
www . b e t o p a n . c om . t r

MERKEZ – BETOPAN FABRİKA
Beytepe Köyü Yolu No: 5 Bilkent 
06800 Ankara / Türkiye
betopan@betopan.com.tr

TEPEPAN FABRİKA
Alcı Mh. ASO 2. ve 3. Organize 
Sanayi Bölgesi 2026. Cadde No:12 
Sincan / Ankara
t. +90 312 266 45 51 pbx
f. +90 312 266 01 50

Tepe Betopan Ana Bayisi
www.aetcephe.com



yapılarda

Bina cephelerini; ısı, rutubet değişiklikleri, yangın, fırtına gibi etkenlere karşı korumaya alır.
Binada doğal iklimlendirme etkisi yaratarak sıcak ve soğuk havalarda klima giderlerini azaltır. 
(%55'e varan düzeylerde.)
Boyanabilir olması sebebi ile renk değişimine olanak sağlar.
Yükün tüm binaya, uygun standartlardaki dübellerle eşit yayılı olması ve titreşime uyumlu, esneyebilen 
galvaniz sac konstrüksiyon sistemi kullanılması sayesinde deprem gibi doğal afetlerde ve binada 
harekete neden olacak etkilerde dayanımı çok yüksektir.
Depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu binalarda kullanmaya elverişlidir.
Montajı, kesilmesi ve işlenmesi kolaydır.
Nefes alabilir ve havalandırmalı uygulama sistemi sayesinde yapının su ve bağıl nem ile ilişiğini keser.
Taş dokusuna sahip Tasonit'in, pencere ve kapı boşlukları için Lento, Söve, bitişlerde ise İç köşe, Dış köşe 
gibi farklı tip, kalınlık ve ebatlarda aksesuarları mevcuttur.

1450 ± 75 kg/m3 

18 kg/m2

≥ 9 N/mm2

≥ 4500 N/mm2
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