




Bütün işler için tek 
sorumlu
Konutlarınızın ihtiyaçlarını güvenilir çözüm ortakları 

ile tek seferde giderin…

Konutlarda yapılacak uygulamalar için; detaylı araştırma yapmak ve bu işin 

takibi ile zaman harcamak durumunda kalabilir, yaşanabilecek aksaklıklar 

karşısında sorumlu bulamayabilirsiniz.

GNYAPI olarak konutlarınızın ihtiyaç duyduğu birçok alanda alanında yetkin 

iş ortaklarımız ile çözümler sunar ve birçok uygulamayı aynı anda, tek ve 

güvenilir bir sorumlu ile gerçekleştirmenizi sağlarız.

Konutlarınızda ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulama taleplerinizi GNYAPI’nın 

kaliteli hizmet anlayışıyla gerçekleştirmeniz durumunda; kolaylık ve avantaj 

sağlayan ödeme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Daire başına düşen 

ödemeleri GNYAPI sizin adınıza takip eder.

GNYAPI, ısı yalıtım hizmeti ile beraber ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ek 

uygulamaları tek bir paket altında, anahtar teslim sistemiyle hizmetinize 

sunar.



ISI YALITIM UYGULAMALARI

Ekspande Polistren - EPS

Taş yünü

IY-KSP01

• Esnektir ve basınca karşı dayanıklıdır.
• Kapiler su geçirmezdir.
• Zamanla kalınlıklarını korur, sabit kalır.

IY-TŞY01

• Konutları sıcak ve soğuktan koruyan mükemmel 
bir ısı yalıtım malzemesidir.

• Yangın güvenliği vazifesi görür.
• Titreşimleri etkisiz hale getirerek ses yalıtımı 

sağlar.

Ekstrüde Polistren - XPS

Karbonlu EPS

IY-KST01

• Suya ve dona karşı dayanıklıdır.
• Yüksek elastizite modüle ve boyutsal kararlılığa 

sahiptir.
• Yüksek basma ve eğilme mukavemetine 

sahiptir.

IY-KRB01

• Örneklerine göre hafif yapısı ile konutlarınıza 
yük getirmez.

• Optimum nefes alma kabiliyetine sahiptir.
• Zamanla kalınlıkları incelmeyen, üstün özellikli 

yalıtım sistemleridir.



ENERJİ TASARRUFUNA DESTEK UYGULAMALARI

Çatı altı cam yünü serimi

ET-ÇTL01

• Kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, 
kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, 
üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda, 
metal ve sandviç çatılarda kullanılır. 

• Şilteler, kullanılmayan çatı arası ısı yalıtımında 
döşemeye serilmek sureti ile uygulanır.

• Cam yünü çatı şiltesi hafif olduğundan, çatıya 
çıkarılması ve kesilerek uygulanması çok 
kolaydır.

• Cam yünü uygulama sırasında yırtılmaz, fire 
vermez.

• Her türlü çatıya kolaylıkla uyum sağlar. 
• Şiltenin folyolu kısmı alta gelecek şekilde serilir.

Bodrum kat tavan yalıtımı

ET-BDR01

• Beton tabanındaki düşük sıcaklıklar ile oluşacak 
büyük enerji kayıpları önlenir.

• Bodrum kat tavanlarında ısı yalıtımının 
gerçekleştirilmesi binada soğuk zemin katlarının 
oluşmasını engeller.

• Daire altlarına denk gelen söz konusu bodrum 
katlardaki ısı kaybı, sadece o daireleri değil binanın 
tümünü etkiler.



CEPHE KAPLAMA UYGULAMALARI

Hazır cephe kaplama ürünleri

Ahşap görünümlü uygulamalar
CK-HZR01

Taş görünümlü uygulamalar
CK-HZR02

Yalı baskı uygulamaları
CK-HZR03



Kompozit uygulamaları

Siding uygulamaları

Betopan uygulamaları

Bina giriş kompozit  kaplamaları

Cam giydirme uygulamaları

CK-KMP01

CK-SDN01

CK-BTP01

CK-CMG01

İnci gri
CK-BNG01

Açık ceviz
CK-BNG02

Koyu meşe
CK-BNG03



ESTETİK TASARIM UYGULAMALARI

Dekoratif uygulamalar

Kat silmesi
ET-DKR02

Söve
ET-DKR01

Köşe taşı
ET-DKR03

Fuga
ET-DKR04



Ferforje uygulamaları

Duvar üstü ferforje
ET-FRF01

Ferforje bahçe kapısı
ET-FRF02



Küpeşte uygulamaları

Camlı küpeşte
ET-KPŞ01

4 kayıtlı küpeşte
ET-KPŞ02

Izgara küpeşte
ET-KPŞ03



Merdiven üstü küpeşte
ET-KPŞ04

Parapet üstü küpeşte
ET-KPŞ05

Duvar üstü küpeşte
ET-KPŞ06



* Seramik malzemesinin yapısı nedeniyle örnek resim ve 
ürünler arasında farklılık görülebilir...

* Mevcut durumda beton olan ancak su problemi yaşayan 
binalarda üst kısma ahşap sundurma yapılmaktadır.

Bej
ET-DVR01

Kırık beyaz
ET-DVR02

Duvar / zemin seramik uygulamaları

Beton üstü ahşap sundurma

Sundurma uygulamaları

ET-SND01

Polikarbon sundurma

ET-PLK01

ET-BTN01



SU YALITIM UYGULAMALARI

Drenaj

Teras su yalıtımı

Su deposu yalıtımı

SY-SDP01

SY-TRS01

SY-DRN01



Döşeme uygulamaları

Kaplama uygulamaları

Marmara

ET-DŞM01

Marmara

ET-KPL01

Açık/koyu bej

ET-DŞM04

Açık/koyu bej

ET-KPL04

Muğla

ET-DŞM02

Muğla

ET-KPL02

Çin graniti

ET-DŞM05

Çin graniti

ET-KPL05

Traverten

ET-DŞM03

Traverten

ET-KPL03

Granit

ET-DŞM06

Granit

ET-KPL06

MERMER UYGULAMALARI



Basamak uygulamaları

Çatı parapet mermer uygulamaları

Pencere mermer uygulamaları

Marmara

ET-BSM01

Marmara

ET-ÇTP01

Marmara

ET-PNC01

Açık/koyubej

ET-BSM04

Açık/koyu bej

ET-PNC04

Muğla

ET-BSM02

Muğla

ET-ÇTP02

Muğla

ET-PNC02

Çin graniti

ET-BSM05

Çin graniti

ET-PNC05

Traverten

ET-BSM03

Traverten

ET-PNC03

Granit

ET-BSM06

Granit

ET-PNC06



ÇATI UYGULAMALARI

Çatı aktarım uygulaması

Hafif çatı uygulaması

Hafif çatı uygulaması (ısı yalıtımlı)

ÇU-ÇTK01

ÇU-HFF01

ÇU-HFF02



Komple çatı yenileme

Su yalıtımlı gizli dere uygulaması

Isı ve su yalıtımlı gizli dere uygulaması

ÇU-SYL01

• Mevcut derelerin sökülüp temizlenmesi,
• Kiremitlerin bir sıra kaldırılması,
• Bir kat PP300 membran uygulaması,
• Bir kat alüminyum folyolu membran uygulaması,
• Kaldırılan kiremitlerin yerleştirilmesi.

ÇU-SVS01

• Mevcut derelerin sökülüp temizlenmesi,
• Kiremitlerin bir sıra kaldırılması,
• Strafor koyulması ve eğim şapı atılması,
• Bir kat PP300 membran uygulaması,
• Bir kat alüminyum folyolu membran uygulaması.

Açık dere değişimi

ÇU-ÇKD01

• Mevcut PVC derelerin yenisi ile değiştirilmesi.

ÇU-KMP01

• Mevcut örtünün ya da kaplamanın kaldırılması,
• Yeni tahtaların ve ahşap dikmelerin yerleştirilmesi,
• Mevcut çatının 50 cm aralıklarla 5/4 çıta çakılması,
• Çıtalar arasına strafor yerleştirilmesi,
• Üzerine OSB çakılması,
• 1 kat PP300 ve arduazlı membran serilmesi,
• Baca ve asansör kulesinin yalıtımın yapılması.



Alüminyum kapı uygulamaları

KV-LMN03

KV-LMN02

KV-LMN01

KAPI ve PENCERE UYGULAMALARI



Ferforje kapı

KV-FRF01

KV-FRF02

KV-FRF03



* Yeni yönetmeliğe göre acil durumlardaki
izdihamı önlemek için kapıların dışa doğru açılması 
gerekmektedir.
Lütfen tercihinizi belirtiniz..

Ahşap görünümlü çelik kapı

KV-HŞP02

KV-HŞP03

KV-HŞP04

KV-HŞP01

C

K

•

•

•

•

Ahşap görünümlü kompozit çelik kapı

• 1.5 mm çelik sac,
• 3 menteşeli kanatlar,
• Paslanmaz çelik tekmelik (20 cm) ve paslanmaz 

aksesuarlar,
• Kale marka trajlı otomat,
• 6 mm reflekte cam,
• Kale marka hidrolik.



Fotoselli kapı sistemleri

• Çalışma sıklığı: Sık kullanımlara uygundur.
• Açılma / kapanma hızı: 15 – 55 cm/saniye arası 

ayarlanabilir.
• Durup kapatma zamanı (otomatik / yarı manuel / 

manuel): 0-60 saniye arası ayarlanabilir.
• Hareketi aktarma biçimi: Anti-statik zamanlama 

çelik kayışla yapılır.
• Harcadığı güç miktarı: Maksimum 150 watt
• Çalışma sıcaklık aralığı : – 20°C + 50°C

Siyah
KV-FTS01

Beyaz
KV-FTS02

Cam balkon

KV-CMB01

• Cam balkon sistemleri 8 mm kalınlığında 
darbeye dayanıklı kaliteli camlardan 
üretilmektedir. 

• Evlerin balkonlarında ve dükkanların dış 
cephelerinde kullanılabilmektedir.

• Alüminyum çerceveler profil haline getirilir 
ve konutlarınıza uygun olarak montajlanır. 

• Kullanılan contalar iklim değişikliklerine 
dayanıklı olup su geçirmezler.



PVC kapı ve pencere uygulamaları

Vazistanslı 
PVC pencere / beyaz
KV-PVC01

Vazistanslı 
PVC pencere / kahve
KV-PVC04

PVC kapı / kahve
KV-PVC06

Vazistanssız 
PVC pencere / beyaz
KV-PVC02

PVC kapı / beyaz
KV-PVC03

Vazistanssız 
PVC pencere / kahve
KV-PVC05



ELEKTRONİK SİSTEMLER

Görüntülü diafon sistemleri

4.3” Tuş takımsız görüntülü diafon

4.3” Tuş takımlı görüntülü diafon

Krem
ES-GRN01

Krem
ES-GRN03

Gri
ES-GRN02

Gri
ES-GRN04

• 3 kademeli zil sesi ayarı,
• Güvenlik ile görüşme,
• Güvenlik ve 2 adet harici kamera seçimi,
• Kapı ile konuşma,
• Kapıcı ile görüşme.

• 3 kademeli zil sesi ayarı,
• Güvenlik ile görüşme,
• Güvenlik ve 2 adet harici kamera seçimi,
• Kapı ile konuşma,
• Kapıcı ile görüşme,
• Daireler arası direk görüşebilme.



7.0” Krem görüntülü diafon
ES-GRN05

• 7.0” renkli TFT ekran,
• Tek tuşla kapıya bağlanma, konuşma,
• Tek tuşla kapıyı açma,
• Bina görevlisi ile konuşma,
• Güvenlikle ve kapı girişleri ile görüntülü konuşma,
• 3 farklı zil sesi seçeneği,
• Alarm kurma özelliği,
• Fotoğraf hafızası.

Panel Crea Proxy kartlı zil paneli
ES-GRN07

• LCD ekranda gerçek isim arama,
• Proxy kart ile kapı açma,
• Tuş takımı üzerinden zil çaldırma,
• Renkli kameralı,
• Tuş takımı ile otomatik kapı açtırma.

Basic dekoratif ışık takılabilen panel altlığı
ES-GRN06

Takıldığı her binaya değer katar. Basic serisi zil 
panelleriyle birlikte kullanılır. Mavi ışık takımı ve krom 
yağmurluk aparatıyla şık bir görüntü elde edilir.
Sıva altı montaj yapmanın zor olduğu yüzeylerde 
(granit, mermer vb) montaj kolaylığı sağlar.

Açılı panel altlığı
ES-GRN08



Kamera sistemleri

Sensörlü aydınlatma sistemi

Otomatik bariyer sistemi

•  ES-KMR01 4’lü kamera sistemi
•  ES-KMR02 8’li kamera sistemi
•  ES-KMR03 16’lı kamera sistemi

Merkezi uydu sistemleri

•  ES-MRK01 Tek kablolu uydu sistemi

•  ES-MRK02 Çift kablolu uydu sistemi

•  ES-MRK03 Daire içi kanallama hizmeti

ES-SNS01

•  ES-TMT01 2 m bariyer sistemi
•  ES-TMT02 4 m bariyer sistemi
•  ES-TMT03 6 m bariyer sistemi



YÖNETMELİK UYGULAMALARI

Yangın merdiveni uygulamaları

Z tipi yangın merdiveni
YU-YNG01

Dairesel tip yangın merdiveni
YU-YNG02

• Asansör revizyon uygulamaları  
95/16/AT asansör yönetmeliğine uygun 
yürütülmektedir.

• Yüksekliği 50 metrenin üzerinde olan 
binalarda Z tipi yangın merdiveni 
kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.

• Asansör revizyon uygulamaları 
95/16/AT asansör yönetmeliğine uygun 
yürütülmektedir.

• Yüksekliği 50 metrenin altında olan 
binalarda tercihen dairesel tip yangın 
merdiveni kullanılabilmektedir.



 

.

 

Asansör revizyon ve yenileme uygulamaları

Merkezi yangın tertibatı uygulamaları

Elektrikli sayaç saatleri

YU-SNS01

Yangın kapısı uygulamaları

YU-YNG03

• Duman ve alev geçirmezlik özelliği,
• İçeriden sürekli çıkış imkanı veren panik bar 

sistemi,
• Kullanıcı sayısı göz önünde bulundurularak tek 

kanatlı veya çift kanatlı modeller.

YU-MRK01

• 1.5 mm DKP sac dolap,
• 0,70 mikron elektrostatik toz boya,
• Acar jet sprey açma / kapama lansı,
• Paslanmaz malzemeden makara gövdesi,
• İthal menteşeler ve kapı kolları,
• 15862 standartlarında tüplü modeller.

YU-LKT01 - Monofaze sayaç

1 fazlı, 2 telli ve 4 tarifeli ev tipi sayaçlardır.

YU-LKT02 - Trifaze sayaç       

3 fazlı, 4 telli ve 4 tarifeli sanayi tipi sayaçlardır.

* Elektrikli sayaç uygulamaları 2004/22/AT yönetmeliğine 
uygun yürütülmektedir.



ÇEVRE ve SOSYAL ALAN DÜZENLEMELERİ

Süpürgelik uygulamaları

Kaplama taş uygulamaları

Kaplama taşı / 
kırmızı
ÇV-SPL01

Kaplama taşı / 
kırmızı
ÇV-KPL01

Kaplama taşı /
gri
ÇV-SPL02

Kaplama taşı /
gri
ÇV-KPL02

Kaplama taşı /
bej
ÇV-SPL03

Kaplama taşı /
bej
ÇV-KPL03



Karo taşı uygulamaları

İtalyan pencere uygulamaları

Yaprak desen / 
kırmızı
ÇV-KRT01

Yaprak desen / 
kırmızı
ÇV-TLY01

Örümcek desen / 
gri
ÇV-KRT04

Yaprak desen / 
gri
ÇV-KRT02

Yaprak desen / 
gri
ÇV-TLY02

Petek desen / 
kırmızı
ÇV-KRT05

Örümcek desen / 
kırmızı
ÇV-KRT03

Petek desen / 
gri
ÇV-KRT06



Bordür uygulamaları

Oluk uygulamaları 

Kaplama taşı / 
kırmızı
ÇV-BRD01

Kırmızı
ÇV-LKY01

Kaplama taşı /
gri
ÇV-BRD02

Gri
ÇV-LKY02

Kili
ÇV-

Bi
ÇV-



Diğer taş uygulamaları

Kilit taşı
ÇV-DĞR01

Bisküvit tuğla
ÇV-DĞR04

Beton harpuşta
ÇV-DĞR03

Doğal taş
ÇV-DĞR06

Kayrak taşı
ÇV-DĞR02

Taş duvar
ÇV-DĞR05



Ağaçlandırma
ÇV-PYZ01

Yeşillendirme
ÇV-PYZ02

Sulama sistemleri
ÇV-PYZ03

Peyzaj düzenlemeleri

Asfalt uygulamaları

Kauçuk zemin uygulamaları

Otopark çizgisi uygulamaları

ÇV-TPR01

ÇV-SFL01

ÇV-KÇK01



Örgü tel
ÇV-ÇTY01

Panel çit
ÇV-ÇTY02

Çim çit
ÇV-ÇTY03

Çit uygulamaları

Çocuk parkı uygulamaları

Kamelya uygulamaları

Suni çim uygulamaları

ÇV-SNÇ01

ÇV-ÇCK01

ÇV-KML01



KREM AKÇAAĞAÇ CEVİZ VENGE SİYAH

Pano uygulamaları

Posta kutusu uygulamaları

ÇV-PNY01 ÇV-PNY02

ÇV-PST01

ÇV-PST05

ÇV-PST02

ÇV-PST06

ÇV-PST03

ÇV-PST07

ÇV-PST04

ÇV-PST08



Paslanmaz kutu tabela uygulamaları

Paslanmaz aynalı tabela uygulamaları

Paslanmaz aynalı tabela uygulamaları

ÇV-PSL01

Su saati kapağı uygulamaları

Kahve zemin
ÇV-PSL02

Siyah zemin
ÇV-PSL03

Kahve
ÇV-SST01

Bej
ÇV-SST02



ÇV-SMT01

ÇV-RMP01

Asma tavan led panel uygulamaları

Rampa uygulamaları



Deprem testi

Bina güçlendirme

DEPREM DAYANIKLILIK UYGULAMALARI

DD-DPR01

• Ön tespit çalışması; binanın genel yapısının 
incelenmesi,

• Ön proje çalışması; binanın mevcut sisteminin statik 
ve betonarme olarak incelenmesi eğer binanın 
projesi yoksa röleve çalışmasının yapılması;

1. Beton dayanım testi,
2. Demir çap ve pas payının tespiti,
3. Beton kalitesi ve beton elastisite modülünün       

bulunması, ultrasonic test cihazı ile yapılan ölçüm 
sonucu beton kalitesinin belirlenmesi,

4. Çatlak tespiti ve derinliğinin bulunması.

DD-BNG01

• Zemin etüdü yapılması,
• Proje çalışması,
• Takviye projelerinin hazırlanması,
• Tamir ve takviye uygulamasına geçiş ve sonlandırma.

* Binanın durumuna göre; Betonarme, çelik ya da karbonfiber 
uygulama gerçekleştirilmektedir. Oturulan binalar için karbonfiber 
seçeneği uygun görülmektedir.



Size özel ödeme seçenekleri sayesinde istediğiniz ödeme 

kolaylığından yararlanarak enerji tasarrufuna atılan ilk adımın 

keyfini bütçenizi zorlamadan çıkarın.  

GNYAPI ’nın sizlere sunduğu ödeme kolaylıkları sayesinde 

ödemelerinizi 18 - 24 ay taksitle peşinatsız, faizsiz ve dosya 

masrafsız gerçekleştirebilir ya da 60 ay taksit imkanından 

yararlanarak kredi ya da senet ile ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Tercihiniz doğrultusunda, anlaşmalı bankaların kredi kartları ile 

taksitli ödeme yapabileceğiniz gibi, peşin ödemelerinizde de 

indirimden yararlanabilirsiniz.  

TERCİHİNİZ 
DOĞRULTUSUNDA 
ÖDEME 
SEÇENEKLERİ

Peşinatsız
Dosya Masrafsız

Faizsiz

18-24
Ay Vade

Avantajlı
Yalıtım Kredisi



GNYAPI yalıtım kredisi avantajından yararlanabilir, 

dosya masrafsız ve faizsiz, 18 - 24 ay vade fırsatını 

değerlendirebilirsiniz.

Tercihinize göre oluşturulmuş ödeme seçenekleri tablosunu, 

yalıtım danışmanlarımız tarafından size ulaştırılacak teklif 

dosyasından inceleyebilirsiniz.

Yalıtım bir maliyet değil, ısınma ve soğutma giderlerini %40-60 

azaltarak, tüketiciye ömür boyu tasarruf ve konfor sağlayan bir 

yatırımdır. 

İHTİYACINIZ 
DOĞRULTUSUNDA 
YALITIM KREDİLERİ




