TEK ÇATI ALTINDA

SON TEKNOLOJİ ÜRETİM HATTI
60 YILI AŞAN SANAYİCİ DENEYİMİ

YÜKSEK KALİTE

02
04
06
08
11
14
16
18
20
22
24

NEDEN TAYF KALİTESİ
TAYFMARTI
TAYFALBATROS
TAYF SİSTEM DETAYLARI
PROJELERİMİZDEN ÖRNEKLER
CREATON
VENTA
VENTA ÇATI AKSESUARLARI
GALECO
OPKOL
TEKNİK DETAYLAR

SADECE
EN İYİLER
BU ÇATININ
ALTINDA

Tayf çatısı altında önceliğimiz daima;
“Üstün kalite, hızlı hizmet ve %100 müşteri
memnuniyeti.”

ESTETİK KALİTELİ
Tayf’ın İçinde Estetik Var!
Estetik dizaynı ve çok özel boyası ile yapılara
yüksek değer ve prestij kazandıran Tayf Beton
Kiremitler, pürüzsüz yüzeyi ve parlak renkleri ile
yapı sektörünün ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Tayf’ın Önünde Uzun
Bir Ömür Var! 30 Yıl Garanti
Tayf Beton Kiremitler, üretim aşamalarındaki
yüksek kalite standartları sayesinde su
geçirimsizlik, donma ve eğilmeye karşı 30 yıl
garantili olup, yıllara meydan okumaktadır.

Tayf’ın Özünde Kalite Var!
Yapıların en önemli kısımlarından biri olan
çatılar için en yüksek teknoloji ile imalat
yapan tesisimizde, kaliteyi ana eksenimize
alarak üretimimize yön veriyoruz. Bu sayede,
‘Üretimde En İyi Kalite’ anlayışı ile kiremit ve
detay çözümlerimizi sizlerle buluşturuyoruz.
Yüksek teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış
laboratuvarlarımızda yaptığımız düzenli
testlerle, kalitemizi sürekli olarak kontrol altında
tutuyoruz.

UZUN ÖMÜRLÜ ÇEVRECİ

SAĞLIKLI

Tayf’ın Çevreci Bir Ruhu Var!
% 100 geri dönüşümlü, doğaya saygılı hammadde
ile üretilen Tayf Beton Kiremitler, daha iyi yarınlar
için yenilenebilir çevre politikalarına uyum sağlar.
Uzun ömrü ile yatırım değerini yıllarca koruyan
Tayf ürünleri, doğanın bir parçası olurken,
çatılarınızda gökyüzüne ahenk katarak yaşamaya
devam eder.

Tayf’ın Yapısında Sağlık Var!
Tayf Profesyonel Çatı Sistemleri ile yapılmış
çatılar nefes alır, kendini ve çatının altında
yaşayanları koruyarak sağlıklı yaşam alanları
yaratır.

TSE | CE | DINPLUS
Tayf Beton Kiremitleri uluslararası TS EN 490 standardının öngördüğü
kriterlerin üzerinde kalite standartlarına ulaşarak Alman DINPLUS belgesini
almaya hak kazanmıştır.
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Rüzgâra, yağmura, kara ve tüm zorlu iklim koşullarına inat
gökyüzünde uzun bir hayat yaşama hikayesi, şimdi
tayfmartı ile çatılarınızı sarıyor.

tayfmartı
serisi beton kiremit
Geleneksel çatı mimarisine uygun olarak tasarlanan
tayfmartı serisi beton kiremitlerimiz, çatılarınızın
görsel açıdan canlı ve göz alıcı olmasını sağlarken
fonksiyonel tasarımı ile de çatılarınızın ömrünü uzatır.
Her türlü hava koşuluna dayanıklıdır, çatınızı uzun
yıllar güvenli ve konforlu bir şekilde kullanmanızı
sağlar.
Tayfmartı serisi beton kiremitler, yuvarlak ve yumuşak
hatları sayesinde suyun tahliyesinde son derece
başarılı bir kiremit olmasının yanı sıra, renklerinin
canlılığı, parlaklığı ve düzgün yüzeyi sayesinde uzun
yıllar solmadan, küf ve kir barındırmadan çatılarınızı
korur.

Ürün Özellikleri
Ölçü
: 33 x 42 cm
Görünüm
: Parlak
Adet Ağırlık
: 4,20 kg
m² Adet
: 10 Adet
m² Ağırlığı
: 42 kg
Palet Adedi
: 240 Adet
Palet Ağırlığı
: 1.038 kg
Ambalaj
: Üzeri naylon kaplı 		
		 ahşap palet (5’li ve
		 40’lı koruma kayışlı)
Yatay Lata Aralığı
: 33 – 35 cm
Minumum Çatı Eğimi : %25

* Kiremitler kesinlikle şaşırtmalı döşenmemeli, düz döşenmelidir.

Bakır Kırmızı

Antrasit

Kahverengi

Yeşil

Mavi
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Açık denizlerin zorlu koşullarına rağmen uzun bir yaşam
sürme mücadelesinin efsane baş kahramanının hikayesi; şimdi
tayfalbatros’la çatılarınızda yeniden hayat buluyor.

tayfaIbatros
serisi beton kiremit
Özel dizaynı sayesinde hem klasik hem de modern
bir görünüme sahip olan tayfalbatros serisi beton
kiremitlerimiz çatılarınıza göz alıcı bir görünüm
kazandırır.
Olağandışı hava şartlarına son derece dayanıklı
olan tayfalbatros serisi beton kiremitler, uzun süre
güvenle kullanacağınız, sorunsuz ve sağlıklı çatılar
oluşturmanızı sağlar. Yuvarlak ve yumuşak hatları
sayesinde suyun tahliyesinde son derece başarılı
bir kiremit olmasının yanı sıra, renklerinin canlılığı,
parlaklığı ve düzgün yüzeyi sayesinde uzun yıllar
solmadan, küf ve kir barındırmadan çatılarınızı korur.
Günümüzde

çatılarda

kullanılan

renkler

mimari

tasarımlarda önemli bir yer tutmaya başlamıştır.
Tayfalbatros serisi beton kiremitler pek çok farklı
renkte imal edilebileceği için, yapılarınıza görsel
zenginlik katar.

Ürün Özellikleri
Ölçü
: 33 x 42 cm
Görünüm
: Parlak
Adet Ağırlık
: 3,75 kg
m² Adet
: 10 Adet
m² Ağırlığı
: 37,5 kg
Palet Adedi
: 240 Adet
Palet Ağırlığı
: 930 kg
Ambalaj
: Üzeri naylon kaplı 		
		 ahşap palet (5’li ve
		 40’lı koruma kayışlı)
Yatay Lata Aralığı
: 33 – 35 cm
Minumum Çatı Eğimi : %25

*Kiremitler kesinlikle şaşırtmalı döşenmemeli, düz döşenmelidir.

Bakır Kırmızı

Antrasit

Kahverengi

Yeşil

Mavi
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ÇATINIZ iÇiN DOĞRU SEÇiM; TAYF

30
Zarif
Tasarım

Doğaya ve
Çevreye Saygılı

Standart
üstü Kalite

Özgür
Renkler

Tayfmartı ve
Tayfalbatros beton
kiremitlerimiz,
yüksek estetik
zevklere göre
tasarlanmıştır.

Geri dönüşümlü
hammadde ile üretilen
beton kiremitlerimiz ile,
gelecek nesillere temiz
bir dünya bırakmayı
hedefliyoruz.

Kaliteyi ana eksenimize
alarak üretim yapıyor,
bu sayede beton
kiremitlerimize 30yıl
garanti verebilecek
kadar yaptığımız işe
güveniyoruz.

Su bazlı, canlı ve parlak
boyalarımız ile yapılara yüksek
değer ve prestij kazandıran
beton kiremitlerimiz, yapı
sektörünün ilk tercihleri
arasında yer alıyor.
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YARATICI ÇATI KÜLTÜRÜ
Geniş renk ve ürün çeşitliliği ile
mükemmel uyum.

ÜSTÜN KALİTE
KİL KİREMİTLER
CREATON kullandığı kaliteli ham madde ve modern
yöntemler sayesinde yüz yıllardır süre gelen kil
kültürü mirasını daha da geliştirerek birinci sınıf ve en
yüksek kalitede doğal ürünler sunmaya devam ediyor.
Emsalsiz ürün çeşitleri, çatıların uzun yıllar boyunca
nefes alıp, altlarındaki binaların tüm iklim şartlarında

keyifle yaşanabilir ortamlar olmasını sağlayan
özelliği, olağanüstü yaratıcılığı ve dayanıklılığı ile
CREATON kiremitleri ulusal çapta kendisine eşsiz
bir yer edinmiştir. CREATON kalitesi, uzun yıllardır
TAYF Profesyonel Çatı Sistemleri altında ülkemizdeki
çatılarda yerini almaya devam ediyor.

BALANCE SERİSİ KİREMİTLER

RAPIDO SERİSİ KİREMİTLER

Son derece başarılı bir Valensiya kiremit
modeli olan BALANCE, özel boyutuyla maliyet avantajı sağlarken farklı tasarımıyla da
çatılarda yepyeni bir stil yaratıyor. Metrekare
başına yalnızca 8,4 adet kiremit gerektiren ve
sıra dışı bir kaliteye sahip olan BALANCE hem
hayranlık uyandıracak estetik bir görünüm
sağlıyor hem de fıyat performans dengesine
yeni standartlar getiriyor.

Mükemmel bir kenetlenme sistemine sahip,
Marsilya modeli kiremit olan RAPIDO, çift
oluklu geleneksel formunu modern tekniklerle birleştirmiş, dengeli yapısıyla doğal bir
güzellik sunan, çok sağlam ve ekonomik bir
kiremittir. Çift oluklu geleneksel Marsilya kiremitinin çatıda yarattığı çarpıcı ışık ve gölge
oyunu RAPIDO’nun özgün geniş formatı ile
çok daha etkili bir görünüm sunar.

DOMiNO SERİSİ KİREMİTLER

ROMANO SERİSİ KİREMİTLER

DOMiNO, yalın hatları, dörtgen geometrisi ve
kil kiremitin etkileyici avantajları ile günümüzün modern tasarım fikirlerini hayata geçirmek için geliştirilmiştir. Sahip olduğu sade ve
kendine güvenen görünümü sayesinde çatı
tasarımlarına özgün bir karakter katmaktadır.
Estetiğin yanında fonksiyona da önem
veren yapısı ile mimarlar, inşaat yatırımcıları
ve çatı profesyonellerinin gözdesi olmuştur.

Geleneksel ve yenilikçi tasarımların bir birleşimi olan ROMANO, konik yapıdaki kaplama
alanı sayesinde çatılarınızda mükemmel bir
gölge-ışık oyunu yaratmaktadır. ROMANO
göz alıcı çizgilerinin yanı sıra, (uygun su geçirmez örtüler ile birlikte) 10°’ye kadar düşük
eğimli çatılarda bile kullanıma uygun bir
üründür.
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VENTA
NEM BARiYERİ
ÖRTÜLERİ İLE;
NEFES ALAN
ÇATILAR,
NEFES ALAN
YAŞAM ALANLARI,
SAĞLIKLI YUVALAR!

3 katmanlı, yüksek buhar geçirgenliğine
sahip, su sızdırmaz, mekanik hasarlara karşı
dayanaklı, taşınması ve uygulaması kolay
olan Venta nem bariyeri örtüleri, Tayf Çatı
Sistemleri ile sizinle.
Venta nem bariyeri örtüleri, Tayf beton
kiremitlerin altlarında kullanılan dikey ve
yatay latalar arasına gergin olmayacak
şekilde sabitlenir. Çatının hava almasını
sağlarken kiremitlerde oluşabilecek hasarlar
neticesinde, kiremit altına giren yağmur ve
kar sularının giderlere taşınmasını sağlar.
Venta nem bariyeri örtülerinin sabitlenmesi
zımba teli, çivi veya vida kullanılarak
yapılabilir. Örtüler bu şekilde sabitlenmesi
durumunda da üzerindeki suyu altına
geçirmeme özelliğine sahiptirler. Venta
nem bariyeri örtüleri üzerine gelecek yükün
miktarına ve özelliğine bağlı olarak 3 değişik
gramajda kullanıma sunulmaktadır.

Genel Özellikler
Buhar geçirgenliği (Sd)

0,02 m

Su geçirimsizliği 		

W1 sınıfı

Rulo ölçüleri 			

1,5 X 50 m

Kapladığı alan 		

75 m2/adet

CLIMA

SUPRA

MAGNA

100 gr/m2
Gri renk

140 gr/m2
Mavi renk

170 gr/m2
Yeşil renk
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VENT çatı aksesuarları;
yüksek kalitesi ve geniş ürün
gamıyla tüm çatı detaylarını
eksiksiz bir şekilde çözer.

MAHYA BANDI

Alüminyum kenarlar ve
polipropilen örtünün
birleşmesinden oluşan,
mahyadan suyu
uzaklaştıran bant.
32 cm x 5 m

BACA ve DUVAR
DİBİ BANDI
Baca ve duvar dibi
bitişlerinde su yalıtımı
amacıyla kullanılan,
kendinden yapışkanlı,
sızdırmazlık bandı.
30 cm x 5 m

ALÜMİNYUM
VADİ DERE

ALÜMİNYUM
BASKI ÇITASI

MAHYAFİX

MAHYA AŞIK
TAŞIMA
PROFiLi

Vadi derelerde suyun
tahliyesi amacıyla
kullanılan örtü.
50 cm x 5 m

Mahya kiremiti
sabitleme elemanı.
4 cm x 20 cm

Baca ve duvar dibi
bantlarının sabitlenmesi
için kullanılır.
2m

Mahya hattını
taşıma profili
5 cm x 20 cm

MASTİK

Şeffaf ve UV dayanımı
çok yüksek mastik.

SAÇAK TARAĞI

Saçaktan kiremit altına
kuş, yaprak, haşere ve
kemirgenlerin girmesini
önleyen plastik tarak.
5,5 cm x 1 m

KUŞSAVAR

Kuşları incitmeden
çatılardan uzak
tutan metal.
10 cm x 50 cm

PVC BACA
HAVALANDIRMA
SETİ

3 parçalı, yüksek darbe ve UV
dayanımlı havalandırma seti.

METAL MAHYA
ALIN KAPAMA
ELEMANI

Mahya hattının
sonundaki alın kısmının
kapatılması ve yan saçak
kiremitlerinin birleşim
yerleri için kullanılır.

KESİK KİREMİT
TESPİT
KANCASI

Yarım ve kesik kiremitleri
sabitlemek amacıyla
kullanılan telli metal
kanca.

KANALLI XPS ISI
YALITIM LEVHASI
Kiremit altında
kullanılan, 64 x 125 cm
ölçülerinde, 4 - 5 - 6 cm
kalınlıklarında ve farklı
yoğunluklarda kanallı ısı
yalıtım levhası.
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GALECO yağmur olukları;
en son teknoloji ekstrüzyon
makineleriyle ve yüksek kalitede
hammaddeden üretilen yeni
nesil yağmur oluklarıdır.

PVC

Yuvarlak, Renkli, PVC Yağmur
Olukları ve İniş Sistemleri
Yeni geliştirilen PVC yağmur oluklarının UV dayanımı artırılmış olup
renkleri ve parlaklıkları da değişken hava şartlarından uzun süre
etkilenmemektedir. Galeco PVC yağmur olukları, uzun yıllar yağmura
yön verirken, çatınızın değerine de değer katacak.

STAL

Yuvarlak, Renkli, Çelik Yağmur
Olukları ve İniş Sistemleri
Galeco Stal renkli çelik yağmur olukları, estetiği kaliteyle birleştirerek
tüm hava koşullarında uzun yıllar boyunca binanızı suya karşı
koruyacak, dayanıklı ve uzun ömürlü sistemler sunmaktadır.

STAL2

Kare, Renkli, Çelik Yağmur
Olukları ve İniş Sistemleri
Galeco Stal2 kare ürün ailesi, renkli çelik yağmur olukları ve
tamamlayıcı ürünleriyle beraber modern mimaride karşımıza çıkan
bina tasarımlarına estetik çözümler sunmak amacıyla geliştirilmiş
sistemler sunuyor.
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BU PENCERE
GÖKYÜZÜNE
AÇILIYOR!
Ülkemizde modern ve yeni nesil yapı projelerinde
giderek kendisine daha çok yer bulan çatı
pencereleri ve çatı çıkış kapakları, kullanılan alanların
aydınlatılmasını, havalandırılmasını ve daha konforlu
olmasını sağlamaktadır. Bu ürünler sayesinde çatı
katlarınız ve çatı aralarınız daha sağlıklı, daha şık ve
daha yaşanılabilir alanlara dönüşmektedir.
Çatı pencerelerinin ve çatı çıkış kapaklarının sağladığı
yaratıcılık ve konforu sorunsuz olarak yaşamak
için tercih edilen ürünlerin kalitesine çok dikkat
edilmelidir.
Bu nedenle çatı pencereleri konusunda 30 yıla varan
tecrübesi, zengin ürün gamı ve üstün kalitesiyle başta
Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya’da birçok ülkede
tercih edilen Okpol markasını sizlerle buluşturuyoruz.

ÇATI PENCERELERİ

ÇATI ÇIKIŞ KAPAKLAR!

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ortadan menteşeli
Çift camlı ve argon gazlı
Darbelere dayanıklı temperli cam
Emprenyeli 1. sınıf çam ahşabı
Çatı eğimi: 20° - 90°
Sızdırmaz metal H tipi eteklik profili

ORTADAN MENTEŞELİ VSO E2
•
•
•
•
•

55 x 78 cm
78 x 98 cm
78 x 118 cm
114 x 118 cm
114 x 140 cm

BAZI AKSESUARLAR
•
•
•
•

Temperli Cam
Emperyeli 1. sınıf çam ahşabı
3 kilitleme pozisyonlu açma kolu
Çatı eğimi: 20°- 65°

TEPEDEN MENTEŞELİ WNS+E2
• 55 x 78 cm
• 78 x 98 cm
• Sızdırmaz Metal H tipi eteklik profil

TEPEDEN MENTEŞELİ WVM+
• 47 x 57 cm

YANDAN MENTEŞELİ WVD+
• 47 x 73 cm

Stor perde
Sineklik
Açma kolu
Uzaktan kumanda

Yukarıda belirtilen model ve ölçülerin dışında farklı tasarım ve beklentilere
cevap verebilecek binlerce ürün çeşidimiz mevcuttur.
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TEKNiK DETAYLAR

TAYF KİREMİT UYGULAMA KESİTİ

BACA VE DUVAR DİBİ SU YALITIM KESİTİ

LATA ARALIĞI EĞİM TABLOLAR!
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Köklü sanayicilik deneyimi ile üstün
teknoloji parametrelerini en doğru
şekilde harmanlayarak beton kiremit
kalite standartlarını yukarı taşıyan Tayf
Profesyonel Çatı Sistemleri; yüksek
teknolojiye sahip laboratuvarları,
üretimde kullandığı özel hammaddeler,
en teni teknolojilere sahip makine hattı,
yeni nesil robotik sistemleri, tecrübeli ve
profesyonel kadrosuyla yüksek kalitede
üretim yapmaktadır. Firma olarak daima
kaliteli ürün gamı, satış sonrası hizmet
ve desteklerimiz ile de kusursuz müşteri
memnuniyetini hedeflemekteyiz.
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Işıklar Mah. Işıklar İstanbul Cad. No: 1 Eyüpsultan 34075 İSTANBUL
T. 0212 206 53 60 (pbx) F. 0212 206 52 11
Modern Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş.

tayfcati

info@moyap.com I www.moyap.com I www.tayfcati.com
MOYAP bir

şirketidir.

