
 

* Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip  

Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. 
*Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek  müdürlüğümüze danışınız. Aksi 

takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.Gerektiğinde ürünlerin sağlık-

güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz. 
 

 

ISI YALITIM ÜRÜN GRUBU 
 

Fawori Profiller 
 

 
FAWORİ FİLELİ KÖŞE PROFİLİ (PVC)  2.5 m 
 

Yüksek alkali dayanımlı fileli köşe profilidir. Bina köşeleri, pencere,  

kapı kenarlarının olası mekanik hasarlara karşı korunması ve  
sıva katında düzgünlük sağlama amacıyla kullanılan profillerdir.  
 
Ambalaj: 50 adet - 125 m 
 
RAYİÇ NO:10.330.2404 
POZ NO     :15.360.1002 
 
FAWORİ KÖŞE PROFİLİ (ALÜMİNYUM)  2.5 m 
 

2,5 m uzunluğunda paslanmaz alüminyum profillerdir. Bina köşeleri, pencere, kapı kenarlarının olası 

mekanik hasarlara karşı korunması ve sıva katında düzgünlük sağlama amacıyla kullanılan profillerdir.  

 
Ambalaj: 50 adet - 125 m 
 
RAYİÇ NO:10.330.2401 
POZ NO    :15.280.1002  
 
 
FAWORİ FİLELİ FUGA PROFİLİ (PVC)  3 m 
 
3 m uzunluğunda PVC’den imal edilmiş fuga profillerdir. Isı yalıtım levhaları üzerinde  
açılmış olan fuga bölümlerinin geçişlerinde kullanılır. Profil üzerine yapıştırılmış donatı filesi ile işçilik 
ve zamandan tasarruf edilmesini sağlar, işçilik hatalarını önler. 1,6 cm derinlik ile 3 cm ve 5 cm 
olmak üzere iki farklı modeli mevcuttur. 
 
Ambalaj: 10 adet – 30 m 
 
FAWORİ FUGA PROFİLİ (PVC)  3 m 
 
3 m uzunluğunda PVC’den imal edilmiş fuga profillerdir. Isı yalıtım levhaları üzerinde  
açılmış olan fuga bölümlerinin geçişlerinde kullanılır. işçilik hatalarını önler.  
1,6 cm derinlik ile 3 cm ve 5 cm olmak üzere iki farklı modeli mevcuttur.  
 
Ambalaj:   3 cm’lik : 40 adet – 120 m 
 5 cm’lik : 30 adet –  90  m 

 
FAWORİ DENİZLİK UZATMA PROFİLİ (PVC) 3 m 
 
Isı yalıtım uygulamalarında mevcut pencere denizliklerinin yeterli olmadığı  
yerlerde bu kısımları uzatarak yalıtım detaylarının uygulanabilmesine  
imkan veren profillerdir. Damlalıklı, UV dayanımlı ve antistatik (toz tuzmaz) özelliktedir.  
3 m boyda, 5cm ve 8cm genişlikte olmak üzere 2 ayrı ebadı mevcuttur.  
 
Ambalaj:   5 cm’lik : 25 adet – 75 m 
 8 cm’lik : 20 adet  – 60 m 

 
RAYİÇ  NO: 10.330.2417  
 
 


