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Obje raporu 
 
 

Ensinger’den insulbar : Geleceği olan binalarda metal çerçeveler 

Dünya çapında lider cephe uzmanı Metal Yapı, ısı yalıtımlı metal 

profillere talebin arttığını söylüyor 

Dünyanın her yerinde artan kentleşme, müteahhit ve mimarları daha 

fazla konut ve çalışma alanları üretmeye zorluyor. Cam cepheler, 

pencereler ve kapılar bu kapsamda kilit elemanlardır. Rüzgar ve 

hava şartlarına karşı koruma sağlarlar ve içinde oturanlara daha 

fazla konfor sunan, ışık alan iç mekanları ve bina cephelerini 

mümkün kılarlar. "Müteahhitler enerji verimliliği açısından gittikçe 

artan oranda camlarla ilgileniyor. Ancak çoğu zaman farklı yaratan 

profildir", diyor Metal Yapı Ar&Ge uzmanı Sayın Ahmet Biler. 

Termal bölümleme 

Metal Yapı tüm dünyada saygın binalar için inovatif cephe sistemleri 

geliştiriyor. Bu kapsamda en sık kullanılan malzeme alüminyum. 

Yapısal mukavemeti, hafif ve yalın profil konstrüksiyonlarının 

üretilmesine olanak sağlıyor. Ancak metalin yüksek ısı iletkenliğinin 

de telafi edilmesi gerekiyor. "Metal profillerimiz bir iç ve bir de dış 

kabuktan meydana gelir ve bunlar Ensinger'in insulbar termal yalıtım 

profilleriyle olduğu gibi sağlam bir şekilde birbirlerine sabitlenmiştir", 

diyor Sayın Biler ve ekliyor: "Bu yalıtım profillerinin malzemesi ve 

tasarımı, pasif binalar için bile yeterli enerji tasarrufunu sağlayan 

metal profillerin üretilmesini sağlar." 

Alman plastik uzmanı Wilfried Ensinger ilk olarak 1977 yılında metal 

profil sistemleri için yüksek yalıtım sağlayan profiller üretti ve 

böylece pencere sektöründe devrim yarattı. "Sürekli olarak 
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geliştirilen bu profiller günümüzde geniş bir malzeme ve tasarım 

yelpazesinde standart uygulamadan özel uygulamalara kadar 

kullanıma sunulmaktadır", diyor Ensinger İstanbul Ofisi Uygulama 

Uzmanı Oğuz Han Erol. "Metal pencere, kapı ve cephelerde termal 

bölümleme optimizasyonu noktasında insulbar dünya çapında bir 

kalite markası haline gelmiştir." 

Özel tasarım standartlar 

insulbar ana malzemesi, cam elyaf ile güçlendirilmiş bir poliamit 

(PA) olan TECATHERM® 66'dır. Yüksek yalıtım sağlayan, sağlam 

ve elastik olan bu malzeme üstün mekanik özellikler gösterir ve 

kalıcı olarak her türlü iklim ve hava şartlarına direnç gösterir. Lineer 

termal genleşme katsayısı metale yakındır ve bu da sıcaklık 

değişimlerinde malzemedeki gerilmeyi asgari düzeyde tutar. Aynı 

özellikler, türüne göre saf PA'dan geri kazanılmış olan 'RE' modeli 

için de veya kısa süre önce tanıtılan ve ısıl iletkenlik (λ) değeri 

sadece 0,18 W/m·K olan lambda optimizasyonunlu 'insulbar LO' için 

de geçerlidir. 

Bayraklı tüm profiller ısı kaybını daha da azaltmak için Low-E-Film 

(LEF) ile kaplanabilir. Dahası, insulbar zor alevlenici bir malzemedir 

(EN 13501-1 uyarınca E, DIN 4102 uyarınca B2) ve 200 °C'ye varan 

sıcaklıklara 20 dakika dayanır. Bunun fabrikalara sağladığı avantaj 

ise metal çerçeve profillerine ısı bariyeri takılması ve sıkıştırılması 

işleminin eloksal ve toz boyama gibi yüzey işlemlerden önce 

yapılabilmesidir. Bu da verimde, katma değerde ve renk 

çeşitliliğinde artış anlamına gelir. 

Fark yaratmak 

"Biz, pencere imalat sektörünün optimal ısı bariyerini saptamasında 

kapsamlı hizmetlerle destek oluyoruz: internet sitemizde kullanıcı 

dostu bir uygulama ve uygulama mühendisliğinde kişisel 

uzmanlığımızla", diyor Ensinger'den Oğuz Han Erol ve ekliyor: 

"Geliştirme aşamasında, projeye özgü malzeme ve geometri 

seçiminden enerji verimliliği hesaplamalarına ve hızlı prototip 

üretme çalışmalarına kadar yetkin danışmanlık sunuyoruz. Ve 
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devamında hizmetimizi ilave işlemlere, lojistiğe ve elleçlemeye 

varıncaya kadar en yüksek kalitede sürdürüyoruz” 

"Ürünün kalitesi, değişkenliği ve inovasyonuyla birlikte bu hizmetler 

bizim için fark yaratıyor", diyor Metal Yapı'dan Sayın Ahmet Biler. 

“Projelerde şartnameler, gereksinimler değişkenlik gösteriyor ve 

çoğunlukla da beklenti düzeyi yüksek. Kendimize 2023 yılına kadar 

dünyanın en iyi cephe firması olmak gibi iddialı bir hedef 

koyduğumuzdan, mükemmel partnerlere önem veriyoruz. Bu durum, 

çözümlerimizde enerji verimliliğini daha da arttırma çabalarımız için 

de geçerlidir, çünkü bina cepheleri, konfor düzeyini ve ekonomikliği 

kalıcı olarak etkiliyor." 

Enerji kayıplarının azaltılması 

Profil, enerji kazancı sağlayan şeffaf cam kaplamadan farklı olarak 

opak bina cephesinin bir unsurudur. Enerji kaybını asgari düzeye 

düşürmek için cephede çerçeve oranını %20 mertebelerinden %10 

ve daha düşük seviyelere getirmek istenilir. Bunu en iyi şekilde 

sağlamak, metal ve yüksek verimlilikte termal bölümleme ile 

mümkündür. Türkiye'deki projelerde bir pencere veya giydirme 

cephe için çoğunlukla ısı geçiş katsayısının 1,5 W/m2K veya altında 

olması beklenir. 

"Yapı yönetmeliği TS 825 her ne kadar sadece 2,4 W/m2K şeklinde 

bir UW istese de yatırımcılar binalarındaki enerji tüketimini daha da 

düşürmek istiyorlar", diye tamamlıyor ve ekliyor: "Bunu sadece 

çevreci imaj değil, aynı zamanda artan enerji fiyatlarından bağımsız 

hale gelmek için de istiyorlar - Türkiye gibi enerji ithal eden ülkeler 

için bu önemli bir faktördür, çünkü binalar onlarca yıl kullanılıyor." Bir 

örnek, İstanbul'da yer alan 16 katlı ofis binası Orjin Maslak'tır. 

Alüminyum çerçeveli çift cidarlı cephesi 1,26 W/m2K düzeyinde bir 

UW değerine sahiptir ve Nisan 2015'te LEED Gold sertifikası alarak 

Türkiye’de ilklerden olmuştur. 

Geleceği şekillendirmek 

Metal Yapı, gittikçe artan sayıda yüksek prestijli binayı yüksek 

yalıtımlı cephe sistemleriyle donatıyor ve şu anda Türkiye'de 

1,2 W/m2K düzeyinde UW değerlerine ulaşıyor. Akdeniz iklimi 
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nispeten daha yumuşakken, daha soğuk iklimi olan yerlerde daha 

düşük U değerlerine talep ise gittikçe artıyor. Metal Yapı, Belçika 

Brüksel’deki "The One" (UW değeri 0,90 W/m2K) ve Belliard 40 (UW 

değeri 0,75 W/m2K) örneklerinde olduğu gibi Ensinger’den insulbar 

profillerini kullanarak PHPP uyarınca belirlenmiş pasif konut 

standartlarını dahi yakalıyor ve bu talebe cevap veriyor. 

(Boşluklu 5867 karakter, 783 kelime) 

Daha fazla bilgi www.insulbar.de/tr ve www.metalyapi.com 

adreslerinde yer almaktadır. 

 
 

http://www.insulbar.de/tr
http://www.metalyapi.com/
http://www.metalyapi.com/
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Fotoğraflar:  

   

Ensinger'in insulbar yalıtım profilleri, pencere, kapı ve cephelerdeki metal profillerde 

termal bölümleme sağlıyor. Kaynak: Ensinger (Fotoğraf 1+2) 

Metal Yapı yüksek prestijli binalar için enerji verimliliği yüksek cepheler yaratıyor, ör. 

“Orjin Maslak” (UW=1.26 W/m2K, 2015 yılında LEED Gold) ve Medipol Üniversitesi 

Kavacık Kampüsü, her ikisi de İstanbul, Türkiye'de. Kaynak: Ensinger (Fotoğraf 3), 

Metal Yapı (Fotoğraf 4) 

  

Metal Yapı, Belçika Brüksel’deki “The One” (UW=0.90 W/m2K) cephesini de tasarladı 

ve hayata geçirdi. Kaynak: B2Ai for Atenor (Fotoğraf 5) 

 

Metal Yapı' dan Ahmet Biler, yüksek enerji verimliliği sağlamak için cephedeki profil 

yapısının ısı iletkenliğini simüle ediyor (burada: Dış ortam sıcaklığı -28 °C, iç ortam 

sıcaklığı +20 °C, %50 nispi nem; alüminyumun asgari sıcaklığı 11.2 °C > 9.3 °C – 

yoğuşma yok). Yeni tasarlanan elemanlar kurulumdan önce FTI 

Fassadenprüfungsinstitut (FTI Cephe Test Enstitüsü) tarafından ayrıntılı olarak test 

edilir. Kaynak: Metal Yapı (Fotoğraf 6+7) 

 

Resimler yüksek kalitede: ZIP olarak indir veya press.info@oha-communication.com 

üzerinden talep et. 

 
 

http://www.orjinmaslak.com/
http://www.medipol.edu.tr/English.aspx
http://www.medipol.edu.tr/English.aspx
http://www.atenor.be/en/projects/74-the-one-brussels-europa
http://www.b2ai.com/
http://www.fti-europe.com/
http://www.fti-europe.com/
http://www.oha-communication.com/en/client/ensinger-en/framing-buildings-with-future/
mailto:press.info@oha-communication.com
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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 
veya pazarlama bayilerle temsil edilmektedir. Bu alanda daha ayrıntılı bilgi için web 
sitemizi ziyaret ediniz: www.ensinger-online.com. 

 
Metal Yapı hakkında 

Metal Yapı A.Ş. Dünya'daki lider cephe uzmanlarından biridir ve özel tasarlanmış 
panel cephe sistemleri, havalandırmalı aktif ve interaktif akıllı cephe sistemleri, tek 
katlı üç boyutlu yapılar, her türde çelik ve cam sistemleri, gölgeleme sistemleri ve 
metal kaplamaları içeren geniş bir yelpazede yüksek kaliteli mimari bina kabuğu 
çözümleri sunmaktadır. Metal Yapı Holding, 16 şirket ve ör. ABD, Birleşik Krallık, 
Almanya, Belçika, Fransa, Lüksemburg vs. gibi 13 ülkede faaliyet gösteren 7 şube ve 
İstanbul, Kiev ve Bükreş'te kurulu 5 fabrikayı kapsamaktadır. Şirket 4 kıtada 1000'den 
fazla projeyi başarıyla tamamlamıştır. 15 farklı milliyete sahip 800'den fazla genç ve 
dinamik personeliyle (bunların 100'ü mühendis ve mimardır) ve yıllık 300.000 m2 
cephe ve 20.000 ton çelik kapasitesiyle Metal Yapı Holding uluslararası sektör lideridir. 
Yıllık gelirler 150 milyon ABD Dolarını aşmaktadır. Daha fazla bilgi 
www.metalyapi.com adresinde yer almaktadır 
 

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 
 

Metal Yapı A.Ş. 

Ahmet Biler 

Patent Specialist & Design Verificator 

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı Sok. No: 2 • Toyota K Plaza Kat: 5 • 

34805 Kavacık, İstanbul, Türkiye 

Tel.: +90 216 4250325-170 • E-posta: ahmet.biler@metalyapi.com 

İnternet: www.metalyapi.com 
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