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AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları ile geliştirdiği yeni teknoloji ve farklı tasarımları-
nın sağladığı avantajlarla donatılan ürünleri ile şantiye taleplerinizi daha 
ekonomik, daha kaliteli ve daha hızlı olarak siz değerli müşterilerimize sun-
maktayız. 
 
Gümüş Prefabrik olarak firmamız ; Prefabrike konutlar, şantiye binaları, sos-
yal tesisler, hastaneler, okullar, güvenlik alanları , ofis ve yaşam konteyner-
leri, çelik konstrüksiyon yapılar üretmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında müşteri-
lerine, 13 yılı aşkın süredir başarıyla hizmet vermektedir.  
 
Müşteri memnuniyetini esas alarak çalışan firmamız ; teknik ve idari perso-
neliyle müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve kaliteli çözümler sunmakta-
dır.   
 
Almanya, Türkmenistan, Kuzey Afrika, Irak, İran , Azerbaycan, İngiltere, Lib-
ya, Tacikistan, Romanya, Sudan, Bulgaristan,  Nijerya, Suudi Arabistan, Uk-
rayna, Gürcistan dahil  dünyanın bir çok   ülkesinde varlığımızı sürdürmenin 
ve ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururunu taşımaktayız.   
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PREFABRİK ŞANTİYELER  

Sayfa 4 

• Talebe ve coğrafi koşullara uygun tasarlanmış, uzun ömürlü, hız-
lı, ekonomik ve yüksek kalitelidir. 
• Duvar panelleri içinde profil karkas gerektirmediğinden ısı köp-
rüsü oluşturmamaktadır. 
• Hızlı montaj özelliği ile şantiye kurulumunda zamandan tasarruf 
sağlamaktadır. 
• Defalarca montaj ve demontaj özelliğine sahiptir. 
• Elektrik ve Sıhhi Tesisat : Talebe, kullanım amacına ve mimari ih-
tiyaçlar  
göz önüne alınarak en efektif çözümler yapılarda uygulanmakta-
dır. 1. Sınıf malzeme kullanılmaktadır. 
• Aksesuarlar : Mobilya (yatak, ranza, masa, dolap vb.), mutfak 
ekipmanları (tezgah, buz dolabı, bulaşık makinası vb.), aksesuar 
(klima, duman algılama cihazı vb.), kalorifer tesisatı ve boruları 
vb. olarak ihtiyaçlarınızı tamamen karşılama seçeneğiniz mevcut-
tur. 
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• Gümüş Prefabrik; DIN, TSE, ASTM ve MIL standartları ile ISO 9001:2008, 
14001, 18001 ve 10002 kalite standartları ile uluslar arası çapta üretim 
yapmaktadır. 

PREFABRİK ŞANTİYE TEKNİK ŞARTNAMESİ 
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PREFABRİK OFİS PLANLARI 
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PREFABRİK OFİS PLANLARI 

Sayfa 7 
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PREFABRİK OFİS PLANLARI 
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PREFABRİK OFİS ÖRNEKLERİ 
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PREFABRİK YEMEKHANE PLANLARI 
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PREFABRİK YEMEKHANE PLANLARI 
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PREFABRİK YEMEKHANE PLANLARI 
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PREFABRİK YEMEKHANE ÖRNEKLERİ 
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PREFABRİK YATAKHANE PLANLARI 
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PREFABRİK YATAKHANE PLANLARI 
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PREFABRİK YATAKHANE PLANLARI 
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PREFABRİK YATAKHANE ÖRNEKLERİ 
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MERAK EDİLENLER  

Neden Prefabrik? 

Prefabrike yapıların tercih sebepleri gelişen üretim teknolojileriyle sü-
rekli artmaktadır, bunun yanı sıra adından da anlaşıldığı üzere modüler 
yapıda olan Prefabrik Yapılar her yerde (dağda, ovada, deniz kenarında 
hatta yaylada) kullanılabilmektedir. 

Prefabrik Yapıların Avantajları Nelerdir? 

Prefabrik yapılar ekonomiktir, birçok kalıp malzemesinin yerine tek ka-
lıpla yüzlerce mamul alınmaktadır, buda kalıp maliyetini büyük oranda 
azaltmaktadır. Ayrıca bu sayede üretim zamanı kısa, verimlilik ve kalite 
yüksektir. Prefabrik yapılarda kullanılan sıkıştırma tekniği, betondaki ha-
vaları alarak yoğunluğunu artırmaya yarar. Bu yöntemde betonun su 
emme oranını azaltarak donma çözünmede deformasyonu engellemek-
tedir ve daha sayılmayacak kadar çok faydalar sağlamaktadır. 
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MERAK EDİLENLER 

Prefabrik Yapı Sağlıklı Mı? 

Prefabrik Yapılar, üretim teknolojileri sayesinde ana malzemeleri ve devamında 
kullanılan iç mimari ürünlerinin seçimiyle de oldukça sağlıklı yapılar olarak sunul-
maktadır, bu sayede yalnızca konut olarak değil Sağlık Sektöründe veya Eğitim 
Sektöründe de kullanılabilmektedir. 

Prefabrik Yapıların Ömrü? 

Prefabrik evlerin ömrü en az 40 ila 70 yıl arasında değişmektedir. Prefabrik dendiği 
zaman genelde insanlarımızın aklına deprem evi yani basit yapılar akla geliyor. 

Fakat prefabrik yapılar hangi teknikle üretilirse üretilsin yaz – kış kullanılabilecek 
şekilde tasarlanıp imal edilmektedir. 

Üretim/Montaj Süresi? 

Tek katlı ortalama bir bina olarak 2-7 gün arasında üretilerek sevk edilmeye  hazır 
hale getirilir.   
Montajı ise uzman montaj ekiplerimiz tarafından 4-6 gün içerisinde tamamlanır. 
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KONTEYNER ŞANTİYELER  

Kaynaksız Yapı Teknolojisi ile imalatı gerçekleştirilen konteynerlerimizin konstrüksiyonun-
da, yüksek kalitede galvaniz yapı çeliği, dış yüzey kaplamasında, üzeri film kaplı boyalı 
galvaniz trapez sac kullanılmaktadır. 
 
Standart konteyner üretimimizde siyah sac, DKP sac ve kaynak kullanılmamaktadır. Kon-
teynerlerde galvanizleme işlemi çeliğin paslanmaması için önemli ve gereklidir. Bu se-
beple konteynerlerimiz paslanma sorunu kesinlikle yaşanmamaktadır. Ayrıca konteyner-
ler tüm hava koşullarına dayanımı yüksek ve uzun süreli kullanıma uygun hale getirmek-
tedir. Birçok firmanın uygulamasında gördüğümüz birleşim yerlerinde yapılan kaynaklar 
konteynerlerde paslanmaya sebep olmaktadır. 

 

Konteyner üretimlerimizde birleşim yerlerinde civata ve somun sistemi kullanılmakta ke-

sinlikle kaynak kullanılmamaktadır. Kaynaksız birleşimlerle oluşturulan konstrüksiyon kon-

teyner 'de daha mukavemetli bir hal almaktadır. 

Müşterilerimiz için ürettiğimiz konteynerleri tercih edilme nedenleri; depreme dayanıklı, 

üretiminin hızlı, kaliteli, sevkiyatı kolay, uzun ömürlü, ekonomik ve paslanma riski olama-

masıdır.  

 

Üretimden montaja farklarımızı ve üstün yanlarımızı profesyonel ve nihai tüketicilerimizle 

paylaşmaktayız ve müşterilerimize üstün üretim teknolojilerimizle konteyner üretimimize 

ve kaliteli hizmetlerimize hız kesmeden devam etmekteyiz.  
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KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ 
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KONTEYNER OFİS PLANLARI 
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KONTEYNER OFİS PLANLARI 
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KONTEYNER OFİS ÖRNEKLERİ 
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KONTEYNER OFİS  ÖRNEKLERİ 
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KONTEYNER YEMEKHANE PLANLARI 
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