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ÜRÜN TANITIMI

PETKİM’DE İSKELELER LAYHER’DEN, İSKELE HİZMETİ 
BERK İSKELE’DEN

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 
50 yılı aşan deneyimi ve tecrü-
besiyle petrokimyasal ürün yel-

pazesiyle sanayimizin vazgeçilmez bir 
hammadde üreticisi durumundadır. 21 
tesisi ile kesintisiz üretim yapan, Ali-
ağa Yarım Adası’nda dev bir kompleks 
olan Petkim, yıllık 3,6 milyon ton üre-
tim kapasitesiyle başta inşaat, tarım, 
otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, 
tekstil sektörleri olmak üzere birçok 
sektöre hammadde sağlamakta ve 
sayısız alt sanayiye hayat vermektedir.

Berk İskele, dünyanın en büyük 
modüler sistem iskele üreticisi olan Lay-
her’in sahada karşılaşılan zorlu koşullar 
için ürettiği Layher Allround® (Flanşlı) 
Sistem malzemeleri ile kolaylıkla bu 
projeyi çözüme kavuşturmuştur. Layher 
ürün yelpazesinin genişliği, farklı teknik 
sorunlara çözüm sunabilme yeteneği, 
profesyonel projelendirme ve paydaş-
larına verdiği eğitim desteği ile enerji 
sektörüne çözüm sunan iskele firmaları 

arasında en önlerde yer almaktadır.
Enerji sektöründe, değirmen bakım/

onarım ve yalıtım/izolasyon, boru hattı 
bakım/ onarım ve yalıtım/izolasyon, 
kazan bakım, baca gazı arıtma, sepa-
ratör ve refraktör bölümleri, soğutma 
altı ve baca çıkış bölümleri, dış bölümler 
izolasyon uygulamaları özellikle iskele 
çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Layher ürünlerinin modern ve esnek 
çözümleri ile Petkim projesi gibi yapım 
aşamasında olan veya hali hazırda 
kurulu güç olarak hizmet veren başka 
enerji santrallerinin büyük bir kısmında 
da kullanıldığı görülmektedir.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’ne 
yönelik alzeme satışı ve Berk İskele ara-
cılığı ile verilen uygulamalı, yani kurum 
söküm hizmetininde sunulduğu total 
hizmet yaklaşımı ile sahada başarılı 
çözümler üretmektedir.

Petkim projesinde güvenli ve hızlı 
kurulum sağlayan bağlantı elemanla-
rından biri olan (kelepçeler) dövme 

çelik, DIN EN 74-1 sertifikasına sahiptir. 
Sahada birçok enstrümanın bir arada 
bulunması ve kompleks bir yapıya sahip 
olması geniş ürün yelpazesini, nitelikli 
çalışma iskelesini ve geniş aksesuar 
ihtiyacını beraberinde getirmektedir. 
Layher üstün sistem teknolojisi ile her 
türlü donanıma ve yapıya çok kolay 
uyum sağlar.

Sistemin tüm parçaları korozyona 
karşı 60-80 μm sıcak daldırma galva-
niz ile korunmaktadır!!! Layher İskele 
ürünleri tüm komponentleriyle «Türk 
Standartları Enstitüsü» tarafından 
kabul edilmiş, «EN 12810 ve EN 12811» 
iskele regulasyonlarına uygunluğu DIBt 
(Alman Yapı İşleri Enstitüsü) tarafından 
kontrol edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

DIBt sertifikaları her 5 yılda bir yeni-
lenmekte ve sertifikasyon süresince 
düzenli aralıklarla ürünlerin sertifikas-
yona uygunluğu kontrol edilmektedir. 
Sürekli aynı kalite ve toleransta üretim 
yapılması garanti altına alınmaktadır. n


