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Basın duyurusu 
 
 
insulbar: minimum lambda değeri, maksimum yalıtım 

Ensinger BAU 2017 fuarında metal pencere, kapı ve cepheler için 

yüksek izolasyon sağlayan yeni ısı yalıtım profilini tanıtacak. 

Plastik uzmanı, dünyanın yapı sektöründe lider fuarında metal 

çerçevelerin termal ayrımı konusunda gelecek nesli takdim edecek. 

Yeni yalıtım profilinin özelliği: Özel malzeme yapısı sayesinde çok 

düşük bir lambda (termal iletkenlik) değeri sağlıyor oluşudur.  

 

"Yeni ürünün karakteristik özelliği içindeki gözenekli ve kapalı hücre 

yapısıdır. Gözenekler sayesinde malzemenin yoğunluğu, bu sayede 

de yalıtım bariyerinin ısı iletkenliği azltılmıştır ve böylece kusursuz 

yalıtım sağlar" diyen insulbar Yatırım Yönetimi Müdürü Dr. Michael 

Möller: "Bu nedenle özellikle yalıtım etkisi konusunda çok büyük 

beklentilerin olduğu özel profillerde kullanılacaktır." diye de ekledi. 

 

Gözenekli insulbar ısı yalıtım profili yeni bir malzemeden üretiliyor ve 

şu anda DIN EN 14024 standardına göre uygunluk kontrolünde 

bulunuyor. Özel bir imalat prosesi ısı yalıtım bariyerinde kapalı, 

münferit gözenekleri üretir. Ürünün kendisi Ensinger Patentine 

EP1242709 (B2) dayanmaktadır. Profilin yüzeyi kompakt ve düz 

kalmaya devam eder. 

Ensinger GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 8 
D-71154 Nufringen 
Tel.: +49 7032 819-0 
Faks: +49 7032 819-100 
www.ensinger-online.com 
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Ensinger pencere, kapı ve cephe imalatları için yüksek ısı yalıtımı 

sağlayan yalıtım profilleri üreten ve geliştiren lider firmalardan biridir. 

Alman firma, 1977 yılında ısı yalıtımlı metal sistemler için dünyanın ilk 

plastik ısı yalıtım profilini icat etti ve bununla piyasada bir devrim 

yarattı. Günümüzde bu plastik uzmanının yalıtım bariyerleri dünyanın 

her yerinde başarıyla kullanılmakta ve sürekli olarak iyileştirilmektedir. 

Bununla birlikte Ensinger'in pek çok inovasyonu metal pencerelerin, 

kapıların ve cephelerin termal bölümlenmesini büyük ölçüde etkiledi. 

Daha fazla bilgi için: www.insulbar.de/tr 

1.756 İşareti (boş işaret dahil) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim: Gözenekli yapıya sahip yenilikçi yapısı ile düşük lambda değerlerini sağlar: 
Ensinger BAU 2017 fuarında yüksek yalıtım sağlayan yeni bir ısı yalıtım profili 
sunuyor. 

 

Resim kaynağı: Ensinger GmbH 
Yüksek kalitede: Download ZIP veya press.info@oha-communication.com 
 
insulbar hakkında 
Ensinger GmbH firması, pencere, kapı ve cephe imalatı için ısı yalıtım profilleri sahasında dünya 
çapında lider geliştirici ve üreticilerden biridir. insulbar® markası altında bulunan profiller metal 
çerçevenin iç ve dış kabukları arasında termal bölümleme gerçekleştirir. insulbar profillerine sahip 
metal çerçeveler enerji tasarrufu ve ısıtma veya soğutma maliyeti tasarrufunda en iyi değerlere 
ulaşmanızı sağlar. Bununla birlikte insulbar profilleri her açıdan azami kalite kriterlerini yerine 
getirir. 30 yılı aşkın bir süredir uluslararası alanda başarıyla kullanılmaktadırlar. Ayrıntılı bilgi 
için bakınız www.insulbar.de/tr.  

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 28 merkezdeki toplam 2.300 
personeli ile aile şirketi dünya çapında tüm önemli sanayi bölgelerinde üretim tesisleri 
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veya pazarlama bayilerle temsil edilmektedir. Bu alanda daha ayrıntılı bilgi için web 
sitemizi ziyaret ediniz: www.ensinger-online.com.  
 
Ensinger Türkiye İrtibat Bürosu 
Ensinger, Türkiye’de yerinde destek için irtibat bürosu aracılığıyla hizmet veriyor. 
insulbar Uygulama Uzmanı Oğuz Han Erol 
+90 549 654 6489 
o.erol@de.ensinger-online.com    
 
Basın için iletişim ve diğer bilgiler: 
Ensinger GmbH 
Karin Skrodzki 
insulbar Basın ve Halkla İlişkiler 
Rudolf-Diesel-Str. 8 • 71154 Nufringen 
Tel.: +49 7032 819-674 • E-posta: k.skrodzki@de.ensinger-online.com  
İnternet: www.insulbar.de/tr  
 
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  


