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Obje raporu 
 

Thermix'le işler yolunda 

Ensinger bükümlü ısı camları "sabit" Warm Edge cam 

çıtaları ile başarıyla donatmaktadır 

İlginç kenar gösterilsin mi? Mimaride bu amaçla sıklıkla 

yuvarlak kenara tercih edilmektedir. Ensinger Sintimid 

Avusturya'nın yeni firma merkezinde bu şekilde giriş 

bölümünde özel bir ortam yaratıldı: Dünya çapında faaliyet 

gösteren firmanın beyaz ve gümüş gri renkli kurumsal 

tasarıma sahip cam cephesi ziyaretçileri bir çeyrek dönüşle 

bina içine buyur etmektedir. 

Schmelzle + Partner Architekten Genel Müdürü Michael Frey 

şunları söyledi: "Seewalchen'da bulunan yapıyı belirleyen 

düz çizgili konturları giriş bölümünde bilinçli bir şekilde 

yuvarlattık. Biçimsel dilde bu şekilde ileri teknoloji 

uygulamaları ile yüksek verimli plastikler sahasında özel 

bilgi-tecrübe birikimleriyle müşteriler için tam isteğe uygun 

çözümler üreten insanlar arasına bir yay çekmiş oluyoruz." 

Doğru dönüşü bulmak 

Yuvarlatılmış cephe elemanlarını Linz'te bulunan Wenna 

Glas üretti. 2.126 mm uzunluğunda ve 845 ila 1.940 mm 

arası yükseklikteki her cam panel özel bir sıcak bükme 

yöntemiyle istenen 2.635 mm yarıçapında hassas bir şekilde 

büküldü. Ancak bir mesele henüz çözülmemişti: Üç katlı ısı 

cam için ilave işleme sırasında istenen Thermix markalı 

Warm Edge cam çıtaları nasıl kullanılacak? Bunlar soğuk 

halde çerçeve şeklinde bükülebilir, ancak şimdiye kadar 

çoğunlukla düz ısı cam içinde kullanıldıkları için "katı" kabul 

edilir. 

Uzman tavsiyesi Ensinger firmasının kendisinden geldi. 

Çünkü Almanya'daki iştirak şirketinde Thermix 1994 yılından 

beridir üretiliyor ve geliştiriliyor. Uygulama teknolojileri 

uzmanı Heinz Raunest'a göre: "Bunu basit bükme 

yöntemiyle kontrol ettik". "Gerçekten de birkaç ufak 

değişiklikle iyi bir manuel şekillendirici plastik profilleri 

kenardan istenen yarıçapa hassas ve kıvrımsız bir şekilde 
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uydurmaya yetmektedir. Entegre istikrarlaştırma telleriyle 

malzeme güvenli şekilde biçimini korumaktadır." 

Kolayca uyar 

Bükülmüş ısı camlar konusunda uzman firmanın İş 

Geliştirme Müdürü Christoph Wenna sözlerini şöyle 

tamamladı: "Bükülen profilleri sonrasında normal bir şekilde 

kuru malzeme ile doldurabildik. Üç katlı ısı camı içeriden 

dışa doğru kurduk, elemanları işkencelerle sıkıştırdık, soy 

gaz doldurduk ve yalıttık: her şey şaşırtıcı derecede basit 

oldu, çünkü cam ve cam çıtaları çok hassas bir şekilde 

işlenmişti." 

Bunun aksine Steyregg'de bulunan Mglass Objektbau 

firmasının montajcıları biraz zorlanmışlar: Bir vinç yardımıyla 

on ağır elemanı taşıyıcı cephe iskeletine taktılar ve bunları 

alçı çubuklar ve dövülmüş alüminyum plakalar ile 

çerçevelerine sıkıca bağladılar. Ensinger Sintimid Muhasebe 

Müdürü ve Ticari Vekili Robert Kaiser yeni binadan son 

derece memnun. Yalnızca on iki aylık inşaat süresinden 

sonra binaya planlandığı gibi taşındı. 

Enerji açısından verimli tasarım 

Ensinger Sintimid Seewalchen'daki merkeze toplamda 

5 milyon Euro'nun üstünde bir yatırım yapmış ve böylece 

daha da büyümek için yolları açmıştır. Şu anda burada 

yaklaşık 40 çalışan, pek çok endüstri sahasında, özellikle 

havacılık ve uzay endüstrisinde, elektronik ve yarı iletken 

imalatında, makine imalatında ve otomotiv endüstrisinde 

kullanılan yüksek verimli plastiklerden yarı mamul, mamul ve 

bileşikler üretmektedir. 

"Artık bugüne kadar olandan iki kat daha fazla yere sahibiz. 

Enerji açısından verimli tasarı sayesinde metrekare başına 

işletme maliyetlerinde önemli bir azalma elde ettik", diyerek 

Robert Kaiser sözlerini sürdürdü. "Isı pompaları üretimden 

gelen atık ısının ısıtmada kullanılmasına olanak 

sağlamaktadır. Cephe yüksek yalıtıma sahip, düz ve 

bükümlü üç katlı yalıtım elemanlarında ısı geçirgenlik 

katsayısı 0,89 W/m2K seviyesinde bulunuyor. Ensinger, 

çalışanlar, müşteriler ve çevre için bu yeni yapı gerçekten 

işleri yoluna koyan bir yapı!" 
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"Warm Edge" için Thermix TX.N plus cam çıtası 

Ensinger'in Thermix cam çıtaları Isı camlı pencerelerin, 

kapıların ve cephelerin termik ayırımını iyileştirir. Bu sayede 

enerji ve bununla bağlantılı olarak ısıtma ve soğutma 

masrafları ve CO2 tasarrufu sağlanır. Thermix cam çıtaları, 

Isı camı kenar birleşik sistemi olarak "Warm Edge" özelliği 

sağlar. Pencerelerin iç tarafında soğuk hava çökmesi 

nedeniyle kondensat oluşumu ve cereyanlar bu sayede 

asgari seviyeye indirilir. 

Thermix cam çıtaları ultraviyole ışınlara dayanıklı ve 

alüminyuma göre yaklaşık 700 kat daha düşük ısı iletme 

özelliğine sahip TECATHERM® PP özel plastiğinden imal 

edilmiştir. İç bölmeli profilde 0,1 mm inceliğinde gaz ve su 

buharı geçirmeyen bir paslanmaz çelik folyo, optimal 

izolasyon için çoğunlukla argon soy gazı ile doldurulan cam 

ara bölmesini kalıcı olarak izole eder. 

Thermix TX.N plus güçlendirme telleri sayesinde sağlamdır, 

kolayca elleçlenir ve ilave işlemlere tabi tutulabilir. Profiller 

soğuk olarak tüm akslar istikametinde bükülebilir. Cam çıtası 

çerçeveleri bu sayede düz ve hatta bükümlü cam profilleri 

için en basit şekilde imal edilebilmektedir ve ısı cam 

imalatında mükemmel ısı yalıtım değerlerini yüksek verimlilik 

ve kaliteyle birleştirmektedir. 

Daha fazla bilgi: www.thermix.de 

http://www.thermix.de/
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Rakamlar ve olgular 

 

Objenin yeri: Ensinger Sintimid GmbH 

Ensinger Platz 1 

4863 Seewalchen, Avusturya 

Arazi: 12.000 Metrekare 

Kullanım: 3081 m2 imalat ve depolama için, 

idare için her biri 722 m2 iki kat, 

Bina opsiyonel olarak geliştirilebilir. 

Özellikler: Dünya çapında kurumsal tasarıma 
uygun modern mimari, prosese 
göre optimize edilmiş bina 
planlaması, enerji açısından verimli 
inşa: Isı pompaları imalattan gelen 
atık ısıları ısıtma için kullanıyor, 
yüksek yalıtımlı cepheler, yönetim 
kısmında cam cephenin bükülmüş 
kısmında dahi Thermix TX.N plus 
Warm Edge cam çıtalarına sahip 
üç katlı ısı camlar. 

  

Yatırım hacmi: Yaklaşık 5 Milyon Euro 

İnşa süresi: Mayıs 2014 - Nisan 2015 

Müteahhit: Ensinger Sintimid GmbH, 

Seewalchen, Avusturya 

Mimar: Schmelzle + Partner GmbH, 

Hallwangen, Almanya 

Genel yüklenici: Goldbeck Rhomberg GmbH, 

Salzburg, Avusturya 

Bükülmüş pencere: Wenna Glas GmbH,  

Linz, Avusturya 

Warm Edge: Thermix, Ensinger GmbH, 

Ravensburg, Almanya 

Cephe imalatı: Mglass GmbH,  

Steyregg, Avusturya 
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Fotoğraflar: 

 

Fotoğraf 1 ve 2: Bükülmüş ısı cam elemanları mimari açıdan bakışları üstüne toplar. Thermix 

TX.N plus cam çıtaları burada "Warm Edge" olmasını sağlar. Bir manuel şekillendirici 

yardımıyla istenen bükülme yarıçapı en basit şekilde hassas ve kıvrımsız şekilde 

gerçekleştirilir. 

Fotoğraf 3 ve 4: Bükülen cam çıtası moleküler elek ile doldurulur, manuel olarak bütil bant 

yapıştırılır ve ardından köşe dirsekleriyle çerçeveye takılır. 

Fotoğraf 5 ve 6: Cam çıtası çerçevesi ile üç katlı ısı camlar içten dışarı doğru tabakalar 

halinde kurulur, sıkıştırılır ve ara bölmeler argon ile doldurulur. 

Fotoğraf 7 ve 8: Gaz valfi kapatılır ve ısı cam bileşiği ikincil yalıtım maddesi ile mühürlenir. 
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Fotoğraf 9 ve 10: Üç katlı ısı camdan imal edilmiş bükülmüş cephe elemanları bir vinç 

yardımıyla kaldırılır ve kaldırma platformundan hareketle pozisyona getirilir. 

Fotoğraf 11, 12 ve 13: Hassas şekilde uyarlanan ısı cam elemanları daha sonra alüminyum 

çıtalarla taşıyıcı alt konstrüksiyona sabit olarak bağlanır. 

 

Kaynak: Ensinger. 

Baskı kalitesinde fotoğraflar: download (tıklayın sağ üst köşesinde) ya da yolu ile 

press.info@oha-communication.com. 

 

Türkiye’de irtibat için:  

 

KONTEK Yapı Elm. Dış Ticaret Ltd. Şti.  

Selahattin Taşkın  

Türkiye Ensinger için danışmanlık ve servis  

Cumhuriyet Mah. Aşık Veysel Cad. No: 11 • 34290 Küçükçekmece/İstanbul • Türkiye  

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

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

http://www.oha-communication.com/en/client/ensinger-en/thermix-does-the-rounds/
mailto:press.info@oha-communication.com
mailto:s.taskin@kontekyapi.com
http://www.ensinger-online.com/
http://www.insulbar.de/tr
http://www.thermix.de/
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Telefon: +49 7032 819 674 • Faks: +49 7032 819 270 

E-posta: k.skrodzki@de.ensinger-online.de 

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

 

 

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  

 

 

Thermix hakkında 

Thermix cam çıtaları Isı camlı pencerelerin, kapıların ve cephelerin termik 

bölümlemesini iyileştirir. Bu sayede enerji ve bununla bağlantılı olarak ısıtma 

ve soğutma masrafları ve CO2 tasarrufu sağlanır. Thermix cam çıtaları, Isı 

camı kenar birleşik sistemi olarak "Warm Edge" özelliği sağlar. Ayrıca Thermix 

çıtalı pencereleri mükemmel yalıtımlı gerçek çıtalı pencere görünümü sağlar. 

Her iki ürün kolay ve verimli şekilde işlenir. Özel geliştirilmiş köşe dirsekleri ve 

uzunlamasına birleştiriciler her zaman uygun ve güvenli bağlantılar olmasını 

sağlar. Thermix, yüksek performanslı teknik plastikler alanında lider Ensinger 

firmasının bir markasıdır. Daha fazla bilgi: www.thermix.de  

 

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 ekstrüzyon, mekanik işleme ve enjeksiyon 

kalıplama gibi. 28 merkezde toplam 2.200 personel ile bu aile şirketi dünya 

çapında pek çok endüstri bölgesinde imalat yerleri veya satış temsilcilikleri 

aracılığıyla temsil edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız www.ensinger-

online.com.  
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