
Panaroma Life; BoardeX ceketleme 
sistemi ile her mimarin hayal ettiği gibi  
şakülünde düzgün cepheler elde etti…
Kılıçoğlu & Senatör Gyo ortaklığının ilk projesi Panaroma Life Sarıyer’in en nezih bir 
bölgesinde yer almakta. Doğa ile iç içe oluşu; mükemmel manzarası ve Üniversiteye 
yakınlığıyla öne çıkıyor.
Proje 6 blok ve 304 daireden oluşuyor. 6-7 bin civarında öğrenci olan bölgede; 
öğrenciler ve genç yöneticilere daha fazla hitap etmekte.
Bu kadar değerli bir projede en göz önünde olacak kısım tabii ki her binada olduğu 
gibi dış cephelerdi. İlk etapta düşünülen sistem tuğla üzeri 5 cm mantolama yapmak 
üzerineydi hatta ilk uygulamada bu şekilde yapıldı. Ancak istenilen doku; düzgün satıh 
elde edilemedi ve farklı bir sistem arayışına girildi.
Şantiyeler koordinatörü Sayın Murat BAKAN kendisine Dalsan Alçı yetkililerince 
daha önce sunumu yapılan BoardeX dış cephe sistemlerinin projeleri için bir çözüm 
olacağını düşündü. Dalsan Alçı Proje ekibiyle tekrar bir görüşme gerçekleştirildi ve 
BoardeX Ceketleme sistemi projenin devamında uygulanmaya karar verildi.
6 blokta yaklaşık 5000 m2 dış cephe BoardeX Ceketleme sistemi uygulandı üstüne 
sıva ve boya ile bitirildi. Sistemin içinde 5 cm taş yünü kullanılarak üstün ısı yalıtımı 
sağlandı.
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Panaroma Life Projesi
Proje sonunda Sayın Murat BAKAN “BoardeX sistemlerinin projelerine çok iyi bir 
çözüm getirdiğini; projenin başında mantolama ile düzgün yüzey elde edememiştik. 
Bu amaçla BoardeX Ceketleme sisteminde karar kıldık gerçekten düşündüğümüz 
gibi BoardeX Ceketleme sistemiyle farklı uzunluktaki L braket kullanımıyla duvarları 
şakule alabildik. Mimarların çizdiği gibi düzgün duvar imalatı yapabildik. BoardeX 
yüzeyine yaptığımız sıva ve boya imalatı da çok kolay uygulanabildi.
BoardeX Ceketleme sistemi; BoardeX L braketlerinin 50 mm uzunluktan den 150 
mm ye kadar 5 farklı seçenekte sunulabilmesi sayesinde binanın betonarmeden 
kaynaklanan hataları düzelterek sizlere çok düzgün bir cephe yapmanızı sağlıyor. 
BoardeX üstüne yapacağınız seramik, metal kaplama, yalı baskı, ahşap kaplama 
dekoratif tuğla ve bunun gibi kaplama malzemeler rahatlıkla uygulanabilir. Son 
kaplamanız sıva ve boya olacaksa sıva ve boya uygulamanızı yapacağınız sert 
düzgün şakulünde bir alt zemin elde etmiş olursunuz.

“Mantolama yerine BoardeX ceketleme sistemini yaparak ne kadar doğru karar 
verdiğimizi gördük. Binalarımız şakulünde kalıp gibi, çıktı”                                                    
    Murat Bakan / Panorama İnşaat Şantiyeler Koordinatörü
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