FİRMA PROFİLİ
Hakkımızda
Prefarme Prefabrik Yapı Sistemleri,
Ankara’da kurulduğu 2005 yılından bu
yana, prefabrik yapı sistemleri ile ilgili
tasarım, üretim, montaj gibi tüm
aşamaları ile anahtar teslimi projeler
üzerinde faaliyet göstermektedir.
16.000 m² kapalı üretim tesisi ve
deneyimli
teknik
kadrosu,
ileri
teknolojiye sahip makine ve ekipmanı ile
Prefarme, Prefabrik Yapı alanında her
ölçekteki
projeyi
rahatlıkla
gerçekleştirme kapasitesine sahiptir.
Sağladığı ürün ve hizmetlerin kalitesini en yüksek seviyede tutabilmek için Prefarme, ISO 9001 Kalite
yönetim sistemini, 14001 Çevre yönetim sistemini ve 18001 İSG sistemlerini entegre olarak
uygulamakta olup bu alanlardaki sertifikalara sahiptir.
Prefarme, inşaat, madencilik, enerji gibi sektörlerde ihtiyaç duyulan şantiye
kampları için hazır prefabrik işçi yatakhaneleri, prefabrik mühendis
yatakhaneleri, prefabrik yemekhaneler, sosyal alanlar, şantiye konteynerleri,
çelik depo ve atölye binaları çözümleri ile anahtar teslimi çözümler
sunmaktadır.

Ürünler
Prefabrik Şantiye Binaları
Şantiye binaları, başta inşaat, enerji,
madencilik gibi sektörlerin işleri gereği
ihtiyaç duydukları geçici barınma
alanlarını sağlamak üzere tasarlanmış
prefabrik yapılardır. Prefarme, bu alanda
sandviç panel bina, karkaslı sac bina,
betopan bina, sac betopan bina gibi
farklı ihtiyaçlara uygun çözümler
sunmaktadır.
Prefabrik şantiye binaları, ön üretimli olmaları nedeni ile şantiye ortamında çok hızlı bir şekilde
kurularak faal hale gelecek şekilde tasarlanmıştır.
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Konteyner
Şantiye konteynerleri, hızlı mobilizasyon gerektiren şantiyelerde
ya da kısa süreli sık yer değiştirmesi planlanan şantiyelerde tercih
edilen sistemlerdir. Panel sistemi olarak, binalarda olduğu gibi,
sandviç panel ya da karkaslı panel tiplerinde üretim
yapılabilmektedir.
Tercihe göre konteynerler, paketli demonte halde sevk edilerek
şantiye sahasında kurulumu yapılabildiği gibi, kurulu halde de sevk
edilebilmektedir.
İhtiyaca göre konteyner modülleri, yan yana birleştirilerek daha geniş alanlar için çözüm üretilebildiği
gibi, üst üste yerleştirilerek çok katlı uygulamalar da yapılabilmektedir.

Çelik Yapılar
Şantiyelerdeki depo, atölye gibi ihtiyaçlar ve için uygun ve
ekonomik çözüm olan çelik yapılar, tercihe göre yalıtımlı ta da
yalıtımsız olarak yapılabilmektedir. Doğal aydınlatma seçeneği
ile rahat bir çalışma ortamı sağlanırken, enerjiden de tasarruf
edilmektedir.
Kolon ve kirişleri prefabrik elemanlar olarak üretilen çelik
yapılar, sahada çok hızlı bir şekilde kurularak ihtiyaca süratle karşılık vermektedir. İstenilen genişlik ve
uzunlukta tasarlanabilen çelik yapılar, tek açıklık olarak yapılabildiği gibi, ara kolonlar ile çoklu açıklıklar
şeklide de üretilebilir.
Endüstriyel kapılar, seksiyonel kapılar, roll-up kapılar gibi çeşitli kapı seçenekleri ile farklı ihtiyaçlara
yönelik hazır çözümler sunulmaktadır.

Konut
Prefabrik konutla, kişiye özel, ekonomik ve kaliteli yapı
sistemleridir. Moduler panel sistemler ya da hafif çelik yapı
sistemleri ile tasarlanarak üretilirler. Yüksek ısı izolasyonu ile
konforlu bir kullanım sağlayan prefabrik konutlar, hafif yapı
sistemleri olmaları nedeni ile depreme karşı son derece
dayanıklıdır.
Mimari açıdan hemen her çözümün uygulanmasına olanak
tanıyan bir esneklik söz konusudur. Cephe kaplaması konusunda siding, taş desenli kaplamalar, ahşap
desenli kaplamalar gibi pek seçenek mevcuttur.
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