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Akyazı Sakarya bölgesinde yer alan son teknoloji ile do-
natılmış 5 üretim tesisi ve 2 binden fazla çalışanı, kuruldu-
ğu 1992 yılından beri istikrarlı büyüme trendi ile Türkiye’de 
ISO 500’de yer alan, aynı zamanda Avrupa’daki lider üre-
ticilerden biri olan Asaş; Bilim ve Sanayi Bakanlığı tara-
fından düzenlenen “Verimlilik Proje Ödülleri” kapsamında 
“Büyük Ölçekli İşletmelerde Sürdürülebilir Üretim” kategori-
sinde ödül almaya hak kazandı. Asaş’ın ödüle konu hayata 
geçirmiş olduğu çevreye duyarlı projesi, aynı işin daha az 
enerji tüketilerek yapılmasını sağlayarak karbon salınımını 

azaltıyor. Proje sonucunda bir yılda 72 bin 268 kwh daha 
az elektrik enerjisi kullanılarak enerjide dışa bağımlı olan ül-
kemizin kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılmasına katkı 
sağlanıyor. 72 bin 268 kwh elektrik enerjisiyle 286 hanenin 
1 aylık elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Yenilikçi ürünle-
ri, teknolojisi, sektöründe ilk ve tek olan Ar-Ge Merkezi ve 
sunduğu hizmetle bulunduğu her sektöre çözüm ve değer 
katan Asaş, ilk defa bu yıl katıldığı yarışmada gönderdiği üç 
projenin de kendi kategorilerinde finale kalmasıyla bir ilke 
de imza attı. 

ŞİRKETLERDEN HABERLER

DKM İnşaat’ın 
üretimini yaptığı, 
teknik özellikle-
ri ile fark yaratan 
Tunex “darbe sesi 
yalıtım membranı” 
Çiftçi Towers’da 

kullanılmaya başlandı. Çiftçiler Holding’in yatırımcı, Tür-
kerler İnşaat’ın yatırımcı ve yüklenici olduğu Çiftçi To-
wers dünyanın dört bir yanındaki, modern çağın mimari 
ve mühendislik harikalarından ilham alınarak tasarlandı. 
Mimari tasarımı İngiltere’den Japonya’ya kadar birçok ül-
kede ticari, eğitim ve kültürel alanlarda tasarladığı pro-
jelerle uluslararası ödüllere sahip John McAslan & Part-
ners, iç mimari tasarımı İtalyan bir firma olan FM Interior 
Design’a ait. Katlar arasında kullanılan Tunex darbe sesi 
yalıtım membranının; darbe sesi yalıtımı IIC55 dB, Hava 
Sesi Yalıtımı STC65 dB, yüzde 100 geri dönüşüm olması 
ile LEED ve BREEAM puanlamasına katkı, ısı yalıtımına 
katkı (ısı iletkenlik katsayısı 0.047 W/mK), gürültü yönet-
meliklerine ve binalarda enerji performans yönetmeliğine 
uygun yangına mukavim olması özellikleri de projenin öz-
günlüğünü desteklemektedir.

Bir zamanlar milyonların unutulmaz 
anlar yaşadığı, başarı ve azimle dolu ta-
rihi bir atmosfere sahip olan Ali Sami 
Yen Stadyumu’nun arsasında yükselen 
Torun Center, şehrin en önemli nokta-
sına yeni bir anlam kazandırıyor.Nupel 
Flooring, Tokoz Plastik Yükseltilmiş Dö-
şeme Ayakları ile projenin balkonlarında 
yükseltilmiş döşeme uygulamalarını tüm 
hızıyla sürdürüyor. Kaplama ürünü olarak 

lamine seramik kullanılan projenin B kulesi tamamlandı. C 
kulesi balkonlarında da Tokoz uygulaması sayesinde ya-
lıtım katmanına her an müdahale edilebilecek. Bu imkân 
dışında hızlı su drenajı, zemini tek kota getirebilme vb. 
birçok fayda sağlayan Tokoz Pedestal mimarların gözdesi 
olmaya devam ediyor. Bünyesine Tokoz markası yanında 
Körkalıp ve Daro markalarını da ekleyerek zengin bir ürün 
portföyüne ulaşan Nu-
pel Flooring, genç ve 
dinamik yapısı ile adın-
dan çokça söz ettirecek 
gibi görünüyor.

Çiftçi Towers’da DKM İnşaat’ın 
ürünü Tunex imzası

Torun Center Tokoz® ayaklarıyla 
yükseliyor

Asaş, aldığı ödüller ile sektöründe öncü olmaya devam ediyor


