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Yenilik, Performans, Tasarım... 
Tavanda ve Zeminde İleri Boyutlar...

Innovation, Performance, Design… 
Advanced Dimensions on 
Ceiling and Flooring…

“ “
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Yola çıkışımızın özel bir nedeni var: Hızlı yapılaşmanın yol 
açtığı standardizasyon ve tekdüzelik karşısında, FARKLI, 
AYIRT EDİCİ, KİMLİĞİ OLAN, FONKSİYONEL, EKONOMİK, 
KONFORLU, VERİMLİ VE HUZURLU çalışma ve yaşam 
alanları oluşturulmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Ne 
kadar mekana fark katarsak, mekan kimliğine ne kadar 
değer katarsak kendimizi o kadar başarılı buluyoruz. 

We started our journey with a special mission; we aim to 
contribute to the creation of DIFFERENT, DISTINGUISHING, 
DISCERNABLE, FUNCTIONAL, AFFORDABLE, 
COMFORTABLE, EFFICIENT AND PEACEFUL working and 
living spaces as a response to the standardization and 
uniformity caused by rapid development of settlement 
areas. We measure our success through our contribution 
to making a space different and adding value to the 
character of that venue.

İşimize fark katan 
özel bir hedef...
A special purpose 
that makes our 
business unique...

“ “
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Mekanları farklılaştırarak kendine özgü alanlar inşa 
etmek, doğru ürün seçimi ile başlayan, üretim, tedarik ve 
uygulama aşamalarıyla devam eden bir süreçtir. Bu sürecin 
temelinde uygun fikir, fikir geliştirebilmenin temelinde ise 
uzmanlık vardır. Uzun yıllar önemli projeler gerçekleştirmiş 
olmanın vermiş olduğu (sektörel) deneyim, ürün bilgisi 
ve üretim  tecrübesi ile, akılcı, yenilikçi ve rekabetçi 
fikir, ürün ve çözümler sunarız. Uluslararası standart ve 
yönetmeliklere uygun ürünlerin planlama, hammadde 
tedarik, üretim, depolama, sevk ve montaj süreçleri 
üzerinde titizlikle dururuz. En doğru ve efektif koşulları 
planlayarak bu süreçleri kontrol ederiz. 

Creating a difference in the venues and building an 
authentic space starts with the selection of the right 
product and continues with production, procurement 
and installation stages. It is the idea that underlies this 
foundation and it is the expertise of the company that 
enables the development of this idea. Our industrial 
experience, product know-how and production experience 
achieved by the important projects we completed over 
the years, allow us to offer intelligent, innovative and 
competitive ideas, products and solutions. The processes 
are carefully designed for planning, raw material 
procurement, production, storage, delivery and assembly 
for the products that comply with international standards 
and regulations. We control these processes with the most 
accurate and effective conditions.

 Her şey malzeme 
değildir, mekana 
ruh katan fikirdir...
More than just 
materials, it is the 
ideas that add the 
spirit…

“

“
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Sizinle aynı dili konuşuruz. Bu yüzden ihtiyacınızı iyi anlarız. 
Gururla söylemeliyiz ki bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 
tüm projelerde istisnasız müşteri memnuniyeti sağladık. 
İmza atacağımız yeni projelerde de, geçmişimizden güç 
alarak memnuniyet garantisi veririz. 

We speak the same language as you do, thus we 
understand your needs better. We can proudly say that we 
were able to satisfy all of our customers in all our projects 
we carried out until today. Our past gives us the strength 
to guarantee satisfaction in the new projects.

 İşe farklı yerden 
değil, yanınızdan 
bakmak...
Approaching the job 
from your point of 
view...

“
“
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Hayatla birlikte fonksiyonel ve estetik unsurlar sürekli 
değişirken, kalıcı mekânsal değerler yaratmak için zamanın 
ruhunu iyi okuruz.  Genç, trendleri takip eden, kondüsyonlu 
ve fazla meraklı bir ekibiz. Bu sayede sektördeki yerimizi 
sağlamlaştıran yeni ürünler ve fikirler geliştiririz. Başarıya 
ve sonuca odaklıyız, bu konuda iddialı ve hırslıyız. 

The functional and aesthetic elements evolve constantly 
alongside life itself, and our understanding of the 
requirements of the time allows us to create permanent 
spatial values. We are a young, strong and curious team 
who follows the trends to develop new products and ideas 
that will reinforce our position in the industry.     

Değişen hayatı 
mekana yansıtmak 
için...
Reflecting changing 
lives in spaces...

“ “
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Etik ticaret kural ve değerlerine uygun 
hareket ederiz.  
Tüm iş süreçlerimizi etik değerler ve dürüstlük üzerine 
kurarız. Müşterilerimizin ve İş Ortaklarımızın kurumsal 
değerlerine saygı duyarız, gizli bilgilerinin korunmasına 
özen gösteririz.

We act in accordance with ethical trade 
rules and values.  
We build all our business process on ethics values 
and integrity. We respect the corporate values of our 
Customers and Business Partners and we are very careful 
about the confidentiality of our customers’ information.

Projenize özel çözümler sunarız.
Her özgün projeyi rutine karşı bir meydan okuma olarak 
görürüz. Bu çağrıya dinamik ve esnek yapımız sayesinde, 
hızlı ve efektif şekilde yanıt verir, alternatif çözümlerle fark 
yaratırız. 

We provide customized solutions for 
your project.
We see each unique project as a chance to challenge the 
conventional. We respond to this call in a fast and effective 
manner thanks to our dynamic and flexible structure and 
we create a difference with alternative solutions.

1
3

2
4
5

Hızlı çözüm için limitleri zorlarız. 
Beklenmedik ihtiyaçlarınız ve ani talepleriniz karşısında 
hazırlıklıyız, sürece odaklanır, en doğru çözümü arar, hızlı 
bir şekilde sonuca gideriz.

We push the limits for a faster solution. 
We are prepared against the unexpected needs and last 
minute requests that you have may, we focus on the 
process, we look for the most suitable solution, and we 
reach the result as fast as possible.

Tüm süreçlerimizde İşçi Sağlığı ve 
Güvenliğini ön planda tutarız.
Bu hususta ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara 
göre gelişmeleri takip eder, İş ve İşçi Sağlığı ile İş Güvenliği 
kültürünün  oluşması için organizasyonumuzda güvenli 
ve sağlıklı davranışları destekleriz. Sağlık ve Güvenlik 
risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi, sağlıklı bir 
çalışma ortamı sağlanması için çalışırız.

We highlight Occupational Safety and 
Health in all our process.
We follow the developments in this regard according 
to national regulations and international standards, we 
support those behaviors that prioritize health and safety 
in our organization to create a culture of Occupational 
Health and Safety. We strive to create a healthy working 
environment, to identify and minimize Health and Safety 
risks.

Çevreyi korunacak değerli bir 
hazine olarak görürüz.
Gelecekte bütün insanlığın bu hazineden faydalanabilmesi 
için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanırız.
Enerji ve doğal kaynakların verimli olarak kullanılması, 
kirliliğin kaynağında önlenmesi, çalışanların ve toplumun 
çevre bilincinin arttırılması öncelikleri arasındadır.

Nature is our valuable treasure 
to be protected.
We believe that Nature should be preserved in the best 
possible manner so that all humans continue to benefit 
from this treasure in the future. Our priorities in this 
respect includes efficient use of energy and natural 
resources, prevention of contamination at the source and 
raising awareness on environmental protection among the 
employees and the public in general.

Bizimle çalışmanız için 
5 neden...
5 Reasons for choosing 
to work with us...
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“ “Ürün ve 
Hizmetlerimiz 
Products 
and services
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Özel Asma Tavan Sistemleri
Customised Ceiling Systems 
• Arkitas Aluminyum Baffle Asma Tavan Sistemleri
 Arkitas Aluminium Baffle Ceiling Systems
• Arkitas Lineer Aluminyum Asma Tavan Sistemleri
 Arkitas Linear Aluminium Ceiling Systems
• Arkitas Lineer Ahşap Asma Tavan Sistemleri
 Arkitas Linear Wood Ceiling Systems
• Arkitas Petek Asma Tavan Sistemleri
 Arkitas Open Cell Ceiling Systems
• Arkitas Mesh Asma Tavan Sistemleri
 Arkitas Mesh - Expanded Ceiling Systems
• Tectend PVC Gergi Tavan Sistemleri
 Tectend PVC Stretch Ceiling Systems

Özel Zemin Sistemleri
Customised Flooring Systems 
• Arkitas Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri
 Arkitas Raised Access Flooring Systems
• Anker Halıları
 Anker Carpet
• Arkitas Kör Kalıp Sistemleri
 Disposable Formwork Raised Access Flooring

Data Center Çözümleri
Data Center Solutions
• Sismik Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri
 Seismic Raised Access Flooring Systems
• Ağır Yük Taşıyan Asma Tavan Sistemleri
 Data Center Heavy Duty Ceiling Systems 

Proje Yönetimi Ve Taahhüt
Project Management And Contract
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“ “Özel Asma Tavan 
Sistemleri
Customised 
Ceiling Systems 
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Arkitas Aluminyum 
Baffle Asma Tavan 
Sistemleri
Arkitas Aluminium Baffle 
Ceiling Systems

Bulvar 216 - İstanbul 

Arkitas Baffle Asma Tavan Sistemleri, Aluminyum’un 
pratikliği ile  yüksek kalite ve estetiğin biraraya geldiği, özel 
asma tavan sistemleridir. Projeye özel olarak tasarlanıp, 
kolay uygulama esasına göre detayları çözülmüş olan 
Arkitas Baffle asma tavan sistemleri ile tasarımcılar, 
projelerinde açısal ve perspektif özellikleri rahatlıkla ön 
plana çıkartabilme imkanı bulabilmektedir. Aluminyumun 
kolay işlenebilme özelliği, ve hafifliği sayesinde işletme 
kolaylığı da getiren Arkitas Baffle Asma Tavan Sistemleri, 
zengin RAL seçenekleri, Ahşap Görünümlü Desen 
seçenekleri, Eloksal veya Satine görünüm seçenekleri ile 
mimar ve tasarımcıların beğenisini kazanmaktadır.

Arkitas Baffle is a Special Aluminium Ceiling System, 
which is created with the practicality, quality and 
aesthetics of Aluminium. With respect to the easy 
mounting, using the perspective and angular varieties; 
designers can highlight their significant creativities. 
Thanks to easy processing, lightness wide range of Color 
and Finish options (anodised, satiated, and wood finish), 
architects would love to finalise their ceilings and walls 
with Arkitas Baffle.
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Yıl : 2014
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : Akdağlar Grup
Mimar : Manço Mimarlık A.Ş
Müteahhit  : Akdağlar İnşaat Turizm ve San. Tic. A.Ş

AK Plaza
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Yıl : 2014 - 2015
Yer : İstanbu
Proje Sahibi : Özak Gayrimenkul
Mimar : TAGO Mimarlık
Müteahhit  : İnter Yapı İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.

Bulvar 216
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Yıl : 2012-2013
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : Zorlu Gayrimenkul Yatırım A.Ş
Mimar : EAA Emre Arolat Mimarlık
Müteahhit  : Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş

Zorlu AVM
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Arkitas Lineer 
Aluminyum Asma 
Tavan Sistemleri
Arkitas Aluminium Baffle 
Ceiling Systems

Arkitas Lineer Aluminyum Asma Tavan Sistemleri, 
Aluminyum’un farklı kesitlerde formlandırılması ile 
oluşturulmuş, farklı renk, doku, ebat ve kalınlıklar ile 
üretilebilir. Estetik, fonksiyonellik ve ekonomik özellikleri ile 
tasarımcı dostu, hızlı montaj özellikleri ile uygulamacı dostu 
sistemlerdir.

Arkitas Lineer Aluminium Ceiling Systems, are the systems 
formed with different sections, colors, dimensions and 
thicknesses. Thanks to its aesthetics, functionality, easy 
installation and low cost properties, Linear ceilings can be 
preferred in different application areas.

42Maslak - İstanbul 
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Yıl : 2014 - 2015
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : BAY İnşaat
Mimar : Chapman TAYLOR Architects / 
   Piramit Mimarlık / METEX

42 Maslak
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Arkitas Lineer Ahşap 
Asma Tavan Sistemleri
Arkitas Linear Wood 
Ceiling Systems

Arkitas Lineer Ahşap Asma Tavan Sistemleri; Masif, 
MDF üzeri doğal ahşap kaplı, MDF Lam veya MDF üzeri 
boyalı seçenekleri ile Ahşapın doğallığını, estetikliğini ve 
kolay uygulanabilir özelliğini projelerde mimarların ve 
tasarımcıların beğenisine sunmaktadır. Arkitas Ahşap 
modülerdir, projeye uygun olarak hazırlanmış olan 
modüller, kolaylıkla sökülüp takılabilir, ve tavan arkası 
mekanik, elektrik tesisata rahatlıkla ulaşılmasına imkan 
verir.

Arkitas Wood Suspended Ceilings, can be made of 
solid wood, MDF, wood veneer, or coloured MDF. When 
the aesthetics, nature and easy  workability of wood is 
combined with modular installation; Arkitas Wood become 
a very essential product for designers, and architects to 
use in their significant projects.

Grandpera - İstanbul 
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Yıl : 2015 - 2016
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : Özak Gayrimenkul
Mimar : TAGO Mimarlık
Müteahhit : Kamer İnşaat ve San. A.Ş

Grandpera
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Arkitas Petek Asma 
Tavan Sistemleri
Arkitas Open Cell 
Ceiling Systems

Arkitas Petek Asma Tavan Sistemleri, projeye uygun 
olarak bükülmüş Alümiyum formlarının bir araya 
gelerek oluşturduğu, lineer veya petek formlu özel 
asma tavan sistemleridir. Projeye özel olarak tasarlanıp, 
kolay uygulama esasına göre detayları çözülmüş olan 
Arkitas Petek Asma Tavan Sistemleri, özellikle tavan 
arkasındaki havanın da mekan sirkülasyonuna katılmasını 
sağlayarak, mekanlara ferahlık ve aynı zamanda da estetik 
katmaktadır. Küçükten büyüğe farklı hücre ölçülerinde, 
perforasyonlu veya lineer olarak da tedarik edilebilen 
Arkitas Petek Asma Tavan Sistemleri farklı RAL Renkleri, 
eloksal veya ahşap görünümlü olarak da opsiyonlara 
sahiptir.

Arkitas Petek, is a special design ceiling system, which is 
formed by bringing together bended U shaped Aluminium 
Strips, in order to make a honeycomb shape monolithic 
ceiling. The system offers different opportunities for 
architects and designers with different cell dimensions 
with its invisible carrier system. Especially helping use of 
the air behind the ceiling system, Arkitas Petek is much 
more preferable in Shopping Malls, Hospitals, Airports and 
Offices. The finish can vary from different RAL colors, to 
Anodised, or Wood Finish

Zorlu Center - İstanbul 
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Yıl : 2012-2013
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : Zorlu Gayrimenkul Yatırım A.Ş
Mimar : EAA Emre Arolat Mimarlık
Müteahhit  : Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş

Zorlu Center
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Arkitas Mesh Asma 
Tavan Sistemleri
Arkitas Mesh - Expanded 
Ceiling Systems

Arkitas Mesh Asma Tavan Sistemleri, Genişletilmiş 
Saç (Expanded) Malzemesi ile üretilen Asma Tavan 
Sistemleridir. Farklı tipte üretilebilen Mesh tipleri ve 
kullanılan farklı Mesh yönleri, alternatif RAL renkleri ile 
tasarım alternatifleri elde edilmesine imkan verir. Boşluklu 
bir ürün oluşu, tavan arkasındaki havanın da ortam 
sirkülasyonuna katılmasını sağlar.

Expanded metal ceilings have become an indispensable 
part of modern architecture. With these systems, 
depending on the dimension, thickness, color and  of the 
mesh, you get unobstructed view of the area behind the 
ceiling. Elaborate illumination or backlighting creates a 
spectacular play of lights and shadows that distinguishes 
expanded metal ceilings from all others. 

Mall Of İstanbul - İstanbul 



46 47

Yıl : 2014
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : Torunlar GYO
Mimar : Ömer Mimarlık / Gönye Proje Tasarım

Mall of Istanbul 

Yıl : 2012-2013
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : Zorlu Gayrimenkul Yatırım A.Ş
Mimar : EAA Emre Arolat Mimarlık
Müteahhit  : Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş

Zorlu Center
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PVC Gergi 
Tavan Sistemleri
PVC Stretch Ceiling Systems

2010 yılında Tectend Tectos Tensos ve Arkitas Yapı 
Çözümleri Limited Şirketi, Arkitas’ın Türkiye’de Tectend 
PVC Gergi Tavan Sistemlerinin tek distributörü olması 
hususunda güç birliğini oluşturmuş, Türkiye İnşaat 
sektörünün  PVC Gergi Tavan Sistemleri ile ilgili ihtiyaçlarını 
ve isteklerini en iyi şekilde anlamayı; onların isteklerine 
en iyi şekilde cevap verecek kalite, fiyat, tasarım, 
fonksiyonellik, konfor unsurlarını biraraya getirerek en 
doğru çözümü sunma hususunda hemfikir olmuştur. 

Since 2010, Arkitas and Tectend are working together in 
order to meet the demands of the Construction Sector with 
the quality, design, functionality and long term durability 
properties of the PVC Stretch Ceiling Systems. 

Zorlu Center - İstanbul
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Yıl : 2012-2013
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : Zorlu Gayrimenkul Yatırım A.Ş
Mimar : EAA Emre Arolat Mimarlık
Müteahhit  : Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş

Zorlu Center
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Yıl : 2015 - 2016
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : Özak Gayrimenkul
Mimar : TAGO Mimarlık
Müteahhit : Kamer İnşaat ve San. A.Ş

Grandpera
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“ “Özel Zemin
Sistemleri
Special Flooring 
Systems
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Arkitas Yükseltilmiş 
Döşeme Sistemleri
Arkitas Raised Access 
Flooring Systems

Arkitas Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri, yüksek 
performanslı çalışma ortamı sunar. Modern ofisler için 
hayati önemi olan Elektrik, data kablo yönetimine ve 
ısıtma soğutma sistemlerinin geçişine olanak sağlar. 
Gelişime açık ve esnek şirketlerdeki olağan yeni ofis 
düzenlemelerinin ve altyapı değişikliklerinin hızlı ve çalışma 
düzenini hemen hemen hiç etkilemeden yapılmasına 
olanak verir. Yapılacak değişikliklerde %50 ‘ye varan 
oranlarda tasarruf sağlar. Yüksek taşıma kapasitesi ve 
korozyona dayanıklı çelik altyapı sistemi ile konforlu ve 
uzun ömürlü bir platform sağlar. Bu platform bir sonraki 
kullanıcı için de verimli şekilde kullanılabilir. 

Üst kaplama olarak Pvc, Hpl, Linoleum, Kauçuk, Ahşap, 
Seramik, Mermer ve Halı ürünlerinin kullanılmasına olanak 
vererek ofis tasarımı konusunda esneklik sağlar.
 
Arkitas Raised Access Flooring Systems, provide high 
performance working spaces. In modern offices a service 
space, which gives acccess to data, power, Hvac, fire 
and security infrastructures become compulsory. Access 
Flooring System enables rapid and cost-effective layout 
changes and brings to area, functionality and flexibility. It 
reduces operating and maintanance cost by up to %50 
through accesible and flexiable services. High loading 
capacity panel and anti corrosion substructure sytem 
improves the personel comfort and long life. Raised 
Access Flooring Sytem supports  overall aesthetic and cost 
effective value for next user.  It gives the flexibility to use 
many covering alternative as Pvc,Hpl,Linoleum,Rubber, 
Ceramics Stone and Carpet tile. 

Flormar Yönetim Ofisi - İstanbul
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Yıl : 2015-2016
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : Borsa İstanbul A.Ş.
Müteahhit  : Haldız İnşaat Oto ve Tic. A.Ş. 

Borsa İstanbul
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Yıl : 2015
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. A.Ş
Mimar : İdc Mimarlık Dekorasyon İnş.Tic.Ltd.Şti.

Flormar Yönetim Ofisi
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Yıl : 2015
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : Ferko İnşaat Tur.Tekstil San.Tic. A.Ş
Müteahhit  : İdc Mimarlık Dekorasyon İnş.Tic.Ltd.Şti.

Ferko Signature
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Anker Halıları
Anker Carpet

Anker tekstil zemin kaplamaları konusunda 150 yıllık 
bilgi ve tecrübesi ile Havacılık, Sağlık, Ofis, Hotel ve 
Kamu sektörlerinin ihtiyaçlarına cevap veren ürünler 
üretmektedir. Anker Karo Halı ve Rulo Halıları tasarım, 
çevre, sağlık, akustik, güvenlik konularında yüksek 
standartlar sunmaktadır. 

Anker Halıları, woven dokuma teknolojisinin sağladığı 
keskin renk netliği ve tasarımsal sadeliğe sahiptir. Le 
Corbusier ’in eşsiz çoklu renklerinin tümünü Anker ’in 
değişmez ürünü Perlon Rips koleksiyonunda bulabilirsiniz. 
Anker, havacılık endüstrisinde geliştirdiği üretim teknolojisi 
sayesinde minimalist, yüksek dayanımlı ve sofistik ürünler 
üretmektedir. Anker’in taban teknolojisi, Karo Halı ve Rulo 
Halı ürünlerinde yüksek performans ve yeni çözümler 
sunar. 

Anker produces high-end textile floor coverings solutions 
to Aviation, Health, Office, Hospitality and Public sectors 
with 150 years of experience and knowledge. Anker 
carpets provides high standards in  design, environmental, 
health, safety and acoustical performance. 

With woven tufting technology, Anker products  have clear, 
colourful  and simplicity look. Anker’s  flagship Perlon Rips 
collection has the whole colour palette of Le Corbusier. 
Pionering weaving technology from Aviation business 
brings  minimalist patterns and sophisticated look in hard 
textile products. Anker has its own backing technology 
offers high performance and new solutions in  Carpet Tiles 
and Broadloom products. 
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Arkitas Kör Kalıp 
Sistemleri
Disposable Formwork Raised 
Access Flooring

Top4S Kör Kalıp Sistemleri, geri dönüştürülmüş PP 
(Polipropylene ) hammaddeden imal elemanların birbirine 
geçmesi ile oluşturulur. Tek kullanımlık kalıp altyapının 
üzerine dökülen beton ile yüzlerce sütün, kemer ve 
kubbeden oluşan taşıyıcı yapı oluşur. Top 4S Kör Kalıp 
Sistemleri, tesisat geçişine imkan veren betonarme 
yükseltilmiş döşemenin oluşturulmasını sağlar.

Toti Kör Kalıp Sistemleri, tek ya da iki yönlü çalışan 
boşluklu betonarme döşemeler için tasarlanmıştır. Alt ve 
üst betonarme plaklar arasında boşluk oluşturarak geniş 
açıklıklarda düz bir tavan oluşturulmasını sağlar.  

Top4S is an innovative system derived single use element 
from recyled polipropilen equipped with a versatile joining 
system by which modularly overlapped to the next. Top 4S 
Formwork Sytems create ventilated crawl spaces, cavities 
and floors which allow accesibility to substructure.

Toti Formwork used as a modular element for creation 
of foundation rafts and one-way or two-way slabs of 
reinforced concrete.
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“ “Data Center
Çözümleri
Data Center 
Solutions
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Sismik Yükseltilmiş 
Döşeme Sistemleri
Seismic Raised Access 
Flooring Systems

Arkitas Sismik Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri , Data 
Center ve teknik mahaller için güvenilir çözümler sunar. Bu 
alanların ihtiyaç duyduğu ihtiyaç duyduğu yüksek taşıma 
kapasitesi, yangın dayanımı ve yatay deprem yüklerine 
karşı dayanım, özel panel, altyapı ve bağlantılar ile sağlanır.

Arkitas Seismic Raised Access Flooring provide trusted 
solutions for Data Center and Telecom Operator facilities. 
Our steel subtructure with special beam connections 
sustain high loading capacity with resisting significant 
horizontal forces. 

Borsa İstanbul Veri Merkezi - İstanbul
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Yıl : 2015-2016
Yer : İstanbul
Proje Sahibi : Borsa İstanbul A.Ş.
Müteahhit  : Haldız İnşaat Oto ve Tic. A.Ş. 

Borsa İstanbul 
Veri Merkezi
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Ağır Yük Taşıyan Asma
Tavan Sistemleri
Data Center Heavy Duty
Ceiling Systems

Arkitas Data Center Asma Tavan Sistemleri, Veri
Merkezlerindeki Kablolara kolay ulaşım ve işletme kolaylığı
için Tavan altında kablo ve ekipman taşınabilmesi için
tasarlanmıştır. Kablo dağıtımı için sağladığı esneklik ile
proje değişikliklerine imkan sağlar. Kablo ve ekipmanlar
tavan altında kaldığı için Asma Tavan Söküm ve Takımı
esnasında Elektronik Ekipmanlara zarar verilmesini
engeller.

Arkitas Data Center Heavy Duty Ceiling Systems are
designed to provide process support for the cables and
accessories in Data Centers regarding easy installation
and easy management. It is also designed to solve long
term problems of working within the contained data center
environment considering the possibility of a suspended
ceiling engineered to achieve design objectives for future
expansion and upgrades, with respect to accessibility,
adaptibility, and flexibilility.



78 79

“ “Proje Yönetimi 
ve Taahhüt
Project 
Management 
and Contract

Grandpera - İstanbul
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Mekanları oluşturan boyutlar ile ilgili yıllara dayanan 
tecrübe ve uzmanlığı ile Arkitas, Projelere İç Yapı Tasarımı 
ve Uygulaması esnasında Tasarım, Planlama, Teklif Alma, 
Sözleşme Yönetimi, Hakediş, İzleme, Maliyet Kontrolü ve 
Genel Koordinasyon  süreçlerini de içine alacak şekilde 
Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca, talep edildiği takdirde, tüm bu süreçlerin tamamını 
kendi üzerine alarak Anahtar Teslim Taahhüt yapmaktadır. 

Thanks to the experience of dealing with the living and 
working spaces for years, Arkitas gives consultancy 
on Design, planning, procurement, progress payment, 
monitoring, cost control, and ccordination phases of 
Interior Fit-out Projects.

If demanded, Arkitas also, handles all these operations by 
itself  as a Turn-Key Contract.

Grandpera - İstanbul
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