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VENÜSGrupGrupGrup

İnşaat Çatı San. Ltd.Şt�



HAKKIMIZDA

2009 yılında kurulmuş olan . �nşaat taahhüt h�zmetler� alanında teknoloj�y� Venüs Grup Çatı İnşaat Ltd. Şt�
tak�p eden ve yen�l�klere açık yapısı �le kend�n� sürekl� gel�şt�ren b�r organ�zasyona sah�pt�r. F�rmamız, kuruluşundan
bugüne kadar geçen süre zarfında mal�yet, süre ve kal�te unsurlarını Sağlık-Emn�yet-Çevre pol�t�kamız çerçeves�nde
da�ma opt�mum noktada b�rleşt�rmey� başarmış ve başarının sırrının bu üç ana kr�ter� b�r arada sunab�lmek olduğu
�nancını hep muhafaza etm�şt�r.Bugüne kadar yapmış olduğumuz �şlerde çalışmış olduğumuz firmaların b�zlere duyduğu
güven ve tekrar çalışma arzuları . olarak en büyük gurur kaynağımızdır.Venüs Grup Çatı İnşaat Ltd. Şt�
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İnşaatlarımızda doğru malzeme �le doğru çözümler sağlamak, güven�l�r ve yüksek �ş ahlakına sah�p olmaktır. 
Verd�ğ�m�z garant�l� h�zmet�n, uygun fiyatın ve kal�tel� �malatın sonucu olarak müşter�ler�m�z�n �lk terc�h� olmaktır. 
Çevrem�z, çalışanlarımız ve müşter�ler�m�z �ç�n artı değer yaratmaktır.

Kal�tem�z� ve �st�krarlı yüksel�ş�m�z� sağlayan değerler�m�z� koruyup, tecrübeler�m�z� gel�şt�r�p,
Man�sa �l� ve Ege Bölges�’nde �nşaat sektörünün önde gelen �sm� olma özell�ğ�m�z� sürdürerek, 
aynı zamanda tüm Türk�ye’n�n önde gelen firmalarından b�r� olmaktır. Ülkem�ze, �nsanlığa h�zmet etmek 
ve müşter�ler�m�z� en �y� şek�lde, her açıcan memnun etmekt�r.



SAHA BETON UYGULAMALARI

  Zem�n betonu uygulamalarında yüzey hazırlığı, zem�n betonu c�ns�ne göre muhtel�f farklılıklar 
göstermekted�r.Saha betonlarında, betonlanacak saha alt dolgusunun en az 25 cm. kalınlığında olması, 
uygun dolgu malzemes� kullanılmış olması, dolgu malzemes�n�n sıkıştırılan zem�nde %20'den az nem
oranında ve en az %95 mod�fiye proktor ölçüsünde sıkıştırılmış olması saha betonu alt hazırlığı �ç�n 
gerekl� unsurlardır. Dolgu yüzey� düşey toleransı 3 metrel�k mastar kontrolünde mastar ölçüsü �ç�nde (+/-) 1 cm den
fazla değ�ş�kl�k göstermemel�d�r. Toprak zem�ne oturan betonlarda beton altına, beton �ç�ndek� su ve �nce
malzemen�n em�lmes�n� önlemek amacıyla pol�et�len örtü ser�lecekt�r. Pol�et�len örtü yüzeye düzgün olarak yayılacak,
parçalar 10 cm b�nd�rme payı �le b�rb�rler� üzer�ne get�r�lecekt�r. Pol�et�len örtülerde döküm sırasında kaymayı
önlemek amacıyla gerekl� yerlerde plast�k yapışkanlı bant kullanılarak tesb�t ed�lecekt�r. Betonarme döşeme üzer�ndek�
zem�n betonlarında yüzey�n basınçlı hava �le tamamen tem�zlenm�ş olması, toz ve part�küllerden arındırılmış olması 
gerekmekted�r. Zem�n�n su �le yıkanarak tem�zlenm�ş olduğu durumlarda zem�n betonu dökümü önces�nde beton
dökülecek yüzey�n uygun rutubet şartlarında olduğu kontrol ed�lecekt�r.Saha beton tad�latlarında Epoks� dem�r ekme
yapılarak çel�k hasır bağlantısı sağlanır, böylece daha sağlıklı b�r zem�n elde ed�l�r.



              Venüs Grup olarak, tad�lat, boya, alçı, Amer�kan mutfak, PVC kapı ve pencere, 
zem�n döşeme ve aklınıza gelen tüm tad�lat �şler�n� tek elden yönetme ve uygulama 
kapas�tes�ne sah�p olarak s�zlere h�zmet vermektey�z, tad�lat �şler�n�zden alçıdan boyaya, 
zem�nden tavana, kapı ve dolaplarınıza kadar s�ze gereken her şey�, deney�ml� personel�m�z
 aracılığı �le s�zlere sunuyoruz. Tad�lat ve dekorasyon �şler�n�z�n tek elden yönet�lmes� �le, 
zaman ve para tasarrufu sağladığınız g�b�, sunduğumuz kal�tel� h�zmet �le stres 
yaşamadan tad�latı �ş�n�z� halledeceks�n�z.

           İşyerler�n�zde yapmak �sted�ğ�n�z tad�lat �şler�n�zde deney�ml� elemanlarımız, 
s�z�n �ht�yaç ve talepler�n�z doğrultusunda, tad�lat yapılacak mekana gerekl� planlamalar 
�le �şe başlayarak, kal�tel� ve ekonom�k olarak ve her şeyden öneml�s� planlanan zamanlama 
�le �ş tesl�matı yapmaktadırlar. Artık en küçük tad�lat �ş�n�zde onlarca usta ve b�r o kadar firma 
�le uğraşmak, ürün, boya, malzeme seçmek �ç�n uğraşmak zorunda değ�ls�n�z, deney�ml� ve 
�ş�nde eh�l personel�m�z s�z�n �ç�n tüm �şler� üstlenerek s�zlere �sted�ğ�n�z mekanı sunacaklardır. 
Yaşadığınız mekan her neres� olursa olsun, mekanınızı güzelleşt�rmek, ona can vermek, 
�sted�ğ�n�z yaşanılası ortamı yaratmak �ç�n b�zler� arayab�l�rs�n�z

GENEL
TADİLAT

Komple işyeri tadilatları



Beton Parke, Bordür ve Ç�m Taşları
Beton Parke ve Bordür çeş�tler� kal�te olarak çok öneml�d�r.

F�rmamız en uygun çevre düzenlemeler�n� s�z�n �ç�n  ve uygulamalarını yapar.
Beled�yeler, beled�yelere h�zmet veren çeş�tl� firmalar, peyzaj firmaları, �nşaat 

ş�rketler� ve m�marlık ofisler�ne, farklı taş ürünler� çözüm ortağı firmasıyla üretmekte ve sunmaktadır.

ÇEVRE DÜZENLEME

Uygulama Alanları
– Fabr�ka Sahaları
– S�te Yolları
– Kaldırımlar
– Cadde ve Sokaklar
– Açık ve Kapalı Otopark Alanları
– Tören Alanı ve Meydanlar
– Spor Sahaları

Avantajları
– Ekonom�k
– Estet�k ve Sağlamdır
– Yen� ve Esk� malzeme �le �lg�l� sorunu yoktur.
– Dayanıklı
– Çevre �le uyumludur
– Tem�z
– Sağlıklı
– Su B�r�k�nt�s�n� önler



 Bu çalışma, yapı d�nam�ğ� �le �lg�l� özet b�lg�ler�, mak�na ve mak�na temeller�n�n t�pler�, temel 
tasarımı ve doğru temel t�p�n�n seç�lmes�, �stenmeyen t�treş�mler� engellemek �ç�n temel altında 
sönümley�c� kullanılması veya hendekler �le t�treş�mler�n yalıtımı konularını �çermekted�r. 
Temel tasarımında, frekans ve genl�k mukayeseler� yapılarak uygun temel seç�l�r. Rezonansın 
önlenmes� �ç�n mak�na �le temel s�stem�n�n özel frekansının uygun seç�lmes�, ve �z�n ver�len 
genl�k değer�n�n aşılmaması tasarımda esas teşk�l eder. Temel tasarımı yapılırken, eğer komşu 
yapı ve ek�pmana zarar vereb�lecek t�treş�mler öngörülmüş �se bu t�treş�mlerden korunmak �ç�n 
uygun sönümley�c� kullanılması gerek�r. Bunun �ç�n kauçuk, neopren, çel�k yay, ahşap, pnömat�k
 sönümley�c� vs. g�b� malzemeler kullanılab�l�r. 

MAKİNA
TEMELLERİ



ÇATI
Çatı tadilatları

Bakım izolasyonları

                Düzgün b�r çatı yapılırken taşıyıcı elemanların uygun montajı, eğ�m� ve seç�len kaplama 
malzemes�n�n doğru yerleşt�r�lmes� öneml�d�r, firmamız çatı yapım �şler�nde uzman ve deney�ml�
personel� �le mekanınız her neres� olursa olsun en uygun çatıyı yapab�lmekted�r. Bunun yanında
mevcut çatınızın yalıtımını ve komple tad�latını uygun fiyat ve memnun�yet garant�s� �le
gerçekleşt�rmektey�z. Çatı tad�latında d�kkat ed�lmes� gereken unsurların başında çatının �k� ana 
unsurdan b�r�n� oluşturan taşıyıcı s�stem�n sağlamlığıdır, öncel�kle çatının taşıyıcı kısmı kontrol 
ed�lerek sağlamlığı test ed�lmekte, gerekl� tam�ratlar yapıldıktan sonra çatı tad�lat 
ve aktarma �ş�ne geç�lmekted�r.

                Çatıya gelen yağmur oluklarının saöakların kenarlarındak� oluk s�stemler�yle toplandığı
çatı s�stemler�ne g�zl� dere �zalasyonu uygulanır.Yapımından sonra geçen zaman �çer�s�nde 
farklılıklarından dolayı oluşan genleşme güneş�n ve kışın kılcal çatlakları suyla dolarak dolma 
esnasında genleşmelerden kaynaklanan su kaçaklarının yapıya zarar vermes�n� engellemek
�ç�n uygulanan oluk �ç� ve dere su �zolasyonu, uygun malzemeler �le uygulanması metodlarıyla
yen�lenmes� gerekmekted�r.



Epoks� nasıl uygulanır?
Epoks� zem�n kaplamalarının uygulanacağı zem�n yen� dökülmüş beton olması durumunda betonun kürleme
süres� olan 4 hafta boyunca kuruması beklen�r.

Epoks� uygulaması önce zem�n kontrol ed�lerek zem�n�n durumuna göre astar uygulaması 
gerçekleşt�r�lerek betonun Epoks� malzemes�n� emmes� engellen�r.

Astar uygulamasında seç�len astar malzemes�n�n kal�tes� uygulanacak olan zem�n kaplamasının ömrünü 
büyük b�r oranda uzatmaktadır.

Terc�h ed�len renk veya renklerde Epoks� �ç�n b�leşenler m�kser �le 400 dev�r/dk. hız �le karıştırılarak
kullanıma hazır hale get�r�l�r.

Kullanıma hazır haldek� Epoks� çerçeve �çer�s�ne alınmış olan zem�ne dökülür ve zem�ne eş�t şek�lde yayılır.
Epoks� tüm yüzeye eş�t şek�lde dağıtıldıktan sonra b�r rulo yardımı �le düzelt�lerek kurumaya bırakılır.

Sınırsız b�r renk ve desen komb�nasyonuna sah�p olan Epoks� ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra �ş�n
uzmanı tarafından uygulamaya hazır olan yüzeye uygulanmaya başlanır. Kokusuz olan epoks�’n�n
uygulaması sırasında maske takmak zorunda kalmazsınız.

Epoks� uygulamaları kullanım alanlarının amaçları doğrultusunda �ht�yaç duyulan kat ve kalınlıkta
uygulanab�lmekted�r Ağır sanay�lerde 3 kat uygulanan Epoks� hastane veya laboratuvarlarda tek kat olarak uygulanab�lmekted�r..

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA



Epoks�, suya, as�tlere ve alkal�ye d�rençl�, zaman �çer�s�nde bu d�renc�n� y�t�rmeyen, yapıştırıcı b�r 
k�myasal reç�ned�r.Çatlağa doldurulmuş epoks� yapıştırıcısı, çatlağın yarattığı süreks�zl�k ortamını
sürekl� duruma dönüştürür, çatlağın her �k� tarafını çatlak boyunca sürekl� olarak b�rb�r�ne bağlar ve 
ger�lme b�r�k�mler�n� önler. Cam veya karbon elyaf �le epoks� b�rl�ktel�ğ� mükemmel mekan�k dayanıklılığa
sah�pt�r. Bu yüzden uzay ve havacılık teknoloj�ler�nde ve den�zc�l�k alanında çok kullanılır. Genell�kle �k�
b�leşenl� olan epoks�ler, d�ğer termoset plast�kler g�b� bell� süre sonra sıvı halden katı hale geçer 
ve b�r �k� hafta �ç�nde kürlenerek n�ha� sertl�ğe ulaşır.

EPOKSİ UYGULAMALARI

Epoks� Boya Uygulama Sırasında:

Hava sıcaklığı 5°C �le 50°C arasında,

Uygulanacak zem�n�n sıcaklığı 10°C �le 30°C arasında,

Relat�f Nem < 85 % olmalıdır.



MAKİNA ENDÜSTRİYEL BOYAMA

 Fabr�kalarda yer alan b�r çok mak�nen�n ömrünün uzatılması ve paslanmaması �ç�n boya �şlem�n�n
yapılması gerek�yor.Boyama �şlem� yapılacak yüzeyler�n tem�zlenmes� �şlem�nden sonra boyama
�şlem� gerçekleşt�r�l�r.

Boyalar, metal yüzey�n� çevreden yalıtarak su ve oks�jen�n metal yüzey�ne ulaşmasını önleyen
genell�kle organ�k malzemelerd�r. Boyalar, uygulama kolaylığı ve düşük mal�yetler� neden�yle
korozyondan korumak üzere endüstr�de yaygın şek�lde kullanılıyor. Boyaların ürünü koruma yanında
dekorat�f özell�ğ� de bulunuyor. 



MUTLU MÜŞTERİLERİMİZDEN BAZILARI

www.venusgrup.com.tr 



VENÜSGRUP ÇATI İNŞAAT LTD ŞTİ

75.Yıl Mah. K.E.S.S. 5339 Sk. No: 81/A Yunusemre / MANİSA

TEL: +90 236 234 13 44 FAX: +90 236 234 13 44 

www.venusgrup.com.tr �nfo@venusgrup.com.tr 
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