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KALİTE BELGELERİ

1997 yılında kurulan Ruba Yapı olarak iş anlayışımız profesyonel bakışımızla işimize 
olan amatör ruhumuzun birleşimidir. Gücümüz, işimize olan sevgi - saygımızdan, işçi 
yerine aile gibi çalışma prensiplerimizden ve bilgimizle-deneyimimizle çalışmaktan 
kaynaklanmaktadır. 
Müşterilerimizle kurduğumuz diyalog işlerini en doğru şekilde çözüme ulaştırmakla 
birlikte, dostluk ve güven anlayışı üzerine şekillenmektedir. Oluşturduğumuz güvenle 
tüm müşterilerimizle olan bağlantılarımız uzun soluklu devam etmektedir.  
Doğrama alanındaki tecrübemizle sektörün öncü firması Winsa gücünü birleştiren 
firmamız üretici bayii olarak 15 yıldır zirvedeki yerini korumaktadır.
1997 yılında 200 metrekarelik alanla başlayan bu keyifli iş yolculuğumuz geldiğimiz 
2017 yılında 5.000 metrekarelik bir alanda devam etmektedir.  CNC makine ve işleme 
merkezi parkuruyla günlük ortalama 2.000 m/tül kapasitesi ile Winsa Pvc ve Panjur 
sistemlerinin kusursuz üretimine kurulduğumuz ilk günkü heyecanımızla devam et-
mekteyiz.
 Şirket olarak öncelikli mottomuz temel değerlerimizden ödün vermeden, Winsa mar-
kası ile tüketicinin kullanımına ve mekânlara hitap eden donanımlarımızı, güçlü bilgi 
birikimimizi teknoloji ile birleştirmek, bu sayede kusursuz ürün ve hizmet sunmak, 
sunduğumuz farkla marka imajımızı ve pazar payımızı geliştirmek olmuştur.
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KALİTE BELGELERİ

TSE Uygunluk Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri

Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri

TSE Kurşun (Pb) Yoktur Analiz Raporu

SağKal Kalite Onayı

Winsa Aksesuar Ral Kalite 
Belgesi

RAL Kalite Belgesi Marka Tescil Belgesi
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KALİTE BELGELERİKALİTE BELGELERİ

Rusya Gost R Belgesi

Pükad Üyelik Belgesi Kurşun İçerik Analiz Test Raporu

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

İcecon Cert Rusya Yangın Sertifikası
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KALİTE BELGELERİTASARIM SEÇENEKLERİ

İSTEĞE GÖRE RENK SEÇENEKLERİ 

16 laminasyon rengi ve projelerde yoğun olarak 
talep edilen farklı 7 renk seçeneği, tasarımlarınız 
ve projeleriniz için alternatifler yaratırken, bina-
ların bütünlüğünü bozmadan sadece iç ve dış 
yüz, çift yüz ya da iç yüz ve dış yüz farklı renk-
lerde kaplama olanağı sunmaktadır.

Antik Meşe

Krem

Altın Meşe

Fındık Kahve

Fındık

Winchester

Metalik Gümüş

Gümüş

Yaban Mersini

Koyu Yeşil

Maun

Vizon

Ceviz

Antresit Gri

Rustik Meşe

Kül Siyahı
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Winsa kapı ve pencere kolları, ergonomik ve şık tasarımlarının 
yanı sıra farklı renk seçenekleriyle uzun süre dayanıklılık sağla-
yan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun yüksek kalitede 
ürünlerdir.

Konusunda dünya lideri HOPPE ve ROTO markalı Secustik 
pencere kolu, içerisindeki özel mekanizma sayesinde pen-
cere dışından gelebilecek müdahalelere karşı diğer kol sis-
temlerine kıyasla daha yüksek ve temel güvenliğe sahip olup 
özel tasarlanmıştır. 

SECUSTİK PENCERE KOLU 

PENCERE VE KAPI KOLLARI
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ENERJİ TASARRUFU 

Profil kesiti ile ilgili U(ısı iletim katsayısı) W(m²,-K) değerleri karşı-
laştırıldığında en iyi sonuç PVC profildedir. Alüminyum profiller ise 
metal olmaları sebebi ile yüksek U değerine sahiptir. 

Karbon Ayakizi: Birim karbondioksit (CO²) cinsinden ölçülen, üre-
tilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdi-
ği zararın ölçüsüdür. Karbon Ayakizi, bir işletme ya da faaliyet se-
bebi ile oluşan ve yaygın olarak küresel ısınma potansiyelini ifade 
eden gaz emisyon miktarını hesaplar. 

Yapılan çalışmada PVC ve Alüminyum pencere profillerinin kar-
bon ayakizleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır. PVC pencere profili 
karbon ayakizi 248 kg CO² olduğunda Alüminyum profilin karbon 
ayakizi analizinin 486 kg CO²’ye çıktığı görülmüştür. Alüminyum 
pencere profilinin karbon ayakizi PVC profile oranla 2 kat daha 
yüksek miktardadır. Ayrıca, PVC profillerin termal performansı da 
üstündür. PVC profil performansının iyi olması, pencere üretimi 
için tercih edilen bir malzeme olması sonucunu doğurmuştur. 

Çalışma sonucunda; enerji performansına, hatta ürün yaşam 
döngüsü performans göstergelerine bakıldığında sürdürebilir ta-
sarımda, kesinlikle PVC pencere profillerin tercih edilmesi gerek-
tiği kanıtlanmıştır. 

Tüm dünyada enerji ihtiyacı, nüfus artışı ve tüketime paralel 
olarak artmaktadır. Çok miktarda enerji tüketimi nedeniyle, 
doğal enerji kaynakları azalmakta dolayısıyla enerji maliyeti 
yükselmektedir. Ülkemizde kullanılan enerjinin %32’si bina-
larda tüketilmektedir. Konutlarda tüketilen enerjinin büyük bir 
kısmının ısıtma ve soğutma amaçlı olması, binalarda ısı yalı-
tımı ile sağlanacak enerji tasarrufunun önemini arttırmaktadır. 

Yapılardaki ısı kaybının %37’si yeterli yalıtım özelliklerine sa-
hip olmayan pencerelerden gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 
pencereler binayı sadece estetik olarak tanımlamakla kal-
maz ısı ve ses yalıtımında da çok önemli rol oynamaktadır.

PVC PENCERELER, ISI YALITIMI AÇISINDAN EN UYGUN 
ÇÖZÜMÜ SUNMAKTADIR.

PVC VE ALÜMİNYUM PROFİL PERFORMANSLARININ 
KARBON AYAKİZİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
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GÜVENLİK
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ENERJİ VE ISI YALITIMI
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SES YALITIMI
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STATİK HESAPLAMALAR
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STATİK HESAPLAMALAR
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ÜRÜNLER

84-90 mm profil genişliğine sahip, uluslararası standartlarda üretilen Revotech Gold, 7 odacıklı ve 
orta contalı yapısıyla kullanıcılarına benzersiz bir ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır.

84 - 90 mm
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ÜRÜNLER

İç ve dış görünüşte oval hatlarıyla estetik görünüme sahip Safir serisi, çift kanat açılım, içe ve dışa açılan 
eşikli, eşiksiz kapı uygulamaları ve paralel sürme seçenekleri ile kullanıldığı mekânla bütünleşir.
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ÜRÜNLER

Dorado Gold 76 mm genişlikte 6 odacıklı formu ve orta contalı (opsiyonel) yapısı ile üstün ısı ve ses 
yalıtımı sunmaktadır. Çift kanat çift açılım, iç ve dışa açılan eşikli, eşiksiz kapı seçenekleri ile üstün 

çözümler sunar. 
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ÜRÜNLER

Comfort Slide açma kapama konforuyla sürme sistemlerin kolay kullanım özelliğini, yüksek ısı ve ses 
yalıtımı ile birleştirerek kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Özel tasarım profil ve donanım-
ları sayesinde iç mekânda maksimum kullanılabilir alan sağlayan Comfort Slide, tüm dekorasyonlara 

uyumlu renk seçenekleri ile kullanıcılara fonksiyonel çözümler sunar. 
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ÜRÜNLER

Özel contalar sayesinde benzerlerine göre daha yüksek ısı yalıtımı sağlayan kanat yapısı, sınıfına 
göre yüksek rüzgâr dayanımı, su geçirmezlik ve üstün tasarımı sayesinde kolay kullanım ve minimum 
manzara kaybı sunmaktadır. PVC ve alüminyum alt kasa seçenekleri bulunmaktadır. 

(Hebeschiebe Sürme)
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ÜRÜNLER

Vela serisi zeminden tavana sürgü özelliğiyle dar alanlarda bile ferahlık sunar. İki, üç, dört, altı kanatlı veya 
sabit bölmeli sürme seçenekleri, tüm sürme detaylarında kullanıldığı gibi, büyük ölçülerde ek doğrama ihti-
yacı olmaksızın engellenmiş olup, kanat içinde uygulanabilen orta kayıt seçeneği kanatların çalışma muka-
vemetini artırarak farklı uygulamalara olanak sağlamaktadır. 

(Sürme)
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ÜRÜNLER

Winstor panjur sistemi, rüzgâr, güneş gibi doğal şartlara karşı tam bir koruma sağlar. Aynı ve beraber 
çalışan bölmeleri, manuel ya da motorlu seçenekleri ile konfor salarken; uyumlu tasarımı ve estetik 
formuyla mimari bütünlüğü bozmaz. Kolay bakım ve temizliğiyle de uzun yıllar güvenle kullanım im-

kânı sunar. Stor sineklik uygulanabilmektedir.

(Motorlu ve Manuel  
Panjur Sist.)
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ÜRÜNLER
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ÜRÜNLER
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ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

Sürme Alüminyum

Yalıtımsız Alüminyum

Yalıtımlı Alüminyum
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KALİTE BELGELERİ

AKYÜKSELEN İNŞ. (HARPUT HOLDİNG) 

ERGÜNKENT İNŞ.  

SUAT YILDIZ İNŞ.  

ÇELEBİLER İNŞ.  

LİK YAPI  

ÖZAYDIN YAPI  

SAKA İNŞ.  

EXPERT YAPI (ANDA)  

TAŞYAKAN İNŞ.  

PARİS İNŞ.  

AKKOÇ İNŞ.  

KOMKURT İNŞ.  

BURSA ERGUVAN İNŞ.  

DEVRÜŞ YAPI  

AVNİ ERDOĞAN İNŞ.  

MAKAZA ALTIN İNŞ.  

FSM YAPI İNŞ.  

BURYAPI  

VİZYON KENTSEL DÖNÜŞÜM  

TEBLİĞ İNŞ.  

ARUKLAR İNŞ.  

PINARBAŞILAR İNŞ.  

ENPOL İNŞ.  

ZETAŞ MİMARLIK  

MUDANYA YAPI  

BİREL İNŞ.  

ERGOLAN İNŞ.  

HAN YAPI  

16 İNŞAAT  

AKFA İNŞ.  

URAY İNŞ.  

KIRATLI İNŞ.  

SEYDANLAR İNŞ. (İZMİT) 

UYAR İNŞ. (İZMİT)  

İPEK İNŞ. (İZMİT)  

VURAL İNŞ. (YALOVA)  

AKYOL İNŞ. (YALOVA)  

GÜNEŞ İNŞ. (YALOVA)  

CENTA (YALOVA)  

KADIKÖY 77 (YALOVA)  

ERDEĞER İNŞ. (YALOVA) 

BİLGİÇ İNŞ. (YALOVA)  

ÜMRAN MADENCİLİK (YALOVA) 

ÇETİNLER HAS İNŞ. (YALOVA) 

URARTU İNŞ. (YALOVA) 

TOBAY İNŞ. (YALOVA)  

PAÇAOĞLU İNŞ. (ERDEK) 

 

REFERANSLAR



Küçükbalıklı Mah. 2. Ordulu Sk. No:90 Osmangazi / BURSA
Doğu Çevre Yolu AKOM Karşısı
Tel. : 0224 215 30 30  Fax : 0224 215 01 28  e-posta : info@rubayapi.com
www.rubayapi.com


