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Merhaba
2018‘in İlk Çeyreğinde Asma Tavan Sektöründe Favori 
Yapı olarak Farkımızı Gösterdik.

Firmamız ve iş ortaklarımız açısından başarılı geçen 2017 yılının ardından, 2018 yılına da, 
ilk çeyreğinde göstermiş olduğumuz performansla çok hızlı giriş yapmış bulunmaktayız. 
Ülkemizde kış mevsiminin olumsuz koşullarının yanı sıra, ekonomik parametrelerin  de çok 
olumlu seyretmediği ve dövizde öngörülmeyen hareketlenmelerin yaşandığı ilk üç aylık 
dönemde,  sizlerin de desteğiyle, gerek üretim ve gerekse ciro anlamında firma tarihimizin 
en başarılı ilk çeyreğini yaşamış olmanın gururunu taşıyoruz.  Bu istikrarlı tabloyu daha 
ileriye taşımak ve siz değerli iş ortaklarımıza, en iyi hizmeti verebilmek adına firmamızın 
her departmanı üzerine düşen görevi azami gayretle yapmaya çalışmaktadır. Sürdürülebilir 
büyümenin yanı sıra, sürdürülebilir toplam kalite memnuniyetini sağlayabilmek için özverili 
ve azimli çalışmalarımız her daim devam edecektir. 

Ürün ve hizmet kalitemizi geleneksel Favori kalite anlayışı içerisinde maksimum seviyede 
tutmak ilkesiyle hareket etmekte olan firmamız, bünyesine profesyonel bir kalite kontrol 
sorumlusu, teknik yeterlilikte bir üretim sorumlusu ve birçok birime ek personel bu dönemde 
tahsis edilmiştir.

2018 yılının kalan kısmı ile ilgili sektörümüzde çok yoğun ve hızlı bir ticari hareketlilik 
beklemekteyiz. Sizlerin de içinde bulunduğu büyük bir aile olarak 2018 yılının hayırlı ve 
bereketli bir yıl olacağı inancındayız.

Siz değerli iş ortaklarımızın ve firmamızın ticari portföyü içinde ciddi öneme sahip olan 
proje satışlarımızda, ilk üç aylık dönem oldukça verimli geçmiştir. Türkiye genelinde ilk üç 
aylık dönemde sizlerin de katkıları ile 32 projede Favori ürünlerinin kullanıldığını belirtmek 
ve bu gururun hepimize ait olduğunu söylemek isterim.

Saygı ve sevgilerimi sunar, daha güzel yarınlarda birlikte olmayı temenni ederim.

Her tavanda her daim Favori olmak dileği ile.

GÖKSEL GÜMRÜKÇÜ
Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı



Favori Yapı Asma Tavan Sistemleri Favori Bülten Ocak 2018

‘’Geçmişte yaptıklarınız ve gelecekte 
yapacaklarınız suyun suya benzediği kadar çok 
benzer’’ 
(İbn-i Haldun 14. yy Türk Devlet Adamı ve Düşünürü)

Firmalar ‘ da insanlar gibi geçmişleri ve bugünleri 
analiz edilerek, gelecekleri için yorumlar yapılabilecek 
yaşayan organizmalar gibidir. Nereden başladığını, 
hangi evrelerden geçerek bugüne ulaştığını bilen 
ve bunu asla firma belleğinden silmeyen kurumlar, 
yarınlarını çok daha iyi programlayabilirler. Bu 
sebeple bende bu bülten vesilesi ile sizlere Favori 
Yapının dünü, bugünü ve hedeflerimizdeki yarınlarını 
anlatmak istedim.

Favori Yapı 1996 yılında Kayseri ‘de 50 m² bir 
işyerinde ana aştigal konusu asma tavan olarak 
kuruldu ve karolajlı asma tavan kültürünün çok az 
olduğu dönemlerde 2 yıl boyunca aynı işyerinde 
küçük adımlarla ilerledi.1998 yılında USG firmasının 
önce bölge distribitörlüğünü sonra da Türkiye 
distribitörlüğünü alarak, toptan satışları ile büyüme 
hızını artırdı. O yıllarda bizzat firma ortakları 
tarafından yapılan ziyaretler ve çalışmalarla birçok 
şehrin ve bayinin asma tavan ile tanışmasına ve 
onlara yeni iş sahaları açılmasına vesile olundu.

Amerika’dan ve Çin’den ithalat yapılarak gerçekleşen 
bu süreç 2006 yılına kadar istikrarlı bir büyüme ile 
devam etti. O yıllarda yurtdışına bağımlı olduğumuz 
bu ürün gruplarını Türkiye’de üretebilmek bir çok 
sanayiciye ve işadamına ütopik bir fikir olarak 
gelirken, Favori Yapı küçük bir tesiste metal asma 
tavan panelleri üretmeye başladı. Üretim hamlemizin 
firmamıza kattığı gücü, yine üretim kanadımıza yeni 
yatırımlar yapmak suretiyle, her geçen gün üretim 
çeşitliliğini artırarak günümüze geldik.

Sektörde saman alevi gibi parlayan, sonra birkaç yıl 
içerisinde yok olup giden firmaları hepimiz birçok 
kez gördük. Bugün geldiğimiz noktada, Favori Yapı 
marka tescil belgeli 9 markamız, 2 fabrikamız ve 104 
çalışanımız ile Türkiye ve yurtdışı pazarında bayilerine 
ve projelere hizmet vermektedir. Favori Yapı kapasite 
ve ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin en büyük asma tavan 
üreticisi konumuna gelmiş olup, bu tesislerimizde 
inovasyon ve yeni ürün çalışmalarımız devam 
etmektedir.

Üretim ve hizmet kalitesini her zaman yükseltmeyi 
temel ilke olarak benimsemiş olan Favori Yapı, 
yeni ürün gruplarında üretim yaparak, yeni 
markalarla siz değerli iş ortaklarımızı buluşturmayı 
hedeflemektedir. Ürün çeşitliliğimizi, üretim 
gücümüzü kullanarak firmamızın ve markalarımızın 
dünya pazarının lideri olması için çalışmalarımız 
devam etmektedir.

‘’Her Tavanda Favori’’ olmak için başlayan bu 
yolculukta yeni sloganımız;  ‘’Asma Tavanda 
Dünyanın Markası, Türkiye’nin Favorisiyiz’’ Sizlerin de 
bu amacımıza vermiş olduğunuz destek ile yolumuza 
emin adımlarla devam ediyoruz.

‘’ Hedefleriniz hayalleriniz ile sınırlıdır ‘’
Bizim hayallerimiz çok büyük. Allah’ın izniyle 
hedeflerimiz de hayallerimize her geçen gün 
yaklaşmaktadır. Nereden yola çıktığımızı asla 
unutmadığımız ve unutmayacağımız bu yolculukta, 
bizlere yol arkadaşı olduğunuz için, markalarımızı 
ve ürünlerimizi bizler gibi sahiplendiğiniz için 
ve önemlisi ülkemizin her köşesine yayılmış 
Favori Ailesinin bir ferdi olduğunuz için en içten 
teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı sunarım.

Saygılarımla.
                                                                                                                                                                                                  
Mustafa Kemal ÇEVGEL
Favori Yapı Yönetim Kurulu Üyesi

DÜNÜMÜZ, BUGÜNÜMÜZ, YARINIMIZ 

1) ABS Alçı Bölge Satış Müdürü Sn. Anıl SÜNGÜCÜ 
Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyaret etmiştir.
Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.

2) ALÇIBAY Firma Yetkilileri Sn. Ömer DİNÇER ve 
Sn. Muratan BAŞARAN Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
ziyaret ederek fabrikamızı gezmişlerdir. 
Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.

3) Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Kemal 
ÇEVGEL, Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sn. 
İbrahim ÖZTÜRK İstanbul seyahatinde Ladin Yapı 
Sistemleri Ltd Şti. firma yöneticileri Sn. Kemal 
ŞAHİN ve Sn. Şinasi TAŞKIN’ın ev sahipliğinde 
bir akşam yemeği davetine katıldılar. Yemekte 
sektörümüzle ilgili istişarelerde bulunuldu. Firma 
Yetkililerine misafirperverliklerinden dolayı 
teşekkür ederiz.

4) Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Kemal 
ÇEVGEL, Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sn. 
İbrahim ÖZTÜRK, Satış ve Pazarlama Müdür 
Yardımcımız Sn. Göksel GÜMRÜKÇÜ 12-16 Şubat 
tarihleri arasında Gaziantep, Kahramanmaraşve 
Diyarbakır illerinde seyahatlerde bulundular. 
Gaziantep A  Plus Bayilerimiz Milano Yapı ve Depo 
Yapıyı ziyaret etmişlerdir. Firma sahipleri Mesut 
ZATEROĞULLARI ve Mehmet ZATEROĞULLARI’nın 
akşam yemeği davetine katılmışlardır. Elbistan 
da Mustafa ÖREN beyefendinin kahvaltı davetine 
katılmışlardır. Diyarbakır A Plus Bayimiz Ustam 
Yapı firması ziyaret edildi. Firma sahibi Sn. Mehmet 
ÇAKIRGÖZ ile birlikte akşam yemeği yenildi. 
Diyarbakır seyahatine Dış Ticaret Müdürümüz Sn. 
Ayhan ÖZTÜRK ve Bölge Sorumlumuz Sn. Tolga 
ADIGÜZEL katıldı. 
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Akustik al e levha sistemleri Favori 
Y e asma 
tav y y

e levhalar .

Akustik panel ve levhalar, dekoratif uzun 
ömürlü ve ekonomik çözümler sunar. Ral 
katal enk seçeneklerinin 

.

perforasyon seçenekleriyle rahat ve yönsüz 
.

Akustik al er T-24, T-15 ve U-T 
er ile kolay montaj 

edilebilir. A ak 
üretilen panell .

Al e etilen akustik al
levhalar asma tavan, bölme ve giydirme 
duv evha pr eri 
il e tekrar boyana 

.

KULLANIM ALANLARI
• Hav
• Konferans Sal
• Sinema ve Tiyatro Sal
• Üniversiteler ve Okullar

v ence Merkezleri
eksleri ve Hastaneler

• Metr tasy
• Kafe ve Restoranlar
• Spor Sal
• Sosyal Tesisler

eri

• Akustik perf
• Es
• Güçlü ses y
• F orasy
• Nemden etkilenmez
• Darbelere v a day
• Zengin renk seç
• Kolay montaj ve demontaj

AYLAR

Cins

Ebat (mm)

Al anel

600x600, 300x300, 300x600, 600x1200, 1200x2400

8mm, 9.5mm, 12.5mm

Al vha Beyaz, Y do

Perforasyon (mm) Ø6

Akus

Renk

glas

Standart Ral 9016 veya Ral Katal erden

12x12mm Kare Delikli

Ø6-12 Delikli

Ø10 Ø5-10 Ø6-12 12x12

T tem T-24, T-15, U-T

Sistem

Ses Y C

Yüzey Boy y

18,5mm

15mm

17mm

9mm

13mm

12,5mm

55mm

55mm

55mm

55mm

55mm
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1) Bursa Akhisar Çağdaş Fırça Firması 2018 Yılı İtibariyle A Plus Bayi olarak Favori Yapı Ailesine 
katılmıştır. Bayimize ve firmamıza hayırlı olsun.

2) Gaziantep Depo Yapı Firması 2018 Yılı itibariyle A Plus Bayi olarak Favori Yapı Ailesine 
katılmıştır. Bayimize ve firmamıza hayırlı olsun.

3) Hakkari Atalar Yapı firması 2018 Yılı itibariyle A Bayi olarak Favori Yapı ailesine katılmıştır. 
Firma Sahibi Sn. Dilaver ATA ve kardeşleri genel merkezime gelerek Yönetim kurulumuzu ziyaret 
etmişlerdir. Ziyaret sonrasında Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Kemal ÇEVGEL kendilerine 
bayilik belgelerini takdim etmiştir. Firmamıza ve bayimize hayırlı olsun. 
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2006 yılında firma sahibi Muhammet ÖZTÜRK tarafından kurulan ÖZER YAPI, asma tavan 
yalıtım, boya ve alçıpan ürün gruplarında toptan ve perakende satışlarla İstanbul Pendik 
ilçesinde faaliyet göstermektedir. Seçkin personel yapısı, geniş depoları, sevkiyat hızı, kaliteli 
hizmet anlayışı ve kurumsal çizgisiyle ön plana çıkmaktadır.

2018 yılında ÖZER GRUP YALITIM İZOLASYON A.Ş. olarak Pendik Güzelyalı, Pendik Esenyalı ve 
Tuzla Orhanlı şubeleriyle emin adımlarla büyüyen firma güven ve kalite politikası ile sektörüne 
değer katmaktadır.

ÖZER GRUP YALITIM İZOLASYON A.Ş. - İSTANBUL
B
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Kosgeb Projesi
KOSGEB’in küçük ve orta ölçekli işletmeler için oluşturduğu KOBİGEL projesine yaptığımız 
başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Projede ‘Progresive Kalıp ve Makinesini’ alarak metal panel 
üretimimizi hem nitelik hem de nicelik olarak geliştireceğiz. Progresive makine şu anki üretim 
hızımızı en az % 100 artıracaktır. Bu üretim artışının ihracatlarımıza olumlu yansıyacağını 
düşünüyoruz. Projemizi şirket Genel Müdürümüz Sn. Emrah CANKUT, Metal Üretim ve 
Kalite Sorumlumuz Sn. Ülkü BABACAN ve Metal Boya Sorumlumuz Sn. İbrahim KORKMAZ 
yürüteceklerdir. Tüm beyaz yaka ve mavi yaka personelimiz de bu projenin hayata geçirilmesine 
katkıda bulunacaktır.

Oran Projesi
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Teşvik kapsamında açtığı hibe programı kapsamında firma 
olarak bir proje sunduk. Özellikle ithalatın azaltılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak 
bu projenin değerlendirme sonuçlarını bekliyoruz. ORAN a üzerinde birkaç yıldır çalıştığımız ve 
geliştirdiğimiz bir ürünü üretebilmek için makine alımı içeren bir proje sunduk. Proje ile ilgili 
detayları projemiz geçtiği takdirde ayrıntılı olarak bültenimizde sizlere duyuracağız.

Tedarikçi Memnuniyet Anketi
Şirketimizin kurumsal faaliyetlerinden biri olan tedarikçi memnuniyeti anketini Nisan ayı 
içerisinde yapacağız. Şirket stratejik planlarına yön verebilmek, tedarikçilerimizle ilişkilerimizi 
geliştirmek ve tedarik zinciri politikaları oluşturabilmek adına tüm tedarikçilerimizi kapsayan 
geniş kapsamlı bir memnuniyet anketi yapacağız. Anketimiz her yıl Nisan ayında tekrarlanarak 
devam edecektir. Tedarikçilerimizin hakkımızdaki düşüncelerini önemsiyoruz. Bayilerimizle ve 
proje müşterilerimizle geçtiğimiz aylarda memnuniyet anketini bildiğiniz üzere yapmıştık.
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Diyarbakır Bölge Satış Yönetmeni Mahmut VARŞILLI Şubat ayı 

itibariyle Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde 

başarılar dileriz.

Adeoti OKE Benin doğumlu Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 

Yüksek Lisansını yapmaktadır. Dış Ticaret departmanında part time 

olarak çalışan arkadaşımız Cezayir, Fransa ve Afrika ülkelerindeki 

potansiyel müşterilerle temasa geçerek firmamıza katkı 

sağlamaktadır.

Nazan ÖZTÜRK 2014 Kasım ayında SSH (Satış Sonrası Hizmetler) 

bölümünde işe başlamıştır. Sonrasında Satış Asistanlığı bölümüne 

geçmiştir. İstanbul Anadolu- İstanbul Avrupa, Ankara, Trabzon 

Bölgelerinin ve Dış Ticaret biriminin Satış Asistanlığı görevini halen 

devam ettirmektedir.

Halit SARI Suriye doğumlu Erciyes Üniversitesi İktisat bölümü 2. 

Sınıf öğrencisi. Dış Ticaret departmanında part time olarak çalışan 

arkadaşımız Arap ülkelerinde bulunan potansiyel müşterilerle temasa 

geçerek firmamıza katkı sağlamaktadır.

Mina NİAZİ Afganistan doğumlu Erciyes Üniversitesi İşletme 2. 

Sınıf öğrencisi. Dış Ticaret departmanında part time olarak çalışan 

arkadaşımız İran, Afganistan ve Tacikistan ülkelerinde bulunan 

potansiyel müşterilerle temasa geçerek firmamıza katkı sağlamaktadır.

Erol YILDIRIM Özbekistan doğumlu Erciyes Üniversitesi İktisat 2. 

Sınıf öğrencisi. Dış Ticaret departmanında part time olarak çalışan 

arkadaşımız Rusya ve Orta Asya ülkelerindeki potansiyel müşterilerle 

temasa geçerek firmamıza katkı sağlamaktadır.



Favori Yapı Asma Tavan Sistemleri Favori Bülten Ocak 2018

Kayseri Genel Müdürlüğümüzde yapılan 
Favori Yapı Asma Tavan Akademisi Eğitim 
Toplantılarında yeni Bursa A Plus Bayimiz 
Ege Zirve Boya ve onun yan kuruluşları olan 
Bursa Doruk Boya ve Akhisar Çağdaş Fırça’nın 
toplamda 12 satış personeli ve yöneticilerini, 
yeni Sivas A Plus Bayimiz HD Plastik’in firma 
sahibini ve Trabzon A Plus Bayimiz By Güven 
Dekorasyon bünyesinde yeni göreve başlayan 
satış yönetmeni arkadaşımızı misafir ettik.

Şirket Genel Müdürümüz Sn. Emrah CANKUT 
tarafından firma tanıtımı ve ürün eğitimi, 

Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sn. İbrahim 
ÖZTÜRK tarafından temel satış teknikleri 
eğitimi ve ürünlerimizin SWOT analizi, Satış 
ve Pazarlama Müdür Yardımcımız Sn. Göksel 
GÜMRÜKÇÜ tarafından proje takip sistemi 
eğitimleri verilmiştir.

İlk günün sonunda katılımcılar için özel 
düzenlenen Türk Gecesi yemeğinde eğlenceli 
saatler geçirilmiş ve ikinci gün eğitimler 
sonunda katılımcılara plaketleri ve hediyeleri 
dağıtılmıştır.

Favori Yapı Asma Tavan Akademisi’ne katılan 
bayilerimiz eğitimlerini başarı ile tamamladılar 

Fa
vo

ri
 Y

ap
ı A

sm
a 

Ta
va

n 
A

ka
de

m
is

i

Sa
tı

ş 
ve

 P
az

ar
la

m
a 

H
ab

er
le

ri

Favori Yapı’nın sektörümüz içerisinde iş birliği yaptığı firma çalışanlarını bilinçlendirmek ve 
daha verimli satış yapabilmelerini sağlamak amacıyla başlatmış olduğu Favori Yapı Asma Tavan 
Akademisi’nin ilk katılımcıları, eğitim programlarını başarı ile tamamlamış ve sertifikalarını teslim 
almışlardır.

    Böyle bir uygulamanın sektörümüz içerisinde bir ilk olması, Favori Yapı’nın üstlenmiş olduğu misyonu 
bir kez daha ortaya koymakta olup, sektörümüzdeki bilgisiz, bilinçsiz ve hedefsiz satış temsilcilerinin 
yerine Favori Yapı Asma Tavan Akademisi’nin yetiştirdiği düzeyli, bilgili ve hedeflerini belirlemiş satış 
yönetmenleri geçtikçe sektörel olarak ta çok daha iyi yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz.

Mustafa ÇELİK

Levent YEĞİN

Dursun KOCA

Deniz SAĞLAM

Bahadır KURUÖZ

Cemal ARSLAN

Adem YÜKSEL

Samet DOĞAN

Talat Halit DİNÇER
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  Favori Yapı Dış Ticaret biriminden merhabalar. Dünyada ticaretin 
hızla döndüğü, Türkiye de de Mart ayı ihracat rakamlarının 15. 6 Milyar 
doları gösterdiği şu günlerde ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru 
kırılmıştır. Favori Yapı ailesi olarak ihracata katkımızı önemsiyor ve 
eş zamanlı olarak rakamlarımızı günden güne yukarılara doğru 
taşıyoruz. 

Firmamız 40’ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Madagaskar’dan 
Kosova ya, Türkmenistan’dan Hollanda ya geniş bir coğrafya 
da ürünlerimiz asma tavanlarda yerini almış durumdadır. Aktif 
olduğumuz Kafkasya, Balkanlar ve Afrika’dan sürekli olarak 
görüşmeler halinde yeni projelere giriş yapmaktayız.

Birimimiz hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, ithalat-ihracat ve 
ülke müşteri temsilcilerimiz ile 6 kişilik bir yapıya sahibiz. İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça ve Farsça konuşan 
arkadaşlarımız mevcut olup her arkadaşımız kendi sorumluluklarında olan ülkeler ile temas halindedir.
Ürünlerimizin ülkeler bazında ithalatı, pazar araştırmaları ve ülke ticari ataşelikleri ile yapılan görüşmelerin 
sonucu hedef pazarların adını koyup 2018 Dış Ticaret hedefimizi belirledik. Bu hedefler geçen senelere göre 
her ne kadar yüksek gözükse de doğru analiz ve doğru partnerler ile atılan adımlar ve yapılan çalışmalar 
neticesinde ilk 3 ay sonunda çeyrek hedeflerimiz aşılmış ve diğer çeyreklerde hedefleri aşma adına sağlam 
bir ilerleyiş ortaya konmuştur. Rakamlarımız ihracat çeyrek hedefimizi %130 oranında tutturduğumuzu 
göstermektedir. Başta çeşitli ülkelerdeki iş ortaklarımıza ve bu değerli ortaklarımıza her türlü desteği 

sağlayan tüm Dış Ticaret birimimizdeki arkadaşlarımızı kutluyoruz.

 
         Ayhan ÖZTÜRK
          Dış Ticaret Müdürü
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İran İslam Cumhuriyeti
Şubat ayı içinde, İran İslam Cumhuriyetinden gelen değerli 
konuklarımız ile gerçekleşecek anlaşmalarımız hakkında ön görüşme 
yapıldı. Üretim tesislerimiz gezdirilerek ürün kalitemiz yerinde 
gösterildi. Toplantımızda ele aldığımız konu başlıkları; İran da asma 
tavan piyasasındaki genel durum, ürünlerimizin İran da ki ithalat 
oranları, pazardaki rakiplerimizin konumları ve ülkedeki gümrük 
vergileri gibi konular görüşülerek gelecek ihracatların planlaması 
yapıldı.

Katar
Seyahatimiz boyunca Katarda gözlemlediğimiz süregelen projeler ve 
bu projelerde standartların yüksekliği idi. Üretimde kaliteyi yakalayan 
ve yurtiçinde başarılı bir satış ağı kurup uygulamaya koyan firmamız 
Favori Yapı için Katar, ihracat hedeflerini yakalama ve başarılı bayilik 
sistemi oluşturabilecek ideal bir pazar olarak görüldü.

Gürcistan
Gürcistan’dan gelen misafirlerimiz ile ülkeye yaptığımız ihracatlar 
hakkında bilgi verilmiştir ve ürünlerimiz yerinde tanıtılmıştır. 
Toplantımızda iki firma arasında işbirliğinin detayları görüşülmüş ve 
ilgili firmaya yapılacak ilk satışın detayları görüşülerek aramızdaki ilk 
işbirliğinin temelleri atılmıştır.

Haberler Favori Yapı Kayseri ve Adana’da ki tesislerinde 
ürettiği asma tavan panel ve taşıyıcı profil 
sistemlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarına 
satmaktadır. Üretime başlamış olduğumuz 
ilk günden bugüne her geçen gün üretim 
kapasitemiz artmaktadır. 2018 Ocak ayından 
itibaren yurtiçi ve yurtdışı piyasasından 
gelen yoğun talebi karşılayabilmek için başta 
karopan, taşıyıcı profiller ve metal paneller 
olmak üzere tüm ürün gruplarında üretim 
artışı sağlanmıştır. 

Kayseri ve Adana tesislerimizde üretimini 
yapmış olduğumuz özellikle Karopan markalı 
panellerin üretimi için her iki fabrikamızda 
gece vardiyaları oluşturulmuştur. Böylece bu 
ürün grubunda aylık 200.000 m² olan üretim 
kapasitemiz 400.000 m²nin üzerine çıkmıştır. 

İç ve dış piyasalarda talebin daha da artması 
halinde üretimin artması için planlamalar 
yapılmaktadır.
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Proje Adı  :  İZMİR ONUK PLAZA
Projede Kullanılan Ürün :  Taşyünü Panel

Projede Kullanılan Ürün Metrajı : 16.000 m²
Yüklenici Firma : Çağ İnşaat
Proje Bayisi : Aska Mimarlık

Proje Adı:   SİVAS 10.000 Kişilik Yurt Projesi
Projede Kullanılan Ürün:  Metal Panel

Projede Kullanılan Ürün Metrajı:  17.000 m²
Yüklenici  Firma:  Tefirom İnşaat

Proje Bayisi:  HD Duşakabin ve Tavan Sistemleri

Proje Adı
ANKARA Mamak Devlet 

Hastanesi

Projede Kullanılan Ürün
Metal Panel

Projede Kullanılan Ürün Metrajı
6900 m²

Yüklenici Firma
Tessera Yapı Ltd. Şti.

Proje Adı
MARDİN NUSAYBİN TOKİ 

PROJESİ

Projede Kullanılan Ürün
Metal Panel

Projede Kullanılan Ürün Metrajı 
3.500 m²

Yüklenici Firma
Mercanlar İnşaat

Proje Bayisi
Ustam Dekorasyon

Proje Adı 
AKSARAY 2.000 KİŞİLİK YURT 

PROJESİ

Projede Kullanılan Ürün
Metal Panel

Projede Kullanılan Ürün Metrajı 
18.000 m²

Yüklenici Firma
 Doğan Kararaş İnşaat
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Modüler asma tavan sistemlerinde 
yi PVC vinil, arka yüzeyi 

alüminyum foly an 
panelleridir.

Pannelerin ön yüzeyindeki vinil kaplama, 
temizlik v en, arka 
yüzeyindeki alüminyum folyo kaplama 
panellerin nem day .

Al e 
turmayan bir malzemedir. Bununla 

birlikte ön ve arka yüze
bakteri v enleri al
paneller .

y kaplama ve ebat seçenekleri 
sunan paneller, ekonomik bir çözüm 

.

Karopan ve Karopanwet Paneller T-24 
beyaz v e y
kombinasyonlarda tavanlar tetik 

.

KULLANIM ALANLARI
• Okullar

v ence Merkezleri
eksleri ve Hastaneler

• Kafe ve Restoranlar
• Spor Sal
• Sosyal Tesisler
• Oteller
• F
• Mutfaklar
• Y

er
• Banyo ve Tuvaletler

• Kolay Temizlenebilir
e Demontaj

• Neme Kar
• Darbeye v a Day
• Uzun Ömürlü Malzeme
• F enekleri
• F enekleri

AYLAR

Cins

Ebat (mm)

Al anel

600x600, 300x300, 300x600, 600x1200

8mm, 9.5mm

Al vha Beyaz, Y do

Ön Yüzeyi

Arka Yüzeyi

T tem

Alüminyum Folyo Kaplama

T-24 Beyaz v

975 Beyaz 238 Küre Beyaz 

238-5 Küre Gri 001 - Matrix Siyah

Sistem

PVC Vinil Kaplama

127-2 Elit

002 - Labirent 003 - Matrix Gri
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Genel Müdürlük: Mimarsinan O.S.B. 12. Cd. No:11 Melikgazi/KAYSERİ
Fax 0352 320 05 02 • info@favoriyapi.com.tr

Adana Fabrika: Adana-Mersin Karayolu 19.Km Seyhan/ADANA
Fax  0322 346 68 88

Asma Tavanda Dünyanın Markası,

Türkiye’nin Favori’siyiz.

444 98 38
www.favoriyapi.com.tr


