GENEL ÜRÜN
K ATA L O G U

ısı yalıtım sistemleri

ȘİRKETİMİZ HAKKINDA
Terpa Elektronik Cihazlar Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Șirketi
'' PT POLİTEK '' markası altında 2005 yılından beri Trabzon Arsin Organize
Sanayi Bölgesi’nin ilk EPS fabrikalarından biri olarak faaliyet göstermektedir.
Bugün itibariyle 12.000 m² alana sahip olan tesisimiz ileri teknolojiye sahip makina
parkuru ile üretim yapmaktadır.
Polibox markası adı altında Balık Kasası üretimi yapan ﬁrmamız
Tanrıver Șirketler Grubu’nun bir üyesi olarak, inșaat sektöründeki tecrübesini bașlıca
EPS Isı Yalıtım Sistemleri’nde kullanmak üzere dıș cephe mantolama ürünleri ve iç dekorasyon ürünleri
olarak siz değerli müșterilerimizin hizmetine sunmuștur.
Geniș ürün yelpazesine sahip PT Politek ailesi olarak, tesisimizde müșterilerimizin ihtiyaçları
doğrultusunda EPS’den imal edilen Isı Yalıtım Levhaları, Asmolen, Söve Blokları, Yerden Isıtma Levhaları,
İç Dekorasyon Ürünleri, Ambalaj Kutuları ve Balık Kasaları, Özel CNC Kesimleri ve Haﬁf Dolgu Malzemesi
üretimi yapmaktayız.
PT Politek tüm dünyanın tercih ettiği, binaları dıș etkenlerden koruyarak ömrünü uzatan, ısıtma
maliyetlerini büyük oranda azaltan, ısı köprülerinin olușumunu engelleyerek konforlu bir yașam alanı
sağlayan, ısı yalıtım sistemlerini sunar.

NEDEN PT POLİTEK ISI YALITIM SİSTEMLERİ
PT Politek Isı Yalıtım Sistemleri
Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde 12.000
m² alana sahip tesislerde, modern makine
parkuru ile TSE, UTO, CE, ISO gibi belgelere
sahip olarak üretimlerini yapmaktayız.Her bir
ürün kalite kontrol onayı alındıktan sonra
nihai ürün olarak stoklarımıza girer.
Kaliteli Hammadde
Hizmet kalitesini arttırmak ve sektörde bir
fark yaratabilmek amacıyla,
hammaddelerimiz dünya pazarından ISO
9001, 14001, 18001 gibi kalite belgelerine
sahip tedarikçiler tarafından sağlanmaktadır.
Modern Makine Parkuru
Üretim hatlarımız ve makine parkurumuz en modern sistemler ile çalıșmaktadır.Sadece günümüz
teknolojisini değil, ileriye dönük makine ve sistemleri de takip ederek ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlar
yapmaktayız.
Ürün Çeșitliliği
Yapı çözümleri için müșterilerimizin talep ve doğrultuları ile özel çözümler üretebilmekteyiz.
Farklı yoğunluklar, özel ölçüler ve kesimler ile sizlere profesyonel çözüm sunmaktayız.
Uzman Ekip
PT Politek olarak müșterilerimize ürün seçimi
ve ürünlerin doğru uygulanmasını sağlamak
için alanında uzman ve deneyimli kadroları ile
hizmet vermekteyiz.Çalıșanlarımıza yıl
içerisinde çeșitli seminer ve eğitimler vererek
en modern bilgi akıșını sağlamaya
çalıșıyoruz.
Sevkiyat
PT Politek ailesi olarak müșterilerimizin
taleplerini en kısa sürede karșılamak için
sevkiyat araçlarımız ile sizlere çözüm
sunmaktayız.Sevkiyat sürecini minimuma
indirip, taleplerinize mümkün olan en hızlı
șekilde cevap veriyoruz.

PT Politek
Isı Yalıtım Levhası
Polistren hammaddeleri ilk hali ile inci
tanelerini andırmaktadır.Bu taneciklerin
boyutları istenilen ürün grubuna göre 0,2mm
ile 2,50mm arasında değișmektedir.
Doğru tedarikçiden temin edilen bu hammadde tanecikleri üretimin ilk așamasında șișirme
makinesinin kabinine bir helezyon yardımı ile ulaștırılır ve kabin içinde buharlı ısıl ișleme tabi tutulur.
Hammadde, içinde ihtiva ettiği pentan gazının buhar ile yüksek basınçta tepkimeye girmesi sonucu
genleșir.Bu ișlemden sonra genleșen tanecikler dinlendirme silolarına gönderilir.Genleșmiș EPS
boncuklar, istenilen formda birleștirilmesi için blok makinesine gönderilir.Makine içinde tekrar buharlı
ısıl ișleme tabi tutulan tanecikler blok formunu alır.Blok formu içinde ihtiva ettiği gazı ve nemi
atabilmesi adına dinlendirme sahasına götürülür.Standartlara göre dinlendirilen bu bloklar müșteri
talepleri doğrultusunda kesilerek biçimlendirilir ve paketlenerek sevk edilmeye hazır hale getirilir.
1 Paket İçeriği
m²

m³

100 x 50 x 1 cm

50

25

0,25

100 x 50 x 2 cm

25

12,5

0,25

100 x 50 x 2,5 cm

20

10

0,25

100 x 50 x 3 cm

16

8

0,24

100 x 50 x 4 cm

12

6

0,24

100 x 50 x 5 cm

10

5

0,25

100 x 50 x 6 cm

8

4

0,24

100 x 50 x 7 cm

7

3,5

0,245

100 x 50 x 8 cm

6

3

0,24

100 x 50 x 9 cm

5

2,5

0,225

100 x 50 x 10 cm

5

2,5

0,25
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PT Politek
Isı Yalıtım Levhası

Tasarruf Demektir!
Isıtma ve soğutma giderlerini
%50 oranında azaltır.

yalıtımlı bina

Her türlü hava koșulunda
mükemmel performans gösterir.
Uzun ömürlü ve kalıcıdır.
Uygulaması oldukça kolaydır.
İklimlendirme tesisatlarında
giderleri düșürür.
yalıtımsız bina

Tadilat masraﬂarını azaltır.
Çevre ve hava
kirliliğini önler.
Estetik yapısı sayesinde
yapılara değer katar.
Haﬁftir, yapılardaki
statik yükü azaltır.

PT Politek Söve Blokları
Genleștirilmiș polistiren’den üretilmiș olup, söve üretimi yapan
ﬁrmaların rahatlıkla ișleyebileceği, kapalı gözeneklere sahip,
yüksek yoğunluklu, beyaz renkli EPS bloktur.
Farklı yoğunluklarda üretilebilen PT Politek EPS Söve Bloğu, özel
söve kesim makinelerinde kesilerek binaların dıș cephelerinde
süsleme elemanı olarak uygulanmaktadır.
Dinlendirilmiș bloklardan üretilir. Nemsiz ve kuru olarak sevk
edilir. Üretiminde geri dönüșümlü malzeme kullanılmaz. Homojen
yoğunluk dağılımına ve esneme özelliğine sahiptir. Kolay
ișlenebilir.

Yoğunluk: 16kg/m³ - 30kg/m³ arası

Renk: Beyaz

Kenar Şekli: Düz

Hücre içeriği: %98 Hava, %2 polistren

Su Buharı Difüzyon Değeri: µ(mü) 20-40

Ambalaj: Blok halinde sevk edilir.

Depolama Bilgileri: Serin ve havalandırılmış, nemli olmayan bir ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneş ışığıyla temas etmesinden ve ısı kaynaklarının yakınında bulunmasından kaçınılmalıdır.
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PT Politek Asmolen

404x124x104 boyutlarındaki blok formunun, kızgın teller yardımı
ile istenilen ölçüde kesilmesi ile elde edilen yalıtım ve dolgu
malzemesidir.Özellikle müșterilerimize mühendislik çözümleri
sunabilmek için ölçü çeșitliliği arttırılmıș ve bu sayede
müșterilerimizin taleplerine cevap verilmesi hedeﬂenmiștir.
Dolgu malzemesi olarak kullanılan PT Politek Asmolen 10-30
kg/m³ yoğunluk aralığında üretilebilmektedir.Asmolen
döșemelerinde geleneksel kiriș uygulamaları olmadığı için tavanda
düz bir yüzey elde edilebilmektedir.
Bu özelliği ile iș merkezleri, oteller gibi özel tesisat uygulamaları olan binalarda tercih edilir.
Ayrıca asmolen binanın statik ağırlığını azalttığı gibi, deprem esnasında binalara gelebilecek darbe
yükünü de azaltmada büyük rol oynamaktadır.
PT Politek Asmolen uygulanan projelerde tașıyıcı kesitlerde ekonomiklik sağlanırken,
aynı zamanda güvenilir ve dayanıklı binalarda inșa edilmiș olmaktadır.
Basınca karşı dayanıklıdır

Katlar arası maksimum ısı ve ses yalıtımı sağlar

Sistemde tasarruf sağlar

Afet durumunda meydana gelen sarsıntıyı azaltır

Pratik uygulanması ile işçilikten tasarruf sağlar

Nem ve rutubet yapmaz, etkilenmez

İstenilen ölçüde üretilebilinir

Uzun ömürlü bir yapı malzemesidir

Malzeme yapısı ile yapıların statik yükünü haﬁﬂetir

Alternatiﬂerine göre daha ekonomiktir

PT Politek GEOBLOCK
PT Politek GEOBLOCK granüler polisteren boncukların ön
șișirme ve kalıplanması neticesinde üretilen, geoteknik
mühendisliği uygulamalarında kullanılan,
haﬁf ve kapalı gözenekli yapıya sahip genleștirilmiș
polistiren (EPS) bloktur.
PT Politek GEOBLOCK oturma potansiyeli yüksek zeminler üzerine inșa
edilecek olan otoyol ve köprü yaklașım dolgularının imalatında kullanılır.
Oturma problemine karșı zemin iyileștirerek geleneksel sıkıștırılmıș toprak
dolgudan olușan imalatlar yerine, zemin iyileștirilmesine gerek duyulmadan otoyol dolgusu ve köprü
yaklașım rampalarının PT Politek GEOBLOCK ile imalatı, projelerde hem ilk yatırım maliyetinde
kazanç hem de imalat hızlılığı sağlar.
PT Politek GEOBLOCK ayrıca istinat duvarları ve gömülü menfezler gibi sanat yapılarının geri
dolgusunda kullanılarak tasarım yüklerinin azaltılmasını sağlar.Böylelikle bu yapılar için daha ekonomik
bir kesit tasarımının yapılması olanaklı olur.

geoblock
Otoyol ve Köprü Yaklaşım İnşaatlarında
PT Politek GEOBLOCK
Uygulaması

Gömülü Menfez İnşaatlarında
PT Politek GEOBLOCK
Uygulaması

Şev Stabilitesi Uygulamalarında
PT Politek GEOBLOCK
Uygulaması

İstinat Duvarı İnşaatlarında
PT Politek GEOBLOCK
Uygulaması

Koruma Amaçlı
Strafor Ürünleri
Șirketimiz Genleștirilmiș Polistiren’den Strafor Enjeksiyon
teknolojisi ile ürettiği Muhafaza Amaçlı Strafor Ürünleri
grubunda geniș ürün yelpazesine sahiptir.
Özellikle beyaz eșya ve cam kavanoz, mermer granit ve ﬁde
ürünlerinin nakliyesi sırasında ürüne gelebilecek zararı
önlemek amacıyla kullanım alanı geniș olan strafor muhafaza
ürünleri çeșitli ürün gruplarında müșterilerimizin talebi
doğrultusunda farklı ebat ve kalınlıklarda üretilmektedir.

Polibox Balık Kutuları
Dünyadaki sektörel gelișmeleri yakından takip eden
PT Politek Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olması
durumunda ortak balıkçılık politikasının getireceği
yeniliklere hazırdır.Bu kapsamda balıkların avlandığı andan
itibaren son kullanıcıya kadar geçen her așamada yüksek
hijyen husuna uymak gerekmektedir.Dolayısıyla ürünlerin
nakliyesinde kullanılan tașıma araçlarının ve balık
kasalarının hijyenik șartlarda olması oldukça önem
kazanmıștır.İște bu noktada özellikle PT Politek tesisimiz
Karadeniz Bölgesi’nde bolca avlanan palamut ve hamsi nakliyesinde kullanılan Polibox ürünümüz eski
ahșap kasaların aksine bakteri üretmez ve sudan etkilenmez.Balık ile dıș etkenlerin temasını keser ve
tekrar tekrar kullanımı mümkündür.
Polibox Balık Kutularının iç yüzeyinde bulunan eğimler kutunun içerisinde su birikmesini
engellemektedir.Üretiminde hiçbir șekilde katkı malzemesi ve geri dönüșümü yapılmıș ham madde
kullanılmadığından kutular standart yoğunluğa ve kaliteye sahiptir.
Ürün Adı

Ebat

Adet/Paket

Tașıma Kapasitesi

Yoğunluk

K14 Balık Kasası
K10 Balık Kasası

40 x 60 x 14 Kapaksız

20 Adet

14 kg

22 kg/m3

49 x 39 x 19 Kapaklı

16 Adet

10 kg

K5 Balık Kasası

22 kg/m3

39 x 29 x 18 Kapaklı

32 Adet

5 kg

22 kg/m3

Isıl iletkenliği düşüktür.
Çevre şartlarına dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
Su emmez.
Çok iyi darbe emme özelliği vardır.
Bakteri üretmez.

Kenarlarındaki zıvanalar dolasıyla döşendiği mekanda
bir bütün olarak hareket etmektedir.
Yerden ısıtma üzerine şap atılacağı zaman boruların
bir tarafa toplanmasını engeller.
Boru döşeme kanalları sayesinde eşit aralıklı sıcak su
borusu döşemek çok daha kolaydır.

YAPRAK LAMBA GÖBEĞİ

SALYANGOZ LAMBA GÖBEĞİ

DÜZ LAMBA GÖBEĞİ

Ürün Ölçüsü
: 40 cm
Ambalaj Adeti : 22 adet

Ürün Ölçüsü
: 40 cm
Ambalaj Adeti : 28 adet

Ürün Ölçüsü
: 40 cm
Ambalaj Adeti : 23 adet

Ürün Ölçüsü
: 50 cm
Ambalaj Adeti : 29 adet

Ürün Ölçüsü
: 50 cm
Ambalaj Adeti : 30 adet

Ürün Ölçüsü
: 50 cm
Ambalaj Adeti : 25 adet

mantolamanın
profesyonel

üçlüsü!

0 462 711 18 96 - 0 462 711 18 97 - 0 462 711 18 98

Arsin Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No : 1 / TRABZON
info@ptpolitek.com

-

www.ptpolitek.com

