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982 yılında kuruluşundan bu güne Arımeks
Mühendislik, eğitimli çalışanları, teknik
personeli ve üretim makinalarıyla, yurt içi ve
yurt dışındaki yapıların projelendirilmesinden
başlayarak, inşaat ve metal kaplaması dahil
olmak üzere anahtar teslimi kaliteli ve estetik yapıları
kullanıcılarına sunmaktadır.
Arımeks, sanayi yapılarından prestij binalarına
kadar, her türlü yapının metal kaplamalarının
tasarımı, detaylandırılması, imalat ve montajını
gerçekleştirmektedir.
Firmamızın Amacı
Metal yapı sektöründe ve metal kaplama sistemlerinde
gelişmiş ülkeler seviyesinde imalat ve montaj yapmaktır.
Bunu gerçekleştirmek için de usta eğitim seviyesini
arttırmak ve uygulama kalitesini yükseltmek, ayrıca
dünya doğal tabiatını korumak amacıyla örtüşmek üzere
projelendirmelere hassasiyetle yaklaşmaktır.
Firmamızın Vizyonu
Metal yapı sektöründe ve özellikle ihtisasımız olan
metal bina ve çatı / cephe kaplamaları sistemlerinde
dünya çapında bir marka olarak, insanlığın daha kaliteli
yapılarda yaşamasını sağlamaktır.
Metal Kiremit
“ArEmit” tesislerimizde gelişmiş teknolojik imkanlarla
yaptığımız bir imalat olarak çatılarda ekonomik, estetik
ve kaliteli bir kaplama olarak kullanılacaktır.
Adil Baştanoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

ÇATIDER Kurucu Üyesi
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ArEmit’in avantajları
Uzun ömürlü: ArEmit, galvanizli ve özel boyalı metalin
sağladığı ﬁziksel özellikler sayesinde sıcak-soğuk/ıslakkuru hava döngülerinden etkilenerek kırılmaz, zaman
içinde bozulmaya uğramaz. Olağan koşullar içerisinde
bakım istemez.
Dayanıklı: Metalin yüksek dayanım gücü sayesinde
ArEmit ile geniş açıklıklar geçilebilir ve hava koşullarına rüzgar, kar ve buz gibi hava koşullarına karşı son
derece dirençlidir. Yüksek rakımlı bölgeler için ideal bir
çözümdür.
Haﬁf: Deprem bölgesinde bulunan Türkiye için çatının
haﬁf olması çok büyük bir avantajdır, çünkü bina ağırlaştıkça depremin etkisi de artmaktadır. ArEmit’in ağırlığı
sadece 4.5 kg/m²’dir. ArEmit haﬁﬂiği sayesinde renovasyon geçiren zayıf yapılar için de ideal bir çözümdür.
Kolay ve hızlı montaj: ArEmit, 8 metrelik panel uzunluğu ve haﬁﬂiği sayesinde geleneksel kiremitten çok
daha kolay ve hızlı bir şekilde çatıya yerleştirilir. Özel
bağlantı vidalarıyla sabitlenen ArEmit, hem zamandan
hem de işçilik giderlerinden tasarruf eder.
Ekonomik: ArEmit; düşük birim ﬁyatları ve işçilik
maliyetleri ile kısa vadede, dayanıklılığı ve bakım istemezliği ile de uzun vadede son derece ekonomik bir
malzemedir.
Boya özellikleri: Çok çeşitli renk seçenekleri ve hoş
görünümüyle ArEmit, binalarda arzu edilen estetik
algıyı kolayca yaratır. Cephelerle rahatlıkla uyum
sağlar.
Yangına dayanıklı: ArEmit, yangına karşı dirençlidir, alev almaz.

ÇEVRECİ
Metal eritilerek tekrar kullanıldığı için doğal kaynakları tasarruﬂu tüketen, çevreye dost bir malzemedir.
ArEmit, görevi bittiğinde doğaya atılarak zararlı
etkiler yaratmaz, tekrar tekrar kullanılabilir.
ArEmit, metalin yansıtıcı özelliğiyle de doğamızı
korumaktadır. Üzerine gelen ısı ve ışığı geri yansıtarak
binaların aşırı ısınmasını önler, hem soğutma giderlerinden tasarruf sağlar hem de yeryüzünün ısınmasını

engelleyerek küresel ısınmaya karşı durur.
ArEmit, yeşil binalar için ideal bir çatı malzemesidir.
LEED®, BREEAM® ve DGNB® gibi uluslar arası
yeşil bina sertiﬁkalarının alınmasına yardımcı olacak
özellikler taşır. Işık ve ısı yansıtıcı özelliği (SRI değeri)
ve belirli geri dönüştürülmüş içerik oranı sayesinde LEED
sisteminde puan alınmasını sağlar. Ayrıca ısı yansıtıcılığı
bina enerji ihtiyacından tasarruf sağlar.
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Tipik çatı kaplaması kesiti
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AŞIK

YAĞMUR OLUĞU

DUVAR

SAÇAK ALTI KAPLAMASI
SAÇAK ALT KONSTRÜKSİYONU
SAÇAK ALIN LEVHASI
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METAL KİREMİT
3 X 3 AHŞAP KADRON
3 X 5 AHŞAP DÜŞEY LATA
NEFES ALAN SU YALITIM ÖRTÜSÜ
ANA TAŞIYICI MERTEK
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BUHAR BARİYERİ
MERTEK ALTI TAVAN KAPLAMASI
HAVA ÇIKIŞINA MÜSAİT MAHYA
HAVA ÇIKIŞINA MÜSAİT KURU MAHYA
PERFORE EDİLMİŞ ÖZEL Z PROFİL

ISI YALITIM KATMANI

Not: Detaylardaki çatı bileşenleri, elemanları ve taşıyıcı sistem ile
ilgili boyutların hesap yolu ile bulunması gerekir.

Geniş renk yelpazesi
Metal kiremit ile istenilen her rengi elde etmek mümkündür.
1000 m²yi geçen siparişlerde Ral renk sisteminde bulunan bütün renkler temin edilebilir.
Sık kullanılan renk seçenekleri
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Teknik Özellikler
Metal Özelliği

: Galvanizli metal sac, bakır, çinko gibi malzemeler…

Metal Kalınlığı

: Optimum 0.5 ya da 0.6 mm. (İsteğe göre +/- uygulanır.)

Boya Özelliği

: Astar üzerine son kat: Ployster, PVdf veya Plastisol

Maksimum Uzunluk (mm)

: 8000

Faydalı Genişlik (mm)

: 1060

Brüt Genişlik (mm)

: 1160

Modüler Adım (mm)

: 350

Minimum Eğim

: % 10

ArEmit levhelarının bini kenarı boyunca
formlandırılmış olan yedek su tahliye
kanalı, oluklardan akan yağmur suyunun
bini yerinden sızması durumunda devreye
girerek suyu güvenle derelere aktarır. Bu
sayede yoğun yağış alan bölgelerde dahi
ArEmit güvenli kullanım ve mükemmel su
sızdırmazlığı sağlar.
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Aksesuarlar
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Arıoluk yağmur suyu taşıma sistemleri
• Yerinde üretim teknolojisile eksiz tek parça oluk imkanı sağlar.
• Alüminyum veya aluzinc kaplamalı sac malzemeden imal edildiğinden paslanmaya karşı kesin çözüm getirir.
• Darbelere dayanıklıdır, kırılmaz.
• Ultraviyole ışınlardan etkilenmez, paslanmaz, bakım gerektirmez, uzun ömürlüdür.
• Estetik görüntüsü ile yapılarınıza ayrı bir hava verir.
• Geniş aksesuar yelpazesi ve bağlantı elemanları ile her detaya ugyulanabilir
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Metal Yapı & Metal Yapı Kaplamaları

“Dünyamızdaki yeşil alanlar her geçen gün çeşitli nedenlerle yok oluyor.
Her geçen gün binlerce metreküp toprak erozyonla ayağımızın altından
kayıp gidiyor. Doğal dengeyi korumak ve gelecek nesile yemyeşil bir
dünya bırakmak için ağaç kesmeyelim. Türkiyemiz çöl olmasın.”

Denizliköy Çıkışı Eski Ankara Yolu Gebze - Kocaeli
Tel: +90 262 729 33 78 (4 Hat)
Faks: +90 262 729 33 81
E-Posta: bilgi@arimeks.com
Web: www.arimeks.com
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