




COMPANY PROFILE

Zahit Aluminium Industry and Trade Inc. was founded by Zahit Balbay in 1983 in 
Adana. Zahit Aluminium is a producer of aluminium profiles, aluminium composite 
panels and photovoltaic solar panels. Zahit Aluminium is in Adana Hacı Sabancı In-
dustrial Zone and is one of the biggest integrated factories in Turkey.

Zahit Aluminium Industry and Trade Inc. continues to move forward in the market 
while adopting Quality, Trust, Stability policy. 65.000m2 closed , in total 100.000 m2 
area with 2 factories and 800 employees. 

Zahit Aluminium Industry and Trade Inc. is a partner which has over 30 years of 
experience. Zahit Aluminium produces rational  solutions for it’s customers with al-
uminium composite panels foundry, moulding room, extrusion pres line, anodising 
line, electrostatic powder coating line, mechanical process unit, wood coating line, 
aluminium composite panel coating and production line, Solarfield photovoltaic so-
lar panel production line, r&d and total quality control units.

Zahit Aluminium Industry and Trade Inc. has 22.000 tons of billet casting line and 
with it’s 8  aluminium extrusion press machines  it has 30.000 tons  aluminium profile 
extrusion capacity per year. It’s composite panel line has total 1.680.000 m2 produc-
tion capacity per year.  It has 2 electrostatic powder coating lines with 7000 tons of 
capacity  per year. In addition to these it has wooden coating line with a capacity of 
700 tons, 65 megawatt Solarfield photovoltaic panel production and 20.000 eloxal 
production capacity with new facility. 

Zahit Aluminium Industry and Trade Inc. has sales to all over Turkey and many 
countries with the dealer and branch network. Within the scope  of international 
marketing activities, It exports it’s products to many countries.

Zahit Aluminium Industry and Trade Inc. has‘ISO 9001-2008, TSE Quality Certifi-
cates, CE, OHSAS 18001, ISO 14001, Qualanod, Qualicoat RoHS Quality Certificates.  
Products are certified by these important certicates. 

Zahit Aluminium Industry and Trade Inc. works with total quality management system 
and produces it’s products in accordance with the international quality standards. It 
produces high quality products by following new and developing technologies and 
with research and development. It finds fast and economic solutions to it’s customers 
with the support of R&D department. It provides fast deliveries to its customers with 
steady price policy and quick service.  It determines the main needs of the market, 
continues to develop its marketing activities in domestic and international market. 

FİRMA PROFİLİ
Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Zahit BALBAY tarafından 1983 yılında Adana’da 
kurulmuştur.  Alüminyum profil, kompozit panel ve fotovoltaik güneş paneli üretici-
sidir. Türkiye’nin en büyük entegre tesisleri arasında yer alan Zahit Alüminyum San. 
ve Tic. A.Ş, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermektedir. 

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., “Kalite – Güven – İstikrar politikası ile pazardaki 
yerini her geçen gün sağlamlaştırarak ilerlemektedir. 2 ayrı fabrikasında, 65.000 m² 
kapalı olmak üzere toplam 100.000 m² alanda 800 çalışanı ile hizmet vermektedir.

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimini; dökümhane, 
kalıphane, ekstrüzyon pres hattı, mekanik işlem hattı, eloksal yüzey işleme tesisi, 
elektrostatik toz boya tesisi, ahşap kaplama ve katma değerli profil üretimi için me-
kanik işlem bölümü, alüminyum kompozit panel boyama ve üretim hattı, Solarfield 
fotovoltaik panel üretim tesisi, arge ve kalite kontrol birimlerine aktararak  müşteri-
lerine akılcı çözümler üreten bir firmadır. 

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., yıllık 22.000 tonluk billet döküm ve 30.000 ton 
ekstrüzyon profil üretim kapasitesine sahip 8 adet alüminyum ekstrüzyon profil hat-
tı; yıllık 1.680.000 m² üretim kapasitesine sahip Alüminyum kompozit panel tesisi;  
yıllık 7.000 ton üretim kapasitesine sahip 2 adet elektrostatik toz boyama hattı ; yıllık 
700 ton üretim kapasiteli ahşap kaplama hattı, 65 megawatt Solarfield güneş paneli 
üretim kapasitesi ayrıca yenilenen tesisi ile birlikte yıllık 20.000 ton eloksal yüzey 
kaplama hattına sahiptir. 

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., oluşturduğu bayi ve mağaza ağı ile bugün Türki-
ye’nin her yerine ürün satışı yapmaktadır. Yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile yurtdışı 
pazarlarında da var olduğunu göstererek bir çok ülkeye ihracat yapmaktadır.

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., ISO 9001-2008, ISO 14001 ÇYS ve OHSAS 18001 
yönetim sistemlerine sahiptir. TSE, RoHS ve CE (Avrupa Birliği uygunluk belgesi) 
sertifikalarına sahip ürünler üretmektedir. Ayrıca Eloksallı ürünler için QUALANOD 
Avrupa standartlarına uygunluk belgesine; boyalı ürünler için QUALICOAT belgesine 
sahiptir. 

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., toplam kalite yönetim sistemini benimseyerek 
uluslararası kalite standartlarında üretim yapmaktadır. Gelişen teknolojiyi yakından 
takip ederek kaliteli ürünleri pazara sunmaktadır. AR-GE çalışmalarıyla Alüminyum 
sektörünün ihtiyaçlarını belirleyerek müşteri taleplerine hızlı ve ekonomik çözümler 
bulmaktadır.  İstikrarlı fiyat politikaları ve süratli hizmet anlayışıyla ürün teslimatla-
rını zamanında gerçekleştirmektir.



ZAHİT ALÜMİNYUM KİLOMETRE TAŞLARI / ZAHİT ALUMINIUM MILESTONES

Vetrina Markası Tescil Edildi.

Vetrina of trademark was Registered.

2003 - Plastik Lambri , Panjur, 
Asmatavan imalatına başlandı./ 

Plastic Paneling, Blinds, Suspended 
ceiling production started

Dökümhane tesisi hizmete girdi.
İhracata başlandı. 

Foundry plant came  into service .
Export started.

Şirketin ana faaliyet alanı olan
alüminyum profil imalatına başlandı. 

The company began to manufacture
aluminum profile , which is the main activity.

Eloksal tesisi hizmete girdi. 

Anodizing plant came into service.

Zahit Alüminyum Plastik ve Sanayi Ltd. 
Şti.’nin Gebze Alüminyum Profil Üretim 
Tesisi kuruldu. Zahit markası tescil edildi. 

Zahit Aluminum  Plastic and Industry Ltd.
Aluminum Profiles Co. Gebze Plant was
established. Zahit brand was registered

1997 1998 2002 2003 2005 2006 2007 2007

Aluminance markası tescil edildi. 

Aluminance of trademark was registered.

Zahit Alüminyum Plastik ve Sanayi 
Ltd. Şti., 2007 yılı itibari ile Türkiye’nin 
en büyük ikinci 500’de sanayi 
kuruluşu arasında yer almaya başladı. 

Zahit Aluminum  Plastic and  Industry 
Ltd Co. have been begun to take place 
between the second 500 Turkey’s largest 
industrial enterprise since 2007

Zahit Alüminyum Plastik ve Sanayi Ltd. Şti., 
kompozit panel üretimine başladı. Adana Hacı 
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Oğuz Kağan 
Köksal Caddesinde merkez fabrika satın alındı.
Gebze Alüminyum Profil Üretim Tesisi satın 
alınan fabrikaya taşındı. 

Zahit Alüminum Plastic and Industry Ltd. Co. began 
production of  composite panels . New factory was 
purchased in center Oguz Kagan Koksal Street in 
Adana Hacı Sabancı Organized Industrial Zone. Gebze 
Aluminum Profile Manufacturing  Plant was moved to 
the new factory.

Alüminyum kompozit levha boyama
imalatına başlandı. Eloksallı ürünler için 

Qualanod kalite belgesi alındı.

Began to manufacture aluminum composite
panel painting. Qualanod quality certificate 

was obtained for anodized products.

Şirket ünvanı, Zahit Alüminyum San. ve 
Tic. A.Ş. olarak değişti. Boyalı ürünler için 

Qualicoat kalite belgesi alındı.

Company name  changed as Zahit Aluminum 
Ind. And Trade Inc. Qualicoat quality certificate 

was obtained for painted products

Kalıphane tesisi kuruldu. Kristal 
plaka imalatına başlandı.

Moulding plant was built. Crystal 
plate production started

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.,
Solarfield fotovoltaik güneş paneli ve güneş 
paneli konstrüksiyonları üretimine başladı.  
ISO 9001:2008, CE, OHSAS-18001, ISO 
14001:2004 kalite belgeleri alındı.

began production of / Solarfield photovoltaic 
solar panels  and solar panel construction. ISO 
9001: 2008, CE, OHSAS - 18001 and ISO 14001: 
2004 quality certificates received.

Mekanik İşlem Ünitesi kuruldu.
RoHS kalite belgesi alındı. 

Mechanical Processing Unit was established. 
RoHS certificate of quality received.

ZahitSolarfield markası tescil edildi. 

ZahitSolarfield brand was registered.

Solarfield markası tescil edildi. 

Solarfield brand was registered.

2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015

ZAHİT ALÜMİNYUM
Doğrama Atölyesi Olarak Kuruldu.

Established As a Joinery Workshop

1983

Alüminyum ve aksesuar
satışına başladı.

Began the aluminum and
accessory sales.

1991

Zahit Alüminyum, Plastik ve
Sanayi Ltd. Şti.’ne dönüştürüldü.

Converted to Zahit Industry Ldt. Co.

1992

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi Cumhuriyet Bulvarında

alüminyum doğrama atölyesi kuruldu.

Established aluminium joinery workshop in
Adana Hacı Sabancı Organized Zone

1995

Elektrostatik toz boya tesisi kuruldu. 

Electrostatic powder coating
plant was established.

1996



TESİS VE ÜRETİM KAPASİTELERİ / FACILITY AND PRODUCTION CAPACITIES

TESİS / FACILITY

AÇIK ALAN / OUTDOOR

KAPALI ALAN / INDOOR

EKSTRÜZYON / EKSTRUSION

ELOKSAL / ANODISING

TOZ BOYA / POWDER COATING

AHŞAP KAPLAMA / WOOD COATING

SOLARFİELD FOTOVOLTAİK PANEL / PHOTOVOLTAIC PANEL

ISI BARİYER İŞLEMİ / INSULATION BARRIER

100.000 m2

65.000 m2

30.000 TON / TONS

20.000 TON / TONS

7.000 TON / TONS

700 TON / TONS

65 MEGAWATT

4.500 TON / TONS

TESİS / FACILITY





DÖKÜMHANE
Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., homojenize biyet dökümünü kendi tesisi bünyesinde gerçekleştirmektedir.

Dökümhanede dökümü yapılan 6000 serisi alüminyum alaşımları Orijinal İngotlar ile ergitilip kimyasal analiz kontrolleri uzman 
personel tarafından şirket bünyesinde bulunan Spectrometre analiz cihazı ile titizlikle kontrol altında tutulmaktadır.

2 adet 20 tonluk ergitme ve 1 adet 30 tonluk bekletme ve alaşımlandırma olmak üzere 3 adet fırında yıllık 22.000 ton kapasite ile 
yüksek kalitede billet dökümü yapılmaktadır.

25 tonluk ve 10 tonluk olmak üzere ±5 ºC hassasiyetinde 2 adet Homojen tav fırını ve soğutma fırını mevcuttur.

FOUNDRY
Zahit Aluminium Industry and Trade Inc’s foundry has the latest technology HOT-TOP Molding System.

It has 2 units of Melting and 1 unit of alloying furnace with a capacity of 22.000 tons per year as well as 2 units of homogeneous annealing and 
cooling furnaces, 25 tons and 10 tons with ±5°C precision.

It produces 6000 alloy series  with original ingots and chemical analysis of aluminium alloys are carefully monitered with a Spectro Analysis 
Device by chemical engineers. So that billets can be produced in different dimensions and alloys.



SES 3000 CNC

TEL EREZYON / EROSION CUTTİNG TEL EREZYON / CNC WIRE EDM

TEL EREZYON / EROSION CUTTİNG DALMA EREZYON  / CNC  EDM 

TORNA / LATHE TORNA / LATHE

GÜÇ / POWER NİTELİK / QUALITY



KALIPHANE
Kalıp üretimi, müşterilerden gelen kalıp talebinin üretilebilirliğinin belirlenmesinden, uygun numunenin teslim edilmesine kadar 
geçen bir süreçtir. Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.,’nin profesyonel teknik personellerinin tasarladığı kalıplar, yüksek  teknolojiye 
sahip CAD / CAM / CEA programları (High Speed)  ile koordine edilen CNC kontrollü takım tezgahlarında çok hassas toleranslarla 
üretilmektedir.

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., müşterilerine tasarım ve ürün geliştirme konularında teknik destek vermektedir.

Ekstrüzyon kalıp imalatı için kullanılan çeliklere; Metalografi Laboratuarında Mikro Yapı İnceleme işlemleri (tane boyutu tayini,  
segragasyon dağılımı, sertlik vb.) uygulanır.

Uygulanabilirlik raporu verildikten sonra bu işlem yapılmaktadır. Böylece daha sonra meydana gelebilecek çelik kaynaklı hatalar 
giderilmiş olur.

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., bünyesinde yılda ortalama 1500 adet kalıp imalatı yapılmaktadır.

EXTRUSION MOULD PRODUCTION
The moulds designed by Zahit Aluminium Industry and Trade Inc’s professional technical  team with CAD \ CAM and CEA  programmes are 
produced by CNC controlled high speed machines.

It provides technical assistance to customers on design and development of products. 

Steels which is used to produce extrusion moulds are tested for micro construction study in Metalography laboratories. After receiving the test 
results the production takes place. By using this procedure the faults which may occur due to steel is eliminated.

It produces on average 1500 moulds per year.



ÜRETİM HACİMLERİ - MANUFACTURABILITY

ALAŞIMLAR ÜRETİLEBİLİR / ALLOYS CAN BE PRODUCED : 6082, 6061, 1050, 1070, 5754,6005

PROFİL ÜRETİM SERTLİKLERİ / PRODUCED PROFILES WITH HARDNESS : F13, F18, F22, F25, F27

MAKSİMUM PROFİL ÖLÇÜSÜ / MAXIMUM PROFILE SIZE :

ELOKSAL KAPLAMA / ANODIZING : 7,50 M

BOYA KAPLAMA / PAINT : 7,50 M

PRES / PRESS :  12 MT



EKSTRÜSYON PRES HATTI
Çok geniş bir ürün yelpazesinde muhtelif sektörlere ve kullanım amaçlarına yönelik alüminyum profillerinin imalatı ekstrüzyon 
hatlarında gerçekleşmektedir. 

Kalıphane ünitesinden elde edilen kalıplar kullanılarak 2500, 1800, 2 adet 1400, 1250, 900, 600, 550 ton kapasiteli PLC sistemi ile  
çalışan extrüzyon preslere sahip üretim hattında çeşitli sektörler için profiller üretilmektedir.

Profiller, müşteri talepleri doğrultusunda, Eloksal Ünitesine, Eloktrostatik Boyahane Ünitesine veya Mekanik İşlem Ünitesine  
gönderilmektedir. 

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde 8 adet Alüminyum Ekstrüzyon presi bulunmakta olup; yıllık üretim kapasitesi  
30.000 tondur.

EXTRUSION LINES
Zahit Aluminium Industry and Trade Inc extrudes  wide range of 
Aluminium profiles for different sectors and purposes with the moulds 
produced in moulding room. 

It has 2500, 1800, 1400 (two machines), 1250 , 900, 600, 550 tons capacity 
machines with PLC control system.

The profiles are delivered to anodising, powder coating or mechanical 
operation units after extruded according to customer requests for different 
processes. 

It has 8 Extrusion Lines. Total production capacity is 30.000 tons per year. 

550 TON / TONS 4 İNÇ / INCHES 2.000 TON / YIL    TONS / YEAR

600 TON / TONS 4 İNÇ / INCHES 2.000 TON / YIL    TONS / YEAR

900 TON / TONS 5 İNÇ / INCHES 3.000 TON / YIL    TONS / YEARR

1250 TON / TONS 5 İNÇ / INCHES 3.000 TON / YIL    TONS / YEAR

1400 TON / TONS 6 İNÇ / INCHES 3.900 TON / YIL    TONS / YEAR

1400 TON / TONS 6 İNÇ / INCHES 3.900 TON / YIL    TONS / YEAR

1800 TON / TONS 7 İNÇ / INCHES 5.600 TON / YIL    TONS / YEAR

2500 TON / TONS 8 İNÇ / INCHES 7.500 TON / YIL   TONS / YEAR

GÜÇ / POWER EBAT / DIMENSION YILLIK KAPASİTE / ANNUAL CAPACITY





ELOKSAL TESİSİ
Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. eloksal kaplama tesisinde, sahip olduğu teknoloji ile müşterilerinden gelen talepler  
doğrultusunda mat, parlak ve renkli eloksal yüzeyler oluşturarak ihtiyaçları karşılamaktadır.

Farklı dekoratif görünümde profil yüzey efekt taleplerini karşılamak için, profiller eloksal işlemi öncesinde polisaj    
(mekanik parlatma), çelik fırça ile zımparalama (satine) gibi uygulamalardan geçirilmektedir. Bu suretle ürün portföyüne   
alternatif yüzeyler  eklenmektedir.

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. entegre tesislerinde, EV6 matlığında eloksallanmış malzeme üretimi de gerçekleşmektedir.

Eloksal tesisi, Quanalod standartları içerisinde üretim yapmaktadır. Son teknolojiye sahip 7 mt. boyunda profilleri proses   
edebilmektedir.

Eloksal üretim tesisinde, insan kaynaklı hataları sıfıra indirmek için otomasyon sistemleri kurulmuştur. Bu bağlamda tüm üretim 
safhaları işinde uzman mühendisler tarafından 24 saat kontrol altında tutulmaktadır.

ELOXAL / ANODIC OXIDATION
 In order to obtain different decorative appearance requests  coming from customers , before anodising, different processes are being done, 
such as mechanical polishing or satinating. E6 type of anodisation is also being done in facility.

Anodising facility works under Qualanod standards with highest technology and the anodising could be done on max. 7 meters long profiles.

Anodising facility is being checked 24 hours by Specialist Engineers and it is all automatic in order to minimise the production faults.





ELEKTROSTATİK TOZ BOYA TESİSİ
Elektrostatik toz boyama, eloksal kaplamaya alternatif olan, uygulaması tamamen farklı bir prosestir.

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., bu alanda da ürettiği profillerin yüzey işlemini yaparak müşterilerinin taleplerini  karşılamaktadır.

Elektrostatik toz boya tesisinde, 2 adet tünel fırın, 2 adet box fırın ile yıllık 7.000 ton kapasiteli toz boya uygulaması gerçekleşmektedir. 
Müşteri taleplerine göre değişik ral renklerinde geniş renk yelpazesi ile boyama işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., sahip olduğu Qualicoat belgesi ile de kalitesini kanıtlamıştır.

POWDER PAINT COATING LINE
Electrostatic powder paint coating alternates anodising but is a totally different process. 

Zahit Aluminium Industry and Trade Inc. Serves its customers with powder coating as well as anodising.

It has 2 tunnel furnaces, 2 box furnaces in powder paint coating facility  and production capacity is 7000 tons per year. Upon requests from 
customers, it uses different colours for dyeing process. 

Facility works under Qualicoat standards.





AHŞAP KAPLAMA TESİSİ
Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., ahşap kaplama tesisinde üretilen alüminyum profiller, ahşap görünüm kazanmaktadır. 6 metrelik 
fırında çam, kiraz, meşe (açık meşe - altın meşe), ceviz, maur desenleri ile 700 ton kaplama yapılmaktadır.

Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda, farklı desenlerde de kaplamalar yapılabilmektedir. Taleplere göre istenildiğinde ısı  
yalıtımlı profillerin sadece dış ya da sadece iç kısımları ahşap desenle kaplanabilmektedir. 

WOODEN COATING
In wood coating facility, the profiles are given wood effects. Furnace is 6 meters long and Zahit Aluminium Industry and Trade Inc. produces in 
cherry, pine, wallnut and maun designs with a capacity of 700 tons per year.

Upon requests from customers, it can also produce the thermal profiles with each side different wood design and color in facility.





MEKANİK İŞLEM BÖLÜMÜ
Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., son teknoloji ürünü CNC tezgahlarla yüksek hassasiyetle istenen açıda kesme, delme işlemleri 
yaparak  ve sistem aksesuarlarını temin ederek müşterilerine montaj aşamasında da hizmet vermektedir.

MECHANICAL PROCESS UNIT
According to customer demands, Zahit Aluminium Industry and Trade Inc. produces by cutting and drilling with high tecnology CNC benches 
and high sensitivity. In addition to these, it services to customers in mounting phase. 

MARKA / BRAND MODEL / MODEL YILLIK KAPASİTE / ANNUAL CAPACITY

OEMME AS260GA 2.500 KM / 4.500 TON / TONS

ISI BARİYER HATTI / ISOLATION BARRIER LINE

MODEL / MODEL SAYI / NUMBER KALİTE / QUALITY

MC304 ARIEL CNC 1 4 EKSEN / 4 AXIS

MC305 KOSMOS CNC 1 4 EKSEN / 4 AXIS

MC307 FALCON CNC 1 4 EKSEN / 4 AXIS

SW453 VICO CNC 2 3 EKSEN ÇİFT KAFA KESME
  3 AXIS DOUBLE HEAD HEADING 

35 TON / TONS 2 “EKSANTRİK PRES / ECCENTRIC PRESS”

SERİ KESME MAKİNESİ 1  SERİ KESME / SERIAL CUTTING
SERIAL CUTTING MACHINE

BÜKME MAKİNESİ 1  BÜKME / ALUMINIUM BENDING 
ALUMINIUM BENDING MACHINE

TK804 TEKNA CNC 1 3 EKSEN / 4 AXIS

MEKANİK İŞLEM HATTI / MECHANICAL PROCESS UNIT





KALİTE DEPARTMANI
Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., kalite departmanı; müşteri memnuniyetine dayalı iyileştirmelerin yapıldığı, hizmet standartları ile 
işletme içi faaliyetlerin düzenlediği, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, insan sağlığı ve diğer canlıların sağlığını tehdit edici davranışlardan 
kaçınmak ve önlemek amaçlı çalışmaların yapıldığı birimdir.

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.’nin ürettiği ürünler, üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrol testlerine tabii tutulur.  
Kalite kontrol testleri, sahip olunan kalite belgelerindeki tüm sorumluluklar yerine getirilerek gerçekleştirilir. 

QUALITY CONTROL DEPARTMENT
Zahit Aluminium Industry and Trade Inc.’s Quality Control Unit is the department where studies of healing of our customer service and  
production quality.

The quality control unit ensures factory avoids behaviors that threaten the security of human health and the environment. 

Products are controlled with quality control tests, in each and every step of the production.

Upon requests from customers, it can also produce the thermal profiles with each side different wood design and color in facility.





KOMPOZİT PANEL 
Kompozit panel sosyal yaşantımızın mekansal sınırlayıcısı mimari yapıların tasarımında kullanılan estetik, şık görünümlü, pürüzsüz, 
çağdaş bir yapı malzemesidir.

Oldukça geniş bir kullanım alanı olan kompozit panel renk çeşidi ve bütünlüğü, hava etkilerine dayanımı, kolay şekil verilebilirliği, ısı ve ses 
tutucu özelliği sayesinde diğer yapı malzemelerine göre daha üstündür.

Aynı zamanda çevre dostu olan kompozit panel, mukavim yapısı sayesinde diğer yapı malzemelerine oranla daha geniş açıklıklarda  
rahatça kullanılabilmektedir.

Düşük maliyetle yüksek verim avantajı, kompozit paneli vazgeçilmez kılmaktadır. Dış cephe ve iç mekan kaplamalarında, çeşitli   
restorasyon ve dekorasyon uygulamalarında, alışveriş merkezleri ve resmi kurum binaları gibi birçok yerlerde uygulaması yapılmaktadır.

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş, 2009 yılında günümüz mimarisinde ve her türlü uygulamada çok yaygın olarak kullanılan Alüminyum 
Kompozit Panel sektörüne adım atmıştır.

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş, bu sektöre adım atarak, yurtiçi ve yurtdışı kompozit pazarının ihtiyaçlarına İstikrar-Güven-Kalite   
ilkesinden ödün vermeksizin daha hızlı cevap vermeyi hedeflemiştir.

Alüminyum kompozit panel tesisi, 1.680.000 m2 üretim kapasitesine sahiptir.

Alüminyum kompozit paneller, ileri teknoloji ile üretilmiş olup, modern mimaride rahatlıkla ve sıklıkla tercih edilen bir yapı elemanıdır. 

Aluminance Plus, Aluminance Class, Vetrina Plus, Vetrina Class markalı renk kartelalarında yer alan temel renkler standart olarak 
mevcuttur. Ayrıca ral renklerinde bulunan özel renk ve ölçülerde kompozit panel üretimi yapılmaktadır. b2 normlarında üretilen kompozit 
paneller, fr (Fire Resistant) olarak bilinen b1 normlarında da üretilebilmektedir.

Polyester boyalı Vetrina Plus ve Vetrina Class markalı kompozit panel ürünü reklam sektöründe kullanılırken, PVDF boyalı Aluminance Plus 
ve HDPE boyalı Aluminance Plus kompozit panel ürünleri dış cephelerde kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır.

COMPOSITE PANEL LINE
Composite panel is a smooth and aesthetic looking modern construction material used in architectural designs. 

ACP is a superior product with wide range of use, variety of colors, durability against corosion, heat and sound insulation and easy shaping.

High performance with lower costs makes the ACP indispensible. ACP is used in interior and exterior frontispiece applications of building, advertisement 
and billboard design and applications, refurbishment applications of old buildings and business and commerce shopping centres and stores.

Zahit Aluminium Industry and Trade Inc., entered in production of ACP in 2009 and aimed to answer the demands of both  the local and international 
market with principles of Stability-Trust- Quality.

Facility has 1.680.000 m2 of production capacity per year.

With trademarks Aluminance Plus, Aluminance Class, Vetrina Plus, Vetrina Class, it has variety of colors in our Standard color charts. Furthermore,  
it is able to produce all RAL colors in different dimensions. Facility produces under B1 norms as well as B2 ( Fire Resistent ) norms.

Vetrina Plus and Vetrina Class polyester coated ACP are mostly used in advertisement sector while PVDF coated, Aluminance Plus and HDPE coated 
Aluminance Class ACP are frequently used for external cladding of buildings.





FOTOVOLTAİK PANEL
Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Türkiye’de ve dünyada artan enerji talebini karşılamak ve bu talebe uygun projeler geliştirmek 
amacıyla 30 yılı aşkın tecrübesi ile alüminyum sektörüne yön veren, Türkiye’nin önde gelen endüstriyel alüminyum ekstrüzyon profil 
ve kompozit panel üreticilerinden Zahit Alüminyum tarafından kurulmuştur.

2012 yılında güneş paneli üretimi konusunda yatırımlarına başlayan Zahit Alüminyum konusunda uzman ekibiyle yaptığı AR-GE 
tasarım çalışmalarıyla, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde üstün Alman teknolojili 65 MW üretim kapasitesine sahip 
tesisini kurmuştur.

Zahit Enerji, PV sektörünün parlayan güneşidir. Solarfield ve ZahitSolarfield markaları ile fotovoltaik panel üretimi yaparak,  
proje firmalarına destek verecek yerli PV panel üreticisi olmayı ve proje firmaları ile gerçekleştireceği ortak çalışmayla hem   
lisanssız (öz tüketime yönelik) hem de lisanslı (yatırıma yönelik) yatırımcılara ulaşmayı hedeflemektedir.

PHOTOVOLTAIC PANEL
Zahit Energy Industry and Trade Limited Company was founded by Zahit Aluminium to fulfil the ever increasing demand and create 
appropriate projects for energy need in Turkey and around the world. With over 30 years of experience, Zahit Aluminium is one of the sector 
leaders in Aluminium industry in Turkey manufacturing composite panels and extrusion profiles.

Zahit Aluminium started the solar module production in 2012 with the support of an expert R&D team usinghigh end German Technology in 
Adana Hacı Sabancı Industrial Zone at 65 MW module production capacityper year.

Zahit Energy is determined to be the shining sun of the photovoltaic sector, in support of Project companies as a panel manufacturer to reach 
entrepreneurs investing in both unlicensed (for self consumption)and licensed (for investment purposes) plants.



REFERANSLAR / REFERENCES

 ANTALYA EXPO KULESİ / ANTALYA EXPO TOWER İRAN TAHRAN TURİZM BANKASI

IRAN TEHRAN TOURISM BANK

İSTANBUL BATI ŞEHİR EVLERİ

İSTANBUL BATIŞEHİR RESIDENCE
AFYON SANDIKLI MAY TERMAL OTEL

AFYON SANDIKLI MAY THERMAL HOTEL
25.000 KİŞİLİK SİVAS 4 EYLÜL STADYUMU

4 SEPTEMBER SİVAS STADIUM
( WITH 25.000 CAPACITY )

ORDU OKYANUS TOWER RESIDENCE



ÜRÜN GAMI / PRODUCT RANGE

MİMARİ SİSTEM PROFİLLERİ

ENDÜSTRİYEL PROFİLLER

KOMPOZİT PANELLER

FOTOVOLTAİK SOLAR SİSTEM
PROFİLLERİ VE ÇERÇEVE

FOTOVOLTAİK SOLAR PANELLER

ARCHITECTURAL SYSTEM PROFILES

INDUSTRIAL PROFİLES

COMPOSITE PANELS

PHOTOVOLTAIC SOLAR SYSTEM
PROFILES AND FRAME

PHOTOVOLTAIC SOLAR PANELS
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