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SU BASMAN İŞLEMİ 

Kazıdan çıkan malzeme şantiye sahası dışında başka bir alana 

taşınabilir. Arazi düzlenmesi ve kazı işlemlerinin tamamlanması Stoneplus 

mühendisleri tarafından yürütülür, maliyet müşterimize yansıtılır. 

 

Yapı mütemadi temelleri ve bağ kirişleri için, öncelikle  yatay  pozuna 

uygun beton atılacak, ardından dikey proje  pozuna uygun temel kalıpları 

imal edilecektir. Kalıp İşleri tamamlandıktan sonra uygun donatılar, ilgili 

projeye uygun hazırlanacak, kolon ve çevre perdesinin filizleri de 

yerleştirildikten sonra  beton dökümü gerçekleştirilecektir. Aynı pozlara 

uygun olarak temel betonarme imalatları tamamlanarak, kalıp imalatları 

söküldükten sonra dolgu diğer işleme geçilecektir. 

 

Kalıp ve demir işleri tamamlanıp beton dökümüne geçilmeden önce demir 

örme işlemi şablon yardımıyla yerleştirilecektir. Demir kalitesi 1. sınıf 

kalitede uygulanacaktır. 

 

Proje ve saha pozlarına uygun olarak, temeller için kazılan alanlar ve 

temel alanına dolgu yapılacak ve kaplama betonu için uygun kot tesis 

edilecektir. 
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     PROJE: 3 BOYUT + TASARIM  
 
• İnşa edilecek projemizin mimari dokümanları 

Stoneplus Mimarları tarafından hazırlanacak ve 
tüm imalat ve montaj belirlenen projeye göre 
yapılacaktır.  Projemizin statik ve mimari 
hesaplamaları tarafımızdan yapılarak statik 
hesabına uygun olarak kolonlarda hesaplama 
yapılacaktır. Ek Ücrete tabidir.  

    BETON ZEMİN: C25 
 
• Su basman işlemi Stoneplus’a aittir. 
• İnşaat ile ilgili blokaj (temel betonu 10 mm hasır 

demirli) C25 dozlu beton uygulaması yapılacaktır. 

• Kalıp ve demir işleri tamamlanıp beton dökümüne 

geçilmeden önce, çelik ankrajlar projesine uygun 

olarak, şablon yardımıyla yerleştirilecektir. 

Ankrajların proje ölçülerinde ve malzeme 

kalitesinde olduğu belgelendirilecektir. 

 

 

 
 

    HARFİYAT: MÜHENDİSLİK 
 
• İnşaat ve ilgili hazırlanan projeye uygun olarak 

arazide kazı, düzeltme ve hafriyat işlemleri 
tarafınızdan hazırlanarak ekibimize teslim 
edilecektir. Harfiyat taşınması ve gerekli alana 
dolgu maliyeti müşterimize aittir. Stoneplus 
Mühendisleri süreci yönetmekle yükümlüdür. 
Kazıdan çıkan malzeme şantiye sahası dışında 

başka bir alana taşınabilir. Arazi düzlenmesi ve 

kazı işlemlerinin tamamlanması Stoneplus 

mühendisleri tarafından yürütülür, maliyet 

müşterimize yansıtılır. 
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  YAPI DUVARLARI: YIĞMA TAŞ 
 

• Yapı duvarları 20 cm dış duvar, 20 cm iç duvar 

olmak üzere (tesisat ve yalıtım boşluğu ) 40 cm 

yığma taş olarak tasarlanacaktır. Doğal taş 

temizlik ve traşlaması, Filliboya disboksan özel 

cila solisyonu kullanılacaktır. 

Dış Duvarlar’da merkezi kilit taşı uygulanacaktır. 

Derz işlemleri için kullanılacak kalekim, derz 

boyası ve cila işlemleri maliyetleri Stoneplus’a 

aittir.   

   ÇATI VE ÖRTÜSÜ: TOPRAK KİREMİT 
 
• Yüksek Kalite toprak kiremit veya metal kiremit müşteri 

tarafından belirlenir.İşlem Stoneplus’a aittir. 

     Eksiz Oluk Sitemi tarafımızca yapılır   

     Çatı Kaplaması İstenir ise opsiyonel olarak  Kiremit 

     Metal Kremit veya Metal Kenet Çatı uygulaması     

yapılır 
• Çatı kargasında ahşap kiriş üzeri mertek, lambri + 5 cm 

taş yünü + nem bariyeri ve toprak kiremit 
uygulanacaktır.  

Stoneplus İnşaat Yapı Ahşap Ürünleri Bilişim Temizlik San. Ve Tic. Ltd. ŞTİ. 

    ZEMİN DÖŞEME: PARKE 
• Parke ve döşeme uygulaması Stoneplus’a aittir. 

Kalınlık 8,1 

• En 192,5 mm 

Boy: 1200 mm 

Sınıf: AC 4 

4 Tarafı Derz uygulaması ile birlikte a sınıf kalite 

uygulanacaktır. 

Süpürgelikler iç kapılarda kullanılan malzeme ile 

uyumlu olacaktır. 

• Islak hacim ve balkonlarda, şap altında su yalıtımı 

yapılacaktır. 
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  OLUK SİSTEMLERİ : PASLANMAZ  
 

• Oluk sistemlerinde paslanmaz çelik uygulaması 
yapılacaktır. Ürün Kalınlığı 0,50 mm olarak Doğal 
kızıl bakır, patinalı gri çinko vb. renk ve desen 
mimarımız veya müşterimiz tarafından 
belirlenebilir.  
Oluk sistemleri garanti süresi 24 aydır 

VERANDA: Seramik veya Deck 
 
Vakumlu emprenyeli 1,8x1,5 cm özel çekim deck  

uygulanacaktır.  

Veranda uygulaması hemel marka koruyucu madde ile 

bakım uygulaması yapılarak tasarlanacaktır. 

 

Korkulukların tip ve şekili müşteri tarafından belirlenir. 

Proje inşa esnasında veranda boyutu veya ölçekleri 

değiştirilebilir. 
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Stoneplus İnşaat Yapı Ahşap Ürünleri Bilişim Temizlik San. Ve Tic. Ltd. ŞTİ. 

İÇ PANEL DUVARLAR: YIĞMA TAŞ 
 

Ara duvarlarda kullanılacak yapı elemanı 15 cm yığma 

taşın işlenmiş, derzlenmiş  şekilde teslim edilecektir. 

Yapı elemanlarının rengi ve desen uygulamasına göre 

derz işleminin rengi müşterimizin isteği doğrultusunda 

belirlenecektir.  

 

Ara duvarlarımızda kullanılacak taşın rengi ve deseni 

farklılık gösterebilir. İş Sahibi tüm bu süreçte söz 

hakkına sahiptir. Ara duvarlarımızın yüksekliği 2,80 cm 

olarak tasarlanacaktır.  
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ELEKTRİK TESİSATI UYGULAMASI:SİEMENS 
 

Elektrik tesisatı projelendirme ve uygulanması 

Stoneplus’a aittir. İç Tesisat, koruma tesisatı, Kısa 

devre hesapları, bağlantı ve tespit elemanları, Elektrik 

iç tesisat yönetmeliğine uygun topraklama 

uygulanarak tasarlanır.  

 

Elektrik tesisatı 3×2,5 NYM ve 2×1,5 NYM kablolarla 

birlikte “Siemens” marka sıva altı anahtar ve priz 

kullanılarak sigorta panosu bağlanmaktadır. 

 Elektrik tesisatı garanti süresi 2 yıldır. 

 

ISLAK ZEMİNLER: 10.000 tl Bütçe 
 
Islak zeminler tabandan tavana kadar “bütçe” 

dahilinde seramik ve vitrifiye ürünü uygulanacaktır. Ve 

tüm aksesuarları kullanıma hazır montajları yapılmış 

olarak teslim edilmektedir. ( Beğenilen tasarımda 

alınan 90×90 oval 4 cm cam duşakabin, klozet ve 

rezervuar, 65 cm’lik Hilton lavabo) 

 

Mutfak dolapları mdf modern kapsam, mermerit 

tezgahı , 30×60 fayans ve sıcak- soğuk mix bataryaları 

ile birlikte montajı yapılmış bir şekilde kullanımınıza 

sunulacaktır. (10.000 TL) seramikler dahil olarak 

fiyatlandırılmaktadır. 

 

 

KAPILAR VE PENCERELER 
 
Girişler de  çelik kapı, odalarda Amerikan panel kapı, 

kullanılacaktır. 

   
Pencereler 2 yana sürgülü ısı yalıtımlı alüminyum 

doğrama olarak tasarlanacaktır. Ahşap görünümlü 

veya opsiyonel renk tercihinde  alüminyum doğrama 

(ısı yalıtımlı) uygulanacaktır. kapılar ve pencereler 2 

yıl garantilidir.  

 

. 
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SU TESİSATI: FIRATPEN 
 
Mobil sistem boruların bir merkezden kullanma suyu 

musluklarına zeminde gizli olarak koruyucu kılıf içinde 

asıl boru hattının çekilme işlemi uygulanacaktır. 

Tesisat sistemlerinde akışkan taşıyıcısı (soğuk, sıcak 

ve kaynar su, buhar) olarak kullanılan ve çelik 

malzemeden yapılmış galvanizli borular kullanılır. 

PE-Xb boru, koruyucu spiral boru içinden geçirilerek 

herhangi bir arıza anında fayans ve seramikler zarar 

görmeden değiştirilebilir nitelikte tamamlanacaktır. 

yönünde su boşaltılması sağlamak amacıyla 

yatay borulara % 1 eğim verilecektir .   
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EMPRENYE ŞARTNAMESİ 

1-VAKUM SÜRESİ VE İLK VAKUM :İlk vakum 60 dk. veya daha fazla bir süre  

İçerisinde 63.5 cm cıva sütununa yükselmelidir. 

Eğer vakum 63.5 cm’ ye 60 dk. ‘dan daha kısa 

sürede yükselirse vakum 60 dk. 

tamamlanıncaya kadar devam ettirilmelidir. 

2- KAZANIN ERİYİKLE DOLDURULMASI  :Basınç kazanı tamamen emprenye çözeltisi ile 

doldurulmalıdır. Doldurma tamamlanınca 

vakum kesilmeli ve basınç başlamalıdır. 

3- BASINÇ UYGULAMA :Ahşapların emprenye çözeltisini absorbe 

etmesi için en az 10.5 kg/cm2 olmalıdır. 

4- SON VAKUM UYGULANIŞI  :Madde 1 ve madde 2’ deki şartlar sağlandıktan 

5dk. sonra vakum başlamalıdır. Ve 15 dakika 

uygulanmalıdır. 

5- EMPRENYE KARIŞIM ORANI   :Emprenye karışım oranı %3.5 olmalıdır.           

( 350 lt/m3 = 10.5 kurutuz kg/m3 ) 

6- EMPRENYE KARIŞIM SICAKLIĞI : 30 C’ yi geçmemelidir. 

7- DÜFUZ ORANI TAYİNİ   :Diri odun kısmının % 75’ ine emprenye 

maddesi veya 20 mm derinliğe kurutuz nüfuz 

etmelidir. 

8- RUTUBET ORANI  : Ahşap malzeme emprenye işlemi görmeden 

önce rutubeti en çok % 25 olmalıdır. 

  

  

Stoneplus İnşaat Yapı Ahşap Ürünleri Bilişim Temizlik San. Ve Tic. Ltd. ŞTİ. 
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GARANTİ SÜRECİ 

• Garanti süreci evin bakımlarının yapılarak teslim edilme sürecinden itibaren 2 yıldır. 

 

• Garanti süresi boyunca garanti hizmetinden faydalanmak için ev yapım aşamasında imzalanan 

sözleşme üzerinde satış tarihi ve Stoneplus onaylı garanti belgesi veya fatura ibrazı 

gerekmektedir. 

 

• Projenizin tüm alanları ve kullanılan malzemelerin tümü olmak üzere tamamı Firmamızın garanti 

kapsamındadır. 

 

     Projenin garanti süresi içerisinde beklenmedik bir durumu halinde ekibimizin planlanmasının 

yapılması ve    proje incelemesi sonrasında (maximum 30 gün) projenin tamir süresi bu kapsamda en 

fazla 40 iş günüdür.  

 

Bu süre, malzemeye ilişkin kesim ve üretimlerinin tamamlanması ve malzemenin sevkiyatı Stoneplus 

markasına aittir.  Projenin hatalı alanlarının düzeltilmesi durumunda yeme içme konaklama ve 

barınma gibi genel ihtiyaçların tümü Stoneplus markasına aittir.  

 

• Projenin garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı, 

çürümesi veya hava alası halinde halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka 

herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

 

• Sözleşme Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 

Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir. 

 

• Projemiz Kurtlanma, böceklenme ve mavi yeşil küflenmeye karşı 50 yıl garantilidir. 

 

• Dış Cephe boyası 3 yıl İç cephe boyası 5 yıl garantilidir. 

 

. 
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BELİRTİLEN PROJE FİYAT TEKLİFİ 

Sıra No Ürün Açıklaması 
Özel 
Proje 

Birim Birim Fiyat Tutar 

1 

Zemin Kat 40 cm Yığma Taş  1 ad 1 Adet 210,000,00 

Barbekü Uygulaması 1 ad 1 Adet 0 

4 EMPRENYE UYGULAMASI (Dış Yüzey) 1 ad 0 0 

5 
Vitrifiye Ürünleri Dahil (Bütçe) 1 ad 0 0 

6 
ELEKTRİK+SU TESİSATI  DAHİL 1 tk 0 0 

7 MUTFAK DOLAPLARI DAHİL 1 ad 0 0 

8 

BANYO+WC MALZEME VE YAPIMI DAHİL 1 tk 0 0 

Taş Cila Bakımı 2 Katman + Derz Uygulaması 1 Tk 0 0 

  

G.TOPLAM 130,000,00  TL 

Genel Şartlar  
1. Bu şartname kapsamındaki tüm işler TS 647 (Ahşap yapıların hesap ve yapım kuralları) ile 
belirtilen teknik şartnameler kapsamında yapılacaktır. 
2. Kullanılacak tüm malzemeler TSE ve ISO belgeli olacaktır.  
3. Kullanılacak tüm ahşap ürünler 1 sınıf emprenye uygulanmış çam  kereste olacaktır. 
  
Not: Fiyat tekliflerimiz verildiği tarihten itibaren 30 gün geçerlidir.Fiyatlarımız KDV Hariç 
Düzenlenmiştir.  
  
Değişen gereksinimlerinizi değerlendirmenize yardımcı olmaktan ve yeni hedeflerinize 
ulaşmanıza destek olacak hizmetlerimizi size sunmaktan mutluluk duyacağız.  Stoneplus’ı 
tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.  
  
                                                                                                Birlikte çalışmak dileğiyle… 
                                                                                           Stoneplus İnşaat Yapı Ahşap Ürünleri  
                                                                               Bilişim Temizlik San. Ve Tic. Ltd. ŞTİ. 

Stoneplus İnşaat Yapı Ahşap Ürünleri Bilişim Temizlik San. Ve Tic. Ltd. ŞTİ. 
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ÖDEME SEÇENEKLERİ 
Proje ve Sözleşme Aşamasında: 25,000 TL Akit Bedeli 

Su basman kalıpları işlemi başladığında: %40 

Taş sevkiyatı ve işe başlandığı gün: %40  

 

Stoneplus İnşaat Yapı Ahşap Ürünleri Bilişim Temizlik San. Ve Tic. Ltd. ŞTİ. 

TESLİMAT SÜREÇLERİ 

Arazi Teslimi Sonrası Su Basman İşlemi: Takribi 7 Gün İçinde 

Ekip Mobilizasyon Süreci: 15 Gün 

Proje Teslim Süreci: 2,5 Ay 

GARANTİ SÜREÇLERİ 

Montaj İmalat Hatası: 2 Yıl Garanti 

Veranda Montaj ve İmalat Hatası: 2 Yıl Garanti 

Dış Cephe Cilası : 3 Yıl Garanti 

İç Cephe Boyası: 5 Yıl Garanti 

Taş Bakım Cilası: 5 Yıl Garanti 


