TAVUKÇULUK VE ATERMİT

Sayılarla Atermit Firması
Kuruluş: 1956
2014 Üretimden Net Ciro: $80 M / ¨187 M
2014 İthalat: $ 14 M
Fabrikalar: 5
Çalışan Sayısı: ~500

2014 İhracat : : $ 6 M
Satış Ofisleri: 2
Bayi Sayısı: 500+

Gebze
•Adapazarı
Bursa
Ankara
İzmir

Adana
Mersin

2

Tavukçulukta Çiftliğin Önemi
Broiler, yumurta ve damızlık
tavukçulukta kümes şartları çok
önemlidir.
Kümes sağlıklı olursa piliç
sağlıklı olur ve verim yükselir.
Kümeste piliçler için uygun ısı,
nem ve havalandırma olmalıdır.
Gece-gündüz ve mevsim
değişikliklerinde uygun hava
şartları korunmalıdır. Yazın serin,
kışın ılık hava sağlanmalıdır.
Kümeste yeterli aydınlatma
olmalıdır.
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Tavukçulukta Çiftliğin Önemi
Kümeste hayvan sağlığına
zararlı nem ve pis koku
bulunmamalıdır.
Kümes parazit ve mikropların
üremesine ve barınmasına
elverişli olmamalıdır.
Kümeste temizlik kolay
yapılabilmelidir.
Kümes ekonomik
malzemelerden yapılmalıdır.
Kümes dayanıklı ve uzun ömürlü
olmalıdır.
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Isı Yalıtımı Nedir? - Aterpor
Isı yalıtımı bir ortamdaki sıcak ya da soğuk havanın o ortamda
tutulmasıdır.
Soğuk havalarda ortam ısısının dışarı kaçmasını engellemeye yarar.
Sıcak havalarda ortam serinliğinin korunmasını sağlamaya yarar.
Kümeslerde yapılacak ısı yalıtımı hayvanların kışın soğuktan yazın da
sıcaktan etkilenmesini engeller.
Isı yalıtımı uygulamasıyla hayvan barınaklarında kışın ısıtma masrafı
yarıya düşer. Yazın da barınakların serinliği sağlanır.
Aterpor ya da Gümüş Aterpor kullanarak kümeslerde ısı yalıtımı
uygulanabilir. Düz ya da oluklu formda Aterpor kullanılabilir.
Aterpor ve Gümüş Aterpor levhalar Atermit bayilerinden alınabilir.

5

Atermit Levha Nedir?
Atermit levha; oluklu ya da düz lifli çimento çatı ve cephe
kaplama levhasıdır.
Geleneksel olarak kümes hayvancılığında kullanılan bir
malzemedir.
Firmamız Ortadoğu’da asbestsiz üretim yapan tek
üreticidir
Ortadoğu ve Balkanlar’da asbestsiz lifli çimento oluklu
levha ilk defa Atermit tarafından üretilmiştir
Kapama ve birleştirme parçaları her türlü çatı detayının
çözülmesini sağlar.
Ürünü geliştirmek için sürekli Ar-Ge çalışmaları
yapılmaktadır:
Atermit, Türkiye pazarının %100’üne hakimdir
Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika’ya ihraç edilmektedir
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Neden Atermit Levha – Hayvan ve İnsan Sağlığı
Yankıyı azaltarak gürültünün hayvanların ruh sağlığını bozmamasını
sağlar.
Havalandırma mahyası veya havalandırma levhası kullanarak çatıda pratik
bir havalandırma sağlanır. Fenerlik gibi daha pahalı ve zor çözümlere gerek
olmaz.
Çatı aksesuarları çeşitlerinin bolluğu binanın her bölümünde kolaylık
sağlar.
Muadili diğer çatı kaplama malzemelerine, özellikle metale göre ısı iletimi
azdır. Doğal renginde kullanıldığında güneş ışınlarını yansıtarak sıcağın
iletimini azaltır.
Isı yalıtımının daha fazla olması gerektiği koşullarda Atermit’e uygun
Aterpor ısı yalıtım levhası, camyünü veya taşyünü kullanarak yaz ve kış
piliçler için daha da verimli ortam sıcaklığı sağlanabilir.
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Neden Atermit Levha – Hayvan ve İnsan Sağlığı
Çatı veya cephede şeffaf levha kullanarak doğal aydınlatma sağlanır. Bu son
derece ekonomik ve pratik bir çözümdür.
Asbest İçermez.
İnsan ve hayvan sağlığına zararlı hiç bir madde içermez.
Güvenlik Şeridiyle dayanıklılığı arttırılmıştır, döşeme veya onarım sırasında
güvenlidir.
Yanmaz, tutuşmaz, elektriği iletmez; dolayısıyla hayvanların ve insanların
hayatını tehlikeye atmaz.
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Neden Atermit Levha - Dayanım
Asit, baz, tuz gibi kimyasallara dayanıklıdır. Hayvan barınaklarındaki
havadaki amonyaktan ve asidik ortamlardan etkilenmez.
Aşırı sıcak, soğuk, nem, kar, yağmur,rüzgar gibi sert hava şartlarına karşı
dayanıklıdır.
Paslanmaz, çürümez.
Haşere ve küften etkilenmez ve oluşmalarını sağlamaz.
Bu sebeplerden dolayı da tavuk çiflikleri için en doğru çatı ve cephe
kaplama levhasıdır.
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Neden Atermit Levha
Atermit Levha 50 yılı aşkın süredir, geleneksel olarak hayvancılıkta
kullanılan ve bilinen bir malzemedir.
Ekonomiktir.
CE damgası taşır. Güvenilirdir.
Türkiye’nin her ilinde ve birçok ilçesindeki bayilerinde kolayca bulunabilir.
Renkli alınabilir ya da istenen renge kolayca boyanabilir.
Kısacası Atermit levha çatı ve cephe kaplamaları arasında hayvan
barınaklarındaki en doğru çözümdür.
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