteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretilebiliyor. Standart 
olarak üretilen malzemenin boyutları 3,5 cmx46 cmx200 
cm olarak geçiyor. 200 cm’lik malzeme boyu standart, 
diğer ölçüler ise değiştirilebiliyor. Fuga aralıkları 18 cm. 
Fugalı levhalar birbirlerine geçmeli bir şekilde üretiliyor. 
Teknik veriler bazında 3,5 cm’lik bir EPS levha, ortalama 
bir binanın ısı yalıtımında 0/0 42 - % 63’e kadar tasarruf 
sağlıyor. cephelerinde; bir kapı, pencere ya da girişin yan-
larında bulunan ya da çevreleyen, yüzeyden yüzeyden  
dışa doğruçıkıntılı yapı.
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Mantolama
Örnekleri

FUGALI

Fugalı mantolama dediğimiz sistem normal 
mantolama plakasının üzerine 25 veya 50 cm. 
de bir fuga açılmasıdır. Fugalı mantolama dış 
cepheye ayrı bir dekoratif görüntü katar. Fileli 
sistemde fuga ustalar tarafından cephede fuga 
açma yapılırsa hem düzgün olmaz hem de ma-
liyet artırır. 
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Fuga Örnekleri
Mantolama

Dış cephede, gerek iç mekanlarda, zeminde,
duvarda, tavanda her türlü yatay ve düşey
köşe kenar birleşimlerinde kullanılır.

Dış cephe kaplama uygulamasında derz meydana
getirmek amacıyla oluşturulan profillere fuga denir.

Fugalı sıva gerektirmeyen mantolama!

Kendinden sıvalı mantolama!

SIVA GEREKTİRMEZ

MANTOLAMA FUGA

FUGALI MANTOLAMA

DIŞ CEPHE KAPLAMA LEVHASI
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0332 606 0145
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