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H A K K I M I Z D A

Yiğit Metal olarak, inşaat ve yapı sektöründe çelik konstrüksiyon denilince akla 
gelen ilk isimlerden biri olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. İşinde profesyonel 
mühendislerimiz ve alanında gerekli tüm sertifikalara sahip,  tecrübeli teknik 
ekibimizle yerinde keşif, projelendirme, statik hesap, imalat ve montaj işlemlerinin 
tamamını büyük bir ciddiyet ve sıkı bir iş disiplini içerisinde gerçekleştiriyoruz.

Yiğit Metal olarak, çelik konstrüksiyon merkezli işlerdeki başarılarımız sayesinde 
kısa bir zaman içerisinde büyük projelerde yer almayı başardık. Çelik güçlendirme, 
cephe çelikleri, asansör çelikleri, çelik sundurma, çelik çatı, çelik korkuluk, çelik 
platform gibi daha pek çok konstrüksiyon işinde sağlam ve dayanıklı projeleri 
hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Yaptığımız işlerde sadece kullanışlılık ve dayanıklılık değil,  estetik görünüm 
ve dekoratif özelliklerin de ön planda olduğunun farkındayız. CNC kesim 
mesh ve korkuluk gibi işlerimizde, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu en estetik 
ürünleri, sac ayağının ekonomi ve kalite ayaklarına da sağlam şekilde oturtarak 
gerçekleştirmekteyiz.

Sadece çelik konstrüksiyon başlığı altında büyük ve devasa projelerde değil, 
kedi merdiveni, küpeşte korkulukları, itfaiyeci merdiveni gibi pratiklik ve kolaylık 
sağlayan ürünlerin de imalat ve montaj işlerinde başarılı bir profile sahibiz.

Her işi kendi özellikleri doğrultusunda ele alan bir firma olarak, müşterilerimize 
asla genel geçer ve standart uygulamalar sunmamaktayız. Her müşterinin bir 
değer ve her işin de bir proje olduğunu bilerek, Yiğit Metal adını inşaat ve yapı 
alanında ulusal bir marka haline getirme vizyonu ile hareket etmekteyiz.

Yiğit Metal olarak, tüm imalatlarımızda güvenlik sertifikalarına uygun, iş sağlığı 
güvenliğini destekleyen ürünler kullanmaktayız. Yaptığımız işlerin Yiğit Metal 
adını, işi teslim edene kadar değil devamında da temsil ettiğinin bilincinde olarak 
çalışmaktayız.

Yiğit Metal olarak misyonumuz; çelik konstrüksiyon işlerinde müşterilerimize 
istedikleri ürünleri en kısa zamanda, istedikleri şekilde sunabilmektir. Vizyonumuz 
ise Yiğit Metal ismini çelik konstrüksiyon denildiğinde, insanların bilincine 
güvenilir bir marka olarak işleyebilmektir.
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ÇELİK KONSTRÜKSİYON YAPILAR

Yiğit Metal olarak, çelik imalatlar 
konusunda teknolojik gelişmeleri 
birebir takip eden ve uygulayan bir 
firma olmanın verdiği gururla, çelik 
imalat konusunda da rol model 
olmaya devam etmekteyiz. Her tür 
ihtiyaca uygun çelik konstrüksiyon, 
çelik sundurmalar, çelik çatılar, 
güvenlik katsayınızı artıracak 
olan çelik korkuluklar, uzun süreli 
kullanıma dayanıklı çelik reklam 
panoları gibi temel yapıların 
yanında, projeye özel imalat ile 
üretilen dekoratif çelik uygulamalar 
da geniş ürün yelpazemiz arasında 
yer almaktadır.

Yiğit Metal olarak depo hangar 
yapımında; yerinde  ve hızlı 
yapılan keşif neticesinde kullanım 
maksadına uygun opsiyon 
seçenekleri ile ilkim ve çevre 
koşullarına uygun, muhafaza 
edilecek ürün niteliğine göre üretim 
yapılmaktadır. Üretimi yapılan depo 
hangarın duvar veya çatısında 
ve duvarlarında kurulacak yer ve 
kullanım amacına uygun izolasyon 
ile güvenlik gereksinimi artıran ek 
tedbirler sunulmaktadır.

Çelik Konstrüksiyon

Depo-Hangar
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ÇELİK KONSTRÜKSİYON YAPILAR

Tarafımızdan üretimi ve montajı 
yapılan; beton ara katlara nazaran 
binaya yüklediği ağırlık çok daha 
hafif olan asma katlar, iş yerinizde 
istediğiniz alanı sizler için kolayca 
yaratacaktır. Kullanım alanına ve 
taşıyacağı yüke göre kararlaştırılan 
özel cıvatalı ve kaynak sistem 
bağlantıları ile sağlam bir yapı 
oluşturulacaktır. Asma kat ve ara 
kat uygulamaları kullanışlı olduğu 
kadar, aynı zamanda ekonomik bir 
çözüm aracıdır.

Binanın taşıyıcı statik 
hesaplamalarına ve imar planlarına 
uygun olarak tasarlayıp ürettiğimiz 
çelik  çatı sayesinde bina yalıtımında 
ve iç mekan planlamasında 
optimum seviyede kullanım imkanı 
sunulmaktadır. Yiğit Metal, rüzgar 
ve kar yükünü hesap ederek statik 
açıdan uygun cıvatalı veya kaynaklı 
sistem bağlantıları ile ekonomik 
ve mukavemeti yüksek dirençli 
çözümler sunmaktadır.

Asma Kat - Ara Kat

Çelik Çatı
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ÇELİK KONSTRÜKSİYON YAPILAR

Binaların daha dinamik ve modern 
görünüme kavuşmasında, cephe 
çelikleri büyük role sahiptir. Bina 
cephesi üzerinde yaptırmak 
istediğiniz cephe çelikleri ile 
ilgili olarak, alanında uzman 
mühendislerimiz size optimum 
seçeneği sunabilmek için detaylı 
bir proje hazırlarlar. Ücretsiz olarak 
yaptığımız yerinde keşif hizmetimiz 
sonucunda ortaya koyduğumuz 
teknik plan ile, binanızda nasıl bir 
cephe çeliği olabileceğini siz de 
görebilmektesiniz.

Sadece iş yerleri için değil, evlerinde 
teras ve dekoratif gölgelik alan 
ihtiyacı olanlar için de Yiğit Metal 
tarafından kullanışlı olduğu 
kadar estetik görünümüyle de 
göz dolduran çelik sundurma 
uygulamaları yapılmaktadır. Zengin 
ürün yelpazemiz içerisinden, 
evinizin genel konseptine ve dış 
görünümüne en uygun modelleri 
tercih edebilir, ücretsiz olarak 
verdiğimiz yerinde keşif hizmetimiz 
ile uzman ekibimizle fikir alış verişi 
yapabilirsiniz.

Cephe  Çelikleri

Çelik Sundurma
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ÇELİK KONSTRÜKSİYON YAPILAR

Büyük binalar arası geçişler için 
asansörleri işgal etmek, merdivenler 
üzerinde dakikalar harcamak yerine 
işimizi kolaylaştıran bina köprülerini 
kullanmak pek çoğumuz için avantaj 
oluşturmaktadır. Bu tarz geçiş 
yapıları sadece inşaat sonrasında 
değil, inşaat sırasında da personel 
ve malzeme nakliyatlarında büyük 
kolaylık sağlamaktadır. Yiğit Metal, 
bu tarz kolaylıkları hayatımıza 
kazandırırken aynı zamanda 
konforlu ve dayanıklı ürünler imal 
ederek, tüm güvenlik sertifikalarına 
uygun hizmet sunmaktadır.

Binaların taşıyıcı unsurları 
olan kolon, kiriş ve zemin gibi 
kısımlarında zaman içerisinde 
meydana  gelebilecek 
deformasyonları, paslanmaları 
ve benzeri aksaklıkları gidermek 
amacıyla çelik güçlendirme 
işlemi mutlak surette 
yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, 
betonarme binalara yapılan 
çelik güçlendirme ile bina 
ömürleri uzatılabilmektedir.

Köprü Geçiş Yapıları

Çelik Güçlendirme
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ASANSÖR ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Bir asansörün elektronik aksamları 
kadar, çelikten yapılan iskeletinin 
de işlevselliği üzerinde önemi 
büyüktür. Elektronik aksamlar 
ne kadar iyi olursa olsun, 
asansörün taşıyıcı iskeleti gereken 
dayanıklılıkta malzemeden 
yapılmaması durumunda hiçbir 
anlamı kalmayacak, yaptıran kişi için 
zamanında önce bakım ve yenileme 
masrafları anlamına gelecektir. Yiğit 
Metal, üretim ve montajını yaptığı 
her üründe olduğu gibi asansör 
çeliklerinde de gözünüzü arkada 
bırakmayacak çözümlerle her 
zaman yanınızdadır.

Asansör Çelikleri
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Yiğit Metal tarafından, seperatör 
sistemini kullanım alanı olarak 
belirlediğiniz yerde ücretsiz keşif 
yapılarak, ihtiyacınız doğrultusunda 
teknik projeniz kısa zaman 
içerisinde hazırlanır. İsteğe göre ikili 
imal edilen seperatör sistemleri ile 
geçişler engellenerek, iş yerindeki 
güvenlik kaygıları da giderilebilir. 
Kolay montaj özelliği ile üretilen 
seperatör sistemlerimiz, bir süre 
sonra yer değişikliğine gidilmek 
istendiğinde yine aynı kolaylıkla 
sökülerek, yeniden monte edilebilir.

Seperatör Sistemleri
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ÇELİK MERDİVENLER

Yiğit Metal, Z tipi merdivenleri 
ihtiyaç duyduğunuz alanda her 
türlü koşula karşı dayanıklı çelik 
konstrüksiyon merdiven sistemleri 
ile tesis etmektedir. İhtiyaç duyulan 
alan ve uzunluğa göre, alanında 
deneyimli mühendislerimizce 
kısa zaman içerisinde projesi 
hazırlanan Z tipi merdivenler, 
yine imalat konularında gerekli 
sertifikalara sahip kaynakçılarımız 
ve teknisyenlerimiz tarafından 
istenilen yerde en kısa sürede 
kurulabilmektedir.

Yangın merdiveni, ihtiyaç 
durumunda canların kurtulmasını 
sağlayacak bir yapı olup, Yiğit 
Metal üretimlerinde bunu 
bilincinde hareket etmektedir. 
Yangın üretiminde kullanım ve 
dayanıklılığa önem verdiğimiz 
gibi, estetik görünümü de göz 
ardı etmemekteyiz. Yapılacağı 
bina ya da tesisin renklerine göre 
istenilen her renge boyanabilen 
yangın merdivenleri, ihtiyaç 
durumu haricinde neredeyse 
fark etmeyeceğiniz ve asla göz 
zevkinizi bozmayacak şekilde 
tasarlanmaktadır.

Z Tipi Merdiven

Yangın Merdiveni
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ÇELİK MERDİVENLER

Projelendirmeden montaja kadar 
geçen sürede, anahtar teslimi 
prensibiyle çalışan Yiğit Metal, ihtiyaç 
duyduğunuz ebat ve uzunluktaki 
gemici merdiveni alanında 
uzman mühendisleri ile kısa süre 
içerisinde projelendirmektedir. İş 
sağlığı güvenliği yönetmeliklerine 
uygun koruma çemberlerimiz de, 
çalışanlarınızın bu merdivenleri 
kullanırken en büyük güvencesi 
olacaktır.

Su ve yakıt depoları gerek 
şantiyelerin, gerekse yapım işi 
bitmiş binaların arasında her zaman 
kullanımın ihtiyaç duyulan depolar 
arasındadır.  Zorlu hava koşullarında 
ya da yaz boyunca kızgın güneşi 
altında, açık havada her türlü zorluğa 
maruz kalan bu merdivenlerin kısa 
zaman içerisinde dayanıklılığını 
yitirmeyecek, kullanım ömrü sadece 
birkaç sene ile sınırlı kalmayacak 
malzemeden yapılması da büyük 
önem arz etmektedir.

Gemici Merdiveni

Depo Tank Merdiveni
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ÇELİK MERDİVENLER

Gerek bina içinde, gerekse 
dubleks evlerde katlar arası iniş 
ve çıkışlarda kullanışlı olduğu 
kadar estetik görünüme de uygun 
döner merdivenler, vazgeçilmez 
yapılar arasındadır. Artık döner 
merdivenlerin yapımında 
sadece kullanışlılığına değil, 
estetik görünümüne de önem 
verilmektedir. Yiğit Metal olarak, her 
hizmetimizde olduğu gibi döner 
merdivenlerde de ergonomik ve 
kullanışlı modellerimizle sizleri 
beklemekteyiz.

Merdiven yapımlarında artık katlar 
arası geçişler için kullanışlılığı ve 
uzun süreli kullanıma uygunluğu 
kadar, estetik görünüm de önem 
kazanmış durumdadır. Gerek bina 
içinde, gerekse ev içlerinde katlar 
arası iniş ve çıkışlarda kullanışlı 
olduğu kadar estetik görünüme 
de uygun spiral merdivenler, 
vazgeçilmez yapılar arasındadır. 
Artık spiral merdivenlerin 
yapımında sadece kullanışlılığına 
değil, estetik görünümüne de önem 
verilmektedir.

Döner Merdiven

Spiral Merdiven
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KORKULUK SİSTEMLERİ
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KORKULUK SİSTEMLERİ

Binaların muhtelif balkon ve 
merdiven kenarı gibi alanları ile 
bahçe duvarları ve bina girişlerinde 
ihtiyaç duyulan korkuluklar uzun 
ömürlü korozyona dayanıklı ve iş 
yerleri ve evlerin yasal mevzuat 
hükümleri çerçevesinde taşıması 
gereken tüm yönetmeliklere 
karşılık gelmelidir. Bunun yanında 
kullanım alanına göre korkuluklar 
güvenlik ve estetik uyumu birlikte 
taşıyabilmelidir.

İstenilen şekle göre kısa bir zaman 
içerisinde, alanında deneyimli 
mühendislerimizce projelendirmesi 
yapılan demir ferforjeler, evinizde 
ya da iş yerinizde istediğiniz 
yere, istediğiniz modelde 
üretilebilmektedir. Üretilen ferforje 
korkuluklar, tüm yönetmeliklere 
uygun olup uzun yıllar boyunca 
güven içerisinde kullanabileceğiniz 
ürünlerdir. Görüntüsü isteğinize 
göre dizayn edilen ferforje 
korkuluklar sayesinde, olası 
tehlikelere karşı kendinizi daha 
güvende hissedeceksiniz.

Çelik Korkuluk

Ferforje Korkuluk
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KORKULUK SİSTEMLERİ

Apartman boşluklarındaki 
merdivenlere montajı yapılan 
küpeşte korkuluklar sayesinde, 
asansör kullanmayı tercih 
etmeyenler ya da asansör 
bulunmayan binalarda merdivenleri 
çıkmak zorunda kalanlar için hem 
bir dayanak, hem de güvenliği 
sağlayan bir koruma yapısı 
sağlanacaktır.

Evinin iç ya da dış dekorasyonuna 
özel imtina edenler, oto galericileri; 
restoran, otel ya da kafe işletmecileri 
gibi yaptığı iş kadar müşterilerini 
ağırladığı mekanın estetik 
görünümünün de önem kazandığı 
iş sektörlerinin ileri gelenleri artık 
merdiven korkuluklarında CNC 
kesim korkuluk adı verilen ve 
kullanışlılığının yanı sıra bulunduğu 
ortama estetik, seçkin bir hava katan 
korkulukları tercih etmektedir.

Küpeşte Korkuluk

CNC Kesim Korkuluk
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KORKULUK SİSTEMLERİ

Güvenliğin yanı sıra, yaşadığımız 
evlere daha estetik bir görüntü 
kazandırma isteğimiz, hem güvenlik 
hem de estetik görünüm bir arada 
olabilir mi ? sorusunu beraberinde 
getirmiştir. Yiğit Metal, üretim 
aşamasından montaj aşamasına 
kadar her bir safhayı detaylı biçimde 
ele alan çalışma prensibi ile sunduğu 
pencere ve kapı korkulukları ile, 
bu konudaki ihtiyaç sahiplerine en 
uygun çözümü vadetmektedir.

Pencere ve
Kapı Korkulukları
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Ş A N T İ Y E
MOBİLİZASYONLARI
Reklam Panoları

OSB - Trapez Çevreleme

Tel Çit Fens

Şantiye Giriş - Çıkış Kapıları

 Kapıları

Geçiş Koridorları

Geçici Şaft Kapamaları
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ŞANTİYE MOBİLİZASYONLARI

En zorlu arazi şartlarında bile uzun 
ömürlü kullanılabilecek şekilde 
imal ettiğimiz reklam panolarımız, 
kaliteli ve güvenilir olmasının yanı 
sıra ekonomik olarak da avantajlıdır. 
İhtiyacınızı karşılayabilecek ve her 
türlü reklam afişini üzerine rahatlıkla 
asabileceğiniz reklam panoları ile 
farkınızı ortaya koyacaksınız.

Şantiye ve depo inşaatında, alışveriş 
merkezi, akaryakıt istasyonu, baraka 
yapımı, hava alanı, endüstriyel tesis, 
otopark, spor salonu, stadyum ve 
hangarlarda istenilen alanların 
ekonomik ve pratik çözüm 
odaklı çevrelenmesinde OSB  
trapez  çevreleme büyük kolaylık 
sunar. Kullanım amacına göre 
değiştirilebilir olmasının yanında 
daha sonra sökülebilmesi alanın 
farklı amaçla kullanımına da imkan 
sunar.

Reklam Panoları

OSB - Trapez Çevreleme
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ŞANTİYE MOBİLİZASYONLARI

Bina ve tesislerin, spor kortları, 
tesisler, geniş üretim alanları ve 
sınır hatlarında güvenliğin öncelikli 
olduğu alanlarda önleyici tedbir 
fonksiyonu olan fens telleri keşif 
ve projeye uygun olarak kullanım 
alanına uygun ebat ve ölçülerde 
üretilmektedir. Ev ve iş yerlerinde ise 
çevreleme amacıyla üretilen çit fens 
telleri sağlamlığın yanında estetik 
ve dekoratif bütünlük içerisinde 
üretilmektedir. Bu tarz alanlar için 
yapılan fens telleri mimari bütünlük 
içinde tasarlanmaktadır. 

Üretilen şantiye giriş kapıları, 
ihtiyacınıza göre farklı türlerde imal 
edilebilmektedir. Motorlu kayar 
kapılar ile giriş ve çıkışların otomatik 
olarak yapılabildiği, bir de motorsuz 
(manuel) kapılar ile bir personelin 
yardımıyla açılıp kapanabilen 
kapılar üretilebilmektedir. Motorlu 
kapıların üretiminde tüm aksam, 
aparat ve donanımları imal edip, 
montajını yaparak çalışır vaziyette 
teslim etmekteyiz. Motorlu 
olmayan kapılarda da yine ray 
aksamı dahil olarak montajını 
gerçekleştirmekteyiz.

Tel Çit Fens

Şantiye
Giriş - Çıkış Kapıları
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ŞANTİYE MOBİLİZASYONLARI

İnşaat sahalarında en çok 
üzerinde durulan konu şüphesiz 
ki güvenliktir. Özellikle çok katlı 
binaların yapımında, personel ve 
malzeme sevkiyatını taşımada 
kullanılan asansörlerde, güvenlik 
meselesi bir derece daha fazla 
önem kazanmaktadır. Şantiye 
alanlarındaki asansörlerin 
güvenliğini sağlamak ve 
asansörlerde güvenli giriş çıkış 
tesisini sağlamak maksadıyla 
kullanılan alimak kapıları, önemli 
yapılar arasındadır.

Güvenlik kavramının şantiye 
sahasında en üst derece yer 
almasını sağlayan geçiş koridorları, 
üst kısmı sac trapez ile kapatılarak 
daha güvenilir ve dayanıklı hale 
getirilebilmektedir. İhtiyaca binaen 
üretimi ve montajı yapılan geçiş 
koridorları, öncelikle alanında 
uzman mühendislerimiz tarafından 
projelendirilmektedir. Kullanım yeri 
ve amacına göre en ince teknik 
ayrıntısına kadar projeye dökülen 
geçiş koridoru için, sırada uzman 
teknik ekibimiz tarafından imalat 
işlemi vardır.

Alimak Kapıları

Geçiş Koridorları



24

ŞANTİYE MOBİLİZASYONLARI

Şaft boşluklarının neden olacağı 
kaza riski insan faktöründe 
yaşamsal sonuç doğuracağı, boşluk 
içine döşenecek malzemede ise 
ileride ciddi onarım zorunluluğu 
gerektirebileceği için projeye ve 
ülkemizde uygulanmakta olan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hükümlerine 
uygun kapatılması gerekmektedir.

Geçici Şaft Kapamaları
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Yürüyüş Yolu

Kedi Yolu

Cihaz Sehpaları

Gömülü Ankrajlar
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PROJEYE ÖZEL İMALAT

Çoğu iş sahasında alandan tasarruf 
etmek, mevcutta bulunan alanı 
daha etkin kullanabilmek adına 
günümüzde çelik platformların 
yapımı büyük önem kazanmıştır. 
Sadece ürünlerin istiflenebileceği 
raf sistemlerinin yapımında değil, 
artık ofis alanlarının yapımında dahi 
klasik beton yapıların yerine çelik 
konstrüksiyonlu platformlar tercih 
edilmektedir. Bu durum, metrelerce 
yüksekte çalışmamıza hatta ürün 
istifleyip yeni imalatlar yapmamıza 
olanak sağlayan çelik platformların, 
güvenli ve dayanıklı olmasını bir 
zorunluluk haline getirmiştir.

Sizden sadece ne ebatta ve hangi 
ağırlıkta yükleme rampasına 
ihtiyaç duyduğunuz bilgisini alan 
mühendislerimiz, profesyonel 
bir iş disiplini ile kısa zaman 
içerisinde talebinizi karşılayacak 
olan yükleme rampasını projesini 
hazırlamaktadırlar. Ardından yine 
işinin ehli teknik ekibimiz tarafından, 
projesi tamamlanan yükleme 
rampasının imalat aşamasına 
geçilir. Kısa zaman içerisinde 
imalat işlemi tamamlanan yükleme 
rampası, montaj için verdiğiniz 
adrese getirilir.

Çelik Platform

Yükleme Rampası
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PROJEYE ÖZEL İMALAT

Ev içinde artan kabloların yarattığı 
çirkin görüntüyü engellemek için 
yeni yapılarda tüm kablolar duvar 
içerisinden geçirilerek bu kargaşanın 
önüne geçilebilmektedir. 
Yükseltilmiş döşeme uygulaması ile 
evinizin ya da işyerinizde ekleyeceği 
bir katman ve arada yaratacağı 
boşluk sayesinde, etrafta saçılmış 
halde duran kabloların bu boşluğa 
taşınmasını sağlayacağı gibi, 
derdinizi çok daha ekonomik bir 
yolla çözmektedir.

Gerek malzemelerin, gerekse 
çalışanların kötü hava şartlarında 
çamurlu bir zemine maruz 
kalmaması, yapı içerisindeki 
gidiş gelişlerde çamurlu yollarda 
yürüyerek, bu çamuru inşaat içine 
de taşımaması, taşıması yapılan 
malzemelerin de tıpkı çalışanlar 
gibi çamurlu ve kötü arazi şartlarına 
maruz kalmaması için, kaliteli 
olduğu kadar ekonomik şekilde 
üretilebilen yürüyüş yolları büyük 
önem teşkil etmektedir.

Yükseltilmiş Döşeme

Yürüyüş Yolu
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PROJEYE ÖZEL İMALAT

İnşaat sektöründe işlerin hızla ve 
güven içinde yürümesi günümüzde 
büyük önem arz etmektedir. İş 
sağlığı güvenliğini konusunda 
alınan tedbirlerin de artmasıyla 
birlikte, gerek inşaat süresince 
gerekse inşaatların bitiminin 
ardından makine dairelerine 
yapılacak olacak çalışma, bakım ve 
onarımların hızlı ve güven içerisinde 
yapılabilmesi için, dayanıklı kedi 
yolu imalatlarına olan gereksinim 
artmıştır.

Yiğit Metal, her ürününde olduğu 
gibi cihaz sehpaları konusunda da 
sizler için en kullanışlı, ergonomik 
ve ekonomik ürünleri sunmaktadır. 
Taşıma ya da istifleme konusunda 
sehpaya ihtiyaç duyduğunuz 
ürünün ölçüleri ve tam kullanım 
maksadı belirlendikten sonra, işinin 
ehli mühendislerimizce ihtiyacınız 
projelendirilir. Her iş için, ihtiyaca 
özel olarak proje hazırlanmakta; 
asla önceden hazırlanmış kalıplar 
üzerinden gidilmemektedir.

Kedi Yolu

Cihaz Sehpaları
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PROJEYE ÖZEL İMALAT

Blokların kendisinin ardındaki 
daha sağlam ve stabil bir yere 
gömme veya sabitleme işlemi 
gömülü ankrajla sağlanmaktadır. 
Toprak kayması, çökme, göçme, 
yer sarsıntıları neticesinde oluşan 
zemin farklılıkları ortadan kaldırmak 
için sağlam olan zemine yapılan 
sabitleme işi yapının sağlamlığını ve 
güvenilirliğini projeye uygun olarak 
sağlamaktadır.

Çelik imalatların üretimi kadar 
montaj işlemi de uzmanlık 
gerektiren bir alandır. Kullanılan 
malzeme ne kadar iyi olursa 
olsun, montaj işlemi usta ellerce 
yapılmadığı sürece her türlü kaza 
ve aksiliğe davetiye çıkarabilecek 
durumdadır. Üretim kadar, 
ürünlerinin montajına ve hizmet 
sonrası servisine de önem veren 
Yiğit Metal ile gözünüz asla arkada 
kalmayacaktır. 

Gömülü Ankrajlar

Çelik İmalatlar
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DEKORATİF ÇELİK UYGULAMALARI

Havalandırma boşlukları, şaft alanları 
ve bacaların güvenlik ve kullanıma 
göre hava akışını veya boru hattı, 
kablo girişlerini estetik kaygılar göz 
önünde tutularak yerinde yapılan 
keşif neticesinde ihtiyacınıza uygun, 
estetik tasarımda panjurlu baca 
şapkaları üretmekteyiz.

Kullanım amacı her ne olursa 
olsun bütün binaların ısı ve ışık 
ihtiyacı temel bir gereksinimdir. 
Bu ihtiyacın temininde bina, tesis, 
işletme vb. yapıların tamamına 
dağıtımın yapılabilmesi için katı, 
sıvı ya da gaz halde dönüşümü 
gerçekleştirilen enerji kaynağının 
merkezi bir konumda işletilmesi 
ve dönüştürülmesi gerekmektedir. 
Katı, sıvı ve gaz halde elde edilen 
enerjinin yakma haznesinde 
ısı üretiminde kullanılan kazan 
ve merkezi ısıtma sistemleri 
günlük yaşamda çok göz önünde 
bulunmayan ancak yaşamımız için 
hayati öneme haiz alanlardır.

Panjurlu Baca Şapkaları

Makina Dairesi
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PROJEYE ÖZEL İMALAT

Klima Gizleme Paneli sayesinde dış 
üniteye yapılan dekoratif çalışma 
klima gizleme paneli takılacak dış 
üniteye bina bütünlüğü ve binanın 
kullanımına uygun amaçta tasarımı 
estetik bütünlüğün yanında 
görsel olarak güven ve sadeliği de 
sağlamaktadır. Sağlam ve uzun 
ömürlü malzemeden üretilen klima 
gizleme ünitesi sayesinde binanızın 
dış görünüşünde dekoratif bir 
tasarımla bina estetiği sağlanmış, 
binanıza modern bir görünüm 
kazandırmış olursunuz.

Binalarda mantolama, yalıtım, cephe 
yenileme gibi uygulamalar özellikle 
eski yapıların yenilenmesinde ve 
kentsel dönüşümle yenilenen 
kentlerin yeni görünümüne uyum 
sağlamasında sıklıkla tercih edilen 
uygulamalar arasındadır. Yıllar 
boyunca zorlu hava koşullarına ya 
da kızgın güneşe maruz kalan bina 
cephelerinin yenilenmesi, hem 
bina içi ısı yalıtımın güçlendireceği 
gibi hem de yorgun duvarlarınızın 
silkelenip yeni bir görünüme 
kavuşmasını sağlayacaktır.

Klima Gizleme Paneli

CNC Kesim Mesh
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PROJEYE ÖZEL İMALAT

Kullanıldıkları alanlarda bölmeleri 
özelleştirerek hizmet sunumunda 
alandan daha fazla istifade 
edilmesine, ısı ve ses yalıtımına 
imkan sunar. Bu alanlarda dekoratif 
bölme duvar kullanımı, hizmet 
sunucularına özel ve rahat bir 
iş alanı sunduğu gibi işletmeye 
özelleştirilmiş ısı ve ses yalıtımın 
sağlandığı ekonomik alanlar 
kazandır. 

Dekoratif Bölme Duvar



34

ëRSDJR�2@M�2HS�!��!KNJ��-������!@Ě@JĚDGHQ���ë23 -!4+

T:�
����������������

T: 
����������������

M:�HMEN�XHFHSLDS@KBDKHJBNL

VVVXHFHSLDS@KBDKHJBNL

/yigitmetalcelik

yigitmetalcelikkonstruksiyon yigitmetalcelik metal_yigit yigitmetalcelik


