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Obje raporu  
 
Leipzig Operası için çıtalı pencere 
 

Ensinger'in altın renkli Thermix® ürünleri Doğu Almanya 

Cumhuriyeti'nin ilk tiyatrosunun aslına uygun şekilde 

yenilenmesini garanti etmektedir.  

 
Leipzig 1000 yaşında – "Ihlamurlar Şehri" 2015'teki yıldönümü 

için süsleniyor. Buna opera binasının yenilenmesi de dahil. 

Çünkü önemli bir fuar, üniversite ve medya merkezi olarak 

Leipzig kendini aynı zamanda müzik şehri olarak da tanıtmak 

amacında. Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-

Bartholdy, Richard Wagner, Gustav Mahler ve Robert ve Clara 

Schumann gibi ünlü besteciler burada yaşadı. Ve Avrupa'nın en 

yaşlı üçüncü operasında ünlü Leipzig Gewandhaus Orkestrası 

da düzenli olarak sahne almaktadır.  

 

Opera binası şehir merkezinde eski adıyla Karl-Marx 

Meydanı'nda, şimdilerde ise Augustus Meydanı'nda 1960 

yılında Doğu Almanya Cumhuriyeti'nin en modern tiyatrosu 

olarak açıldı. Mimarisi 1943 yılında hava bombardımanı 

sırasında yıkılan klasik döneme ait aslını andırmaktadır. Bu bina 

aynı zamanda biçimsel olarak gerçekçi diliyle 50li yılların 

sonundaki inşa tarzının en güzel yapılarından biri sayılmaktadır. 

737 adet büyük çıtalı pencere ve altın renginde eloksal kaplı 

alüminyum çerçeveler kalkerli tuğla cepheyi aydınlık ve 

neredeyse şeffaf bir şekilde göstermektedir. 

 

2700 metrekare çıtalı pencere 

 

Leipzig Operası'nın inşaat ve bina yönetim sorumlusu Volker 

Längrich "Noksanlar o kadar büyük görünüyordu ki, 1998 

yılında bina kapanma tehdidiyle bile karşı karşıya kalmıştı. 

Ancak sonra belediye meclisi yenileme kararı aldı" dedi. "O 

günden beridir bina temsillere ara verilen her yaz döneminde 

yenilenmeye ve onarılmaya devam ediyor: İnşaat eksikleri 

giderildi, bina tesisatı ve yangın güvenliği donanımı modernize 

edildi ve izleyici salonunun iç donanımı aslına sadık şekilde 

yenilendi. Bunun yanında 2.700 metrekarelik bir alan kaplayan 

çıtalı pencerelerin yenilenmesi de gerekiyordu." 
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50 yıldan daha eski pencerelerin çoğu artık işgörmez haldeydi 

ve su geçiriyordu, ısı geçiş katsayısı Uw yalnızca 3,7 W/m²K 

değerindeydi. Kış aylarında soğuk oluyordu, yaz aylarında ise 

bina ısınıyordu ve ses yalıtımı da yeterli değildi. Pencerelerin 

aslına ve Alman Enerji Tasarruf Yönetmeliği'ne (EnEV) uygun 

olarak 1,3 W/m²K oranındaki Uw değerine sahip olacak şekilde 

yenilenmesi sayesinde ısınma enerjisi maliyetleri yüzde 15 ila 

20 arasında azaltılacak ve böylelikle binanın varlığının güvence 

altına alınması amaçlanıyordu.  

 

Thermix® ısı köprülerini en aza indirir  

  

Yenileme projesinin planlamacısı Müh. Toralf Schmidt "Opera 

oyuncuları yüksek performans sporcularıdır: bu nedenle 

havadaki nem oranını da düşünmek zorundaydık" dedi. "Ancak 

anıtların korunmasıyla ilgili nedenlerden ötürü duş ve soyunma 

odalarında dahi öne ve arkaya açılır pencereler kullanılması 

yasaktı. Şimdi pencere kanatları arasında var olan 5 mm 

genişliğinde bir derz boşluğu gerektiğinde havalandırma 

olmasını sağlamaktadır. Pencerelerde su yoğuşmasını önlemek 

için çerçevedeki ısı köprülerini asgari seviyede tutmak 

gerekiyordu."  

 

İşin verildiği pencere üretim firması HAGA Metallbau, Ensinger 

firmasına ait Thermix® Cam çıtalı pencerelerinin ve üç katlı 

izolasyonlu camlar arasında Thermix® TX.N® plus  Warm edge 

cam çıtalarının kullanılmasını önerdi. Burada kullanılan plastik, 

geleneksel cam çıtalarının temeli olan alüminyuma göre 700 kat 

daha az ısı iletim kabiliyetine sahiptir. Çerçeve bileşiminin 

izolasyonu bu sayede önemli oranda iyileştirilebildi. 

Pencerelerin Uw değeri artık EnEV yönetmeliğindeki şartları bile 

aştı: şimdi 1,1 W/m2K değerinde. 

 

Yıldönümü için yeni altın çerçeveli pencereler 

  

Lichtenau'da bulunan HAGA Metallbau firmasının genel müdürü 

Mathias Riecke şunları söyledi: "Renk uygunluğu sayesinde 

Thermix çıtalı pencereleri ve cam çıtaları pencerelerin aslına 

uygun şekilde yenilenmesinde optimal olarak 

kullanılabilmektedir. Cam üzerinde altın eloksal kaplı bir 

alüminyum yüzey görsel etkiyi mükemmel kılmaktadır. 

Numuneleri iş ortaklarımız olan Sachsenglas Chemnitz, Wicona 

ve Ensinger firmalarıyla kararlaştırdıktan sonra 1,4 çarpı 1,6 ila 

2,4 metre arası ölçülerdeki 340 adet pencerenin imalatı ve 

montajı sadece sekiz haftada tamamlandı." 
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Ravensburg'ta bulunan Ensinger firmasının Thermix® satış 

müdürü Dr. Albert Lingens "Özellikle altın renginde üretilen 

çıtalı pencereler ve cam çıtaları müşterileri ikna etti" diyerek 

memnuniyetini belirtti. 2014 yılında yenilemenin son aşamasına 

geçilecek: Temsillere ara verilen yaz döneminde 130 pencere 

aslına uygun şekilde yenilenecek ve Thermix® ürünleriyle 

donatılacak. Leipzig Operası yeni, altın çerçeveli çıtalı 

pencereleriyle şehrin 1000. yıl kutlamalarına yapısal ve enerjik 

ışıltısıyla yetişecek.  

 

 

Projeyle ilgili ayrıntılar:  

Leipzig Operası Yenilemesi 

1693 yılında Leipzig'te Avrupa'nın halka açık üçüncü opera 

binası inşa edildi. Geleneği eskilere dayalı bu kültür merkezi 

günümüzde de opera, Leipzig balesi ve müzikal komedi 

alanlarında son derece başarılıdır: 2013 yılında Leipzig'in bu 

sahnelerine yaklaşık 170 000 ziyaretçi geldi. Bu da yüzde 71'lik 

bir kapasite kullanımına denk gelir. Hatta operada kapasite 

kullanımı yüzde 51'den yüzde 73,8'e yükseldi. 1960 yılında inşa 

edilen bina 1998 yılından beridir adım adım onarılıyor, 2013 

yılında tiyatro salonunun doğu ve batı cephelerindeki 

pencereler yenilendi. 

 

Proje hacmi:  Her biri 2,8 m2 340 pencere 

İyileştirme:   Uw değer 3,7 W/m2K'dan 1,1 W/m2K'ya 

(EnEV uyarınca istenen 1,3 W/m2K) 

İşin sahibi:  Leipzig Operası, Leipzig, Almanya 

Planlamacı:    Müh. Toralf Schmidt, Ingenieurbüro für 

Bauwerkserhaltung, Leipzig, Almanya 

Pencere imalatçısı:   HAGA Metallbau GmbH, Lichtenau,  

Almanya 

Pencere profilleri:   Wicona Verkaufsbüro Nord-Ost, Leipzig,  

Almanya 

Çıtalı pencere:  Ensinger, Ravensburg firmasından 

Thermix® Çıtalı Pencere, Almanya 

Mesafe tutucu:  Ensinger, Ravensburg firmasından 

Thermix® TX.N® plus sıcak kenar 

mesafe tutucu, Almanya 

İzolasyon camları:   Sachsenglas Chemnitz GmbH, 

Chemnitz, Almanya 

Montaj:  Rainer Model Montagebau, Pöhl, 

Almanya 
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Thermix® Çıtalı pencere hakkında ayrıntılı bilgiler:  
http://www.thermix.de/en/product-range/thermixr-muntin-bars.html 
 
Thermix® TX.N® plus mesafe tutucuları hakkında ayrıntılı bilgiler: 
http://www.thermix.de/en/thermixr/this-is-warm-edge.html 
 
 
Fotoğraflar:  

 
1960 yılında Doğu Almanya Cumhuriyeti'nin ilk tiyatrosu olarak 
açılan Leipzig'deki opera binası şehrin 1000. yıldönümünde 
yeniden ışıldıyor. Kaynak: Kirsten Nijhoff, Oper Leipzig, 
Almanya 

 
Bina 1998 yılından beridir temsil gerçekleşmeyen her yaz 
döneminde adım adım onarılıyor, 2013 yılında tiyatro salonunun 
doğu ve batı cephelerindeki pencereler yenilendi. Kaynak: 
Toralf Schmidt, Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung, Leipzig, 
Almanya 

 
Büyüklükleri 1,4 çarpı 1,6 ila 2,4 metre arasındaki 340 adet 
pencerenin imalatı ve montajı sadece sekiz haftada bitti. 
Kaynak: Mathias Riecke, HAGA Metallbau, Lichtenau, Almanya 

 
Anıtların korunmasıyla ilgili nedenlerden ötürü duş ve soyunma 
odalarında dahi öne ve arkaya açılır pencereler kullanılması 
yasaktı. Şimdi pencere kanatları arasında var olan 5 mm 
genişliğinde bir derz boşluğu gerektiğinde havalandırma 
olmasını sağlamaktadır. Pencerelerde su yoğuşmasını önlemek 
için çerçevedeki ısı köprülerini asgari seviyede tutmak 
gerekiyordu. Kaynak: Toralf Schmidt, Ingenieurbüro für 
Bauwerkserhaltung, Leipzig, Almanya 

http://www.thermix.de/en/product-range/thermixr-muntin-bars.html
http://www.thermix.de/en/thermixr/this-is-warm-edge.html
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Ensinger firmasının altın renkli Thermix® çıtalı pencereleri ve 
Thermix® TX.N® plus cam çıtaları çerçeve bileşiminin 
izolasyonunu önemli ölçüde iyileştirmekte yararlı oldular. 
Pencerelerin Uw değeri artık EnEV yönetmeliğindeki şartları bile 
aştı: şimdi 1,1 W/m2K değerinde. Kaynak: Toralf Schmidt, 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung, Leipzig, Almanya 

 
Thermix® TX.N® plus cam çıtaları için kullanılan plastik, 
geleneksel olarak kullanılan alüminyuma göre 700 kat daha az 
ısı iletim kabiliyetine sahiptir. Thermix çıtalı pencereleri ve 
Thermix TX.N plus iyi bir Warm edge çözümü olarak hava 
geçirmez bir kapsül içerisinde paslanmaz çelikle kombine 
edilerek özellikle düşük bir ısı geçiş katsayısı elde edilmesini 
sağlar. Kaynak: Ensinger, Ravensburg, Almanya 
 
Eğer yoluyla almak yüksek kalitede Resimleri Download ZIP 
veya press.info@oha-communication.com  

 

Ensinger üzerinden 

Ensinger Grubu, bileşikler, yarı mamul, profil ve teknik 

konstrüksiyon parçaları ve yüksek performanslı plastik ürünler 

geliştirme, üretim ve satış alanında faaliyet göstermektedir. 

Ensinger birçok imalat yönteminden faydalanmaktadır, özellikle 

ekstrükzyon, mekanik işleme ve enjeksiyon kalıplama gibi. 27 

merkezdeki toplam 2100 personeli ile aile şirketi dünya çapında 

tüm önemli sanayi bölgelerinde üretim tesisleri veya pazarlama 

bayilerle temsil edilmektedir. Bu alanda daha ayrıntılı bilgi için 

bakınız www.ensinger-online.com  

 

http://www.oha-communication.com/images/stories/Bilder_Presseinfos/Ensinger/140812_Ensinger-Thermix-Opera-Leipzig/140812_Ensinger_Thermix-Opera-Leipzig.zip
mailto:press.info@oha-communication.com
http://www.ensinger-online.com/
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Türkiye'de yerinde iletişim kurmak için:  

KONTEK Yapi Elm. Dis Ticaret Ltd. Sti. 

Selahattin Taskin 

Türkiye'de Ensinger firması adına danışmanlık ve hizmet 

Cumhuriyet Mah. Asik Veysel Cad.No: 11  

34290 Küçükçekmece/i İstanbul • Türkiye 

Tel.: +90 5534 1127 89 • E-posta: s.taskin@kontekyapi.com 

İnternet: www.ensinger-online.com, www.insulbar.de/en, 

www.thermix.de/en 

 

Basın için iletişim ve diğer bilgiler: 

Ensinger GmbH 
Marnie Röder 
Rudolf-Diesel-Str. 8 • 71154 Nufringen • Almanya 
Telefon: +49 7032 819 244 • Faks: +49 7032 819 270 
E-posta: m.roeder@de.ensinger-online.de 
İnternet: www.thermix.de/en 
 

PR Ajans:  

oha communication 
Oliver Frederik Hahr 
Auf dem Haigst 23 • 70597 Stuttgart • Almanya 
Telefon: +49 711 5088 65821 • Faks: +49 711 5088 65829 
E-posta: oliver.hahr@oha-communication.com 
İnternet: www.oha-communication.com/ensinger  

 
 

 

mailto:s.taskin@kontekyapi.com
http://www.ensinger-online.com/
http://www.insulbar.de/en
http://www.thermix.de/en
mailto:m.roeder@de.ensinger-online.de
http://www.thermix.de/en
mailto:oliver.hahr@oha-communication.com
http://www.oha-communication.com/ensinger

