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Beyaz Alçıpan Plaka Fiyatı : 8,50 TL (1 Plaka Alçıpan 3m2 alan Yapar)
Yeşil Alçıpan Plaka Fiyatı : 12,50 TL (1 Plaka Alçıpan 3m2 alan Yapar))
Duvar C 75 Lik
: 5,50 TL
Duvar U 75 Lik
: 6,00 TL

Alçıpan Nedir?

Alçıpan. Duvar veya asma tavan yapımında kullanılmak üzere alçıdan imal edilmiş iki tarafı
kağıt kaplı olan levha, genel adıyla kartonlu alçı levha.
Hafif, yangına dayanıklı, ses yalıtkanlığı iyi bir malzeme olan alçıpan, istenilen biçimi alabilirliği,
kolay ve çabuk uygulanabilirliği gibi nedenler ile inşaat ve dekorasyon işlerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır.

Knauf Alçı Alçıpan Grubu
AMF markası ile yüksek kaliteli taşyünü tavan elemanları
Knauf – USG Aquapanel markası ile perlitli çimento bazlı dış cephe plakası
PFT markası ile alçı sıva makineleri
Marmorit markası ile kireç ve çimento bazlı hazır sıvadan oluşan ürünleri,
Knauf Insulation markası ile yüksek standartlarda polistren ve mineral yün yalıtım ürünleri,
Knauf Bauprodukte markası ile profesyonel ve kendin yap sektörü için yapı kimyasalları,
Knauf ve Richter System markası ile metal profil ve aksesuarlarını üretmektedir.
22.000’den fazla çalışanı ile Knauf, günümüzde eşine çok az rastlanan kurumsallık kültürüne iyi
bir örnek teşkil etmektedir.
Türkiye’nin ilk kartonlu alçı plaka fabrikası olarak 1989 yılında Bilkent Ankara Fabrikada
üretime başlanmıştır. 1997 yılının ikinci yarısında dünya devi Knauf ile birleşerek “Tepe Knauf”
adını almıştır. 2000 yılında Türkiye’deki ikinci kartonlu alçı plaka fabrikasını İzmit’te hizmete
sokan Knauf, üçüncü fabrikasını yine İzmit’te kurmuştur. Avrupa’nın en büyük tesislerinden
birisi olan Knauf’un 4. Fabrikası Ahiboz Ankara’da 2009 yılında üretime başlamıştır.
Knauf Grubunun tüm dünyada ürettiği yıllık 1.2 milyar m² kartonlu alçı plaka'nın 50 milyon m²’
si Türkiye’de Ankara ve İzmit Fabrikalarında üretilmektedir.
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İthal Akustik Alçıpanlar DIN 18180’e göre üretilmektedir. Değişken delik oranlarına, ebatlarına
ve arkasında bulunan akustik astara bağlı olarak Alçıpanların ses emme değerleri yüksektir.
(l=0,51 ile 0,81 arası) İç mekan tasarımları açısından çok çeşitli yüzey seçenekleri mevcuttur.
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