
KONFOR PROJELERİ SERİSİ 
KONSER/EĞLENCE 

İZMİR ARENA 

TEKSTİL HAVA KANALLARI VE SİSTEMLERİ ÜRETİCİSİ FABRICAIR, 
1973’TEN BERİ MÜŞTERİLERİNE HAVALANDIRMA KONUSUNDA HEM HAFİF 
VE DEKORATİF HEM DE İŞE YARAR ÇÖZÜMLER SUNUYOR. 



İZMİR ARENA / İZMİR 
 

 

Hafif ve Dekoratif Çözümler... 
 
Tekstil havalandırma kanal ve sistemleri 
üreticisi FabricAir hem işlevsel hem de şık 
ve dekoratif havalandırma alternatifleri 
sunuyor. 
 
İzmir’in en önemli eğlence merkezlerinden 
birisi olan İZMİR ARENA yöneticileri, tesisin 
2500 metrekarelik kapalı kısmının ısıtma ve 
soğutma kanalları için tercihini FabricAir 
tekstil kanallardan yana kullandı.  
 
Tesisin Teknik Sorumlusu Hasan Karabin, 
kendisi ile yapmış olduğumuz söyleşide bize 
havalandırma tercihlerini neden FabricAir 
tekstil kanallardan yana yaptıklarına açıklık 
getiriyor. 
 
“ Tesisin inşaası esnasında, çelik 
konstrüksiyonlardan oluşturmuş olduğumuz 
çatımızın metal havalandırma sistemlerini 
taşıyamama riski ve deniz kenarında 
olduğumuzdan ötürü kanalların paslanma 
riski taşımaları bizim için önemli bir sıkıntı 
teşkil ediyordu, bunun yanında metal 
sistemlerin çeşitli konser, düğün ve eğlence 
organizasyonları için inşa etmiş olduğumuz 
kapalı alandaki akustiğe de olumsuz etkisi 
olacağını düşünüyorduk. Bu noktada tesisin 
havalandırmasıyla ilgili olarak bize 
yardımcı olan Eneko Havalandırma ve Isı  

 
Ekonomisi Sistem Teknolojileri yetkilileri 
bize bütün bu endişelerimizi giderecek 
olan FabricAir Tekstil Hava Kanallarını 
önerdi. Bunun üzerine şirket yetkililerimiz 
yine FabricAir tekstil hava kanallarının 
kullanılmış olduğu Özel Emot El ve 
M i k r o c e r r a h i s i  H a s t a n e s i ’ n d e k i 
uygulamaları gördüler ve tercihlerini 
FabricAir ürünlerinden yana kullandılar. 
 
FabricAir firmasının tesisimize en uygun 
olacak şekilde dizayn etmiş olduğu hava 
atış sistemlerinin de sayesinde şimdiye 
kadar gerek ısıtmanın gerekse de 
soğutmanın homojenliği ve etkinliği 
konusunda herhangi bir sıkıntı ile 
karşılaşmadık. Bununla birlikte ortamın 
hava kalitesinin de arttığını hissediyoruz. 
 
Aynı zamanda FabricAir’in bizim için 
tesisimizin tavanıyla aynı renkte dizayn 
etmiş olduğu ürünlerle tesisimizde estetik 
açıdan da herhangi bir kayba maruz 
kalmamış olduk.” 
 
FabricAir hava kanalları İzmir Arena gibi 
önemli eğlence mekanlarında, hafiflik, 
mekan içi akustiği etkilememesi, 
korozyona maruz kalmaması ve 
dekoratiflik özellikleriyle öne çıkıyor. 

 

Son Kullanıcı: 

Şehir: 

Tesis Tipi: 

Yıl: 

Müteahit: 

Combi 20 / Açık Gri 

Hepsi Bir Arada, Tip 8 

Isıtma ve Soğutma 

20000 m3/h 

Mesh ve Nozzle Flow 

İzmir Arena 

İzmir 

Konser/Eğlence Merkezi 

2010 

Eneko Havalandırma ve Isı 
Ekonomisi Sistemleri 

Kumaş Tipi/Renk: 

Montaj: 

Uygulama: 

Toplam Hava Debisi: 

Atış Modeli: 

 
 

FABRICAIR TEKSTİL BAZLI 
HAVA KANALLARI  

 
Şair Eşref Bulvarı No:6/801 35230 

Çankaya-İzmir Türkiye 
Tel: (+90) 232 446 34 58 

 
bilgi@fabricair.com 

 
www.fabricair.com 

İzmir Arena Teknik Sorumlusu 
Hasan KARABİN 
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