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Hayat standartlarımızı yükselten ve içerisinde mutlu yaşamlar sürebileceğimiz 
yapıların yalnızca yüksek teknoloji ürünü kimyasallarla sağlanabileceğine 
inanıyoruz. FİXA olarak, sıcak yuvalar ve yaşam kalitesi yüksek binalar için 
2001 yılından bu yana ileri teknoloji ürünü yapı kimyasalları üretiyoruz. 
Bugün, İstanbul’da bulunan iki, Adana ve Ankara’daki birer tesisimiz ile yapı 
kimyasalları sektöründe varlığımızı sürdürüyoruz.

Binalar, içinde yaşayanların mutluluğu ile değer kazanır.



Kilometre Taşlarımız

Avcılar fabrikamızda
kapasite artırarak

 agrega tesisimizi açtık.

Aderans dergisinin
 yayına başladık.

2004 2006 2009 2011 2012 2013 2014 20172001 2018 2019
İstanbul’da
kurulduk.

Üretim kapasitemizi
arttırarak

Avcılar fabrikamıza
taşındık.

Adana
fabrikamızı

açtık.

Silikon üretimine
başladık.

IGLOO Isı Yalıtım
Sistemleri fabrikamızı

İstanbul’da açtık.

Rusya/Rostov
ofisimizi açtık.

Türkiye’de ilk kez 
Fixa tarafından üretilen 

Polymera MS
yılın su yalıtımı ürünü

seçildi. Aquamer HB Invisible ürünümüz
yılın su yalıtımı ürünü seçildi.

Ankara 
fabrikamızı

açtık.

Marin grubu
lansmanımızı

Boatshow 2017’de
gerçekleştirdik.



Değerlerimiz

Kalite Odağımızdır.

Bizim için ürettiğimiz ürünün
hatasız olması yeterli değildir.

Müşterilerimize verdiğimiz hizmeti
her zaman bir bütün olarak algılar,

onlara sorunsuz bir servis sağlamayı
görev ediniriz. Bu nedenle

kaliteyi sadece üretimde değil,
tüm departmanlarımızda
en üst seviyede tutarız.

Müşterilerimiz Değerlidir.

Ar-Ge departmanımız,
müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu

ürünleri en kısa zamanda sunabilmek 
için çalışır. Satış sonrasında da 

kullanıcılara teknik anlamda destek 
olmak ve ürünlerimizin arkasında 

olmak müşteri yaklaşımımızın
temel unsurudur.

İşimiz Tutkumuzdur.

Sağlam adımlarla gerçekleştirdiğimiz
kayda değer büyümeyi, işimize

duyduğumuz tutkuya borçluyuz.
Şirketimizin her kademesinde
görev yapan çalışanlarımızın,
ulaştığımız başarıya katkısı

çok büyüktür.



Tüm iş süreçlerimiz müşterilerimizin kusursuz servis alması için yapılandırılmıştır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun üretim yapan şirketimiz, 
ürün kalitesini CE, TSE, TSEK, Ghost gibi yerli ve yabancı pek çok kalite sertifikası ile belgelendirmiştir.

Temel Vaadlerimiz

Siz Neredeyseniz,
Biz Oradayız!

Kalite
Yaklaşımımız Hatasız Üretim

Felsefemiz
Hızlı ve ekonomik

teslimat yapabilmemiz için 
fabrikalarımızı, 

stratejik konumlarını
göz önünde tutarak

üretime açarız.

Başarımızın ardındaki itici güç, 
kalite süreçlerine 

verdiğimiz önemdir.
Kusursuz üretim şirketimizin

temel felsefesidir.

Müşterilerimizin siparişleri 
kendilerine ulaşana kadar

ürünler, üretim bandının her 
noktasında kalite birimimizin
yaptığı kontrollerden geçer.



Fixa’nın Farkı %100 YERLİ
ÜRETİM İLE

UZMAN
TEKNİK EKİBİMİZ İLE

HIZLI VE
ESNEK YAPIMIZ İLE

ekonomiye katkı sağlarız.

Yüksek kalite standartları ile

üretilen ürünlerimiz, dünya 

pazarlarında da tercih edilir. 

müşterilerimizin özel taleplerine 

zaman kaybetmeden dönüş 

sağlar, ihtiyaçlarını ve 

beklentilerini onlardan önce 

düşünürüz.

satış sonrasında da müşterilerimizin yanınızdayız. 

Teknik ürün müdürlerimiz, eğitimler ile müşterilerimize ve 

kullanıcılarımıza daima destek olur.



Fixa’nın Farkı

GENİŞ ÜRÜN
YELPAZEMİZ İLE

OPTİMUM FİYAT
POLİTİKAMIZ İLE
müşterilerimizin kârlılığını 

maksimize ederiz. İş süreçlerimizin 

bize kazandırdığı ekonomik 

avantajları, müşterilerimize fiyat 

avantajı olarak yansıtırız.

inşaatın temel atımından beton dökümüne, yalıtım işlerinden 

ince iş diye tabir edilen detay çalışmalarına, eski yapıların 

renovasyon ve restorasyonlarında kullanılabilecek yüzlerce 

farklı ürünü sunmaktayız.

GÜÇLÜ AR-GE
EKİBİMİZ İLE
içinde yaşayanların hayat 

standardını yükseltecek 

konforlu binalar için son 

teknoloji yapı kimyasalları 

ürünlerini ülkemizde 

üretiriz.



Ne Üretiriz ?
Yapı kimyasallarında toplam 11 ana grupta yüksek kaliteli ürünler üretiriz.  
Yalıtım markamız olan IGLOO çatısı altında sadece beyaz ve karbonlu EPS üretimi yapmaktayız.

Su Yalıtım 
Sistemleri 

Zemin 
Sistemleri 

Kalıp Ayırıcılar 
ve 
Kür Malzemeleri 

Seramik Derz 
Dolguları 

Sızdırmazlık 
Ürünleri 

Isı Yalıtım 
Sistemleri 

Çimento Esaslı 
Sıvalar ve 
Örgü Harçları 

Teknik 
Yapı tırıcılar 

Onarım, 
Güçlendirme 
ve Restorasyon 

Beton ve Harç 
Katkıları 

Seramik 
Yapı tırıcıları 

EPS 



Su Yalıtım 
Sistemleri

Bu ürün grubu altında, 
MS Polimer, Hibrid Polimer, 
Bitüm, Poliüretan, Akrilik ve 
Çimento esaslı çeşitli sürme 
esaslı su yalıtım malzemeleri 
üretilmektedir. 

Su yalıtımında kullanılan su 
tutucu bantlar da bu ürün 
grubu altında bulunmaktadır.

Japon Kaneka firması tarafından geliştirilen MS Polimer teknolojisi 
esaslı su yalıtımı, sızdırmazlık mastiği ve yapıştırıcı ürünlerini 2013 
yılından bu yana piyasaya sunan FİXA bu alanda TÜRKİYE’nin ilk 
üreticisi olmanın gururunu taşıyor.



İzolasyon amaçlı kullanılan 
sızdırmazlık ürünlerimiz 
aşağıdaki çeşitlerde 
üretilmektedir.

• MS Polimer Mastikler
• Poliüretan Mastikler
• Poliüretan + Katran Mastikler
• Akrilik Mastikler
• Silikon Mastikler
• Poliüretan Köpükler

Sızdırmazlık
Ürünleri



Bu ürün grubumuz altında 
çimento, hidrolik kireç ve 
epoksi esaslı tamir ve grout 
harçları üretilmektedir.

Onarım,
Güçlendirme
ve Restorasyon



Zemin 
Sistemleri

Bu ürün grubumuz altında 
tozuma önleyici sıvı yüzey 
sertleştiricileri, çimento ve alçı 
esaslı şaplar, epoksi yüzey 
kaplamaları, zemin astarları ve 
zemin boyaları üretmekteyiz.



Bu ürün grubumuz altında ısı 
yalıtım levhaları, ısı yalıtım 
sistemleri için astarlar, çeşitli 
kimyasal fazlarda yapıştırıcılar 
ve sıva malzemeleri 
üretmekteyiz.

Isı Yalıtım
Sistemleri



Bu ürün grubumuzda beton ve 
harçlara donmaya karşı direnç 
kazandıran, su geçirimsizliğini 
ve işlenebilirliğini arttırarak 
uygulama kolaylığı sağlayan 
beton, harç ve şap katkı 
malzemeleri üretmekteyiz.

Beton ve Harç
Katkıları



Kalıpların betondan kolayca 
ayrılmasını sağlayan kalıp 
ayırıcılar ve betonda hızlı su 
kaybını önleyen kür 
malzemeleri bu ürün 
grubumuz altında 
üretilmektedir.

Kalıp Ayırıcılar ve
Kür Malzemeleri



Bu ürün grubumuz altında sıva 
astarları, sıvalar ve çimento esaslı 
örgü harçları üretilmektedir.

Çimento Esaslı
Sıvalar ve
Örgü Haçları



Bu ürün grubumuzda seramik, 
fayans, granit, doğal taş, gibi 
zemin ve duvar kaplamaları için 
astar ve yapıştırıcılar 
üretmekteyiz. 

Seramik
Yapıştırıcıları



Bu ürün grubumuz altında farklı 
ebatlar için geliştirdiğimiz çeşitli 
renklerde derz dolgu 
malzemeleri ve temizlik ürünleri 
üretmekteyiz.

Seramik Derz
Dolguları



Yüksek yapışma özellikli, farklı 
kullanım alanlarına uygun teknik 
yapıştırıcıları bu ürün grubu 
altında üretmekteyiz.

Teknik
Yapıştırıcılar



Titizlik ile seçilen 
tedarikçilerimiz, 
hammaddeleri 
fabrikamıza
ulaştırır.

Üretim planlama 
kapsamında, 

müşterilerimizden gelen 
siparişler üretim bandına 
alınır ve otomatik olarak 

paketlenir.

Yaygın dağıtım ağımız 
ve nakliye araçlarımız 
ile ürün, istenilen bayi 
veya projenin adresine 
teslim edilir.

İş Modelimiz

Hammaddelerin
kalite kontrolü silolara 
gönderilmeden önce 
gerçekleştirilir.

Mapfre sigorta tarafından
sigortalanan ürünlerimizin

ürün sorumluluk belgesi
müşterilerimize

gönderilir.

Teknik ürün müdürlerimiz,
şantiyelerde

uygulama eğitimleri
vererek teknik
destek sağlar.



Toplam Alan  : 7000m2

Kapalı Alan  : 4200m2

Üretim Kapasitesi  : 180.000 ton/yıl (toz ürün)
      5.000 ton/yıl (sıvı ürün)
       5.000 ton/yıl (silikon-mastik)

İstanbul Fabrikası



İstanbul Fabrikası



İstanbul Fabrikası



İstanbul Fabrikası



Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde
faaliyete başlayan tesisimiz Çukurova, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine 
hizmet vermektedir.

 

 
 
Toplam Alan  : 3500m2

Kapalı Alan  : 2500m2

Üretim Kapasitesi  : 90.000 ton/yıl (toz ürün)
      

Adana Fabrikası



2009 yılında açıldığında bölgedeki ilk YK tesisi
olan FİXA Adana fabrikası, Mersin gümrüğü, Irak
ve Suriye sınırlarına yakınlığı dolayısıyla önemli
derecede ihracat imkanına sahiptir.

Adana Fabrikası



Başkent Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan
tesislerimiz, Ankara - Eskişehir yoluna 5 km, Malıköy
demiryolu istasyonuna ise 1 km uzaklıkta olup,
İç Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere Karadeniz, 
Ege ve Akdeniz Bölgeleri’ndeki müşterilerimize hizmet
sunmaktadır. Tesis 2011 yılında açılmış olup, 
tam otomatik çalışan karışım ve paketleme
hattına sahiptir.

Ankara Fabrikası



Toplam Alan  : 7200m2

Kapalı Alan  : 4800m2

Üretim Kapasitesi  : 120.000 ton/yıl 
   (toz ürün)
      

Ankara Fabrikası



2011 yılında açılan tesis BOSB içindeki Bakır ve
Pirinççiler Sanayi Sitesi’nde bulunmaktadır.
Marmara ve İç Anadolu Bölgesine, hizmet vermektedir.

   

 
 

 

Toplam Alan  : 4500m2

Kapalı Alan  : 5000m2

Üretim Kapasitesi  : 450.000 m3/yıl (EPS)
      

IGLOO İstanbul Fabrikası



Beyaz EPS için ayrı, Karbonlu (gri) EPS için ayrı üretim hatlarına
sahiptir. Günlük 1500 m3 şişirme, blok basma ve kesim-paketleme
kapasitesine sahiptir. 

IGLOO İstanbul Fabrikası



Yapı kimyasalları üretiminde
en son teknolojileri kullanarak
Türkiye’de birinci, 
dünyada ise önde gelen
markalardan biri olmayı hedefliyoruz.

Edindiğimiz bilgi ve tecrübenin,
ülkemiz ve dünya inşaat sektörüne
yön vermesini ve gelişimine katkı 
sağlamasını amaçlıyoruz.

Her gün daha iyisini başarmak için...



Referanslarımızı daha detaylı görmek için >>>>>>> TIKLA

500’ü aşkın

20 yıldır

2000’e yakın

SATIŞ NOKTASI

REFERANS

25
ÜLKEYE
İHRACAT

Referanslarımız

http://fixa.com.tr/?/referanslarimiz


/fixayapikimyasallari @fixayapi fixa_yapi_kimyasallari Fixa Yapı Kimyasalları

Genel Müdürlük
Beylikdüzü Org. San. Bölg.

Bakır ve Pirinç San. Sit.
Mustafa Kurdoğlu Cd. No:14

Beylikdüzü - İstanbul
T: 0 212 690 92 92 (pbx) 

F: 0 212 428 62 85

İstanbul Fabrika
Firuzköy Mahallesi Aziz Cd. No:16

Avcılar - İstanbul
T: 0 212 428 62 83 (pbx)

F: 0 212 428 62 86

Adana Fabrika
Hacı Sabancı Org. San. Bölg.

Süleyman Demirel Bulvarı No:30
Yüreğir - Adana

T: 0 322 394 42 42 (pbx)
F: 0 322 394 42 65

Ankara Fabrika
Başkent Org .San. Bölg.

19. Cadde No:74 Malıköy
Temelli - Ankara

T: 0 312 640 16 61 (pbx)
F: 0 312 640 16 76

www.fixa.com.trmusteriiliskileri@fixa.com.tr

Bize Ulaşın


