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Kalbinizi işinizin ve işinizi de kalbinizin
içine yerleştirmelisiniz.“

Metal Kiremit A.Ş. olarak, 1997 yılından bu 

yana birçok başarılı projeyi referans ağında 

bulunduran, dünya standartlarında üretim ve kalite 

anlayışına sahip, 21 yılı aşkın bir süredir panel kiremit 

çözümleri sağlayan bir firmayız.

İstanbul Beylikdüzü tesislerimizde, tamamı bilgisayar 

kontrollü üretim hattında, European Norm 508-1 

standartlarında üretim yapıyoruz. 12500 m2 panel 

kiremit ve aksesuarlardan oluşan günlük üretim 

kapasitemiz, yüksek verimlilik ve stoktan teslim 

imkanı ile siparişlerinize çok kısa sürede cevap 

verebilmekteyiz.

METAL KİREMİT NEDİR?
Avrupa, Amerika ve İskandinav ülkelerinde yaygın 

olarak kullanılan metal kiremit; çelik üstü galvaniz, 

astar, polyester ve boya kaplıdır ve toplamda sekiz 

katmandan oluşmaktadır. Tüm iklim koşullarına 

dayanıklı olan ürün, 30 yıl garanti kapsamında 

sunulmakla birlikte uygun şartlarda 100 yıllık kullanım 

ömrü sağlar.



Estetiğin ve sağlamlığın ön planda olduğu tüm yapılarda...

Metal Kiremit; villalar, apartmanlar, fabrikalar, sosyal tesisler, pergolalar, estetiğin ve sağlamlığın ön

planda olduğu tüm yapılarda güvenle kullanılır. Renk seçenekleriyle yapılarda estetik bütünlük sağlar. Tüm iklim 

koşullarına tam dayanıklı olan Metal Kiremit, düşük eğimli çatılara da yüksek eğimli çatılara da güvenle uygulanabilir.



Metal Kiremit, panel kiremit çözümleri ile kurulduğu 1997 yılından bu yana yurtiçinde ve yurtdışında pek çok projede 

yer aldı. Dayanıklı, hafif ve estetik panel kiremit ürünleri ile Metal Kiremit, pek çok farklı tipolojideki yapının çatısında 

uzun yıllardır hiçbir deformasyona uğramaksızın varlığını sürdürüyor.





AVANTAJLARI

Çatlamaz, kırılmaz, bakım gerektirmez. 
Tüm iklim koşullarına karşı direnç 
gösterir.

DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ1
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Nakliyeden ve zamandan tasarruf sağlar.

HAFİF

30 yıl süre ile garantilidir.

GARANTİLİ

Kiremit altı su yalıtım malzemelerine 
ve tahta döşemeye ihtiyaç bırakmaz, 
malzemeden tasarruf sağlar

EKONOMİK

Yapıların en karakteristik elemanlarından 
biri olan çatılar için estetik çözümler 
sunar.

ESTETİK

Panellerin hafifliği ve kolay montaj 
özelliği sayesinde ürün, hızlı ve pratik 
sonuçlar verir.

PRATİK

İşçilikten, malzemeden, zamandan 
tasarruf sağlar ve uzun yıllar bakım 
gerektirmez

KAZANÇLI

Uygun koşullarda 100 yıla varan kullanım 
ömrü ile doğal malzeme sarfiyatını 
engeller.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
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118 cm

0,50 - 0,70 mm

4 - 5,5 kg

12 - 20 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

360 - 325 - 290 - 255 - 220 - 185 - 
150 - 115 - 80 - 45 cm

RAL 3009, RAL 7016, RAL 6020 ve 
isteğe göre tüm RAL kodları
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