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1. Rigips Ürün 
ve Sistemlerine 
Genel Bakış
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Ses Yalıtımı

Alçı levha sistemlerimiz, binalardaki 
hacimlerin fonksiyonlarına uygun şekilde 
seçilerek istenen düzeyde ses yalıtımı 
sağlar.

        Akustik Konfor

İç mekanlardaki sesin anlaşılabilirliği 
uygun sistem tasarımlarıyla sağlan-
maktadır. Günümüzde oldukça önem 
kazanan gürültü kontrolü için akustik 
düzenlemeye gidildiğinde, hem darbe 
hem de hava doğuşumlu ses yalıtımı 
elde edilir.

Yangın Güvenliği

Yanıcılık sınıfı “yanmaz” olan alçı levhalarla 
oluşturulan bölme duvarlar, pasif yangın
koruması açısından bina güvenliği için 
büyük avantaj yaratmaktadır.
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Dayanıklılık ve Bakım

İnşaatlardaki tüm gereksinimler göz 
önüne alındığında, alçı levha sistemleri-                    
miz dayanıklılık ve bakım ihtiyacı açısından 
en optimum düzeydedir. Bakım ve onarım 
gereksinimleri önceden tespit edilebilir ve 
tadilatlar kullanıcıları rahatsız etmeden ve 
ağır işçilik gerektirmeden hızlıca yapılabilir.

İç Mekan Hava Kalitesi

Alçı levhalarımız insan sağlığına zararlı 
maddeler içermez. Havayı temizleyebilme 
özelliği olan patentli levhalarımızla uygu-
lanan sistemler, ortamdaki VOC (uçucu 
organik bileşik) seviyesini düşürerek me-
kanın hava kalitesini artırır.

          Sürdürülebilirlik

%100 geri dönüştürülebilir özellikteki alçı 
levhalarımızla oluşturulan sistemler, ge-
leneksel malzemelerle yapılan duvarlara 
göre daha az su kullanılarak ve çok fazla atık 
oluşturmadan uygulanabilir, onarılabilir ve 
sökülebilir. Çevresel etkiyi en aza indirmeyi 
hedefleyen ürünlerimizin çevreye duyarlı 
yapıların sertifikalandırılması süreçlerine 
katkısı da büyüktür.

        Sismik Tasarım

Alçı levha sistemleri hafif ve esnek olduk-
ları için yapıyı hafifleterek binanın deprem 
esnasında daha düşük kuvvete maruz kal-
masını ve oluşabilecek hasarın azalmasını 
sağlar. Hafif malzemelerin kullanılması, 
enkaz altında kalan insanların kurtarılma 
olasılığını da artıracaktır.

            Enerji Verimliliği

Alçı levha sistemlerimiz ile birlikte uygu-
lanan yalıtım, hem ısıtma hem de soğut-
ma için harcanan enerjiyi oldukça düşürür. 
Daha az kütleye sahip malzemeleri ısıtmak 
ve soğutmak daha kolay olduğu için ener-
jiden de tasarruf edilir.

Tasarım ve Estetik

Alçı levha sistemlerimizin sunduğu tasarım 
özgürlüğü ve pürüzsüz yüzey bitişleri, 
mekanlarda estetik bir zenginlik oluştur-
maktadır.
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Proje Maliyetlerinin 
Optimizasyonu

Alçı levha sistemlerimizin sunduğu hızlı 
montaj imkanı ve yapısal maliyet avan-
tajları, geleneksel duvarların yapımına 
göre proje maliyetinde tasarruf sağlar.

  Standart ve 
        Yönetmeliklere Uygunluk

Yönetmelik gerekliliklerini karşılayacak 
çözümler sunan alçı levha sistemlerimiz, 
çevresel etkiler açısından da inşaat stan-
dartlarıyla uyumludur.

            Ulaşılabilirlik ve 
   Performans

60’tan fazla ülkede satılan ürünlerimiz, satış 
ve teknik destek ekiplerimizle tedarikten 
uygulamaya kadar güvence altındadır. 
Mekanlara özel tasarlanmış alçı levha 
sistemlerimiz, kalıcı çözümler üreterek 
binalardaki tüm ihtiyaçları karşılayabilir.

1



2. Enerji 
Verimliliği
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Enerji verimliliği; binalarda, kullanıcıların 
kişisel konforu veya hizmet kalitesinden 
taviz vermeden tüketilen enerji mik-
tarının düşürülmesi anlamına gelmekte-
dir. Ülkemizdeki toplam enerji tüketimi-
nin %37’sinin binalarda gerçekleştiğini 
göz önüne aldığımızda; enerjinin etkin 
kullanılması, israfının önlenmesi, enerji mali-
yetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün 
hafifletilmesi ve çevrenin korunması için 
enerji kaynaklarının ve enerjinin kul-
lanımında verimliliğin artırılması, önemli 
ve öncelikli bir konu olarak ele alınmalıdır.

Verimlilik artırıcı aksiyonlar, çevresel fak-
törlere bağlı olmak üzere öncelikli olarak 
ısıtma ve soğutma sistemlerinde yoğun-
laşmaktadır. Binaları ısıtmak için har-
canan enerjide israf, yalıtımsız binalarda 
%50, bakımsız/verimsiz ısıtma sistem-
lerinde %40 seviyelerine ulaşmıştır. Ülke 
genelinde binaların neredeyse %85’inin 
yalıtımsız olduğu, ısı merkezlerinin 
%50’sinden fazlasının da verimsiz olduğu 
veya yanlış işletildiği düşünüldüğünde, 
ekonomik kaybın büyüklüğü daha iyi an-
laşılacaktır.



2

1211

2
Resmi Gazete’nin 02.05.2007 gün ve 
26510 sayılı sayısında yayınlanan “Ener-
ji Verimliliği Kanunu”; enerjinin üretim, 
iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, 
endüstriyel işletmelerde, binalarda, elek-
trik enerjisi üretim tesislerinde, iletim 
ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji 
verimliliğinin artırılmasına ve desteklen-
mesine, toplum genelinde enerji bilinci-
nin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanılmasına yönelik 
uygulanacak usul ve esasları kapsar. Ener- 
ji verimliliğine yönelik olarak binaların 
tasarım veya yenilenmesi aşamalarında 
kullanılacak prensipler, Resmi Gazete’nin 
05.12.2008 gün ve 27075 sayılı sayısında 
yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği”nde belirlenmiştir. 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB); bir binanın 
enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandır-
ması, yalıtım özellikleri ile ısıtma ve/veya 
soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bil-
gileri içeren belgedir. Elektrik, doğalgaz 
vb. kaynakların tüketim miktarları ba-
zında binanın tasarruf potansiyelini ve 
sera gazı emisyonunu A’dan G’ye kadar 
sınıflandıran bu belgenin düzenlenmesi 
yasal bir zorunluluktur. EKB ayrıca, bina 
sakinlerinin yaşadıkları ve potansiyel alıcı 
veya kiracıların yaşayacakları mekanların 
enerji tasarrufu noktasında ne durumda 
olduğunun tespiti için kullanılabilecek tek 
güvenli araçtır.

Bu yönetmeliğin amacı; dış iklim şartlarını, 
iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları 
ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir 
binanın bütün enerji kullanımlarının değer-
lendirilmesini sağlayacak hesaplama ku-
rallarının belirlenmesini, birincil enerji ve 
karbondioksit (CO2) emisyonu açısından 
sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda 
tadilat yapılacak mevcut binalar için mini-
mum enerji performans gereklerinin belir-
lenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, 
ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, 
sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, 
binalarda performans kriterlerinin ve uygu-
lama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin 
korunmasını düzenlemektir.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 
gereğince, 01.01.2011 tarihinden sonra ruhsat 
alan binaların en az “C” enerji sınıfına sahip 
olması zorunludur. 2000 yılı ve öncesinde 
yapılan ve sayısı yaklaşık 7,5 milyon olan 
çoğu “F” sınıfındaki binalara bakıldığında, 
enerji sınıflarının “F”den “C” seviyesine ge-
tirilmesi halinde gerçekçi bir yaklaşımla %40 
oranında enerji tasarrufu sağlanabilecektir. 
Bu binaların enerji sınıflarının “B”ye çıkarıl-
ması halinde ise tasarruf oranının %60 sevi-
yelerine yükseleceği tahmin edilebilir. Bun-
lara ek olarak yine söz konusu yönetmelik 
gereği, 02.05.2017 tarihinden itibaren Enerji 
Kimlik Belgesi bulunmayan binaların alım, 
satım, devir ve ferağ işlemleri yapılmaya-
caktır.



3. Yangın
Güvenliği
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Yangınlarda yaşanan ölüm ve yaralanma-
ların büyük çoğunluğu, binaların yangın 
güvenliğine uygun olarak dizayn edilme-
mesinden kaynaklanmaktadır. Kaçış yolları 
genellikle yeterli olmadığından bina duman 
içinde kalmakta ve istenmeyen sonuçlar 
oluşmaktadır. Binalar henüz projelendirme 
aşamasındayken önlemlerin düşünülmesi, 
kritik mekanların doğru konumlandırılması 
ve uygun malzeme seçimi, yangın güven-
liği konusunda atılması gereken en önemli 
adımlardır.

Yangın güvenlik önlemleri aktif ve pasif 
olmak üzere iki grupta incelenebilir:

Aktif Güvenlik Önlemleri

Pasif Güvenlik Önlemleri

Yağmurlama sistemi
Duman tahliye sistemi
Yangın dolapları
Merdiven basınçlandırması
Yangın ve duman algılama ve 
uyarı  sistemleri

Kaçış yolları
Yangın merdivenleri
Yangın bölmeleri
Duman tahliye bacaları
Mimari tasarım kararları ve 
malzeme seçimi

> 
> 
>
>
>

>
>
>
>
>
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Mimari tasarım bina için seçilecek aktif sistemleri doğrudan etkileyeceğinden, alınacak 
pasif önlemlerin iyi tasarlanması mekanik sistemlere olan ihtiyacı oldukça azaltır. Bu 
şekilde, hem binanın yapım maliyetleri düşer hem de yangın güvenliği daha iyi sağlanmış 
olur. Pasif güvenlik önlemleri yeterince etkiliyse yangının yayılması yavaşlar, insanların 
tahliyesi kolaylaşır ve yangının verdiği zarar daha az olur.

Binalarda kullanılacak duvar ve asma tavanların duman sızdırmıyor ve binanın kullanım amacı 
ve yüksekliğine göre değişen minimum sürelerde yangına dayanıklı olması gerekmektedir. Bu 
süreler, bina içerisindeki insanların güvenli bir bölgeye geçebilmeleri için gereken asgari zama-
na ve binanın tehlike sınıfına göre belirlenir. Yangının yayılmasını engellemek için oluşturulan 
yangın kompartımanlarının etkili olması için doğru malzemelerle oluşturulacak uygun sistem-
lerin seçilmesi gerekir. Kompartımanlama yöntemi yangını hapsederek diğer mekanlara sıçra-
masını önlediği gibi kurtarma çalışmalarını da kolaylaştırır.

Ülkemizde yangın güvenliği ile ilgili hususlar, Resmi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 
sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te karara 
bağlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek 
kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı 
ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde 
çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, 
yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin 
usul ve esaslarını belirlemektir.

Tasarımcının oluşturacağı sistemlerde kullanılacak yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfı, 
yangın güvenliğinin sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. Alçı ve alçı bazlı sıva-
lar, yönetmeliğin ‘‘Ek-2/C Yanıcılık Sınıfı A1 Olan Yapı Malzemeleri’’ tablosunda, yani “test 
edilmeye gerek olmadan yanıcılık sınıfı A1 ve A1fl olarak değerlendirilen malzemeler” başlığı 
altında yer almaktadır. A1 yanıcılık sınıfındaki malzemeler, aynı yönetmeliğin ‘‘Ek-2/A Yapı 
Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (Döşeme malzemeleri hariç) (TS EN 13501-1’e göre)’’ 
tablosundaki açıklamaya göre, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir 
kademesinde yanmaya katkıda bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin 
daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabul edilir.

Yönetmelikteki ‘‘Ek-3/C Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri‘‘ 
tablosu, konutlar için belirlenmiş minimum yangın dayanım süreleri için referans alınması 
gereken değerleri gösterir. Konutlar; bağımsız bölüm sayısına göre, en çok iki bağımsız 
bölümü olan bir ve iki ailelik evler ve üç veya daha çok bağımsız bölümü bulunan apart-
manlar olarak tasnif edilir. Yüksek binalara olan ilgi ve talebin artışıyla beraber, birçok 
konut projesinde yükseklikten dolayı yangın dayanımı en az 90 dakika olan sistemlerin 
kullanımı gereklilik haline gelmiştir. Rigips ürünleriyle oluşturulacak duvar ve asma tavan 
sistemleri, yönetmeliğin konutlar için belirlediği yangın dayanım sürelerini karşılayacak 
ve pasif yangın güvenliğine büyük katkı sağlayacak çözümler üretir.

* Binanın en alt bodrum kat döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafedir.
(1) Bir bodrumun üstündeki döşeme (veya birden fazla bodrum var ise en üstteki bodrumun 
üstündeki döşeme), eğer giriş ve üst katlar için olan yangına dayanım süreleri daha fazla ise o 
hükümleri sağlamalıdır.
(2) Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir.

Ek-2/C Yanıcılık Sınıfı A1 Olan Yapı Malzemeleri

(Test edilmeye gerek olmadan yanıcılık sınıfı A1 ve A1fl olarak değerlendirilen malzemeler)

Ek-3/C Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri

Alçı ve Alçı Bazlı Sıvalar

Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dk)

Bodrum Katlar(1) 

(üstündeki döşeme dahil)

Bina Kullanım Sınıfları Bodrum Kat(ların) 
Derinliği* (m)

10 m’den 
fazla

Bir ve İki 
Ailelik Evler

Apartmanlar

Konutlar

10 m’den 
az

30(2) 30

30(2)

-

90 90 12060

60 - -

60

5 m’den 
az

21,50 m’den 
az

30,50 m’den 
az

30,50 m’den 
fazla

Giriş veya Üst Katlar

Bina Yüksekliği (m)

Katkı maddeleri (geciktiriciler, dolgu 
maddeleri, lifler, pigmentler, hidrate olmuş 

kireç, hava ve su tutucular ve 
plastikleştiriciler), yoğun agrega (örneğin: 

doğal veya kırma kum) veya hafif agregalar 
(örneğin: perlit veya vermikulit) içerebilir.
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İnsanların konforu ve rahatlığı en çok hisset-
mek istedikleri yer kendi evleridir. Özellikle 
geceleri sessiz, sakin ve huzurlu bir ortamda 
rahatlamak ve kaliteli bir uykuyla yenilenmek, 
sağlığımız ve günlük performansımız açısın-
dan oldukça önemlidir. Dünya nüfusunun 
yarısından fazlasının şehirlerde yaşadığını 
ve tek başına Avrupa’da bile 300 milyon-
dan fazla hanenin en az bir tane komşusu 
olduğunu göz önüne aldığımızda, birçoğu-
muzun sıklıkla gürültüye maruz kaldığını ve 
bu konunun günlük hayatın zorluklarından 
biri haline geldiğini söylemek yanlış olmaz.

Yapılan araştırmalara göre; ofis ve okullarda-
ki iyi akustik tasarımlar, kullanıcıların konsan-
trasyonunun daha yüksek olmasına ve daha 
rahat iletişim kurmalarına yardımcı olur. Has-
tanelerde, gürültü kaynaklı stres ve uyku-  
suzluğun azaltılması hastaların iyileşme süre-
cini hızlandırır.

Konutlarda ise, gürültünün yokluğu güven-
lik ve mahremiyet duygularını artırır. 
Gürültüye maruz kalmak, işitme hasarının 
yanı sıra kardiyovasküler hastalıklar, yük-
sek tansiyon, baş ağrısı, hormonal düzen-
sizlik, uyku bozukluğu, fiziksel ve ruhsal 
performans düşüklüğü, agresiflik ve hatta 
depresyona neden olabilir. Bu da gösteriyor 
ki akustik konforun sağlanması, bireylerin 
daha sağlıklı, mutlu ve üretken olabilmeleri 
için gereklidir.

Binaların ve binalardaki her bir mekanın 
akustik gereksinimleri ve beklenen ses 
yalıtım düzeyleri birbirinden farklıdır. Me-
kanları sıfırdan tasarlarken de yenilerken 
de hem kullanıcıların ihtiyaçlarını hem de 
çevresel faktörleri dikkate alarak uygun 
sistemler seçmek, insanların kapalı me-
kanları daha çok kullanmaya başladığı bu 
dönemde fiziksel ve ruhsal sağlığın korun-
ması açısından oldukça önemlidir.
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Herhangi bir kaynaktan çıkan titreşimlerin oluşturduğu ve insan kulağı tarafından algıla-
nabilen basınç değişimlerine “ses” denir. Birimi Hertz (Hz) olan frekans, sesin bir saniye-
deki titreşim sayısıdır ve sağlıklı bir insan kulağı genel olarak 20-20.000 Hz aralığındaki 
sesleri işitebilir. İnsanlar en çok 3.000-5.000 Hz arasındaki seslere duyarlıyken, hava-
landırma vb. kaynaklı 20-125 Hz arasındaki düşük frekanslı sesler rahatsız edici olarak 
algılanır. Ses basınç düzeyi (Lp), ortamdaki sesin gücünü logaritmik olarak tanımlayan 
ve birimi desibel (dB) olan bir değerdir. İşitme eşiği 5 dB civarında, ağrı eşiği ise 130 dB 
olarak kabul edilir. Aşağıda, günlük hayattan ses düzeylerine bazı örnekler verilmiştir:

Yatak odası (gece), fısıltı

Sessiz kütüphane, sessiz oda

Konut (ortalama), yağmur

Sohbet (1 m mesafede), bulaşık makinesi

Elektrikli süpürge, saat alarmı

Araç trafiği (5 m mesafede), saç kurutma makinesi

Metro, çim biçme makinesi

Gece kulübü, el matkabı

Elektrikli testere, model uçak

Endüstriyel makineler, siren

Kalkış yapan uçak (50 m mesafede), kırıcı matkap

30 dB

40 dB

50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

110 dB

120 dB

130 dB

Gürültü, genellikle aralarında herhangi bir uyum olmayan pek çok frekansa sahip ses-
lerden oluşur. Bir sesin gürültü olarak nitelendirilmesi sosyal, fiziksel ve psikolojik et-
kenlere de bağlıdır; sesin tahmin edilebilirliği, tanınırlığı, kontrol edilebilirliği, oluşum 
sebepleri ve kişisel duyarlılıklar aynı sesin farklı kişilerde farklı etkileri olmasına neden 
olabilir. Yine de genel olarak, istenmeyen sesler gürültü olarak tanımlanır.

Ses veya gürültü, yapılarda temel olarak 2 şekilde iletilir:

Hava Doğuşumlu Ses İletimi

Ses dalgaları hava içerisinde hareket ederek ulaştıkları yapı elemanında titreşime neden olur. 
Titreşimler yapı elemanı içerisinde ilerleyerek veya yapı elemanında bulunan çeşitli 
boşluklardan geçerek ses kaynağına komşu olan hacme iletilir. Konuşma, müzik din-
leme vb. faaliyetler hava doğuşumlu ses iletiminin tipik örnekleridir.

Darbe Kaynaklı Ses İletimi

Bir nesnenin duvar, tavan veya döşeme gibi yapı elemanlarına çarpması sonucu, yapı 
elemanının her iki yüzeyi de titreşerek ses dalgası üretir ve darbenin olduğu hacmin 
dışındaki diğer hacimlere ses iletilir. Darbe kaynaklı ses iletimine örnek olarak ayak ses-
leri, zıplama, düşen veya sürüklenen eşyalar vb. gösterilebilir.

Bir mekandaki akustik konfor, gürültünün kaynağına ve binadaki yapı elemanlarının ses 
yalıtım kalitesine bağlıdır. Dış mekandan, iç mekandan, darbelerden veya arka planda 
çalışan ekipmanlardan kaynaklanan gürültü, mekanların akustik gereksinimlerine uy-
gun seçilecek duvar ve asma tavan sistemlerinin sağlayacağı ses yalıtımıyla kontrol 
altında tutulabilir.

Ülkemizde gürültü kontrolü ile ilgili hususlar, Resmi Gazete’nin 04.06.2010 gün ve 
27601 sayılı sayısında yayınlanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz 
kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması 
için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konul-
mak üzere; değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma 
seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü se-
viyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında 
kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü 
seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye 
maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve 
çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve 
azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili 
usul ve esasları belirlemektir.
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Konutlar, yönetmelikte “gürültüye duyarlı alanlar ve mekanlar” başlığı altında, yani kamu 
ve özel mülkiyetli arazilerde kurulmuş ve içinde yer alan faaliyetler (eylemler, aktiviteler, 
fonksiyonlar) gereği gürültüden etkilenmenin yüksek düzeylerde olduğu, bu nedenle iç 
ve dış gürültülerden yeterince korunması ve istenen seslerin en iyi biçimde duyulabilmesi 
için gerekli iç akustik koşulların sağlanması gereken mekanlar olarak değerlendirilmekte-
dir. Aynı yönetmelikteki “İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri” tablosunda, yatak ve 
oturma odaları için gürültü seviyesi sınır değerleri de belirtilmiştir.

İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri

Kullanım Alanı

Kullanım alanlarında herhangi bir faaliyet 
olmadığı durumlardaki değerler

Konut Alanları
    Yatak Odaları   35  45

  Oturma Odaları   45  55

Kapalı Pencere 
Leq (dBA)

Açık Pencere 
Leq (dBA)

Duvar / 
Döşeme < 50 dB * 50 dB * 53-54 dB * 57 dB * 62 dB * 67 dB * 72 dB

Kolayca anlaşılır, 
tamamen duyulur

Kolayca 
anlaşılır, 

tamamen 
duyulur

Kolayca 
anlaşılır, 

açık şekilde 
duyulur

Kolayca 
anlaşılır, 

açık şekilde 
duyulur

Kolayca 
anlaşılır, 

açık şekilde 
duyulur

Kısmen 
anlaşılır, 

genel olarak 
duyulabilir

Kısmen 
anlaşılır, 

genel olarak 
duyulabilir

Kısmen 
anlaşılır, 

genel olarak 
duyulabilir

Genel olarak 
anlaşılmaz, 

kısmen 
duyulabilir

Genel olarak 
anlaşılmaz, 

kısmen 
duyulabilir

Genel olarak 
anlaşılmaz, 

kısmen 
duyulabilir

Anlaşılmaz, 
az duyulur

Açık şekilde 
duyulur

Açık şekilde 
duyulur

Açık şekilde 
duyulur

Açık şekilde 
duyulur

Açık şekilde 
duyulur

Açık şekilde 
duyulur

Açık şekilde 
duyulur

Açık şekilde 
duyulur

Genel olarak
duyulmaz

Genel olarak
duyulmaz

Genel olarak
duyulmaz

Genel olarak
duyulmaz

Genel olarak
duyulmaz

Genel olarak
duyulmaz

Anlaşılmaz, 
az duyulur

Anlaşılmaz, 
az duyulur

Anlaşılmaz, 
duyulmaz

Anlaşılmaz, duyulmaz

Anlaşılmaz, duyulmaz

Tamamen duyulur

Tamamen duyulur

Tamamen duyulur

Tamamen duyulur

Tamamen duyulur

Tamamen duyulur

Tamamen 
duyulur

Tamamen duyulur

Duyulabilir

Duyulabilir

Duyulabilir

Duyulabilir

Duyulabilir

Duyulabilir

Duyulabilir

Duyulabilir Duyulmaz

Az duyulur

Az duyulur

Az duyulur

Az duyulur

Az duyulur

Az duyulur

Az duyulur

Konuşma 
(çok yüksek)

Konuşma 
(yüksek)

Konuşma 
(normal)

Müzik 
(çok yüksek)

Müzik 
(yüksek)

Müzik 
(normal)

Normal
Kullanıcı

Çocuk 
Oyun Odası

Yürüme 
Sesi

Ev Aletleri

Su Tesisatı

F E D C B A A*

Alman Akustik Derneği (DEGA) tarafından hazırlanan ses yalıtım sınıfları tablosu, konut-
larda talep edilen ses yalıtım düzeylerini karşılayacak sistemler belirlenirken yol gösterici 
niteliktedir. Tasarımcılar, her yalıtım sınıfı için farklılaşan alternatif sistem çözümlerinden 
uygun olanları seçerek istenen akustik konfor düzeyini yakalayabilirler. 

Ses yalıtım sınıfları aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

F sınıfı

E sınıfı

D sınıfı

C sınıfı

B sınıfı

A sınıfı

A* sınıfı

Komşu mekanlardan ve dışarıdan gelebilecek seslerin rahatsızlık verici düzeyde 
olacağı ve mahremiyetin sağlanamayacağı, yönetmelik gerekliliklerinin çok al-
tındaki yetersiz ses yalıtım sınıfı

Komşu mekanlardan ve dışarıdan gelebilecek seslerin rahatsızlık verebileceği 
ve mahremiyetin sağlanamayabileceği, yönetmelik gerekliliklerini karşılamayan 
düzeydeki ses yalıtım sınıfı

Komşu mekanlardan ve dışarıdan gelebilecek seslerin olağan dışı yüksek sevi-
yede olmadığı sürece rahatsızlık vermeyeceği, yönetmelik gerekliliklerini genel 
anlamda karşılayan düzeydeki ses yalıtım sınıfı

Yaşam alanlarında normal düzeydeki seslerin genel olarak rahatsızlık ver-
meyeceği, D sınıfından fark edilir şekilde daha iyi olan ses yalıtım sınıfı

Çok yüksek sesler haricinde huzurlu ve konforlu yaşam alanları sağlayan iyi ses 
yalıtım sınıfı

Komşu mekanlardan gelebilecek sesleri büyük ölçüde engelleyecek düzeydeki 
çok iyi ses yalıtım sınıfı

Komşu mekanlardan gelebilecek sesleri neredeyse tamamen engelleyecek 
düzeydeki çok iyi ses yalıtım sınıfı

Konutlar İçin Ses Yalıtım Sınıfları
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Depremi engellemenin imkansız olması sebebiyle binalarda deprem hasarlarının en 
aza indirilmesi yönünde yapılacak çalışmalar, can ve mal kayıplarının önlenmesi açısın-
dan büyük önem arz etmektedir. Gelişen teknolojiyle üretilen ürünler ile oluşturulan 
sistemleri uygulayarak deprem esnasında oluşabilecek riskleri azaltmak ana hedef ol-
malıdır. Oluşan hasarların temel sebepleri, ilgili yönetmeliklere göre yapılmayan uygu-
lamalar ve bilgi eksikliğinden dolayı uygun malzemelerin doğru uygulanmamasıdır.
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Resmi Gazete’nin 06.03.2007 gün ve 26454 sayılı sayısında yayınlanan “Deprem Bölge-
lerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”, binaların tamamının veya bölümlerinin 
depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem öncesi veya sonrasın-
da performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve en az 
koşulları belirlemektedir. Bu yönetmeliğe göre yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı 
tasarımının ana ilkeleri; hafif şiddetteki depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal ol-
mayan sistem elemanlarının herhangi bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde 
yapısal ve yapısal olmayan elemanlarda oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde 
kalması, şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacı ile kalıcı yapısal hasar 
oluşumunun sınırlanmasıdır.

Depreme dayanıklı binaların tasarım süreci yapıyı olumlu ya da olumsuz yönde etkileye-
bilecek hayati bir öneme sahiptir. Yapının deprem esnasında göstereceği tepkileri büyük 
oranda etkileyecek temel ögeler geometri, kullanılan malzemeler ve taşıyıcı sistem seçimidir. 
Depremde yapıya gelen yükün, yapının ağırlığı ile doğru orantılı olduğu görülmüştür. 
Alçı levha sistemleri ile oluşturulan hafif bölme duvarlar, özellikle deprem bölgelerinde 
binaya getirdiği az yük miktarıyla avantajlı bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ana duvarları oluşturan malzemeler taşıyıcı elemanların çerçevesi içinde sıkışarak duvarın 
patlamasına sebep olmakta ve ağır yaralanmalara yol açmaktadır. Alçı levha sistemleri 
hafif ve esnek oldukları için yapıyı hafifleterek binanın deprem esnasında daha düşük 
kuvvete maruz kalmasını ve oluşabilecek hasarın en aza indirilmesini sağlar. Ayrıca, ağır 
yapı malzemeleri yerine hafif malzemeler kullanılması enkaz arama kurtarma çalışma-
larını kolaylaştıracak, enkaz altında sıkışan depremzedelerin kurtarılma olasılığı daha 
yüksek olacaktır.
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Sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken daimi olabilme ye-
teneğini korumak olarak tanımlanır. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik 
sağlandığı takdirde sürdürülebilir gelişme gerçekleşebilmektedir. Doğal enerji kay-
naklarının verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması çevresel sürdürüle-
bilirliğin temelini oluşturur. Kaynakların verimli kullanımı sonucu ülke ekonomisindeki 
kalkınma, sürdürülebilir ekonomi kavramını hayata geçirir. Çevreye duyarlı bir yaşam 
sürme yaklaşımıyla oluşan sağlıklı toplumların ekonomik refah içindeki yaşantısı ise 
sosyal sürdürülebilirlik olarak adlandırılmaktadır.

Kullanılan malzemelerin ve yapıların, bütün yaşam döngüsü aşamalarında sürdürüle-
bilir yaklaşımı benimsediğini ortaya koyan ve bağımsız kuruluşlar tarafından verilen 
EPD, GREENGUARD gibi belgeler ile yeşil bina sertifikaları, çevresel duyarlılığın teşvik 
edilmesi ve artırılması açısından önemli araçlardır. Bu şekilde, hem kullandığımız ürün 
ve mekanların bize ve çevremize olan etkileri açık bir şekilde ortaya koyulmuş hem de 
standartları karşılayanların değeri ve güvenilirliği artmış olur.
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Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declarations - EPD); ISO 14025’e göre 
tanımlanan, bir ürünün çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş 
parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre nicel olarak değerlen-
diren ve çevresel açıdan şeffaf bir üretim sürecine sahip olduğunu beyan eden bel-
gedir. EPD’ler, ürünlerin çevresel etki ve performansı hakkında bir dizi ortak kurala 
dayanan bilgiler sunarken, alıcıların benzer ürünleri objektif olarak karşılaştırıp daha 
bilinçli kararlar vermesini sağlar.

Ürünlerin sürdürülebilirlik konusunda avantaj yaratmasını sağlayan EPD’ler, LEED ve 
BREEAM gibi yeşil bina sertifika sistemlerinde kullanılmalarının yanı sıra, yeni Avrupa 
Yapı Ürünleri Yönetmeliği’ne uyum açısından binaların kalitesini ve pazarlama/satış 
değerini de artırmaktadır. Günümüzde, Avrupa Komisyonu EPD’leri, yapı malzemeleri-
nin çevresel performansının açıklanması ve sürdürülebilir binaların sağlıklı temel bil-
gilere dayandırılması için bir araç olarak tanımlamakta ve üreticileri bu yönde teşvik 
etmektedir.

GREENGUARD

GREENGUARD sertifikası, mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ürünlerin kimyasal 
madde salınımlarının iç mekan hava kalitesi açısından belirlenmiş sınırlar dahilinde olduğunu 
tescil eder. GREENGUARD Gold sertifikası ise, ürünlerin çocuklar ve yaşlılar gibi hassas bi-
reylere uygunluğu için daha sıkı kriterlere göre test edilip özellikle okul ve sağlık kuruluşları 
gibi yapılarda da kullanılabileceğinin onaylanması üzerine verilir. Bu sertifikaya sahip ürün-
ler, LEED ve BREEAM gibi önemli uluslararası yeşil bina sertifika programlarında belirlenen 
tüm emisyon ve içerik değerlerini sağladığından, kullanıldıkları binalara ilgili kategorilerde 
puan kazandırır.

Zamanımızın çok büyük bir kısmını kapalı mekanlarda geçirdiğimizi ve içerideki havanın 
dışarıya göre 5 kata kadar daha kirli olduğunu göz önünde bulundurursak, iç mekan hava 
kalitesinin insan sağlığı için önemini daha iyi anlayabiliriz. Solunum sistemi rahatsızlıkları ve 
alerjilere neden olabilen bu kirliliğin en büyük kaynağı, kullanılan yapı malzemeleri ve mo- 
bilyalardan salınan uçucu organik bileşikler (VOC) ve formaldehittir. GREENGUARD sertifi-
kalı ürünler, hem düşük emisyon değerleriyle mekanların daha sağlıklı olmasını sağlar hem 
de üreticilerin sürdürülebilirlik konusundaki güvenilirliğini sağlamlaştırır.
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Sertifika Sistemleri

Bugün sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu vb. pek çok isimle karşımıza çıkan 
doğayla uyumlu yapılar; arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde 
değerlendirilen, bütüncül, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlanan, iklim 
verilerine ve bulunduğu bölgeye özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kul-
lanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tarif edilebilir. Yeşil 
binaların yaygınlaşması için izlenecek en etkili yollarından biri, bu binaların belir-
li parametreler çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu belgelendirilerek benzerleri 
arasından öne çıkmalarını sağlamaktır.

Sertifika sistemleri, binaların geleneksel yapılardan farklı olarak, uyulması zorunlu 
kanun ve yönetmeliklerin üzerinde bir performans sağlayacak şekilde tasarlanma-
larını gerektirir. Bu sayede binalarda kalite, enerji verimliliği, su tasarrufu, çevreye 
duyarlılık ve iç mekan konforu artar. Bu sistemler, tasarım ve inşaat sürecinde bi-
nanın çevresel performansını puanlama yöntemiyle değerlendirirken çeşitli ulusal ve 
uluslararası standartları temel alır ve başvuran binaların bu standartlara göre benzer-
leriyle karşılaştırılmasına olanak tanır. Uluslararası öneme sahip olan yeşil bina sertifi-
kaları, binanın sertifikalı binalar listelerinde yer alarak tanınmasını, böylece değerinin 
artmasını sağlar.

Dünyada, benzer sürdürülebilirlik ilkeleri üzerine kurulmuş birçok yeşil bina sertifika 
sistemi bulunmaktadır. Bunlardan Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından 
geliştirilmiş olan LEED ve İngiltere Bina Araştırma Kurumu (BRE) tarafından geliştirilen 
BREEAM, hem dünyada hem de Türkiye’de en yaygın kullanılan sertifika sistemleridir. 
Her iki sertifika sisteminde de farklı bina tipleri için hazırlanmış farklı alt sertifika 
grupları bulunmaktadır.
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Rigips’in alçı levha duvar ve asma tavan sistemleri, beklenen performans tipine ve 
düzeyine göre seçilecek farklı levha, profil ve yalıtım malzemeleriyle oluşturulabilecek 
onlarca kombinasyon sayesinde her türlü kullanıma uygun çözüm önerileri sunar.



Yalıtım Bilgisi: 
75 mm Mineral Yün 

Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık: 
100 mm

7

3635

7
>> Yatak Odaları>> Yaşam Alanları

Salonlar ve oturma odalarıyla genel hacimler arasındaki yük asılacak duvarlar için önerilir. Yatak odalarıyla genel hacimler arasındaki duvarlar için önerilir.

Salonlar ve oturma odalarıyla ıslak hacimler arasındaki yük asılacak duvarlar için önerilir. Yatak odalarıyla ebeveyn banyoları arasındaki duvarlar için önerilir.

Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir. Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.

Sistem Tipi: 
Bölme Duvar

Levha Bilgisi: 
Tek Kat Standart Alçı 
Levha & Tek Kat Habito

İskelet Bilgisi: 
75 mm Tek İskelet

Sistem Tipi: 
Bölme Duvar

Levha Bilgisi: 
Çift Kat Standart
Alçı Levha

İskelet Bilgisi: 
75 mm Tek İskelet

Sistem Tipi: 
Bölme Duvar

Levha Bilgisi: 
Tek Kat Habito & Tek Kat 
Suya Dayanıklı Alçı Levha

İskelet Bilgisi: 
75 mm Tek İskelet

Sistem Tipi: 
Bölme Duvar

Levha Bilgisi: 
Tek Kat Standart Alçı 
Levha & Tek Kat Suya 
Dayanıklı Alçı Levha

İskelet Bilgisi: 
75 mm Tek İskelet

Yalıtım Bilgisi: 
75 mm Mineral Yün 

Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık: 
100 mm

Yalıtım Bilgisi: 
75 mm Mineral Yün 

Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık: 
125 mm

Yalıtım Bilgisi: 
75 mm Mineral Yün 

Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık: 
100 mm

BD/St*Hb/75.Y75.100 BD/St2/75.Y75.125

BD/Hb*Su/75.Y75.100 BD/St*Su/75.Y75.100
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>> Islak Hacimler

Yalıtım Bilgisi: 
40 mm Çift Kat

Mineral Yün 
Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık: 
En Az 155 mm

Islak hacimler arasındaki duvarlar için önerilir. Gömme rezervuar yerleştirilecek tesisat duvarları için önerilir.

Islak hacimler arasındaki içinden tesisat geçecek duvarlar için önerilir.  Islak hacimlerin tavanları için önerilir.

Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir. Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.

Sistem Tipi: 
Bölme Duvar

Levha Bilgisi: 
Tek Kat 
Glasroc H

İskelet Bilgisi: 
100 mm Tek İskelet

Sistem Tipi: 
Bağımsız Duvar Giydirme

Levha Bilgisi: 
Tek Kat Suya Dayanıklı 
Alçı Levha

İskelet Bilgisi: 
75 mm Tek İskelet

Sistem Tipi: 
Tesisat Duvarı

Levha Bilgisi: 
Çift Kat 
Glasroc H

İskelet Bilgisi: 
50 mm Çift İskelet

Sistem Tipi: 
Asma Tavan

Levha Bilgisi: 
Tek Kat 
Suya Dayanıklı 
Alçı Levha

Yalıtım Bilgisi: 
80 mm Mineral Yün 

Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık: 
125 mm

Yalıtım Bilgisi: 
75 mm Mineral Yün 

Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık: 
En Az 87,5 mm

Yalıtım Bilgisi: 
80 mm Mineral Yün 

Yalıtım Levhası 

BD/Gr/100.Y80.125 BDG/Su/75.Y75.*87,5

TD/Gr2/50*50.YY40.*155 AT/Su/Y80
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>> Kat Holleri

Yalıtım Bilgisi: 
80 mm Mineral Yün 

Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık: 
150 mm

Kat holü, yangın merdiveni, teknik hacimler ve daireler arasındaki yüksek 
yangın dayanımı aranan duvarlar için önerilir.

Kat hollerinin duvarları için önerilir.

Asansörlerin önündeki duvarlar için önerilir.  Kat hollerinin tavanları için önerilir.

Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir. Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.

Sistem Tipi: 
Bölme Duvar

Levha Bilgisi: 
Üç Kat Yangına Dayanıklı 
Alçı Levha

İskelet Bilgisi: 
75 mm Tek İskelet

Sistem Tipi: 
Bölme Duvar

Levha Bilgisi: 
Çift Kat
Rigidur

İskelet Bilgisi: 
100 mm Tek İskelet

Sistem Tipi: 
Bölme Duvar

Levha Bilgisi: 
Çift Kat 
Habito

İskelet Bilgisi: 
100 mm Tek İskelet

Sistem Tipi: 
Asma Tavan

Levha Bilgisi: 
Tek Kat Standart
Alçı Levha

Yalıtım Bilgisi: 
75 mm Mineral Yün 

Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık: 
150 mm

Yalıtım Bilgisi: 
50 mm Mineral Yün 

Yalıtım Levhası

Toplam Kalınlık: 
150 mm

Yalıtım Bilgisi: 
80 mm Mineral Yün 

Yalıtım Levhası 

BD/Yan3/75.Y75.150 BD/Rd2/100.Y50.150

BD/Hb2/100.Y80.150 AT/St/Y80
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>> Şaft Duvarları

Yalıtım Bilgisi: 
Yalıtım Yok

Toplam Kalınlık: 
90 mm

Basınçlandırma ve tesisat şaftlarının duvarları için önerilir.

Islak hacimlerden geçen tesisat şaftlarının duvarları için önerilir.

Sistem performansları; kullanılan levha tipine, sayısına, iskelet elemanlarına ve yalıtım malzemesine göre değişiklik gösterir.

Sistem Tipi: 
Şaft Duvarı

Levha Bilgisi: 
Çift Kat
Die Dicke

İskelet Bilgisi: 
50 mm Tek İskelet

Sistem Tipi: 
Şaft Duvarı

Levha Bilgisi: 
Çift Kat 
Glasroc H

İskelet Bilgisi: 
50 mm Tek İskelet

Yalıtım Bilgisi: 
Yalıtım Yok

Toplam Kalınlık: 
100 mm

ŞD/Dd2/50.Y0.100

ŞD/Gr2/50.Y0.90



Acoustic Comfort, MultiComfort Program by Saint-Gobain.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 2008.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 2009.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 2010.

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007.

Enerji Verimliliği Kanunu, 2007.

Evkaya, S. “Enerji Verimliliğine Dair.” İzodergi, 123, 2017: 12-15.

Kılıç, A. ve Beceren, K. “Mimari Tasarımda Yangın Güvenliği.” IV. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 1999: 737-746.

Oral, M. “Binalarda Enerji Verimliliğinin Önemi.” İzodergi, 123, 2017: 8-10.

Saint-Gobain Rigips Akılcı Hastane Çözümleri Kitapçığı, Ankara, 2015.

Saint-Gobain Rigips Akılcı Okul Çözümleri Kitapçığı, Ankara, 2014.

Saint-Gobain Rigips Akılcı Otel Çözümleri Kitapçığı, Ankara, 2013.

Saint-Gobain Rigips EPD Rehberi, Ankara, 2016.

Saint-Gobain Rigips Hastane Tasarım Rehberi, Ankara, 2016.

Ses Yalıtımı, İZODER, 2013.

Sound Insulation in Residential Buildings, DEGA, 2009.

Ürün Sürdürülebilirliği, ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım ve Danışmanlık.

Yeşil Bina Nedir, ÇEDBİK.
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8. Kaynaklar

Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No: 8 
Çankaya 06550 Ankara TÜRKİYE 

Tel :   (0 312) 463 63 63 
Faks :   (0 312) 463 63 64 
E-posta :   info@rigips.com.tr 
RigiTEL :   444 0 463 

www.rigips.com.tr



Saint-Gobain Rigips 
Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İlkbahar Mahallesi, 606. Sokak No : 8
Çankaya 06550 Ankara
Tel : +90 312 463 63 63

www.rigips.com.tr

Bunları biliyor musunuz?
Rigips, 1665 yılında kurulan ve dünyanın en büyük 100 şirketinden 
biri olan Saint-Gobain Grubu’na bağlı bir dünya markasıdır. Rigips, 
100 yıldır alçı ve alçı ürünleri üretmektedir.

Pasif yangın güvenlik sistemleri, ses ve ısı yalıtımı, darbe dayanımı ve 
akustik düzenleme konularında sistem çözümlerine ihtiyaç duyacağınız 
projelerinizi detaylandırmak için Rigips Teknik Pazarlama Birimi’nden 
ücretsiz proje desteği alabilirsiniz.

Rigips’in, müşterilerinin her türlü sorun ve önerisine hızlı ve etkin 
çözüm yaratmak için hizmete sunduğu RigiTEL’e, Türkiye’nin her 
yerinden 444 0 463‘ü tuşlayarak ulaşabilirsiniz.

Rigips’in özel olarak eğitilmiş, konusunda uzman teknik elemanlardan 
oluşan Teknik Destek Birimi, en uygun çözümü en kısa sürede 
oluşturmakta ve sizlere en iyi ve hızlı hizmeti vermektedir.

Rigips ürünlerini satıyor ve/veya kullanıyorsanız, RigiCLUB’a üye 
olabilir ve benzersiz RigiCLUB avantajlarından yararlanabilirsiniz.

REM Rigips Eğitim Merkezi’mizde, uygulamalı ve sertifikalı usta 
eğitimlerimize katılabilirsiniz.

Rakademia, mimarlarımızın detaylı projelerini mükemmele taşıyan 
yoldur. Mimarlara özel bu platforma üye olarak bilgi alışverişi   
yapabilir, yaratıcılığınıza katkıda bulunabilir ve üye mimarlarımıza 
özel olanaklardan yararlanabilirsiniz. Rakademia, çok şey borçlu 
olduğumuz değerli mimarlarımıza Rigips Türkiye’nin armağanıdır.

detaydanmukemmele.com’a üye olarak sistemlerimizle uyumlu 
müdahale kapaklarının seçimi, projelere özel sistem ve çözüm 
geliştirilmesi, teknik destek gibi hizmetlerimizden ücretsiz olarak 
faydalanabilirsiniz.
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