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ASSAN PANEL GÜVENİLİR ÜRÜNLER VE
SORUNSUZ MONTAJ SUNUYOR
“Assan Panel ürünleri 27 yıldan bu yana kalitesini müşterilerinin takdiri ile tescillemiş
durumda. Sektörde güvenin simgesi olan Assan Panel, ürünlerinin kalitesi kadar uygulama
konusunda uzman bayileriyle sorunsuz montaj çözümleri sunarak binalara katma değer
yaratmaktadır.”

Assan Panel 27. yaşında. Bugün geldiği noktayı rakamlarla ifade eder
misiniz?
Assan Panel olarak Türkiye’de Tuzla, İskenderun, Balıkesir ve yurt dışında Ürdün
olmak üzere 4 lokasyonda üretim yapıyoruz. 18 milyon m² üretim kapasitesine
sahip sektörün en büyük üreticisiyiz.
Cephede ve çatıda neden Assan Panel tercih edilmeli?
Assan Panel ürünleri 27 yıldan bu yana kalitesini müşterilerinin takdiri ile tescillemiş durumda. Sektörde güvenin simgesi olan Assan Panel ürünlerinin kalitesi
kadar uygulama konusunda uzman bayileriyle sorunsuz montaj çözümleri sunarak binalara katma değer yaratmaktadır.
Sürdürülebilir yapılara katkınız hakkında neler söylersiniz?
Sürdürülebilir yapılardan anladığımız, yapının fonksiyonlarının uzunca bir süre
etkin bir şekilde yerine getirmesidir. Bu açıdan bakıldığında ürünlerimiz yapılarda en aşındırıcı dış etkilere maruz kalıyor. Bazen kar yükü, bazen rüzgar yükü,
bazen bariz sıcaklık farklılıkları gibi etkilere yapının verdiği ya da vereceği tepkiler önem arz ediyor veya yapı içerisinde yaşayan insanların konfor koşullarını
en üst seviyede tutmak gerekiyor. Müşterilerimiz, ürünlerini seçerken acaba bu
koşullarda malzemeler nasıl davranır diye tereddüt yaşarlar. İşte bu noktada
bizler, ürünlerimizi güvenilir ve saygın laboratuarlardan sertifikalandırarak müşteri beklentilerine en yüksek seviyede cevap vermeye çalışıyoruz.
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Bırakın endüstriyel yapıları her şeyimiz olan çocukların eğitim yuvalarında bile ürünlerimizin rahatlıkla kullanılabileceğini UL GREENGUARD
- GOLD sertifikasıyla belgelemiş durumdayız. Bu belge ile ürünlerimizin çevre dostu malzemeler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ayrıca, enerji, sürdürülebilirlikte en önemli parametre olarak gündemde yerini koruyor. Yapı kabuğunda kullanılan ürünlerimizin ana fonksiyonlarından biri de ısı yalıtımıdır. Yapılarda kullanılan enerji ihtiyacını
önemli ölçüde azaltırken hem cebimizi koruyor hem de daha az kaynak kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakıyoruz.
Yüksek yangın dayanımlı diğer ürünleriniz hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Yangın konusunda yönetmeliklerin varlığının yanı sıra artan bir bilincin
de olduğunu sevinerek gözlemliyoruz. Bu kapsamda hem çatı hem de
cephe uygulamalarına yönelik üst düzeyde yangın performansına sahip PIR ve taşyünü dolgulu sandviç panellerimize ilgi artıyor.
Özellikle yangın konusunda artan bilince karşın performans deklarasyonlarında ciddi bir karmaşa yaşanıyor. Ürünlerimizin yangın
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karşısındaki performans testlerini dünyaca kabul görmüş FM Approvals ve BRE – LPCB yangın laboratuarlarında yaptırarak sertifikalandırdık. Böylece yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşterilerimizin yangın
konusundaki tüm beklentilerini karşılayabileceğimizi bağımsız ve
güvenilir kuruluşlar eliyle göstermiş olduk. Ayrıca FM, LPCB, UL gibi
belgelere aynı anda sahip tek firma olarak sektörümüze de yön verdiğimizi düşünüyoruz.
Dünya sandviç panel pazarındaki durumu nedir Assan
Panel’in? Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Bu ülkelerdeki
organizasyonunuz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Assan Panel olarak satışımızın yüzde 25’ ini, 37 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Aynı zamanda yurt dışı yatırımımız olan Ürdün’deki tesisimiz Kibar
Industry ismiyle faaliyet gösteriyor. Kibar Industry’de Assan Panel gibi
bölgesinde lider konumdadır.
Gelecek dönem hedefleriniz neler?
Sektörde 27 yıldır olduğu gibi yenilikçi ve öncü rolümüzün gereğini
yaparak müşterilerimiz için katma değer yaratan ürünler sunmaya devam edeceğiz.
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