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Trakya Cam, Yine Yılın Cephe Malzemesinde Rakipsiz

T

ürkiye’nin lider düzcam üreticisi Trakya Cam, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘2014 Çatı ve Cephe Malzemeleri
Ödülleri’nde ‘Isıcam Sinerji T’ ürünüyle ‘Yılın Cephe Malzemesi’ ödülüne layık görüldü. İstanbul
Yapı Fuarı’nda gerçekleştirilen törende, Trakya
Cam adına ödülü, Trakya Cam Kaplamalı Camlar ve Enerji Camları Ürün Müdürü Tansu Kumru

aldı. Türkiye’nin lider, Avrupa’nın üçüncü büyük
düzcam üreticisi Trakya Cam Sanayii A.Ş., yoğun
Ar-Ge çalışmaları sonucunda, mimar ve tasarımcıların taleplerini karşılayabilmek amacıyla,
üstün performanslı yeni ürünler geliştirip, pazara
sunuyor. Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet
gösteren Trakya Cam, mimari camlarda sürekli
geliştirme ve inovasyon projeleri ile ürün gamını
geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam ediyor.

Trakya Glass Is Once Again Unrivaled In This Year’s Front Materials
Turkey’s leader crystal sheet glass manufacturer Trakya Glass’s ‘Double-Glazing Synergy T’ product was considered
worthy for the award called ‘This Year’s Front Material’ in the Front Materials Awards.

Türk Ytong, Yapı Fuarı’nı Ödülle Açtı

Y

apı malzemesi sektörünün lider ve
çevreci kuruluşu Türk Ytong, fark yaratan ürünleriyle Uluslararası Yapı İstanbul Fuarı’nda yer aldı. Fuarda, sektöründe
bir ilk olarak, ısı yalıtım performans değeri
% 15 daha artan Ytong Blok 0,11 ürününü
sergileyen Türk Ytong, yapı malzemeleri sektöründe devrim yaratan teknolojik gelişme-

lerle yol aldığını göstermiş oldu. Türk Ytong,
Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri’nde
“Ytong Blok 0,11” ile Yılın Cephe Sistem Bileşeni ödülü ile bu başarısını taçlandırdı. Türk
Ytong’un, fuarda ilgi gören bir diğer ürünü
ise, kapasitesini 5’e katlamaya hazırlandığı
“Ytong Isı Yalıtım Plağı” oldu.

Turkish Ytong Started to the Construction Fair With an Award
Turkish Ytong took place at International Construction Fair Istanbul with its different products. Being the first
one in the sector, Turkish Ytong showed that it has proceeded, presenting its Ytong Block 0.11 product with
15% increase in heat insulation.

Asaşpen Bayileri Antalya’da Buluştu

1

3-15 Mart 2015 tarihleri arasında,
Asaşpen Bayileri Antalya’da bir araya geldi. 2014 yılı değerlendirilmesi, 2015 yılı hedefleri ve stratejilerinin yanı
sıra sektördeki trendler hakkında bilgi sahibi olan bayiler, gerçekleştirilen teknik eğitim ile bilgilerini de tazelediler. Gala gecesi
ile sonlanan organizasyonda bayiler keyifli
dakikalar geçirdiler.Asaşpen PVC Bayi Top-

lantısı, 13-15 Mart 2015 tarihleri arasında
Antalya, Bellis Deluxe Hotel’de, 500’e yakın
bayinin katılımı ile gerçekleşti. Bayi toplantısı kapsamında, 2014 yılı değerlendirilmesi,
2015 yılı hedefleri ve stratejilerinin yani sıra,
sektördeki trendler bayiler ile paylaşıldı. Gerçekleştirilen teknik eğitim ile bayiler ürün ile
ilgili teknik bilgilerini tazelediler.

Asaspen Dealers Met at Antalya
Asaspen Dealers got together at Antalya between 13-15 March 2015. Dealers that were aware of 2014 evaluation,
2015 goals and strategies and trends in the sector also freshened their knowledge with the technical education
given. They really enjoyed the time they spent.
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