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“Yaşamınıza Değer Katar”
Prefabrik - elik Yap

“Yaşamnza Değer Katar”

1998 ylndan beri makine, inşaat ve dekorasyon 
sektörlerinde faaliyet gösteren  rmamz, üzerine 
aldğ sorumluluklar eksiksiz ve zamannda yerine 
getirmiştir. Günümüzde, gelişmiş birçok ülkenin 
uzun zamandr kullandğ çelik taşyc sistemleri 
ülkemizde yapmak üzere kurulan  rmamz, kendi 
bünyesinde kullandğ teknoloji ile güvenliği, hz, 
kaliteyi ve betonarme yaplara göre düşük maliyeti 
birleştirerek ANKAVİLLA markasyla sizlere hiz-
met vermekten gurur duymaktadr.

İnsanlarmza hizmet etmeyi kendisine ilke edinen, 
bilgi ve kaliteye önem veren, zamannda ve eksiksiz 
teslimatlar ile tam memnuniyet sağlayan ve sürekli 
yeniliklere açk bir  rma olmaktr. Etik kurallar da-
hilinde müşteri memnuniyetini, kaliteli ve güvenilir 
ürünleri birleştirerek her türlü barnma ihtiyacn 
karşlamak, estetik, konforlu, hazr ve ekonomik me-
kanlar sunmaktr.

Hakkmzda
1998 yılından beri makine, inşaat ve dekorasyon 
sektörlerinde faaliyet gösteren firmamız, üzerine 
aldığı sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine 
getirmiştir. Günümüzde, gelişmiş birçok ülkenin 
uzun zamandır kullandığı çelik taşıyıcı sistemleri 
ülkemizde yapmak üzere kurulan firmamız, kendi 
bünyesinde kullandığı teknoloji ile güvenliği, hızı, 
kaliteyi ve betonarme yapılara göre düşük maliyeti 
birleştirerek ANKAVİLLA markasıyla sizlere hiz-
met vermekten gurur duymaktadır.

İnsanlarımıza hizmet etmeyi kendisine ilke edinen, 
bilgi ve kaliteye önem veren, zamanında ve eksiksiz 
teslimatları ile tam memnuniyet sağlayan ve sürekli 
yeniliklere açık bir firma olmaktır. Etik kurallar da-
hilinde müşteri memnuniyetini, kaliteli ve güvenilir 
ürünleri birleştirerek her türlü barınma ihtiyacını 
karşılamak, estetik, konforlu, hazır ve ekonomik me-
kanlar sunmaktır.

Hakkımızda



Gelişen teknolojinin ışığında en kaliteli ürünü en ekonomik şartlarda dogaya zarar vermeden üreterek 
ihtiyacları karşılamak, hem de diğer yapılara göre cok daha hızlı bir sekilde.

Güvenli kaliteli ve  ekonomik konut yapımın da ihtiyaclara en iyi sekilde cevap vermek

Kalite  Politikamız

• İnsanlığa ve çevreye duyarlı olmak…
• Farklı ve çağdaş ürünler tasarlamak…
• Düşük maliyette kaliteli ürünler sunmak…
• Sorun değil, çözüm üretmek..! 

Vizyonumuz

Misyon
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MODELLERİMİZ

MENEKŞE / 50 m2 40 m2 + 10 m2  TERAS

70 m2 + 15 m2  TERAS

84 m2 + 14 m2  TERAS

100 m2 + 10 m2  TERAS

56 m2 + 14 m2  TERAS

78 m2 + 17 m2  TERAS

80 m2 + 20 m2  TERAS

127 m2 + 23 m2  TERAS

MOR MENEKŞE / 85 m2

LAVANTA / 98 m2

AÇELYA / 110 m2

ORKİDE / 70 m2

ÇİGDEM / 95 m2

YEŞİM / 100 m2

LALE / 150 m2
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ROSE / 120 m2

BAHAR / 140 m2

GREY / 160 m2

1. Kat  55 m2 + 5 m2  TERAS 

Zemin Kat 63 m2 + 7 m2  TERAS

Zemin Kat 74 m2 + 6 m2  TERAS

Zemin Kat 55 m2 + 5 m2  TERAS

1. Kat  63 m2 + 7 m2  TERAS

1. Kat 74 m2 + 6 m2  TERAS

MODELLERİMİZ
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ZAMBAK / 150 m2

ANKAVİLLA / 124 m2

STAR / 120 m2

VİLLA / 75 m2

PLATİN / 90 m2

PAPATYA / 240 m2

NEPTÜN / 86 m2

1. Kat 62 m2 Zemin Kat 67 m2 + 21 m2  TERAS

MODELLERİMİZ
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Standartlar
TSE, DIN, ve TS EN ISO 9001: 2000 standartları uygulanmaktadır.

Taşıyıcı Sistem: Konteynerin tek parça olarak kaldırılması ve çok katlı ola-
bilmesi için gerekli, güçlü çelik iskelet. Alt, üst ve yan panellerden oluşan 
paketleme sistemi ile nakliye avantajı.

Ölçüler : Konteyner enleri : İsteğe göre 
  1.00 m – 3.00 m arasında
Konteyner Boyları :  İsteğe göre 1.00 m – 12.00 m arasında
Yükseklikler : 2.35 m – 2.75 m arasında
Dış Duvar Panelleri : Sandvic Panel
Dış  Yüzey Kaplaması :  0.50 mm veya 0.70 mm , 22 mm hadve 
  derinlikli COAT-COIL boyalı (Rall 9002)Sac
İç Yüzey  Kaplaması : 0.50 mm COAT-COIL boyalı (Rall 9002)Sac
İzolasyon :  100 mm’lik cam yünü
İç Duvar Panelleri : Sandvic Panel

Konteyner Teknik Özellikleri
İç Yüzey Kaplaması : 0,50 mm COAT-COIL boyalı (Rall 9002)Sac
İzolasyon :  100 mm’lik cam yünü
Islak Hacimler :  8 mm boyalı betopan
Çatı: Çatı Kaplaması :  0.50 mm trapez galvanizli sac
Tavan Kaplaması :  PVC Lambri
İzolasyon :  100 mm cam yünü
Şase Üst Yüzey : 18 mm sunta veya  12 mm betopan,
  üzeri 3 mm polivinil muşamba kaplı.
Alt Yüzey :  0.50 mm trapez galvanize sac
İzolasyon :  80 mm polistren köpük 
Pencereler :  PVC Vasistas. 4+12+4 ısıcam takılıdır.
Kapılar Dış Kapılar :  İzolasyonlu galvaniz sac.
İç Kapılar :  1. kalite boyalı Amerikan Panel kapılardır.
  İstenirse sandwich cephe ve çatı panelleri 
  ile de üretim imkanı

Konteyner
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Standartlar
TSE, DIN, ve TS EN ISO 9001: 2000 standartlar uygulanmaktadr.

Taşyc Sistem: Konteynerin tek parça olarak kaldrlmas ve çok katl ola-
bilmesi için gerekli, güçlü çelik iskelet. Alt, üst ve yan panellerden oluşan 
paketleme sistemi ile nakliye avantaj.

Ölçüler : Konteyner enleri : İsteğe göre 
  1.00 m – 3.00 m arasnda
Konteyner Boylar :  İsteğe göre 1.00 m – 12.00 m arasnda
Yükseklikler : 2.35 m – 2.75 m arasnda
Dş Duvar Panelleri : Sandvic Panel
Dş  Yüzey Kaplamas :  0.50 mm veya 0.70 mm , 22 mm hadve 
  derinlikli COAT-COIL boyal (Rall 9002)Sac
İç Yüzey  Kaplamas : 0.50 mm COAT-COIL boyal (Rall 9002)Sac
İzolasyon :  100 mm’lik cam yünü
İç Duvar Panelleri : Sandvic Panel

Konteyner Teknik Özellikleri
İç Yüzey Kaplamas : 0,50 mm COAT-COIL boyal (Rall 9002)Sac
İzolasyon :  100 mm’lik cam yünü
Islak Hacimler :  8 mm boyal betopan
Çat: Çat Kaplamas :  0.50 mm trapez galvanizli sac
Tavan Kaplamas :  PVC Lambri
İzolasyon :  100 mm cam yünü
Şase Üst Yüzey : 18 mm sunta veya  12 mm betopan,
  üzeri 3 mm polivinil muşamba kapl.
Alt Yüzey :  0.50 mm trapez galvanize sac
İzolasyon :  80 mm polistren köpük 
Pencereler :  PVC Vasistas. 4+12+4 scam takldr.
Kaplar Dş Kaplar :  İzolasyonlu galvaniz sac.
İç Kaplar :  1. kalite boyal Amerikan Panel kaplardr.
  İstenirse sandwich cephe ve çat panelleri 
  ile de üretim imkan

Konteyner
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Çelik Yapı Üretim Aşamaları
1.Aşama :
Ön Üretimi fabrikada, bilgisayar kontrollü makineler tarafından milimetrik 
hassasiyetle tamamlanan çelik konstrüksiyon; duvar panelleri ve taşıyıcı 
kolonlar haline geldikten sonra şantiyeye sevk edilir.

2. Aşama :
Deneyimli elemanlar sayesinde kısa sürede bir araya getirilen paneller, ana 
taşıyıcı ve tüm yardımcı malzemelerin birleşimi akıllı vida, perçin ve bulon 
kullanılarak yapıldığı için binanın depreme karşı direnci artmakta ve dep-
remde meydana gelen darbelerde herhangi bir çatlama oluşmamaktadır.

3.Aşama :
Çelik konstrüksiyonun işlemleri tamamlandıktan sonra konutun giydirme 
işlemi başlar. Fibercement ile dış cephe kaplanır. Çatı 11 mm OSB üzerine 
ithal shingle kaplanır.

4.Aşama :
Elektrik ve su tesisatı sıva altı olarak döşenir. İç duvar ve çatıda 10 cm cam 
yünü veya taşyünü yalıtım yapılarak alçıpan ile iç duvarlar ve tavan kaplanır.

5.Aşama :
İç duvarlarda 3 kat alçı, boya ve stronpiyer uygulanır. Dış duvarlarda dış cep-
he boyası uygulanır.

6.Aşama :
Islak hacimlerde fayans uygulanır. Verandalarda seramik porselen kullanılır.

7.Aşama :
İnce işçilikler, iç kapılar, mutfak dolabı, musluklar, anahtar prizler, parke, vit-
rifiye malzemelerinin montajı yapılarak müşteriye teslim edilir.



Tamamlanan Projelerden Bazıları



“Yaşamınıza Değer Katar”





“Yaşamınıza Değer Katar”





“Yaşamınıza Değer Katar”

Başkent Üniversitesi
Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu
Commad Ltd.Şti.
Doruk Yapı Ltd. Şti.
Ender Grup
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Gülermak A.Ş.
Hidropol Mühendislik
Kent Yapı A.Ş.
Terra Site
WinterStone Group
Yağız Elektrik Mühendislik Ltd. Şti.
Yükselen Hobi Bahçeleri
AGS Mühendislik Ltd.Şti.
Karayolları Genel Müdürlüğü

Türk Kızılay’ı
Tubitak SAGE
Limak inşaat A.Ş.
Türkerler inşaat A.Ş.
Eko inşaat A.Ş.
Koçoğlu Holding.
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.
Haldız İnşaat A.Ş.
Doğa Hobi Bahçeleri
Yaşar ÖZKAN A.Ş.
Ihlamurevler Sitesi Beştepe-ANKARA
Gölbaşı Belediyesi
Pırlanta İnşaat Ltd.Şti.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yeşil İkizce Yapı Kooperatifi

REFERANSLARIMIZ


