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SEL-AY 2000 yılında başladığı meslek hayatında çeş tl endüstr el ﬁrmalara
taşeronluk h zmetler verm şt r. 2019 yılından t baren se ş rketleşmeye g derek sel-ay
Havalandırma&İzolasyon adı altında faal yetler n sürdürmekted r.
F rmamız kurulduğu günden t baren ana faal yet alanı İzolasyon, Havalandırma,çatı&cephe
Kaplama Ve Mak ne Demontaj-bakım-montaj konusunda uzman kadroya sah p olmakla
b rl kte ;uzun yılların verd ğ meslek tecrübe, b r k m, kal teye verd ğ önem ve zoru
başarma azm sayes nde kısa sürede tanınmış ve bu lkeler nden asla vazgeçmem şt r.
F rmamızın değ şmez prens pler da ma kal te , h zmet , zamanında tesl m ve uygun ﬁyat
olmuştur.
Üret mde başarı ve sürekl l ğ n tem natı , h zmette dürüstlük ve kal ted r prens b yle
çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekted r.
Kal te pol t kası
‘Kal te’ kavramını çalışanların dengel olarak paylaştığı ortak sorumluluk olarak kabul eden
Sel-ay ,bu doğrultudak hedeﬂer n ş rket v zyonu ve müşter beklent ler le doğru orantılı olarak
şek llend r r.
Sel-ay bünyes ndek ‘kal te güvence s stem ’ mantığı,’kusursuz ürün ve h zmet üret m ne
ulaşma çabası’ üzer ne kurgulanmıştır. Kal te;ulaşılan ve korunan b r sev ye değ l, koşullara
göre en olumlu yansımalarla yen lenen ve gel şt r len b r hedeft r.
Kal teye vurgu yapan nsan/teknoloj merkezl duruşu le Sel-ay ,pazardak payını ve yen
ürün/h zmet alanı araştırmalarında sağlayacağı başarıyı zaman ç nde st krarlı b ç mde
artıracaktır.
Çevre pol t kası
Sel-ay hammadde seç m nde başlayıp ürün çıkışına dek süren her aşamada çevreye karşı
sorumluluğu olduğu b l nc yle hareket eder.Çevreye duyarlı olmak ç n sürekl gel ş m
sağlamak , ş rket yönet m ve tüm ek b ç n b r öncel kt r.
Sel-ay sürekl gel şme ve y leşme prens b n esas alarak; çevreyle uyumlu , nsan sağlığını ön
plana çıkaran ürünler ve çözümler sunar. Üret m n her aşamasında çevresel faktörler
bel rlenerek,bunlara yönel k y leşt rme çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar sürdürüleb l r
hale get r l r.
V zyonumuz
Gel şen teknoloj le mak na parkurumuzu gel şt rerek Havalandırma İzolasyon,Baca,
Çatı&cephe Kaplama sektöründe kal te standartlarında yüksek h zmet vermek.
M syonumuz
Bulunduğumuz sektörde kal tey en üst sev yeye çıkarmak.müşter odaklı düşünerek
müşter ler m z n stekler ne şlevsel çözümler sunmak. Sel-ay a les olarak da ma s z değerl
müşter ler m z n yanında olmak.
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Endüstriyel sanayi tesislerinin, konutların, alışveriş merkezlerin spor salonlarının v.b.
ih yacı olan ısı enerjisi çeşitli ısı kaynaklarından üre ldikten sonra kullanım yerlerini çeşitli
cins ve ebadtaki boru ve ekipmanları ile lmektedir. Bu boru ve ekipmanlarla oluşan ısı kayıp
ve kazançlarını önlemek enerji tasarrufu yapabilmek ancak o boru ekipmanlarının izole
edilmesi ile gerçekleşir.

Tank İzolasyon
Hammadde kaynakları,
y a k ıtl a r v e n h a ü r ü n l e r n
depolanması, hemen hemen tüm
endüstr alanlarında kr t k öneme
sah pt r. Genell kle büyük tanklar
hammaddeler, yakıtlar ve n ha
ürünler ç n kullanılır. Küçük
tanklar veya kaplar se geç c
olarak (yarı) mamüller n
depolanması ç n kullanılır.
Depolanan malzemen n
korunması ve üret m sürec n n
kararlılığı ve emn yet n n
sağlanması ç n tankın ç ndek
sıcaklığı bel rl sıcaklık sınırları
arasında tutmak son derece
öneml d r.

Tankları bel rl sıcaklık aralıklarında
tutmak ç n kullanılan başlıca yöntem
zolasyondur. Ayrıca ısı zleme (heat trac ng)
s stemler le de bu sıcaklık kontroller
desteklenmekted r.
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Sıcak izolasyon uygulamalarında yüzey genişliği, akışkan sıcaklığı ve yalı m
yapılacak boru, yüzey ve tank gibi sistemlerin kapalı alan veya dış hava
şartlarına maruz olması gibi faktörler göz önüne alınarak kullanım alanına göre
cam yönü kaya yönü seramik yönü poliüretan cellular glass kalsiyum slikat gibi
ürünlerden uygun olan seçilir.
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Endüstriyel tesislerde sıcak ve
soğuk akışkanın geç ği tüm hat ve
ekipmanlara yapılmaktadır.

Mekan k tes sat zolasyonu
ger dönüşümü en kısa olan
yalıtım uygulamasıdır. Sağladığı
enerj tasarrufu le yalıtım tutarını
b r kaç ay çer s nde ger
kazandırmaktadır.

Ka za n k ı z g ı n ya ğ b o r u l a r ı ı s ı
izolasyonu taş yönü yüzeyi saç kaplama
enerji tüke mi yoğun; petrokimya,
çimento, demir çelik vb. sektörlerde
bulunan endüstriyel tesislerde izolasyon
özellikle buhar hatları kızgın yağ hatları,
sıcak su hatları, kazan baca evaprototör
ejanjör tank vb. boru hatlarına ve
ekipmanlara taş yönü vb. izolasyon
yapılmaktadır.
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Dış yüzey, ısı oluşumunu sınırlandıran ve alev yayılımını yavaşlatan güçlü bir
karbonlu tabaka oluşturur. Kullandığımız tesisat yalı m malzemelerinin ve sistemlerin
mükemmel yangın ve duman performans özellikleri vardır.
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Boru İzolasyon

Mekan k tes sat yalıtımım le enerj kayıp veya kazançları dışında,
hattı oluşturan boruların yoğuşma sebeb le korozyona uğraması
önlenm ş olur. Enerj ver ml l ğ ç n ısıtma-soğutma tes satlarına mutlaka
ısı yalıtımı yapılmalıdır.
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SICAK İZOLASYON
60° C den yüksek olan ortamların çeş tl yöntemler kullanılarak zole
ed lmes n tanımlamaktadır.
Sıcak zolasyon uygulamalarında yüzey gen şl ğ , akışkan sıcaklığı ve yalıtım
yapılacak boru, yüzey ve tank g b s stemler n kapalı alan veya dış hava
şartlarına maruz olması g b faktörler göz önüne alınarak kullanım alanına göre
cam yünü, kayayünü, seram k yünü, Pol üretan, Cellular Glass, kals yum s l kat
g b ürünlerden uygun olan seç l r.Boru, tank ve ek pman g b yüzeyler n yalıtım
yapılmış dış yüzeyler alüm nyum, paslanmaz, galvan z, aluz nc, pvc g b
kaplamalar le kaplanarak s steme mukavemet ve buhar d renc kazandırılır.
Sıcak zolasyon uygulaması, term k santral zolasyonu, doğalgaz dönüşüm
santral zolasyonu, ç mento üret m tes s yalıtımı, Cam üret m tes sler , K myasal
üret m tes sler , gıda üret m tes sler , soğutma kuleler , ısıtma-kurutma fırınları,
sıcak yağ tes satları, buhar kazan ve tes satları, duvar, zem n ve çatı yüzeyler ve
özel ısı yalıtımı gereken durumlar ç n deal b r s stemd r.
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Çatı ve Dış Cephe

Ça lar kar, yağmur ve r na gibi doğa şartlarına karşı ak f bir koruma sağlama
amacı ile yapılarda kullanılan, ayrıca coğraﬁ şart ve yapı mimarisiyle este k uyumu
yakalamak için çeşitlilik gösteren ça kaplama malzemeleri kaplama örtüleridir.
Ça lar, taşıyıcı sistemlerine, izolasyon yalı m, eğimlerine ve kaplama, malzemesine
göre çeşitlilik göstermektedir. Ça kaplama malzemeleri ısı, su ve ses izolasyonunu
sağlamalı, ekonomik, este k ve kaliteli olmalı, aynı zamanda yapıyı dış atmosfer
şartlarından güvenli bir şekilde koruma görevlerini yerine ge rebilmelidir. Ça
panellerinde en çok tercih edilença kaplama malzemeleri iç ve dış metal levha ile
yalı m çekirdeğinden oluşan sandviç panellerdir. Sandviç paneller, ülkemizde son
zamanlarda şan ye yapıları, sosyal ve sanayi yapıları, fabrikalar ve depolar vb. gibi
birçok yapının ça , cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi
olarak kullanılmaktadır.
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Sandv ç paneller hızlı üret m ve montaj olanağı, yüksek taşıma kapas tes ve
haﬁf konstrüks yona ek olarak yüksek yalıtım özell kler le m mar terc hlerde ön
plana çıkmaktadır.Cephe paneller ve çatı kaplama şler endüstr sektörünün
ht yaçlarını karşılayan, yaşamı kolaylaştırıp daha konforlu hale get ren
yapılarda, yalıtım yapısına bağlı olarak ısı, su, ve ses zolasyonu, ve yangın
güvenl ğ n sağlamaktadır.
Ekonom k, estet k ve kal tel olması, aynı zamanda yapıyı dış atmosfer
şartlarından koruyarak güvenl b r şek lde yer ne get r r.
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Soğutma Kule İzolasyonu

Boru ve F ltre İzolasyonu

İnce Boru İzolasyonları
www.selay zolasyon.com.tr

TAŞERON&REFERANSLAR

TAŞERON YAPILAN FİRMALAR
GEM MAKİNA İZOFER YILMAZ MAKİNA
ECRİN METAL
İZKAP
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İzolasyon / Boru İzolasyonu / Kaplama / Montaj / Sandviç Panel
Soğuk İzolasyon / Havalandırma / Montalama
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İhsaniye Mah. Hastane Sk. No:3/B Bandırma / BALIKESİR
Tel: 0(266) 713 29 44 mail:info@selayizolasyon.com.tr

www.selay zolasyon.com.tr

