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VISION

VİZYON
yenilikçi çözümleriyle lider bir
verimli kullanılması ile yüksek kalite üretime ulaşmak.

.

،

MiSYON
Ürünlerimizi sürekli geliştirirken ve kaliteli bir çalışma ortamı için özen
gösterirken, yüksek kaliteye ulaşmak için nitelikli ve deneyimli kadroları
kullanarak, en son teknolojilere dayalı modern, hızlı, çağdaş, akıllı ve
bağlılık, ciddiyet, güvenilirlik, yüksek kaliteyi yakalama ve koruma
ilkelerimizle, müşterilerle olan ilişkilerimizde sürdürülebilir, sürekli
commitment to customer satisfaction as the only guarantee to reach
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için müşteri memnuniyetini tek garanti olarak görüyoruz.

.
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We are the holding group
Continuous development and research to reach new technologies which will reduce cost and maintain high quality, and increase the speed of implementation of the projects is one of our priorities that we strive to care to provide greater service to our customers, and

REVALUE is one of the group companies which is operating in Turkey, which is equipped with the latest technology, latest design programs and manufacturing capabilities. REVALUE integrate with the excellence of Turkish companies in the production of

REVALUE

ndards, pay attention to thermal insulation of walls and ceilings, to save energy and reduce environmental pollution, and to

provide outstanding service to its customers.

BİZ KİMİZ
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THE
f prefabricated building systems and metal structures, to
reach a speed of implementation up to 25% of the time comparing with other alternatives, and reduce the cost up to 40% less than the cost of other alternatives, while maintaining quality and
workmanship.
residential and low-cost buildings), as well as it will be an alternative for concrete structures for residential villas, becau
low cost.
ween the panels is injected with heat and sound insulation
materials, and acts as carrier walls with metal sections, which increase the strength and durability of the building and its shelf life.
as poultry wards, cattle fattening cows, dairy farms), and in dry
and chilled heat insulated warehouses.

Amacımız, modern tasarım programlarından, gelişmiş üretim kabiliyetlerinden, prefabrik bina sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde çelik
teyi ve işçiliği

işçi yatakhaneleri, kamplar ve düşük maliyetli konutlardaki gibi), ayrıca modern sistemimizin özelliği nedeniyle klasik beton yapılara esnek, hızlı ve
düşük maliyetli bir alternatif çözüm sunuyoruz.
eller arasındaki boşluğa
ısı ve ses yalıtım malzemeleri enjekte edilir. Bu binanın sağlamlığını ve dayanıklılığını artırır, bina panelleri metal bölümler sayesinde taşıyıcı duvarlar
gibi davranır ve uzun ömürlü bir yapıya dönüşür.
Soğuk şekillendirilmiş galvanizli çelik ile yapılan taşıyıcı sistem ayrıca çelik hangarlar, tarım tesisleri, hayvansal üretim tesisleri (kümesler, büyükbaş
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Her şey bir hayalle başlar.
Everything starts with a dream.
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WE ARE CONFIDENT
requirements, without structural constraints in addition to the
and walls to provide a comfortable and satisfying lifestyle in

this area.
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İDDİALIYIZ!
Prefabrik yapıların, sizin ve aileniz için ilk tercihiniz olacağından
eminiz, çünkü alan gereksinimlerinizi karşılayacak, esneklik
yanında yapısal kısıtlamalar olmadan ve iç mekan bölümlerinin
ve duvarların yerlerini rahat bir şekilde ayarlamanızı
sağlayacaktır. Modern ve yenilikçi mimari cephelerin
bitirilmesinin yanı sıra tatmin edici bir yaşam tarzına da
ulaşabilirsiniz. Bu konuda kendimize güveniyoruz, İnşallah, bu
katalog aracılığıyla size bu alanda neler sunabileceğimizi
açıklıyoruz.
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GÜÇLÜ

STRONG

DEPREME DAYANIKLI
EARTHQUAKE RESISTANT

DURABILITY
a sense of safety is the most basic human need and the strength of the
building is a requirement that everyone agrees with.
REVALUE's building system uses, which uses rust-resistant

In addition to light concrete wall injection, the building gives durability,
strength and long life.
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KURŞUN GEÇİRMEZ
BULLETPROOF

ÇEVRECİ
ENVIRONMENT FRIENDLY

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
RECYCLING

DAYANIKLILIK
binanın dayanıklılığının en temel insan ihtiyacı olduğunu kabul eder.

ُ

.

Bu, REVALUE'nun özellikle fırtına ve depreme dayanacak şekilde
tasarlanan, dayanıklılığı, sağlamlığı, esnekliği için paslanmaya dayanıklı çelik
malzemelerden üretilen ve sert hava koşullarına dayanıklı özel tasarım bina
sisteminin kullandığı şeydir.
ُ

ً

.

.
ömür sağlar.
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1. The metal structure installation is fast and safe.
2. The metal sections are manufactured with the latest production technology, conforming to the
European and American code for light structures.
3. Saving the cost of concrete works for ceilings and bases.
4. No heavy equipment is needed for the construction process, and work without pollution or
noise.
Strength with light weight makes it a safe and durable building.
yapı kurulumu hızlı ve güvenlidir.
2. Metal bölümler, hafif yapılar için Avrupa ve Amerikan standartlarına uygun olarak en son
üretim teknolojisiyle üretilmektedir.
3. Tavan ve tabanlar için beton işleri maliyetleri düşüktür.
4. İnşaat işleri için ağır ekipman gerektirmez, kirlilik veya gürültü olmadan çalışır.
Hafifliği ile daha sağlam, daha güvenli ve dayanıklı bir bina yapar.
.

.
.
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HAFİF
LIGHT

TAŞINABİLİR
MOVABLE

TÜM COĞRAFYALARA UYGUN
EVERY GEOGRAPHY

Inspired by bird bone,
in lightness and durability.
Haﬁﬂik ve sağlamlık için kuş
kemiğinden ilham aldık.

LIGHT METAL STRUCTURE
the design calculations of loads and three-dimensional manufacturing
drawings through advanced programs, which feeds the machines with the

product, speed, and accuracy in the implementation of the site.
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HAFİF ÇELİK YAPILAR
Yapısal parçaların metal bölümlerinin imalatı, binanın metal yapısını imal
etmek için gerekli bilgileri makinelere gönderen gelişmiş programlarla,
yüklerin ve üç boyutlu imalat çizimlerinin tasarım hesaplamaları sonrasında
yapılacaktır. Bu işlem hatasız olarak yüksek doğrulukta yapılır.Bu sayede
sahadaki kurulum aşamasında iyi bir nihai ürün, hız ve doğruluğa ulaşmak
için en önemli aşamalar tasarım ve üretim sürecinde çözülmüş olur.
ً
.

www.revalue.com.tr

11

-20C0

55C0

25C0

ISI YALITIMI
HEAT INSULATION

YANMAZ
FIREPROOF

SES GEÇİRMEZ
SOUND INSULATED

INSULATION QUALITY
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ÇEVRECİ
ENVIRONMENT FRIENDLY

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
RECYCLING

SAĞLIKLI
HEALTHY

YALITIM KALİTESİ
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VILLAS
various applications such as villas, road malls, restaurants, entertainment centers, and many other applications.
design to obtain beautiful and wonderful architectural facades, in addition to its high resistance to earthquakes and storms.

VİLLALAR
restoranlar, eğlence merkezleri ve diğer birçok uygulama gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
maliyetli uygulama hızı yüksek, güzel ve harika mimari cepheler elde etmek için esnek tasarım olanakları
sağlar.

. .
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iEV revolves around making your life easier and

internet.

iEv turns your city into a smart city, one home at a time.
AKILLI EV ÇÖZÜMLERİ

Uygulamalarımız kullanıcı deneyimine odaklanır, Ev deneyimine odaklanır. iEV, yaşamınızı daha kolay ve
asistan olarak daha düzgün hale getirmek için çalışır. Bakım problemlerini rapor etmekten, bir pantolon ütüleme
işi rezervasyonundan, bir dadı bulmaya, etrafınızdakilerden birinin ihtiyacı olduğu sürece, bir tık ötenizde.
İhtiyacınız olan tek şey bir hizmet ve bir zaman seçmeniz, ödeme yapmanız ve hepsi hazır. İsteğin durumu
hakkında sürekli güncelleme alırsınız.Akıllı ev merkezimiz, uygulamanızdan kontrol etmeniz için pek çok şeye
erişebilmenizi sağlar. Ampuller, kapı kilitleri, alarmlar, sensörler, elektrik prizleri ve daha birçok şeye uygulama
sayesinde ulaşabilirsiniz. Hepsi internet üzerinden dünyanın her yerinden kontrol edilebilir.

iEv Şehrinizi akıllı bir şehre, aynı anda bir eve dönüştürmek.
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iEv

SINIRSIZ HAYAL GÜCÜ
IMAGINATION

MATEMATİK
MATHEMATICS

TEKNOLOJI
TECHNOLOGY
k

NEW WALL SYSTEM

S

C
Ce

Screed Concrete

Concrete Foundation
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YOUR PROJECT IS READY AS YOU
FINISH YOUR COFFEE!

KAHVENİZ BİTTİĞİNDE PROJENİZ HAZIR!
Yaşam kalitesini artıran,hayalleriniz ile gerçeği birleştiren bir anlayıi
hedefliyoruz
Kişiye özel tasarımlarda projenin çizimi için gereken süre artış
gösterebilmektedir

ًًً
ً
ً
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TASARRUFLU
ECONOMICAL

CONTAINERS & PREFABRICATED UNITS
Containers and prefabricated units are considered one of the most important alternatives to
construction projects, oil and mining sites, relief and accommodation camps, and require this
kind of construction, as the speed of implementation and construction is one of the most
important advantages.
galvanized and cold formed metal sections on the rolling lines produced by our factories, with
a production capacity of 2000 tons / month.
Production of wall panels of sandwich panel injected polyurethane material production
capacity of 4000 m2/ day.
factories with a production capacity of 1000 m2 / day.
18
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KONTEYNERLER ve PREFABRİK ÜNİTELER
çalışanların konaklama tesisleri, petrol ve madencilik sahaları, yardım ve konaklama kampları
çözüm olarak sunması uygulama ve inşaat alanında en önemli avantajlardan biridir.
Konteynerlerin ve prefabrik ünitelerin ana yapı elemanları fabrikalarımız tarafından 2000
ton / ay üretim kapasiteli galvanizli ve soğuk şekillendirilmiş metal üretim hatlarında
üretilmektedir.
Duvar panelleri ve sandviç panelleri de 4000 m2 / gün kapasiteli poliüretan malzeme üretim
hattımızda üretiyoruz.
Çimento takviyeli levha ve EPS paneller ise 1000 m2 / gün üretim kapasitesi ile
fabrikalarımızda üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerden bir tanesidir.
www.revalue com.tr
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STEEL STRUCTURES
REVALUE has an industrial base of 40,000 m2 covered wards, with more than 450 workers,
technicians and administrators, with a production capacity of 1500 tons / month.
It has workshops equipped with machines and equipment using the latest computer control
technology, gas and plasma cutting equipment, automatic welding machines, metal drilling
and cutting machines, scissors, bending and saws, as well as sanding and painting workshops,
and cranes up to 40 tons.
With the increase in economic growth and development in the industrial, agricultural and
of airports, ports, commercial, industrial, sports, dry warehouses, refrigerated, agricultural
establishments, and poultry houses, fattening cows and dairy cows because of their high load
capacity.
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ÇEVRECİ
ENVIRONMENT FRIENDLY

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
RECYCLING

SAĞLIKLI
HEALTHY

ÇELİK YAPILAR
REVALUE, 450’den fazla işçi, teknisyen ve idareci ile birlikte 1500 ton / ay üretim
kapasitesine sahip 40.000 m2 kapalı sanayi üssüne sahiptir.

450

2 40,000
.
/

En yeni bilgisayar kontrol teknolojisi, gaz ve plazma kesme ekipmanları, otomatik kaynak
makineleri, metal delme ve kesme makineleri, makas, bükme ve otomatik testerelerin yanı
sıra zımpara ve boyama atölyeleri ve 40'ton taşıma kapasiteli vinçler ve iş makineleri ile
kurulu atölyelere sahiptir.
Sanayi, tarım ve hizmet alanlarındaki ekonomik büyüme ve gelişmenin artmasıyla birlikte,
endüstrilerde ve metal konstrüksiyon projelerinde tüm alanlarda ihtiyaç artmıştır; REVALUE
havaalanları, limanlar, ticari ve endüstriyel tesisler, spor tesisleri, kuru depolar, soğuk hava
hangarlar) ile müşterilerine hizmet vermektedir.
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BRIDGES

1.

KÖPRÜLER

.1

2.

FACTORIES

2.

FABRİKALAR

.2

3.

HOSPITALS

3.

HASTAHANELER
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4.

STADIUMS

4.

STADYUMLAR
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5.

WAREHOUSES

5.

HANGARLAR

.5

6.

POULTRY FARMS

6.

TAVUK ÇİFTLİKLERİ
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GÜÇLÜ

STRONG
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DEPREME DAYANIKLI
EARTHQUAKE RESISTANT

KURŞUN GEÇİRMEZ
BULLETPROOF

ÇEVRECİ
ENVIRONMENT FRIENDLY

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
RECYCLING

REVALUE Prefabricated Structures
+90 212 969 96 44
www.revalue.com.tr
info@revalue.com.tr
ARK Residence 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. A
Blok 73 26 BAĞCILAR / İSTANBUL
Factory:Kestanelik Mah. Eski Edirne Asfaltı Sk. Güven Bronz
Metal 2131 ÇATALCA / İSTANBUL

