


BİZ KİMİZ

HEDEFLERİMİZ

Yaşamak için solunan havanın kalitesini artırmak adına 15 
yıllık tecrübemizle durmadan çalışıyoruz. Maytes Klima 
Havalandırma  olarak tercih edildiğimiz tüm mekanlarda temiz 
havanın en uygun biçimde ortama dağıtımını sağlayan hava 
kanalları ve ekipmanları üretiyoruz. Sahip olduğumuz genç ve 
dinamik kadromuz ile havalandırma sektöründeki gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızla 
toplam kalite anlayışımıza değer katıyoruz. 

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerimizi 
sürdürdüğümüz Maytes Klima Havalandırma San. ve Tic. 
Ltd. Şti. olarak, geçmişten gelen bilgi ve tecrübe birikimimizi, 
havalandırma sektöründe lider konuma gelebilmek için 
geleceğin teknolojisiyle  harmanlıyoruz. Piyasa şartları ne 
olursa olsun benimsemiş olduğumuz iş ahlakı ve dürüstlük 
ilkelerinden asla ödün vermiyoruz. Uzman teknik kadromuzla 
müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Hava kanalları üretimiyle ilgili teknolojik gelişmeleri yakından   
takip ediyor ve ürünlerimizin kalitesini sürekli arttırmayı 

amaçlıyoruz.

Mühendislik alanında sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimi 
sayesinde müşteri ihtiyaçlarına, standartlara ve şartnamelere 
uygun eksiksiz üretim yaparak müşterilerimiz için vazgeçilmez 

olmayı hedefl iyoruz.

Kalite ve estetiği aynı çizgide buluşturan üstün üretim 
yaklaşımımızla eğitimli personel ile desteklenen hizmet anlayışını 

bir arada sunuyoruz.

Enerji ve iş gücünü verimli bir şekilde kullanarak otomatik 
makinelerde düşük maliyetli ve kaliteli ürünler sunuyoruz.

TEMİZ HAVADA
DOĞRU ADRES
‘MAYTES’

3

www.mayteshavalandirma.com.tr



Klima havalandırma sisteminin önemli bir 
parçası olan havalandırma kanalları ortamdaki 
havanın kalitesini artırarak konforu standart 
hale getirir. Yapılan araştırmalar göstermektedir 
ki yaşam alanlarının hava kalitesi, hava 
kanallarında meydana gelen kaçaklar nedeniyle 
azalmaktadır. Maytes olarak, bu sorunu 
ortadan kaldırmak ve üretimde rakiplerimizden 
farklı olmak adına kendinden fl anşlı prizmatik 
(kare - dikdörtgen) havalandırma kanalları 
üretiyoruz. Böylece ürettiğimiz tüm hava 
kanallarında şartlandırılmış havanın taşınması 
esnasında ortaya çıkacak kaçakların çok önemli 
oranlarda enerji sarfi yatına sebep olmasını 
önlüyoruz. Ayrıca hava sızdırmazlığını en üst 
seviyede tutarak hava kalitesini yükseltiyoruz.

Gürültü ve titreşimi ise en alt seviyeye 
indirgiyoruz. Bu özelliği standart hale getirmek 
için hava kanallarımızı TSE ve ISO belgeli 
galvaniz veya paslanmaz çelik sacdan 
yüksek mukavemet ve sızdırmaz özellikli 
kendinden fl anşlı olarak üretiyoruz. Bu 
üretimi SMACNA ve DIN normlarına uygun 
olarak gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla işletme 
maliyetlerinizi düşürüyor ve zorlu ticaret 
yollarında yatırımcının vazgeçilmez çözüm 
ortağı oluyoruz. 

NE 
ÜRETİRİZ?

havanızın
nasıl olmasını
istersiniz?

esnasında ortaya çıkacak kaçakların çok önemli 
oranlarda enerji sarfi yatına sebep olmasını 

hava sızdırmazlığını en üst 
seviyede tutarak hava kalitesini yükseltiyoruz.

NASIL
ÜRETİRİZ
İhtiyaca göre kanal ve fittings parçaları 
otomatik makinelerde üretilerek köşe 
parçaları çakılmış, antibakteriyel mastikleri 
yapılmış olarak teslimata hazırlanır. Kanalların 
ve fittings malzemelerinin kapatılması kenet 
makinelerinde otomatik olarak yapılır. Hazır 
kanal profi line uygun olarak üretilen galvaniz 
kaplamalı köşeler rijitlik sağlamak amacı ile 
kullanılır. 

Kanal mukavemetini artırmak ve titreşimi 
engellemek için kanal boyuna 150 mm 
aralıklarla iz makinesi yardımıyla iz vurma 
işlemi yapılır. Hava kanallarının birleşmesinde 
hava basıncından dolayı esnemeleri önlemek 
ve sızdırmazlık sağlamak için 20 mm ve 

30mm olarak imal edilen klipsler kullanılır. 
Son olarak üretilen parçaların montajı, 
uygulanan barkod sistemi yardımıyla kolay ve 
hızlı şekilde yapılır.

Maytes, ileri teknoloji ile ihtiyaca yönelik 
üretim gerçekleştirerek yatırımcıya ve 
dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda 
bulunmayı kendisine ilke edinmiştir. 
Mühendisliğin temel prensipleri olan 
teknoloji, ekonomi ve estetiği en üst 
seviyede kullanarak sektörde lider olmayı 
hedefl emektedir. Maytes, çevrenin korunması 
ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi için 
enerjisini  verimli kullanmakta, hiç bir şartta 
bu prensipten ödün vermemektedir.

www.mayteshavalandirma.com.tr

54

www.mayteshavalandirma.com.tr www.maytes.com



• Afyon Dinar 300 Kişilik Öğrenci Yurdu 
• Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Yardım        
   Hastanesi 

• Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Yardım    
   Hastanesi ve FTR Merkezi 
• Ankara Nova Tower Residence

• Ardahan Çıldır Öğrenci Yurdu
• Alanya Dr. Adnan Sarı Konaklı Polikliniği

• Batman Özel Yaşam Hastanesi
• Batman Worldmar AVM

• Bolu Biber Restaurant
• Bursa Devlet Hastanesi

• Bursa Nilüfer Emniyet Müdürlüğü 
  Hizmet Binasi
• Bozüyük Grand Çalı Oteli 

• Çorum Hitit Üniversitesi Fen 
  Edebiyat Fakültesi 
• Çorum Ticaret Borsası

• Denizli Buldan 300 Kişilik Öğrenci Yurdu
• Erzurum Açık Ceza Evi

• Erzurum Atatürk Üniversitesi Kalp 
  Damar Merkezi
• Erzurum Atatürk Üniversitesi Teknokent

• Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye   
   Araştırma Hastanesi 
• Erzurum Cemal Gürsel Stadyumu Basın Merkezi

• Erzurum Gazi Sağlık Merkezi 
• Erzurum Horasan 200 Kişilik Öğrenci Yurdu

• Erzurum İspir Devlet Hastanesi
• Erzurum Kredi ve Yurtlar Kurumu 3000           
   Kişilik Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesisi

• Erzurum Kızılay Kan Merkezi
• Erzurum Oltu 300 Kişilik Öğrenci Yurdu 

• Erzurum Olur İlçesi Toki Çok Amaçlı Salon
• Fırıncı Orhan

• Kocatepe Üniversitesi Araştırma Hastanesi    
  Yoğun Bakım Ünitesi

• Konya - Ereğli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu 
• Meb Muş 300 Öğrenci Kapasiteli 
  Yemekhaneli Pansiyon 

• Meb Yozgat Akdağmadeni 100 Öğrenci     
   Kapasiteli Yemekhaneli Pansiyon
• Meb Yozgat Çayıralan 200 Öğrenci       
  Kapasiteli Yemekhaneli Pansiyon

• Özel Afyon Telek Tüp Bebek Merkezi
• Özel Balıkesir Sevgi Hastanesi

• Özel Isparta Şifa Hastanesi
• Özel Kapadokya Hastanesi

• Özel Lokman Hekim Hastanesi - Ankara
• Özel Yozgat Şifa Hastanesi

• Pakistan Et Entegre Tesisi
• Ref ik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Gölbaşı Deney    
   Hayvanları Araştırma Laboratuarı - Ankara 

• Samsun İl Özel İdaresi Hükümet Konağı
• Sinop Üniversitesi Araştırma Merkezi

• Sivas Kangal Devlet Hastanesi
• Sivas Merkez Kadıburhanettin 200 Kişilik     
   Pansiyon ve 24 Derslikli Lise 

• Sivas Polis Meslek Yüksekokulu
• Sorgun Büyük Termal Tesisleri

• Sorgun Kapalı Spor Salonu 
• Şırnak Silopi Sınır Karakolları (5 Adet)

• Tavşanlı Can Öğrenci Yurdu
• The Suits Tower & Residence - Ankara

• Tunceli Royal Demir Hotel
• Türkmenistan Senagatbank 

• Vakıfl ar Bankası Sincan Şubesi
• Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Bağlıca Köyü 

  Sosyal Tesisleri - Ankara
• Yozgat Akdağmadeni Kent Meydanı Otopark

• Yozgat Çapanoğlu Camii
• Yozgat Devlet Hastanesi

• Yozgat Yerköy Süt Üretim Tesisleri

REFERANSLARIMIZ

SAC
KALINLIĞI 

(mm) 

FLANŞ
YÜKSEKLİĞİ 

(mm)
0.5 20

0.6 20

0.7 20

0.8 20

0.9 20 - 30

1 30

1.2 30

NEDEN 
KENDİNDEN FLANŞLI?

İstenilen yere 
istenilen zamanda 
‘temiz hava’

Kendinden fl anşlı kanal sisteminde özel PDF3 fl anş 
profi li ile sacın her iki tarafı kıvrılarak, herhangi bir 
fl anş ekine gerek duyulmadan imalat yapılması 
sonucunda en yüksek sızdırmazlık sağlanmaktadır. 
Kendinden fl anşlı kanallar, yüksek sızdırmazlığa ve 
düşük dirence sahiptir.

Flanş profi li, kanalın devamı olduğundan iç kısmı 
pürüzsüz bir yüzey oluşturmaktadır. Bu nedenle 
toz ve partikül birikimini engelleyerek hijyenik 
mekanlarda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Flanş profi lleri kanala mukavemet kazandırır. 
Dolayısıyla daha az destek ve askı elemanı 
kullanılmasından ötürü montaj kolaylaşır. Gürültü 
ve titreşim en alt seviyeye iner.

Otomatik makinelerle el değmeden yapılan fl anş 
üretimi ile işçilik hataları en aza indirilir. Böylece 
zaman ve malzemeden tasarruf edilerek maliyetler 
düşürülür.
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