
8000 yıllık kiremit geleneğinin modern dünyadaki en önemli uygulayıcılarından olan Başak Çatı ve 

Cephe Sistemleri 1969 yılından bugüne üretimdeki kalite anlayışı, müşteri ve kalite odaklılığı, 

çevreciliği, yüksek standart ölçüleri, değişime ve gelişime açıklığı, iş disiplini, yeniliklerin takibindeki 

başarısı, üretimde kullandığı ileri teknoloji ile sektördeki farkını ortaya koymaktadır.

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, konusunda uzman firmalar ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda 

geliştirdiği çatı sistem çözümleri ile yağmur, kar, dolu, rüzgar, aşırı sıcaklık gibi doğa olaylarına karşı 

tam koruma sağlamasının yanı sıra çevresel şartlar nedeniyle oluşan nem ve rutubetin 

uzaklaştırılmasıyla,  konforlu ve huzurlu ortamlar sağlamıştır ve bu yöndeki çözümleri yoğun Arge 

çalışmaları ile geliştirilmeye devam etmektedir.

Başak Çatı Sistemleri'nin uygulama detayları; mimarlar, inşaat mühendisleri, müteahhitler, 

uygulamacılar ve sektörle ilgili diğer tüm kullanıcılar için teknik açıdan eksiksiz ve anlaşılır şekilde 

çözümlenmiştir. Türkiye'nin her bölgesinde eğitimli bayi ve uygulamacılarımız hizmetinizdedir.

Sürekli gelişim, müşteri memnuniyeti, iletişim, ürün kalitesi, tedarikçi firmalarla işbirliği, kalite anlayışı 

gibi temel başarı faktörlerini benimsemiş olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, uzman kadrosu ile 

üretimini gerçekleştirdiği malzemelerin kullanımıyla ilgili müşterilerine gerekli tüm desteği vermekte-

dir. Başak Çatı ve Cephe Sistemleri sayesinde detaylı ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak mümkün 

olmaktadır.

Doğaldır, estetiktir ve çevrecidir.

Tamamen doğal KİL den üretilmiştir, insan sağlığına zararlı kanserojen maddeler içermez, % 100 geri 

dönüşümlüdür.

TS EN 1304 standartlarına göre üretilir ve Türkiye’nin ilk CE işaretine sahip kiremitidir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetilir, müşteri odaklıdır.

Her türlü doğa şartına karşı dayanıklıdır. Kışın soğuğu yazın sıcağı absorbe ederek bina yalıtımına 

katkı sağlar.

Yangına karşı dayanıklıdır, yanmaz.

Modern tesislerde doğal gaz ile yüksek sıcaklıklarda pişirilerek üretilir.

Geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, özel aksesuar ve tamamlayıcı yan ürünleriyle çatılarda uygulama 

kolaylığı sağlar ve uygulayıcısına proje desteği verir.

Gelişmiş Ar-Ge desteğiyle tüketicisine farklı renk ve desenlerde renkli kiremit alternatifleri sunar.
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Neden Başak Kiremit?



It is natural, aesthetic and environmental.

It is produced by natural clay , doesn`t contain carcinogenic, 100% recyclable.

It is produced according to TS EN 1304 standards and it is the first tile had CE sign in Turkey.

It is managed with ISO 9001:2008 Quality Management System and customer- focused.

It is durable against weather conditions, it absorbs cold in winter, hot in summer to insulate buildings.

It is fire resistance, it doesn`t burn.

It is produced in modern facility with high heat using natural gas.

It has wide product range. It makes roofing system practices easy with special appliances, and supple-

mentary side products. Gives support for projects.

It offers different colors and design tiles to market with the help of its Research  and Development 

Deparment.

One of the most and modern operator of 8000 years old traditional roof tile in the world, Basak Roof and 

Facade Systems has exhibited its difference in sense of quality in production, focusing on customers and 

quality, environmentalism, high standard measurements, its openness to change and development, work 

discipline, its success to following innovations and using advance technology in production since 1969.

Basak Roof and Facade Systems enhanced  absolute roofing system  solutions against  for natural causes  

such as rain, snow, hail, wind and overheat  as a result of  collectively  work  with well-known  expert 

companies  in the field, furthermore for comfortable and untroubled  living, developed  techniques to  

prevent  dampness and moisture caused by the nature. Research and Development Department of 

Basak Roof and Facade Systems works perpetually to create solutions and techniques for probable 

problems in the future.

Basak Roof and Facade Systems practice details are resolved accurate, perfect and clearly in technical 

perspective for architects, civil engineers, building contractors. Our educated dealers and operators are at 

your service all around Turkey.

Adapted main success factors such as continuous improvement, customer satisfaction, communication, 

product quality, cooperation with supplier companies, total quality concept of Basak Roof and Facade 

Systems supports its customers about usage of its materials with its expert team. It is possible to create 

detailed and qualified living spaces with Basak Roof and Facade Systems.
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Why Başak Tile?



serisi
Alaturka

Assos Aspendos Avanos Belkıs Bergama

130 x 165 x 410
2.100 (± 100)

30 - 32 adet / m2
6 adet / paket
280 adet / palet

Ölçü (mm)
Birim ağırlık (gr)

Kullanım
Ambalaj şekli
Ambalaj şekli

Başak Art renkli kiremitler Engob tekniği ile 
tamamen doğal yöntemlerle renklendirilmektedir.
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serie
Alaturka

Başak Art Alaturka Renkli Kiremitler...

İlk olarak  “Natura , ”Antik” , “Harmony” ve ”Taraftar” 
isimli 4 seri geliştirilen Başak Art  Renkli Kiremitleri, AR-GE 
çalışmaları neticesinde geliştirilerek, çatılarda farklılık 
yaratacak yepyeni ürünler sunulmaya devam ediyor. TS EN 
1304 ve CE normlarını karşılayan Başak Art Renkli 
Kiremitler, çatılarda farklılık yaratmasının yanı sıra, 
sağlamlığı ve renk çeşitliliği ile de beklentilerin üstünde bir 
grafik çiziyor. Başlarda Seraporto tipi kiremitlere 
uygulamasıyla başlayan serilerin  Başak-1  Marsilya, Başak 
Akdeniz ve Başak Porto ile tüm Mahya ve aksesuarlarına 
uygulamaları yapılıyor.

Ve artık Başak Art Alaturka Renkli Kiremit uygulaması da 
yapılıyor. Eskinin Osmanlı kiremidi, yerini Alaturka 
kiremide bırakıyor. 

Başak Art Colored Tiles in Alaturka Model...

Brand new product continues to be introduced by improve-
ments in Başak Art Colored Tiles which is developed in 4 
series names “Natura”, “Antique”, “Harmony”, and “Fan”, 
as a result of the research and development studies. Başak 
Art Colored Roof Tiles that meet the TS EN 1304 standards 
and CE norms are high above the expectations with its 
strength and color variability in addition Seraporto Model, 
then is started to apply to Başak-1 Marsilya Model, Başak 
Akdeniz Model, Başak Porto Model and all Ridge Models 
together with their accessories.

And now, Başak Art Alaturka Model Colored Roof Tiles  are 
started to be produced. The Alaturka Tile is going to take 
the place of the old Ottoman Tile.

130 x 165 x 410
2.100 (± 100)

30 - 32 pieces / m2
6 pieces / package
280 pieces / pallet

Dimensions (mm)
Weight (gr)

Usage
Packing
Packing

Başak Art Colored Roof Tiles are being colored 
totally natural methods by Engobe technique.

Alaçatı Port Marina / Alaçatı - İzmir 4



Çeşme Didim MidasKemer Patara

serisi
Alaturka

130 x 165 x 410
2.100  (± 100)

30 - 32 adet / m2
6 adet / paket
280 adet / palet

Ölçü (mm)
Birim ağırlık (gr)

Kullanım
Ambalaj şekli
Ambalaj şekli

Başak Art renkli kiremitler Engob tekniği ile 
tamamen doğal yöntemlerle renklendirilmektedir.
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Side Simena Demre Frig Datça

serie
Alaturka

130 x 165 x 410
2.100 (± 100)

30 - 32 pieces / m2
6 pieces / package
280 pieces / pallet

Dimensions (mm)
Weight (gr)

Usage
Packing
Packing

Başak Art Colored Roof Tiles are being colored 
totally natural methods by Engobe technique.

A Plus Evleri / Alaçatı - İzmir 6



serisi
Antik

Assos 1 Myra

245 x 405
2.900 (± 100)

15 adet / m2
6 adet / paket
256 adet / palet

Ölçü (mm)
Birim ağırlık (gr)

Kullanım
Ambalaj şekli
Ambalaj şekli

245 x 405
2.900 (± 100)

15 pieces / m2
6 pieces / package
256 pieces / pallet

Dimensions (mm)
Weight (gr)

Usage
Packing
Packing
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Başak Art Renkli Kiremit Serileri’nde, 

son teknoloji üretim araçları ile kiremitler renklendirilerek, 
çatılarda yeni görünümler ve özgün tasarımlar oluşturuluyor, 
aynı zamanda farklı doku ve renk seçenekleri de bir arada 
sunulabiliyor. Kiremitlerin renklendirilmeleri, kökü çok eski 
uygarlıklara dayanan bir yöntem olan ve bu uygarlıklarda ayrı 
bir sanat dalı olarak gelişen çok özel bir teknik olan engob 
tekniği ile yapılıyor. Ürüne teknik, estetik ve hijyenik özellik 
veren bir tabakanın, kiremitlerin yüzeylerine uygulanmasıyla 
renkli, örtücü ve doğal görünümde olması sağlanıyor.

Engob; özel hazırlanan kil hammaddesine, doğal oksitler 
katılarak hazırlanan farklı reçetelerden oluşuyor. Renk veren 
doğal oksitler tek başlarına kullanıldığı gibi, birkaçı bir arada 
kullanılarak hazırlanan reçetelerle değişik renkler elde         
edilebiliyor. 

On the Başak Art Colored  Roof Series,

New perspectives and unique designs are made up by coloring 
roof tiles with the advanced production equipments, besides it 
is offered different pattern and color selection together. 
Coloring Roof Tiles are made with a special Engobe technique 
which is an ancient civilization technique that was  used and 
developed as a seperate art.
By applying a layer to the surface of the tile which gives 
technique, aesthetic and hygienic speciality to the product, the 
tile is made to have a covered,colorful and natural view.

Engobe; is composed by different recipes which is prepared by 
adding natural oxides to the specially prepared  clay raw 
matterial.While using a colorific natural oxide alone, different 
colors can be obtained from prescription that is prepared by 
using some of them together.

Optimus Villaları Balyanus Evleri / İstanbul

serie
Antique
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serisi
Antik

Belkıs Aspendos Frig

245 x 405
2.900 (± 100)

15 adet / m2
6 adet / paket
256 adet / palet

Ölçü (mm)
Birim ağırlık (gr)

Kullanım
Ambalaj şekli
Ambalaj şekli

Başak Art renkli kiremitler Engob tekniği ile 
tamamen doğal yöntemlerle renklendirilmektedir.
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serie
Antique

BergamaAssos 2Perge

245 x 405
2.900 (± 100)

15 pieces / m2
6 pieces / package
256 pieces / pallet

Dimensions (mm)
Weight (gr)

Usage
Packing
Packing

Başak Art Colored Roof Tiles are being colored 
totally natural methods by Engobe technique.

Ortaca Villası / Ortaca - Muğla 10



serisi
Harmony

Agora Midas

245 x 405
2.900 (± 100)

15 adet / m2
6 adet / paket
256 adet / palet

Ölçü (mm)
Birim ağırlık (gr)

Kullanım
Ambalaj şekli
Ambalaj şekli

Başak Art renkli kiremitler Engob tekniği ile 
tamamen doğal yöntemlerle renklendirilmektedir.
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serie
Harmony

Truva Lara Side

245 x 405
2.900 (± 100)

15 pieces / m2
6 pieces / package
256 pieces / pallet

Dimensions (mm)
Weight (gr)

Usage
Packing
Packing

Başak Art Colored Roof Tiles are being colored 
totally natural methods by Engobe technique.
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Bulut Grisi   Cloud Grey

natura
s e r i s i

Kestane   Chestnut

245 x 405
2.900 (± 100)

15 adet / m2
6 adet / paket
256 adet / palet

Ölçü (mm)
Birim ağırlık (gr)

Kullanım
Ambalaj şekli
Ambalaj şekli

Başak Art renkli kiremitler Engob tekniği ile 
tamamen doğal yöntemlerle renklendirilmektedir.

Emek Yapı / İstanbul 13



Deniz Mavisi   Ultramarine Yaprak Yeşili   Leaf GreenKrem   Cream

natura
s e r i e

245 x 405
2.900 (± 100)

15 pieces / m2
6 pieces / package
256 pieces / pallet

Dimensions (mm)
Weight (gr)

Usage
Packing
Packing

Başak Art Colored Roof Tiles are being colored 
totally natural methods by Engobe technique.

Golden Villas / Kuşadası - Aydın Berçin Yaylalar Camii / Çamlıdere - Ankara 14



 Kırmızı Beyaz
Red White

 Kırmızı Siyah
Red Black

 Sarı Kırmızı
Yellow Red

 Siyah Beyaz
Black White

 Sarı Lacivert
Yellow Blue

245 x 405
2.900 (± 100)

15 adet / m2
6 adet / paket
256 adet / palet

Ölçü (mm)
Birim ağırlık (gr)

Kullanım
Ambalaj şekli
Ambalaj şekli

Başak Art renkli kiremitler Engob tekniği ile 
tamamen doğal yöntemlerle renklendirilmektedir.
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TARAFTAR SERİSİ İLE FANATİK ÇATILAR...
Türkiye’de bir ilke imza atan Başak Çatı & Cephe 
Sistemleri, fanatik taraftarlar için takımlarının renklerini 
taşıyan özel bir seri üretti.
Başak Art Taraftar serisi ile, fanatikler gönüllerindeki 
renkleri çatılarına yansıtıyor.

FANATIC ROOF WITH THE FAN SERIES...
Başak Roof & Facade Systems, who lead the way in 
Turkey, produced a special series which has the fanatic 
supporters team’s colors.
The fanatics brings the colors in their heart to the roofs 
with Başak Art Fan Series. Yeşil Beyaz

Green White

 Yeşil Siyah
Green Black

245 x 405
2.900 (± 100)

15 pieces / m2
6 pieces / package
256 pieces / pallet

Dimensions (mm)
Weight (gr)

Usage
Packing
Packing

Başak Art Colored Roof Tiles are being colored 
totally natural methods by Engobe technique.

Eskişehirspor Alt Yapı Tesisleri / Eskişehir 16



*

* You imagine, We create…
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