Çatıda Avantaj ve Uygulama Kolaylığı
Kil kiremit pazarının yüzde onluk dilimine hakim
olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, 2015 yılında
tamamlanan “yüksek teknolojiye sahip üretim tesisleri”
yatırımı ardından ürün gamını da yeniliyor. 2016
yılında satışı başlayan “Grandeporto Kiremit”ten
sonra geçen yıl “Marina Kiremit”i piyasaya süren
firma, yeni ürünlerinde çatıda avantajı temel alıyor.
Ebatları büyütülerek fiyat ve uygulama avantajı imkanı
sağlayan büyük ebatlı kiremitler, metrekarede 11,5 adet
kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Dayanıklılığı artan
kiremitler; Akdeniz ve Seraporto kiremitlerin ebatlarının
değiştirilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Grandeporto ve Marina kiremitler, üretimden teslimata
kadar geçen süreçteki avantajları ve metrekare başına
düşen ürün adedi sayesinde hem müşterinin hem de
ustaların tasarruf etmesini sağlıyor.

Ürünlerin Üstün Özellikleri

• Uygulama, sevkiyat, iş gücü ve fiyat ekonomisi
konularında avantajlıdır,
• Görsel olarak albenisi klasik boyutlu kiremitlere göre
daha fazladır,
• Çatı yükünü azaltmaktadır.

Başak Grubu Hakkında

1969 yılında kurulan Başak Kiremit ve Tuğla, başarılı
işleyişi sayesinde bir grup şirketi olmuştur ve Başak
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Grubu olarak yoluna devam etmektedir. Başak
Çatı ve Cephe Sistemleri ile kiremit üretimi ve
tuğla tedariki sağlayan Grup; Başak Konut ile
inşaat sektöründe hizmet vermektedir. Beton
ve yapı malzemeleri alanında Has Hazır Beton
AŞ, agrega - taş ocağı hizmeti veren Agregasan
Madencilik AŞ ve güneş enerjisinden elektrik
üretimi konusunda da BŞKENERJİ AŞ, Başak
Grubu bünyesinde çalışmalarına devam
etmektedir.
Yenilikleri ve kalitesiyle sektöre yön veren Başak
markası, yurt dışında da faaliyetlerine devam
ediyor. Bu yıl 49. kuruluş yıl dönümünü kutlayan
Başak, Türkiye sınırları dışında da başarısını
sürdürmeye devam ediyor. İlk kez 2001 yılında
Azerbaycan ile başladığı ihracatı, bugün Kongo
Cumhuriyeti, Gabon ve Sudan başta olmak
üzere Afrika ülkelerine ulaşmış durumda. The
Palm City projesi için Jumeriah Adaları’na yaptığı
ihracat ile Dubai pazarına giren ve Dubai’deki
Discovery Garden, International City, Palm
Jumeriah, Al Saleh ve The Lost City projelerinde
ürünleri kullanılan Başak; bugün Lübnan, Irak,
İran, Ukrayna, Ürdün, Suriye, Sudan, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti, Kıbrıs, Gürcistan,
Azerbaycan, Libya, Dağıstan, Romanya,

Bulgaristan, Hollanda Antil Adaları ve Cezayir'e
ihracat gerçekleştiriyor. Dubai’de İspanyol ve
İtalyan firmalarını geride bırakan firma iç pazarda
cirosal alanda büyümüş, ihracatta ise satış
yapılan ülke sayısında ciddi bir artış elde etmiştir.
Elli yıldır inşaat sektöründe hizmet veren Başak
Kiremit, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
başlatılan "Enflasyonla Topyekûn Mücadele
Programı"nı destekliyor. Firma, programa desteği
doğrultusunda yeni yapılacak alımlarda üretimini
yaptığı ürünlerin fiyatlarında yıl sonuna kadar
%10 oranında indirim uygulayacak.
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