


American
Siding

Siding, Türkiye ve dünya da yıl-
lardır üretilip binaların dış yüzey-
lerini her türlü etkenden koruyan 
ve binalara estetik bir görünüm ka-
zandıran bir dış cephe kaplamasıdır. 
Vinil Siding ise PVC ham maddeli 
cepha kaplaması anlamına gelir. 



Yalnız bir dış cephe kaplaması değil, 
aynı zamanda iyi bir Isı ve Nem İzo-
lasyon sistemidir. Siding’in bir çok çeşi-
di olmasına rağmen genel olarak ortak 
özellikleri dış görünüşlerinin benzer-
liğidir.

Ülkemizde, yerli ve yabancı birçok 
siding markası, satış ve üretim faaliyeti 
göstermektedir.

Siding



Vinil siding ahşap cephe kaplama 
sistemlerinin en iyi alternatifidir ve 
gerek üretimi, gerekse montaj ve kul-
lanımı esnasında doğaya zarar verme-
mesi ile çevreci özelliğini göstermek-
tedir.



Gittikçe artan yalıtım bilinici ile  
taş yünü yalıtım plakaları ile sistem 
haline getirilerek, ısı yalıtımının yanı 
sıra ses ve yangın yalıtımı avantajı ile 
yapılan dış cephelerinde estetik yalı-
tım sunmaktadır.



Siding
Nedir?

Co-extrüzyon teknolojisi ile üretilen, 
çift katmanlı yapısı sayesinde yüksek 
mukavemet sağlar ve hava koşullarına 
karşı yapılaır koruyarak güzelleştirir. 



• Evinizi Zırh Gibi Korur
• %55’e Varan Tasarruf
• Alev Almayan İnorganik Yapı
• 180 km/h Hıza kadar dayanıklı
• Pratik ve Hızlı Montaj
• Boya-Bakım Masrafı Yok
• Kolay temizlenir

Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak 
binanın enerji ihtiyacı, enerji tüke-
tim sınıflandırması, yalıtım özellik-
leri ve ısıtma ve soğutma sistemle-
rinin verimi ile ilgili bilgilerini içeren 
bir belge olup, tüm binalara A ve G 
harfleri aralığında bir enerji sınıf-
landırması yapılıyor. A sınıfı “Verimli 
bina”, G sınıfı ise “Verimsiz bina” an-
lamına geliyor.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

18 Farklı Renk Seçeneği!
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