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Biz Kimiz?

Gergi Tavan Nedir?

Kuruluşu 2008 yılında gergi tavan hizmeti vermek için Ankara merkezli şirketimiz, 
kurulduğu güden bu yana sağlam temeller üzerine inşaa edilerek ayağa kalkmış ve her daim kaliteyi ön planda tutmuştur.
Türkiye genelinde bayiilik verilerek hizmet ağını genişletmiştir. En büyük sermayemiz işimizi seviyor olmamızdır. Yaptığımız her işte 
size özel tasarımlar sunmayı farklılıklar meydana getirmeyi, kaliteli ve ayırt edilebilir eserler inşaa etmeyi görev bildik.

Daima gelişen teknolojiyi yakından takip edip, sektörümüzde meydana gelen en ufak bir gelişmeyi dahi atlamadan sizlerin hizmetine sunuyoruz.
Bünyamiz dahilinde bulunan Gergi Tavan Sistemleri için özel tasarlayıp ürettirdiğimiz OTTOVA markalı LED’lerimizle aydınlatma 
konusunda da tasarruflu, sağlıklı ve kaliteli bir çözüm sunuyoruz.
Dünyanın farklı ülkelerinde, sektörümüzle ilgili olan her türlü malzeme, hammadde ve ekipmanı inceliyor  size en kaliteliyi en ideal biçimde 
nasıl sunarız diye tek tek hesap yapıyoruz.

Kısacası biz tek işimiz olan Gergi Tavan Sistemlerini iyi biliyor ve gerçekten seviyoruz.
KAYIKÇI Mimarlık Tasarım İnş. Ltd. Şti.

Gergi Tavan sistemi sıra dışı yapısı ile ısıtılarak istenilen forma girebilen çeşitli renk ve dokularda, üzerine dijital baskı yapılabilen
özel alüminyum profillerine fitil sistemi ile gerilerek uygulanması tekniğidir. Düz dairesel ve diğer geometrik formlu tavanların
yanı sıra tonoz kubbe gibi radyuslu uygulamalara ve 3 boyutlu ve geometrik olmayan uygulamalara olanak sağlar. 
Bu esnek yapısı sayesinde her projeye has tavan ve duvarlara özgün tasarım imkanı sunar.

Temel özellikleri;
Ÿ Sudan ve nemden etkilenmez.
Ÿ Bakım ve boya gerektirmez.
Ÿ Kolaylıkla temizlenebilir.
Ÿ Üzerine ankastre aydınlatma armatürleri konulabilir.
Ÿ Arkadan aydınlatma yapıldığında sost ışık kaynağına dönüşür.
Ÿ Tavan kaplamalarının en hafifidir. (Yaklaşık 250 gr/m²)
Ÿ Yangında alev almadığı sertifikaları ile sabittir.

Ÿ Hijyeniktir.
Ÿ Esnektir.
Ÿ Ultraviyole ışınlarından etkilenmez (x ışınları)
Ÿ Kısa sürede kolaylıkla montaj yapılır.
Ÿ Üzerine resim baskısı yapılabilir.
Ÿ Çatlama sarkma solma gibi sorunlar çıkartmaz.
Ÿ Gerekli durumlarda sökülüp tekrar monte edilebilir, 

başka bir yere nakledilebilir.
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OTTOVA Gergi Tavan’ı 
kişilerinize eklemek için 

lütfen QR barkodu okutunuz

vCard


