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VidaTemel ile kazmadan, beton kullanmadan, 
peyzajı bozmadan ekonomik, ekolojik ve hızlı 

bir şekilde temeliniz hazır.

Kaletek
İnşaat A.Ş.



VidaTemel Sistemi ;

VidaTemel, çeşitli yapılara ve yapı elemanlarına 
temel oluşturmak amacıyla 60cm ile 300cm arası 

uzunluk ve 60mm ile 120mm arası çaplarda 
galvanizlenmiş özel vidaların her türlü zemine 

uzman ekiplerce uygulanmasıdır.

VidaTemel Uygulama Alanları ;

Küçük tabelalardan çok katlı binalara kadar çok 
çeşitli yapılara ve yapı elemanlarına uygulanabilir.

• Beton kullanılamayan alanlar,
• Depo, antrepo, konteyner ve prefabrike yapılar, 
• Yığma, ahşap ve çelik konstrüksiyon yapılar,
• Verandalar, çardaklar, gölgelendirme sistemleri, 
• Araç ve bisiklet park yerleri,
• Çit sistemleri, ses bariyerleri,
• Reklam tanıtım, trafik ve yönlendirme levhaları, 
• Çöp kutuları, park bahçe ve şehir mobilyaları, 

oyun grupları,
• Bayrak ve aydınlatma direkleri, 
• Endüstriyel çadır sistemleri, geçici yapılar, 
• Seralar, örtülü tarım alanları, 
• Fütüristik yapılar, sanat eserleri, 
• Yükleme rampaları,
• Şevlerin stabilizasyonu, mini kazık uygulamaları,
• Güneş enerji tarlaları,



VidaTemel Avantajları ; 

• Zaman ve para tasarrufu sağlar,
• Kazı, hafriyat, beton gerektirmez, 
• Uzun ömürlüdür ve yüksek dayanıklılığa 

sahiptir,
• Hızla uygulanır, hemen tam kapasite 

yüklenebilir, 
• Her türlü hava koşulunda uygulanabilir,
• Uygulamada çevreyi kirletmez, peyzaja zarar 

vermez, 
• Konumu hemen ve her zaman değiştirilebilir. 
• Tekrar tekrar kullanılabilir,
• Çevreye zarar vermez, ekolojik 

sürdürülebilirlik sağlar, söküldüğünde kalıntı 
bırakmaz,

• Farklı zemin tiplerinde kullanılabilir,
• Mukavemet testleri yapılmıştır ve sertifikalıdır,
• Kaplamalı (Asfalt, beton, karo) alanlarda 

uygulanır.
• İş makinası gerektirmez, araç girmeden 

uygulanabilir,



Ahşap ve çelik 

konstrüksiyon yapılar,

Depo, modüler, konteyner 

çadır ve prefabrike yapılar, 

Reklam tanıtım, trafik ve 

yönlendirme levhaları, 

Veranda, çardak, gölgelik, 

araç ve bisiklet park yeri,

Çitler, bayrak direkleri

Park ve şehir mobilyaları, 

çöp kutuları, oyun grupları,

Kazı ve Hafriyat 

Gerekmez
Beton Dökme 

ve Kürleme Yok

Etrafı Kirletmez 

Peyzajı Bozmaz

Hızlı Uygulanır 

Yüke Hazır
Ekonomik

Her Koşulda 

Uygulanır

Çevre Dostu 

Tekrar Kullanılır

Tüm Zeminlerde 

Uygulanır
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