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AQUA VERDE - YEŞİL ÇATI - YEŞİL DUVAR

Ekstensif Yeşil Çatı Sistemi
Düşük yoğunluklu yeşil çatı sistemleri,
ağır hava koşullarında bile çatılar için özel
uyumlandırılmış, az bakım gerektiren

İntensif Yeşil Çatı Sistemi
İntensif yeşil çatılar, çim, çalı ve ağaçlardan
oluşan yaya ve araç trafiğine açık alanlarla
kombine edilebilen, düzenli olarak bakıma ve
bol suya ihtiyaç duyan yapılardır. İntensif yeşil
çatılar, sadece binalar için değil, otopark gibi
yer altı inşaatlarında da kullanılmaktadır.

Yeşil Duvar Sistemi
Dikey bahçe, zeminde gerçekleştirilen peyzaj
tasarımının uygun aparatlar aracılığıyla duvar
üzerine uygulanmış halidir.
Yalıtıma katkıda bulunarak, enerji tasarrufu
sağlayan dikey bahçeler, estetik bir görünüm
sağlar ve hava durumu ile iklimin kalitesini artırır.
Neden Yeşil Duvar?
• İç ve dış mekânların duvarlarına hareketlilik kazandırır.
• Duvarlarda meydana gelen tasarım hatalarını kamuﬂe eder.
• Doğal bir ısı ve ses yalıtımı sağlar.
• Hava kalitesini artırır.
• Enerji tasarrufu sağlar.
• İnsan psikolojisini olumlu yönde etkiler.
• Her mevsim farklı renklenmesi sayesinde yapıya estetik bir
değer kazandırır.
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AQUA VERDE - SERT ZEMİN

Sert zemin döşeme sistemleri, beton ve doğal taş
kaplamalarının çatı ve balkonlarda kullanımını
mümkün kılmaktadır. Kamu veya özel alanlarda,
kullanılabilir ekstra yaşam alanları yaratmaktadır.

AquaVerde park döşeme sistemleri son derece
yüksek basınç dayanımları ile sadece
otomobiller için değil aynı zamanda ağır
araçlar için de uygundur.

Çevre Düzenlemesinde Kullanılan İnovatif Ürünler
Balpeteği hücreleri şeklindeki yapı, zeminin
sıkışmasını engeller. Açık kenarlı hücre tasarımı
optik olarak homojen bir yüzey sağlar ve gelişmiş
teknik detaylar iyi bir kurulum ve yeşillendirme
sağlar.

Doğal ve Kompozit Ahşap Döşeme Malzemeleri

Minumum düzeyde boya ve bakım gerektiren, her
türlü hava koşullarına dayanıklı, çevreci, doğal ve
yüksek kalitedeki kompozit ahşap döşeme ürünler
imiz teras, havuz kenarı döşeme, yürüyüş yolları gibi
açık ve kapalı birçok alanda kullanılmaktadır.
Doğal ve Kompozit Taş Döşeme Malzemeleri

Kolay uygulanan yüksek dayanımlı, standartlara
uygun estetik taş kaplama ürünlerimiz doğa
dostudur.
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