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Firmamız

Firmamızın faaliyet alanı asma germe membran 

yapı sistemlerinin tasarımı ve imalatıdır. Öncelik-

li hedefimiz membran yapı sistemlerinin form im-

kanlarını kullanan sağlam yapılar tasarlamak ve 

üretmek.

Onelli Membran, ülkemizde membran yapı 

sistemleri alanında tasarım ve imalat yapan ilk fir-

malardan biridir. Firmamız bu alanda tasarım ve 

üretim faaliyetine 2005 yılında bașladı. Geçen 

süre içinde imalat ve tasarım kalitemizi, kapa-

sitemizi sürekli geliștirdik, geliștiriyoruz.

Peyzaj uygulamalarından otoparka kadar tüm 

projeleriniz için membran yapı sistemlerinin 

geniș imkanlarını çözüm olarak öneriyoruz. 

“sürek l i
  ge l iş t i rd ik ,
  ge l iş t i r i yoruz”  

Onelli Membran Yapı - Tasarım, İmalat

Bakü Kreși - Azerbaycan  (Tasarım, imalat, montaj - Onelli Membran)



İmalat

Firmamız, membran yapı sistemlerinin tasarımı 

ve imalatı için gerekli teknik bilgi birikimi, dene- 

yim ve makina altyapısına sahiptir. İmalatlarımızı 

kendi membran ve çelik atölyemizde yapıyoruz. 

Membran panellerin kesimi için bilgisayar kont- 

rollü kesim makinesi kullanıyoruz. Membran pan-

ellerin kaynaklarını yüksek frekans kaynak maki-

nesinde yapıyoruz. İmalat așamasında  kaynak-

larımızı test makinesinde düzenli olarak kontrol 

ediyoruz. Sistemlerimizin montajını kendi  ekibi-

mizle yapıyoruz.

Tasarım ve imalatlarımızda uluslararası belge-    

lerde önerilen değerleri dikkate alıyoruz.  

“tekn ik
  b i lg i
  b i r ik imi”  

Onelli Membran Yapı - Tasarım, İmalat

Mardan Palace - Antalya  (Tasarım, imalat, montaj - Onelli Membran)



Malzeme

Yapısal membranlar yüksek teknoloji ürünüdür.  

Dayanımı en üst düzeye çıkartacak șekilde bir-

araya getirilen farklı katmanlardan olușur.  

Membranların tașıyıcı katmanı tekstil dokumadır. 

Polyester dokumadan üretilen membranların 

kullanımı daha yaygın. Bunun bașlıca nedeni 

fiyat performans ilișkisi. Polyester esaslı mem-

branların ekonomik ömrü 15-20 yıl. Membran 

malzeme üreticileri 10 yıl ve fazlası için garanti 

vermekteler.  (Bu garantinin kapsamı yıllar ilerle-

dikçe azalmakta.)

Projelerimizde membran yapı sisteminin öm- 

rünü uzatacak, fiyat performans ilișkisini en üst 

düzeye çıkartacak ürünler kullanıyoruz.

“yüksek
  tekno lo j i
  ü rünü” 

Onelli Membran Yapı - Tasarım, İmalat

Akbatı AVM - İstanbul  (Tasarım, imalat, montaj - Onelli Membran)



Tasarım

Membran yapı sistemlerinin temel özelliği 

zengin tasarım seçeneğine sahip olması. Belirli 

bir mekan için görsel bütünlüğü gözeten birçok 

seçenek geliștirmek mümkün. Alıșılmıșın dıșın-

daki yapı formu nedeniyle bu mekanlar kolaylık-

la farkedilir. 

Membran yapı sistemlerinin temel formu karșıt 

yönlü eğriliktir. Bu eğriliklerin büyüklüğü ve oranı 

membran yüzeyin kar ve rüzgara karșı dayanım 

kapasitesini belirler. Membran yapı formları tipo-

lojik olarak hiper, konik ve kemer olmak üzere 

üç temel formda incelenmekte. Olası tüm asma 

germe membran yapı yüzeyleri bu formlardan 

türetilir. Bu formların görsellik ve ișlev açısından 

farklı avantajları var. 

“zeng in
  tasar ım
  seçeneğ i”  

Onelli Membran Yapı - Tasarım, İmalat

Asteria Elita - Antalya  (Tasarım, imalat, montaj - Onelli Membran)



Hiper formlar

Hiper formlar peyzaj uygulamaları için görsel           

zenginlik sunar. Membran yapı yüzeyine farklı 

açılardan bakıldığında görünüșlerin büyük 

değișiklik göstermesi forma dinamik bir görü- 

nüm kazandırır. Görsel bir etki olușturmak 

istendiğinde hiper formlar bir gölgelikten faz- 

lasını sağlar. 

Membranlar güneș ıșınlarının bir kısmını geçirir. 

Bu sayede gölge ve doğal aydınlatma birlikte 

sağlanır. Gölgenin öncelikli amaç olduğu mekan-

larda parçalı yapı doğal hava sirkülasyonuna im-

kan tanır. Ayrıca parçalı yapılar uygun aydınlat-

mayla gece görsel platforma dönüșür.   

“bi r
  gö lge l ik ten
  faz las ı” 

Onelli Membran Yapı - Tasarım, İmalat

Mardan Palace - Antalya  (Tasarım, imalat, montaj - Onelli Membran)



Membran yapı sistemleri tasarlanırken yapının 

maruz kalacağı yükler dikkate alınır. Membran 

yüzeyin eğimi kar yükü açısından kritik öneme 

sahip. Konik formlar eğimli yüzeyler olușturmak 

için daha elverișli.

 

Hiper formlarla kıyaslandığında, kapalı yapısı 

nedeniyle konik formlar yağmur ve güneșe 

karșı daha fazla koruma sağlar. Direklerde  

eğim  veya  koniklerin birleștirilmesi formun 

görselliğini artırır.

İșlev ve görselliği birlikte hedefleyen kapalı 

alana ihtiyaç duyulduğunda konik formlar 

öncelikli çözüm önerimiz.  

Konik formlar

“daha
  faz la
  koruma” 

Onelli Membran Yapı - Tasarım, İmalat

Prekons A.Ș. - Ankara  (Tasarım, imalat, montaj - Onelli Membran)



Kemer formlar

Kemer formdan olușan yüzeyler genelde daha 

az eğriliğe sahiptir. Membran yüzeyin stabilitesi 

konstrüksiyon desteği sayesinde artar. Kemer 

formlarla geniș açıklıklar geçilebilir. 

Bir çelik çerçeve içerisine sabitlediğimiz kafes 

tașıyıcılı kemerli sistemlerimiz ișlev öncelikli  

çözüm sağlar. Bu sistemlerimizde membran 

yüzey geri planda kalarak yalın bir örtü görevi 

görmekte. Yapının genel geometrisi çelik 

konstrüksiyon tarafından belirleniyor.

Çerçeveli sistemlerimizin satıș-sergi, kafe-resto-

rant, toplantı-tören alanı olarak kullanımı ișlevsel, 

görsel çözüm. Bu sistemlerimiz, misafirlerinize 

ferah, konforlu bir alanda hizmet ortamı sağlar. 

“ferah ,
  konfor lu
  b i r  a lan”  

Onelli Membran Yapı - Tasarım, İmalat

Șelalepark - Bolu  (Tasarım, imalat, montaj - Onelli Membran)



Klasik çözümlerimiz

Çerçeveli sistemlerimizin etrafı dere görevi 

gören bir kirișle çevrili. Yağmur suları bu dere-  

lerde toplanarak direklerin içine yerleștirdiğimiz 

borulardan tahliye edilmekte. Tașıyıcı sistem por-

tatif detaylardan olușmakta, yapı gerektiğinde 

tașınabilir. Sistemin detayları cepheler kapatılabi-

lecek șekilde çözüldü. 

Bu sistemlerimiz modülerdir. Modüller yanyana 

getirilerek büyük kapalı alan elde edilir. Modül 

ölçüleri 5x5m ile 15x15m arasında değișmekte.

Çerçeveli sistemlerimiz yağmur ve güneșten 

korunmak istenen her alanda  ișlevsel görsel 

çözüm sağlar. 

“iş l evse l
  görse l
  çözüm” 

Onelli Membran Yapı - Tasarım, İmalat

İBB Florya Sosyal Tesisleri - İstanbul  (Tasarım, imalat, montaj - Onelli Membran)



Șemsiyeler

Konik șemsiyelerimiz noktasal gölgelendirme 

istenen park bahçe gölgelikleri, bekleme, din-

lenme alanı gibi ihtiyaçlar için ișlevsel görsel 

çözüm.  Kamuya açık park ve kent  düzenleme- 

lerinde uzun ömürlü sorunsuz kullanılır. Bakım 

gerektirmez.

Geniș bir alan, kısmen ve en az sayıda direk kul-

lanılarak kapatılmak istendiğinde șemsiyelerimiz 

önemli bir alternatif. 

Tek veya bütünleșik konik șemsiyelerimizin satıș 

alanından otoparka kadar geniș kullanım alanı 

var. Görselliğin öncelikli olduğu alanlarda ters 

șemsiyeler diğer bir alternatif.  

“uzun  ömür lü
  sorunsuz
  ku l lan ı l ı r”  

Onelli Membran Yapı - Tasarım, İmalat

Asteria Belek - Antalya  (Tasarım, imalat, montaj - Onelli Membran)



Otoparklar

Otoparklar, seyir terasları, havuz kenarları için 

konsol sistemler öneriyoruz.  Bu türden alanlar-

da yapının önünde bir direk bulunmaması alanın 

daha verimli kullanılmasını sağlar. İșlev ve gör-

sellik birlikte istendiğinde askılı konsol sistemle- 

rimiz ideal çözüm. 

Teknik üstünlüğü yansıtan tașıyıcı sistemiyle 

askılı konsol otoparklarımız kurumsal mekan-

larda prestij sağlar. 

Otoparklarımız modüllerden olușmakta. Stan- 

dart modül iki araçlık. Farklı otopark çözümleri- 

miz için lütfen firmamızı arayınız.

“kurumsal
  mekan larda
  prest i j”  

Onelli Membran Yapı - Tasarım, İmalat

Üsküdar Emniyet Otoparkı - İstanbul  (Tasarım, imalat, montaj - Onelli Membran)



Onelli Membran ve Çelik Yapı Sist. San. Tic. Ltd. Şti.

İmalat adresi

Kızılcıkorman Mah.

D-100 Karayolu üzeri  No: 144/A

Akyazı / Sakarya

0264 44 77 298  -  0532 739 4210  

www.onelli.com.tr

bilgi@onelli.com.tr 
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