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KALEM İNŞAAT HAKKINDA

Firmamız, 1998 yılından bu yana Kale Grubu bünyesinde yapı taahhüt, sanayi binası inşaatları, satış ve pazarlama, 
dekorasyon gibi projelerle faaliyetini sürdürüyor. Kalem İnşaat, Kale Grubu ihracatını üstlenen Kale Eksport firması ile 
2000 yılında yapılan görüşmeler sonucu, yurtdışında da proje kapsamlı spesifik işler (Kale Grubu ürünleri ile dış cephe 
kaplama, aqualand ve havuz inşaatları, restorasyon) ve inşaat 
taahhüt işleri ile ilgili çalışmalar yapıyor.
2003 yılı itibariyle Kale Grubu ile havuz uygulamaları çözüm ortaklığına giden Kalem İnşaat, bu kapsamda havuz 
seramikleri ve Kalekim ürünlerine yönelik bayilik faaliyetlerini de yürütüyor. Uzman teknik ve 
mühendis kadrosu ile vizyonu geniş, dekoratif yaklaşımlarıyla projeler geliştiren Kalem İnşaat, müşteril
erine niteliği estetiği gözeterek bir arada sunuyor. 
Kalem İnşaat’ta felsefe; “Yaşanacak mekanlar yaratmak”… Firmamızın bu doğrultuda, fiyatta, kalitede, işçilikte ve 
hizmette optimum noktayı yakalayarak, müşteri memnuniyetine ulaşma duygusuyla hizmet veriyor. 

KALE GRUBU ÇÖZÜM ORTAKLIĞI DIŞ CEPHE VE SERAMİK ve KALESİNTERFLEX UYGULAMALARI

Binaların gerek kullanım ömürlerinin artması, gerekse estetik görünümünü prestijle donatması için en önemli 
faktörlerden biri dış cephedir. Ülkemizde dış cephe uygulamalarının ortaya koyduğu yüksek 
maliyetler nedeniyle, periyodik olarak yapılması gereken boya uygulamaları ihmal ediliyor. Bu da binaların 
hırpalanmasına yol açarken, estetik görünümlerinin de yok olmasına neden oluyor.  Kalem İnşaat, yaptığı mimariye 
uygun tasarımları ve seramik merkezli dış cephe uygulamalarıyla, hem uzun dayanımın yolunu açıyor, hem de 
uygulama birim maliyetlerini yıllar içinde minimuma indiriyor. Gerek iç, gerekse dış mekanlarda yapılan uygulamalarla, 
iş ve yaşam alanınıza katılan prestij, Kalebodur kalitesi ile, Kalem İnşaat’ ın uzman kadrosunun sunduğu teknik, 
nitelik ve doğru malzemeyi, doğru alanda kullanma ilkesiyle birleşiyor. Gelin, zevkiniz, amacınız ve hayat tarzınızla 
örtüşen uygulamayı birlikte yaratalım. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve yeniliklerin öncüsü olan Kalesera-
mik aynı zamanda 
Kalesinterflex® markası ile 3 mm & 5 mm kalınlığında ve 1000 x 3000 mm ebadındaki porselen seramik levhayı da 
üretmektedir. Bu yenilikçi ürün modern yaşam alanları yaratılmasına ve yeni fikirlerin uygulanmasına olanak 
sağlayarak mimari ve yapı teknolojileri için yepyeni bir bakış açısı sunmaktadır. 
Üstelik, Kalesinterflex® çevreye duyarlı bir teknoloji ile üretilen çevre dostu bir üründür. Önde gelen laboratuvarlarda 
elde edilen test sonuçları da Kalesinterflex®'in kalitesini ve üstün teknik özelliklerini doğrulamaktadır. Esneklik, 
hafiflik ve işleme kolaylığı gibi önemli ürün özellikleri ile Kalesinterflex® geleceğin, yapı endüstrisi ve mimarisinde 
kullanılan yenilikçi malzemesi olacaktır.

ENDÜSTRİYEL ZEMİN ÇÖZÜMLERİ

Zemin uygulamaları da yaşanan mekanın prestiji ve kullanımı açısından önemlidir. Başlangıçta işçiliğin malzemeyle 
optimum noktada harmanlanması, daha sonra doğabilecek zararlarında önüne geçecektir. İyi hesap edilmiş ve zemine 
uygun malzemelerin kullanıldığı bir uygulama, hijyen, farklılık, kullanım rahatlığı gibi bir çok avantajı da beraberinde 
getirir. Kalem İnşaat, size bunu uzman teknik personeli ve Kale ürünlerinin kalitesiyle birlikte sunuyor.

İNŞAAT TAAHHÜT UYGULAMALARI İNŞAAT TAAHHÜT

İnşaat taahhüt işlerinde esas olan projedir. Uygulanacak projenin uzmanlar tarafından oluşturulması ve projeye uygun 
bir biçimde hayata geçirilmesi noktasında Kalem İnşaat en büyük güvenceniz olacak. Son çıkan teknik ve yasal 
düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilecek taahhüt işlerinde, Kalem İnşaat farklılığını yaşayın. Fiyat, kalite ikilisini 
optimum noktada yakalamak istiyorsanız, Kalem İnşaat size en uygun alternatifi 
kaliteden taviz vermeden sunuyor.
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Mersin
Entegre Sağlık Kampusu

Granit Seramik Dış Cephe Uygulaması
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Mersin
Entegre Sağlık Kampusu

Granit Seramik Dış Cephe Uygulaması
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Ankara Sanayi Odası
Teknik Koleji Ve Yurt Projesi

Kalesinterfleks Dış Cephe Uygulama
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Ankara Sanayi Odası
Teknik Koleji Ve Yurt Projesi

Kalesinterfleks Dış Cephe Uygulama
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Bulvar İstanbul 
Toki Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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Bulvar İstanbul 
Toki Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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Ankara Toki
İncek Konutları Projesi

Kalesinterfleks Dış Cephe Uygulama
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Park Adana
Avm Projesi

Granit Seramik Dış Cephe Uygulaması
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İstanbul Yeşilköy
Konut Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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İstanbul Kagıthane
Güney Plaza

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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Gaziantep
Vali Konağı Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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Ankara
Çankaya Belediye Binası

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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Çorum
Emniyet Müdürlügü

Granit Seramik Uygulama
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İstanbul Kadıköy
Protek Inşaat Fenerbahçe As Apartmanı

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama



İstanbul Kadıköy
Protek Inşaat Fenerbahçe Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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Kayseri
Başyazıcığulları Toplu Konut Projesi
Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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Çanakkale
Çanakkale Seramik 7-8-9 Fabrika Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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Çanakkale
Çanakkale SeramikGranit Fabrika Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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Sakarya
Serdivan Konak Hastanesi

Granit Seramik Dış Cephe Uygulama
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Ankara Sincan
Merkez Cami Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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Ardahan Üniversitesi
Camii Projesi

Dogaltaş Dış Cephe Uygulama
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Ankara
Yda İnşaat Park Aveneu Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama



24

İstanbul Kadıköy
Mir Grup Moda Evi Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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İstanbul Kadıköy
Ener İnşaat Zühtüpaşa Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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İstanbul Kadıköy
Mono Mimarlık Batur Apartmanı Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Kaplama
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İstanbul Kadıköy
Mono Mimarlık Hamdibey Apartmanı Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Kaplama
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İstanbul Kadıköy
Mono Mimarlık Murat Apartmanı Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Kaplama
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İstanbul Kadıköy
Doras İnşaat Konut Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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İstanbul Kadıköy
Doras İnşaat Feneryolu Konut Projesi 

Kalesinterflex Dış cephe uygulama
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İstanbul Kadıköy
Vema Yapı Erkan Pırlanta Projesi

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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İstanbul Kadıköy
Sur İnşaat

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama
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İstanbul Kadıköy
Sur İnşaat

Kalesinterflex Dış Cephe Uygulama



34

UYGULAMA ALANLARI
— Çok katlı binaların dış cephelerinde.

UYGULAMA YÖNTEMI
— Kalesinterflex porselen levhalarda minimum 
kesim sağlayacak yerleşim projesinin çizilmesi.
— Projeye uygun olarak, bina yüzeyinden 
10-15cm uzaklıkta düşey akslar halinde 
alüminyum alt konstrüksiyonun oluşturulması.
— Taşıyıcı alüminyum klipslerin, projedeki 
yatay akslarda T profiller üzerine YSB vida ile 
sabitlenerek klipsler üzerindeki fitil yuvasına 
EPDM fitil takılması.
— Projeye uygun ebatlanmış ve arka kısımlarına 
alüminyum yatay askı profilleri poliüretan esaslı 
yapıştırıcı ile yapıştırılmış Kalesinterflex levhaların 
taşıyıcı klipsler asılması.

ISI YALITIM
— İstenildiği takdirde, bina yüzeyi ile  porselen 
karo arasında ekstrüde polistren köpük veya 
camtülü kaplı taşyünü ile ısı yalıtımı uygulaması 
yapılması.

KULLANILAN PORSELEN KARO EBATLARI
— Mat Fit 3mm / Fit 5mm: 100x300, 50x300, 
100x150, 100x100, 50x150, 50x100cm

SİSTEM AĞIRLIĞI
— Seramik ağırlığı (7 - 12 kg/m2)
— Konstrüksiyon ağırlığı (4 - 6 kg /m2)

Kalesinterflex Gizli Klipsli Sistem
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Gizli Klipsli Sistem

Sistem Bileşenleri: 

Kalesinterflex Kompozit Cephe Paneli 
Görünen yüzeyi 1000x3000mm ebat ve alt ebatları olan, kalınlığı 3mm / 5mm 
olan Kalesinterflex Fit kompozit porselen seramik (arka yüzeyi cam elyafın özel 
epoksi reçine yada poliüretan ile lamine edilmiş) yatayda alt ve üst kısmına 
özel kesitli taşıyıcı alüminyum askı profillere poliüretan yapıştırıcı ile lamine 
edilmiş cephe kaplamasıdır.
 
Ön Katman 1000x3000x3mm (5mm) Fit porselen levha ve alt ebatları 
Arka Katman Fiber elyaf file
Yapıştırıcı Özel epoksi reçine / poliüretan
Askı Profili Üst 16x30,5mm özel kesitli 6063 alışımı eloksallı
 alüminyum profil
Askı Profili Alt 16x48mm özel kesitli 6063 alışımı eloksallı
 alüminyum profil

Taşıyıcı Konstrüksiyon
L ankrajlar, düşey taşıyıcı T profiller ve yatay yaşıyıcı askın profilleri ve bağlantı 
elemanları sistemin alt konstrüksyonudur.

Ankraj  L 50x70x4mm l = 80 - 150mm.
  6063 alaşımı eloksallı alüminyum ankraj
Düşey Taşıyıcı Profil 50x70mm, 6063 alaşımı eloksallı
  alüminyum T profil
Taşıyıcı Klips  50x56mm özel kesitli 
  6063 alaşımı eloksallı alüminyum klips
Fitil  EPDM fitil

Bağlantı Elemanları

  
Duvar-ankraj bağlantısı =  Uygun tipte 10 x 100 dübel + rot
Ankraj-düşey taşıyıcı T profil bağlantısı = Cıvata, somun, pul
Düşey- taşıyıcı klips bağlantısı = YSB 4,8x16mm vida

Uygulama 
— Şantiyede alınacak röleveye göre Kalesinterflex panel yerleşim projesi, 
standart detaylar doğrultusunda çizilir. 
— Hazırlanan projeye uygun olarak cephe düzlemine ankrajlar sabitlenir. 
— Düşey taşıyıcı alüminyum T profiller cephe düzleminin yaklaşık 
8-15cm önünde cıvata ve somun ile ankrajlar üzerine sabitlenir. 
— Taşıyıcı alüminyum klipsler, T profillerin üzerine projede belirtilen yatay 
akslarda YSB vida ile sabitlenir ve klipsler üzerindeki fitil yuvasına EPDM fitil 
takılır.
— Projeye uygun olarak ebatlanmış ve arka kısımlarına alüminyum askı 
profilleri lamine edilmiş Kalesinterflex levhalar taşıyıcı klipslere asılır. (Düşey 
derzler 3 - 6mm olmalıdır.)

* Verilen değerler yaklaşık değerlerdir. Her projede kullanılacak ölçüler cephe veya statik proje firması tarafından yapılacak cephe statik hesapları ile belirlenecektir.

Tırnaklı versiyon için sistem bileşenleri
Görünen yüzeyi 1000x3000mm ebat ve alt ebatları olan, kalınlığı 3mm/5mm 
olan Kalesinterflex Fit kompozit porselen seramik (arka yüzeyi cam elyafın özel 
epoksi reçine yada poliüretan ile lamine edilmiş) yatayda alt ve üst kısmına 
özel kesitli taşıyıcı alüminyum askı profillerdeki raya geçirilerek, mekanik 
tutunma sağlanmakta ve aynı zamanda poliüretan yapıştırıcı ile lamine edilerek 
çift taraflı tutunma sağlanan cephe kaplamasıdır.

Ön Katman 1000x3000x3mm / 5mm porselen levha ve alt
 ebatları  (1000x3000, 500x3000, 500x1500mm ve 
 diğer özel ebatlarda)
Arka Katman Fiberglas film tabaka
Yapıştırıcı Özel epoxy reçine / poliüretan
Askı Profili Üst 16x48mm özel kesitli 6063 alışımı eloksallı 
 alüminyum profil
Askı profili Alt 16x30,5mm özel kesitli 6063 alışımı eloksallı
 alüminyum profil
Askı Profili Orta 16x30,5mm özel kesitli 6063 alışımı eloksallı  
 alüminyum profil

Taşıyıcı Konstrüksiyon
L ankrajlar, düşey taşıyıcı T profiller ve yatay taşıyıcı askı profilleri ve bağlantı 
elemanları sistemin alt konstrüksiyonudur.

Ankraj L 50x70x4mm l = 80-150mm 6063
 alaşımı ham  alüminyum ankraj,
Düşey taşıyıcı profil 50x70mm, 6063 alaşımı ham alüminyum T profil
Taşıyıcı Klips 30x56mm özel kesitli 6063 alaşımı ham
 alüminyum klips
Fitil EPDM fitil

Bağlantı Elemanları
Duvar - ankraj bağlantısı = uygun tipte 10x100 dübel  + rot
Ankraj - düşey taşıyıcı T profil bağlantısı = M8 cıvata, somun, pul
Düşey -  taşıyıcı klips bağlantısı = YSB 4,8x16mm vida

Uygulama
— Şantiyede alınacak röleveye göre Kalesinterflex panel yerleşim projesi, 
standart detaylar (şartname ekinde verilmiştir) doğrultusunda çizilir. 
— Hazırlanan projeye uygun olarak cephe düzlemine ankrajlar sabitlenir. 
— Düşey taşıyıcı alüminyum T profiller cephe düzleminin yaklaşık 8-15cm 
önünde cıvata ve somun ile ankrajlar üzerine sabitlenir. 
— Projeye uygun olarak ebatlanmış Kalesinterflex plakaların arka kısımlarına 
alüminyum yatay askı profilleri akstan aksa ölçü maksimum 50cm olacak 
şekilde poliüretan esaslı yapıştırıcı ile yapıştırılır. 50cm'yi geçen aks 
ölçülerinde yeteri kadar orta askı profili yatay uzunluk boyunca ilave edilerek 
panel teşkil edilir.
— Hazırlanan Kalesinterflex paneller fitilli alüminyum klipsler ile T profiller 
üzerine sabitlenir.
(Düşey derzler 3 - 6mm olmalıdır.) 
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* Verilen değerler yaklaşık değerlerdir. Her projede kullanılacak ölçüler cephe veya statik proje firması tarafından yapılacak cephe statik hesapları ile belirlenecektir

Gizli Klipsli Sistem

Askı Profili Alt

Lower Hanger Profile

Isı Yalıtımı

Thermal 

Insulation

Ankraj

Anchorage

KESİT

SECTION

— Ölçek: 1/10

— Scale: 1/10

Duvar

Wall

Isı Yalıtımı

Thermal Insulation

Askı Profili Alt

Lower Hanger Profile

Poliüretan Yapıştırıcı

Polyurethane Adhesive

Alüminyum T Profili

Aluminum T Profile

Ankraj

Anchorage

Perçin / Cıvata

Rivet/Bolt

Taşıyıcı Klips

Bearer Clips

Kalesinterflex ®  Fit 

PLAN

Perçin / Cıvata
Rivet / Bolt

Askı Profili Üst

Upper Hanger Profile

EPDM Fitili

EPDM Wick

Taşıyıcı Klips / Bearer Clips
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* Verilen değerler yaklaşık değerlerdir. Her projede kullanılacak ölçüler cephe veya statik proje firması tarafından yapılacak cephe statik hesapları ile belirlenecektir.

— Ölçek: 1/5
— Scale: 1/5

Kalesinterflex ® Fit 

Kalesinterflex ® Fit 

Kalesinterflex ® Fit 

Kalesinterflex ® Fit 

Ankraj
Anchorage

Ankraj
Anchorage

Askı Profili Alt
Lower Hanger Profile

Poliüretan Yapıştırıcı
Polyurethane Adhesive

Poliüretan Yapıştırıcı
Polyurethane Adhesive

Alüminyum L Profili
Aluminum L Profile

Alüminyum T Profili
Aluminum T Profile

Isı Yalıtımı
Thermal Insulation

Askı Profili Alt
Lower Hanger Profile

Poliüretan Yapıştırıcı
Polyurethane Adhesive

Askı Profili Üst
Upper Hanger Profile

Duvar / Wall

Sıva / Plaster

Denizlik   / Window Board

Dübel / Dowel

Alüminyum L Profili
Aluminum L Profile

Sistem Detayları
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PORSELEN KARO GİZLİ SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

A ) Bağlantı Elemanları
- Dübel elemanı:
Fischer Fur 10x100 SS Dübel + Vida
M 10x95 çelik dübel
M 10 rot ve arka plaka somun takımı
- Bağlantı Elemanı:
L braket - Düşey profil bağlantısı: Inox perçin � 5 mm veya M8 cıvata + somun takımı
Düşey profil - Yatay profil bağlantısı: 4.8x16 mm YSB inox vida
Alüminyum klips - Yatay profil bağlantısı: 4.2x16 mm YSB vida
B ) Taşıyıcı Elemanlar
- Braket: 3,5 mm kalınlıkta alüminyum L braket ( ankraj ) ( kiriş – döşeme alnına ( 70-130 )x150 mm, duvar 
yüzeyine ( 70-130 )x80 mm )
- Düşey Profil: 50x70x1,7 mm alüminyum T profil ( projeye bağlı olarak 60-120 cm.lik akslar halinde )
- Yatay profil: 16x62 mm siyah eloksal alüminyum yatay profil ( maksimum 360 cm )
- Klips: Alüminyum klips 50 mm
- Fitil: Yatay profile geçme EPDM baskı fitili
C ) Montaj Aşaması
- Montaj yapılacak duvar yüzeyindeki betonarme bölüme ( kiriş veya döşeme alnı ), ( 70-130 )x150 mm.lik 
ankrajlar, yatay düzlemde projeye uygun olarak 60 cm.de bir sabitlenir.
- Düşey düzlemde maksimum 120 cm.de bir ( 70-130 )x80 mm.lik ankrajlar duvar yüzeyine sabitlenir.
- 50x70x1,7 mm.lik alüminyum T profil, 5 mm çapındaki inox perçinle veya M8 cıvata + somun takımı ile 
ankraja bağlanır.
- Yatay profil, düşey T profilin üzerine, porselen karo arkasındaki kanal akslarına uygun olarak 4.8x16 
mm.lik YSB inox vidayla bağlanır.
- EPDM kauçuk fitil, yatay profilin üzerine, her porselen karo arkasına 4 parça gelecek şekilde 8-10 cm.lik 
parçalar halinde takılır.
- Alüminyum klipsler, porselen karonun arkasına açılan kanal içine poliüretan esaslı yapıştırıcı sürüldükten 
sonra takılır.
- Montaja hazır hale gelen porselen karo, arkasındaki alüminyum klipslerden, yatay kayıtların üzerine 
geçirilerek takılır.
- Porselen karo derz ayarı alüminyum üst klips üzerindeki cıvata yardımıyla yapılır ve üst klipsten sabitleme 
vidası atılarak montaj tamamlanır.
- İstenildiği takdirde, bina yüzeyi ile porselen karo arasında ekstrüde polistren köpük veya camtülü kaplı 
taşyünü ile ısı yalıtımı uygulaması yapılabilir.
D ) Kullanılan Porselen Karo Ebatları
- 60x60 cm
- 60x120 cm
E ) Uygulama Alanları
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PORSELEN KARO KLİPSLİ SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ
A ) Bağlantı Elemanları
- Dübel elemanı:
Fischer Fur 10x100 SS Dübel + Vida
M 10x95 çelik dübel
M 10 rot ve arka plaka somun takımı
- Bağlantı Elemanı:
L braket - Çiftli profil bağlantısı: Inox perçin � 5 mm veya M8 cıvata + somun takımı
Çiftli profil - Derz elemanı: Inox perçin � 4 mm
B ) Taşıyıcı Elemanlar
- Braket: 3,5 mm kalınlıkta alüminyum L braket ( ankraj ) ( kiriş – döşeme alnına ( 70-130 )x150 mm, duvar 
yüzeyine ( 70-130 )x80 mm )
- Çiftli Profil: Alüminyum profil 94x55x2,5 mm ( 60 cm.lik akslar halinde )
- Klips: Paslanmaz çelik klips elektrostatik fırın boyalı ( 1,5 mm et kalınlığı )
- Derz elemanı: Paslanmaz çelik elektrostatik fırın boyalı ( 1,5 mm et kalınlığı )
- Fitil: Çiftli profile geçme EPDM baskı fitili
C ) Montaj Aşaması
- Montaj yapılacak duvar yüzeyindeki betonarme bölüme ( kiriş veya döşeme alnı ), ( 70-130 )x150 mm.lik 
ankrajlar, yatay düzlemde projeye uygun olarak 60 cm.de bir sabitlenir.
- Düşey düzlemde maksimum 120 cm.de bir ( 70-130 )x80 mm.lik ankrajlar duvar yüzeyine sabitlenir.
- Çiftli profil, 5 mm. çapındaki inox perçin veya M8 cıvata + somun takımı ile ankraja bağlanır.
- Çiftli profil üzerine çelik klipsler geçirilir.
- EPDM kauçuk fitil, çiftli profilin üzerine, her porselen karo arkasına 4 parça gelecek şekilde 4-5 cm.lik 
parçalar halinde takılır.
- Çelik klipsler porselen karonun alt ve üst kısımlarına yerleştirildikten sonra, derz elemanı çiftli profile geçi-
rilir ve montaj bu şekilde devam eder.
- İstenildiği takdirde, bina yüzeyi ile porselen karo arasında ekstrüde polistren köpük veya camtülü kaplı 
taşyünü ile ısı yalıtımı uygulaması yapılabilir.
D ) Kullanılan Porselen Karo Ebatları
- 30x60 cm
- 60x60 cm
- 60x120 cm
E ) Uygulama Alanları
- Çok katlı binaların dış cephelerinde uygulanabilir.
- Çok katlı binaların dış cephelerinde uygulanabilir.
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