
G H S  P E R M A N E N T  H O M E

İnsanları yuva sahibi 
yapıyoruz.
Hızlı. Güvenli. Kolay.



GHS PERMANENT HOME

İnsanların hayat 
kalitesini artırıyoruz. 
Hızlı. Güvenli. Kolay.

GHS Permanent Homes kalıcı ve sürdürülebilirlik odaklı konut çözümleri sunar. Konut sistemi içi  
betonla doldurulan yüksek kaliteli bir plastik kalıptan oluşur. Temel niteliği çok çabuk inşası ve  
uzun ömürlü olmasıdır. Aynı zamanda güvenlikle ilgili tüm gereksinimleri karşılamaktadır. Sadece  
özel kullanıma uygun olmakla kalmayıp niteliklerinden dolayı aynı zamanda özellikle anaokulları,  
okullar, ofis binaları, hastaneler ve kamusal sağlık tesisleri gibi kamu kurumlarının inşasında da  
kendini kanıtlamıştır. 
Bu sistem çözümleri mevcut ekonomik, coğrafi ve sosyal gereksinimler dikkate alınarak en iyi  
düzeye getirilir ve uygulamaya konulur. Bu aşamada yerel düzeyde mevcut olan kaynakların  
verimli ve sürdürülebilir kullanımı temel hedeflerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. 

GHS PERMANENT HOME
PERU'DA YERLEŞIM ALANI



Bir GHS Permanent Home 
şu şekilde oluşur.

— TEMEL

Zemin hazırlanır ve tesviye edilir. 
Betonarme demiri getirilir. 
Sıhhi tesisat boruları döşenir, 
ardından bir beton temel atılır.

— ÇATI, PENCERELER, KAPILAR

Ahşap veya metalden yapılmış çatı oturtulur ve GHS 
çatı panelleri veya yerel düzeyde mevcut olan malze-
meyle, örn. kiremitle kaplanır. Yerel ve kültürel düzeyde 
geleneksel bir çatı her zaman kolaylıkla uyarlanabilir. 
En sonunda kapı ve pencereler hazır olan çerçevelerine 
takılır.

— DUVARLAR

PVC duvar profilleri dikilerek evin temeliyle birleştirilir. Üretim 
tesisinden gelen prefabrik modüller sayesinde yapı çok kısa 
sürede gerçekleştirilebilir. Bunun için herhangi bir yük kaldır-
ma makinesine gerek yoktur. Sonra duvar profilleri betonla 
doldurulur - bir beton pompası veya kovayla, elden. Böylece 
bir masif ev meydana gelir.

— IÇ MIMARI

İç mimari bireysel gereksinimlere göre gerçekleşir. Sıhhi 
tesisat yerleştirilir, fayanslar ve yer kaplamaları döşenir. PVC 
kaplama isteğe bağlı olarak işlenmemiş bırakılabilir, ancak 
boyanması veya sıvanması da mümkündür. Son olarak ay-
dınlatma ve aygıtların elektrik bağlantıları takılır ve mobilya 
yerleştirilir - artık ev her şeyiyle oturulmaya hazırdır. 



Sistemimizin
avantajları.

  HIZLI KURULUM VE BIREYSEL UYARLAMA
  GHS piyasadaki en yenilikçi plastik-beton-duvar sistemlerinden birini 

geliştirmiştir. Yenilikçi fiş ve priz bağlantıları ve iyi düşünülmüş bir  
modüler yapı sistemi evlerin kolay ve hızlı bir montajını sağlar. Bu bir 
müstakil evin inşasının bir hafta içerisinde tamamen bitirilmesini sağlar.

  BAKIM GEREKTIRMEZ, UZUN ÖMÜRLÜ, SAĞLAM
  Plastik-beton duvarlar evin hem iç hem de dış cephesini oluşturur.  

Yüzeyler pürüzsüz ve temizlenmesi kolay olup boyama ve sıvama  
gerektirmez. Bu nedenle beton çekirdek neme karşı kalıcı olarak  
korumalıdır. Bu çekici bir görünüm, yüksek bir hijyen standardı ve  
dolayısıyla onlarca yıl dayanıklılık sağlar.

  DEPREME, KASIRGAYA, KURŞUNA VE YANGINA DAYANIKLI
  Beton temel ve betonarme duvarların esnek plastik yüzey ve döküm 

çatı sabitlemeleriyle birleşimi en yüksek dayanıklılığı sağlar.  
GHS Permanent Home kasırga kuvvetindeki rüzgarlara ve hatta şiddetli 
depremlere dayanır. %70'i yanmayan betondan oluşur. PVC kalıp, ahşap 
veya diğer yapı malzemelerinin aksine kendinden sönümlüdür ve bir 
yangın anında alev almayıp erir.

Güvenebilece-
ğiniz malzeme.

Duvar kalınlığı 80 mm

Pencere çerçeveleri

Duvarlar beton harç  
dökülerek oluşturulur

PVC - SOSYAL KONUTUN GELECEĞI.
GHS Permanent Home için sadece yumuşatıcısız sert PVC kullanılır.  
Stabilizatörler PVC'nin ısıya dayanıklılığını sağlayıp ürünü ısı, UV  
ışınları ve kıyı bölgelerinde tuzlu su veya tuzlu havadan kaynaklanan  
değişimlerden korurlar.



BIZI TEŞVIK EDEN
Sosyal konut ve altyapı inşaatında yeni yollarda ilerlemek. 
Geliştirmeyle başlayıp etkin uygulamaya varıncaya kadar.

NEYIN TEMINATIYIZ
İnsanları yuva sahibi yapıyor ve böylece güvenlik,  
artı değer ve sürdürülebilirlik temin ediyoruz.

NEYE INANIYORUZ
Sınırlar aşan ortak başarı - dünyamızı daha iyi bir 
yer yapmak için katkıda bulunuyoruz.

Ne zaman sosyal uyumluluk yenilikçi 
teknolojiyle ve mükemmel getirilerle 
birleşirse, o zaman bizim için projeler 
akıllıca ve gelecek vaat edicidir.

  ALEXANDER KHINAST, 

MANAGING DIRECTOR  

HARALD RATH,  

MANAGING PARTNER



www.ghs-housing.com

GHS Global Housing Solutions bir ana müteahhit olup kalıcı 
modüler yapı sistemleri alanında küresel pazar liderleri 
arasında yer alır. Etkin planlama, kapsamlı destek ve güvenilir 
hizmet temel önceliklerimizdir.

AVUSTURYA / MERKEZ

GHS GmbH 
Global Housing Solutions
Voitsdorferstraße 8
4551 Ried/Traunkreis, Austria

Tel +43 (0) 7588/200 88-0
Faks +43 (0) 7588/200 88-1
office@ghs-housing.com

ULUSLARARASI

GHS Brasil Ltda.
Rua Ministro Calógeras, 1381
Quarto 02, Anita Garibaldi, Joinville
Santa Catarina, CEP 89202-005, Brasil
office-bra@ghs-housing.com

GHS Mexico
Paseos del Bosque 201 CS 16
Col. Paseos del Bosque
C.P. 53297, Naucalpan  
Estado de Mexico, Mexico
office-mex@ghs-housing.com 

GHS – South Africa (PTY)LTD
300 Acacia Road, Darrenwood
Randburg 2194, South Africa
office-zaf@ghs-housing.com
 


