


DEĞİŞİM, 
GÜÇLÜ 
GELECEK!
Bu mottoyla yola çıktık 
ve inşaatın anlamını 
değiştirdik.



Dünya nüfusunun hızla artması, çarpık kentleşme, plansız sanayileşme, 
nükleer atıklar ve kimyasal madde kullanımının artması gibi nedenler 
dünyamızın dengesini bozmakta ve çevre kirliliğini büyük oranda 
artırmaktadır. Enerji tüketiminin artması, kaynakların azalması büyük bir 
sorun oluştururken, aynı zamanda dünyanın sonunu da hızlıca 
hazırlamaktadır. 

Ayrıca hem ülkemizde hem de dünyada, deprem gibi doğal afetler 
sonucu pek çok bina hasar görmekte ve sağlam tasarlanmamış yapılar, 
insan hayatını tehdit etmektedir. Türkiye gibi birinci derece deprem 
tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkelerde bu, özen gösterilmesi gereken 
bir konudur. 

Bizler, bu nedenlerle “Değişim, güçlü gelecek” mottosuyla yola çıktık ve 
inşaat sektörünün anlamını değiştirdik. 

TasBlock olarak; sürdürülebilir, dayanıklı, sağlam yapılarla “önce insan” 
diyoruz ve insan hayatını güvence altına alıyoruz. Onlara güvenli ve 
uzun soluklu yaşam alanları kuruyoruz.

HAKKIMIZDA



Tasblock Kompozit Yapı Malzemesi Pte LTD, 25 yıldan fazla 
bir süredir TASBLOCK markası altında, yeni nesil yenilenebilir, 
sağlam, insan hayatına önem veren yapı ve ürünler 
geliştirmekte öncü bir inşaat şirketi olmuştur. 

Genel müdürlüğü Singapur’da bulunan şirketimiz, yeni 
projelerle Güneydoğu Asya’ya kadar genişlemiş ve çok sayıda 
coğrafyada hizmet vermektedir. 

NEDEN 
TASBLOCK?



ÖNCE İNSAN!
Uygun fiyatlı, lüks konut ve 

ticari binalar için çevre dostu 
inşaat çözümleri sunuyoruz.



Böylelikle, daha hızlı üretilebilir projelere imza atıyoruz. 

Daha yüksek verimlilik ve daha yüksek maliyet 
tasarrufu sağlıyoruz. 

Tasarımda akıllı ve sağlam çözümler üretiyoruz. 

Doğru yapılmış yalıtım sistemleri ile enerji tasarrufu 
ve ses yalıtımı sağlıyoruz. 

İnovatif çözümler sunuyoruz.

TEKNOLOJİYİ 
İYİ KULLANIYORUZ

%50 
daha az 

yapı maliyeti

%80 
daha az 

inşaat süresi 

Daha düşük 
elektrik 

faturaları

Temiz ve 
sessiz bir 
şantiye alanı



Havacılık, denizcilik ve diğer 
sanayi sektörleri tarafından 
kabul edilen ve kullanılan 
sentetik kompozit malzemeler 
ve endüstriyel prosesler.

Yenilenebilir kompozit 
teknolojiler, eşsiz bir fiber 
kompozit blok ve birleştirme 
sistemi kullanan yeni gelişmiş 
yenilikçi teknolojiler.

Benzersiz birleşim 
sisteminin kullanımı ile 
inşaat çözümleri ve 
eğitimiyle birlikte mimari bir 
tasarım tarzı kullanımı.

YENİLENEBİLİR 
KOMPOZİT TEKNOLOJİSİ



DOĞRU 
YAPILMIŞ 
YALITIM 
SİSTEMLERİ
Enerji tasarrufu ve ses 
yalıtımı için en doğru yalıtım 
sistemlerini sağlıyoruz.



Tasblock Kompozit Malzemeleri, beton, çelik, ahşap gibi 
mevcut yapı malzemeleriyle karşılaştırıldığında daha 
sağlamdır, metale ve betona göre paslanmaya karşı 
daha dayanıklıdır... 

Beton, çelik, alüminyum ve tuğladan daha hafiftir ve 
böylece taşıma maliyetini azaltır ve montaj esnasında 
daha az ağır malzeme kullanılır. Daha hafif olmaları 
sayesinde zeminde daha rahat hareket etmenizi sağlar.  

Düşük maliyetle kolay montaj ve daha yüksek düzeyde 
ısı izolasyonu. 

Tasblock, klasik beton teknolojisine göre daha esnek 
bina tasarımları ve kompleks biçimsel tasarımlar 
sunuyor.  

ÖZELLİKLERİMİZ



DAYANIKLILIK VE 
DİRENÇ TEMEL 

PRENSİBİMİZ
Yüksek derecede ısıya ve 

basınca karşı korunaklı 
çözümler üretiyoruz.



TASBLOCK 
BİRÇOK ÜLKEDE 
VE BİRÇOK 
PROJEDE 
ÇÖZÜM ORTAĞI 
OLMAYA DEVAM 
ETMEKTEDİR

YURTDIŞI PORTFÖYÜ

ROMANYA

SUDAN
ABU DHABİ

AVUSTRALYAMALE-MALDİV

MALEZYA
TANZANYA

SİNGAPUR

PERU



ÇORLU

BALIKESİR

ÇANAKKALE

ANKARA

YURTİÇİ PORTFÖYÜ

TASBLOCK 
BİRÇOK ŞEHİRDE 
VE BİRÇOK PROJEDE 
ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYA 
DEVAM ETMEKTEDİR. 

MERSİN
HATAY

BODRUM

TEKİRDAĞ

DİYARBAKIR

VAN

KONYA

ERZURUMAVŞA ADASI





DEPREME 
KARŞI 
SAĞLAM 
BİNALAR



İnşaat ve yapı sektörü Tasblock'un daha güçlü, daha hafif, 
daha dayanıklı ve daha sağlıklı malzemeleriyle gelişiyor. 
İnşaat sektörünün özel ihtiyaçlarına cevap verebilen tüm 
ürün grubumuzla müşterilerimize yenilikçi çözümler 
sunuyoruz. 

Konutlar 

Apartmanlar 

Dubleks Daireler

Müstakil Evler 

Konaklar 

Villalar

HANGİ YAPILARI 
YENİLİYORUZ?



YEŞİL BİNA 
ENDÜSTRİSİNİ 

TEŞVİK 
EDİYORUZ



SERTİFİKALAR



Daha yüksek verimlilik 
ve daha yüksek maliyet 

tasarrufu sağlıyoruz.

YÜKSEK 
VERİMLİLİK 

YÜKSEK 
TASARRUF





Şehrin dinamiklerinden 
   ilham alan tasarımları 
         hayatla buluşturduk…



Kolay ve hızlı monte edilir, 
          estetik ve fonksiyonelliği 
     ayağınıza getirir…



Kolay ve hızlı monte edilir, 
          estetik ve fonksiyonelliği 
     ayağınıza getirir…



Tüm çevre koşullarında kaliteyi 
         ve ihtiyaçlarınızı muhafaza eder...



Yenilikçi tasarım 
ve estetik, 
en eğlenceli 
anlar için 
tamamlandı…

RT GG 570

RT GG 640 RT GG 480

RT GGO 640RT PL 101RT PLC 101

RT GGC 570 RT GGC 480

RT GG 570



Suya ve yağmura 
dayanıklı özelliğiyle, 
şehir ve 
doğanın ahengi 
yıllarca koruma 
altında... 

RT TR 101

RT TR 102

RT CF 101

RT B5 101

RT B5 102

RT CF 102



Yıllarca yeni kalan, paslanmaz ve darbelere dayanıklı, 
       şehri tamamlayan şık ayrıntılar…

RT BO 147
Height: 470 mm

RT BO 148
Height: 470 mm

RT BO 365
Height: 650 mm

RT BO 480
Height: 800 mm

RT BO 280
Height: 800 mm

RT BO 281
Height: 800 mm

With Led With Led



Mevsimin her halinde 
güçlü ve dayanıklı, 
şehrin her 
anında keyifli 
bir mola…

RT BC 215

RT BC 315

RT BC 319

Width: 550 mm 
Length: 1500 mm 

Height: 750 mm

Width: 550 mm 
Length: 1500 mm 

Height: 750 mm

Width: 550 mm 
Length: 1900 mm 

Height: 750 mm



PROJELERİMİZ
TAMAMLANAN PROJELER

İHH AFRİKAKAFKASLAR ENDONEZYA ADASI

GELECEK PROJELER

IRAKKAZAKİSTAN MOSKOVA




