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MEA MULTINORM Işık Bacaları



Artık geçmişte kalan insan gücüne 

dayalı ve yapımı uzun zaman alan 

tuğla ile örülen ışık bacalarının yerine, 

40 yıldır Almanya‘da MEA‘nın buluşu 

olan MEA MULTİNORM ışık bacaları 

kullanılmaktadır. 

MEA MULTINORM ışık bacaları 40 cm, 

60 cm ve 70 cm derinliklerde, yeni 

yapılarda veya tadilat işlerinde aydınlık 

bodrumlar elde etmekte vazgeçilmez bir 

standardı belirlemeye devam etmektedir. 

MEA MULTINORM ışık bacaları kullanıma 

hazır ürünlerdir. Işık bacalarının 

üzerinde kullanılmak üzere yine MEA’nın 

ürünlerinden biri olan kullanıma hazır 

ve ebatları ışık bacasına uygun olan 

ızgaralar da mevcuttur. 

Piyasada bulabileceğiniz ilk 
değişken ışık bacası sistemi 
İnşaatınızı planlarken daha esnek 

olabilmeniz için size MEAMAX ışık bacası 

sistemini tavsiye ederiz. 

MEAMAX kullanım ve planlama sırasında 

farklı detay çözümleriyle size maksimum 

özgürlük tanır.

MEA MULTINORM – 

İnşaatınızı Kolaylaştırır

Işık Bacası 125x100, ilave kapak, derinlik 60 cm

Işık bacaları

Nominal ölçu 
G1) x Y x D (cm) 

Delme ölçüsü (cm) Varyant 

G1 Y1 Y2 Standart Güçlendirilmiş2) 

80 x 60 x 40 92,0 10,4 38,8 •

80 x 100 x 40 92,0 15,4 63,8 •

100 x 60 x 40 110,0 10,7 38,8 •

100 x 80 x 40 110,0 9,0 50,0 • •

100 x 100 x 40 110,2/108,83) 20,0 65,0 • •

100 x 130 x 40 110,2/108,83) 20,0 95,0 • •

125 x 100 x 40 140,0 15,7 63,8 • •

100 x 100 x 60 110,0 15,4 63,8 • •

125 x 100 x 60 140,0 15,7 63,8 • •

150 x 120 x 60 165,0 15,7 78,8 •

200 x 100 x 70 210,2 17,5 20,0/32,54) •

200 x 150 x 70 210,2 17,5 40,0/57,04) •

1) Işık bacası genişliği pencere genişliğine uygundur. 
2) Uygun ışık bacası ızgarasıyla araç geçmesine uygundur. 
3) Bu ışık bacası kalıbı B1 üst/alt matkap delikleri için farklıdır. 
4)  Büyük ebat ışık bacaları üç sabitleme notkasına sahiptir. 

İkinci değer 2. ve 3. sabitleme noktası arasındaki mesafeyi göstermektedir. 



MEA MULTINORM – 

Ebatlar ve Seçenekler.

Piyasa lideri kalite
MEA MULTINORM işlevselliğini, 

dayanıklılığını ve değerini sürekli 

koruyan bir üründür. Beyaz fiberglastan 

üretilen baca yapısı her yönden gelen 

hava etkilerine ve zararlı maddelere 

karşı dayanıklılık sağlamaktadır. MEA 

MULTINORM ışık bacası monte edildiğinde 

hiçbir şekilde duvardan sızdırma 

yapmaz. Değişmez ürün kalitemiz, kalite 

kontrol yönetimimiz tarafından titizlikle 

denetlenmektedir. 

Her varyasyon için çok kullanışlı
MEA MULTINORM üç farklı şekil ve ölçüde 

üretilmektedir. Yine üç farklı standart 

ızgara çeşidi ve yüksekliği dilediğiniz gibi 

ayarlayabileceğiniz farklı kapak seçenekleri 

sunmaktadır. MEA MULTINORM ışık bacası 

sistemi – MEA MULTINORM havalandırma 

bacası ve aksesuarlarıyla tamamlanabilir.

AquaTec, druckwasserdicht Lichtschachtrost »Highline«Işık bacası 100x100, derinlik 40 cm, standart

Yükseklik ayarı için ilave kapaklar

Ebat
G x Y x D (cm)

Delme ölçüsü (cm) Varyant Işık bacası 

uygunluğu 

G x D (cm) G1 Y1 Y2 Standart Güçlendirilmiş2)

80 x 35 x 40 92 5,2 26 • 80 x 40

100 x 35 x 40 110 5,5 26 • • 100 x 40

125 x 35 x 40 140 5,5 26 • • 125 x 40

100 x 35 x 60 110 6,0 26 • • 100 x 60

125 x 35 x 60 140 5,5 26 • • 125 x 60

150 x 35 x 60 165 5,5 26 • 150 x 60

2) Uygun ışık bacası ızgarasıyla araç geçmesine uygundur.

Işık bacasında istenilen yüksekliği elde edebilmek için birden fazla kapak kullanılıyorsa 

ürünlerin güçlendirilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Her ışık bacası için ilave en fazla 3 

kapak kullanılmalıdır. Araç ile üzerinden geçilebilir kapak kullanılıyorsa bu ışık bacasının 

ızgarası (ızgara da araç ile üzerinden geçilebilir olmalı) ışık bacasına sabitlenmelidir. 

Sıkıştırılmış homojen dolgu malzemesiyle üzerinden araç ile geçilebilir (maksimum 900 kg 

tekerlek tazyiki). 

Özellikle yüksek yeraltı su seviyesi ve biriken sızıntı su tehlikesi olan arsalarda MEA DWD 

ışık bacaları için www.meaturkiye.com adresinden detaylı ürün bilgilsi alabilirsiniz.



Almanya:
MEA Bausysteme GmbH

Sudetenstraße 1

86551 Aichach

Germany

Telefon: +49 (0) 82 51. 91 10 00

Fax: +49 (0) 82 51. 91 10 10

Türkiye: 
MEA Yapı Sistemleri GmbH 

Yaprak Mah. 12. Cad. 

Kuşkonmaz sok. No: 8 

34450 Sarıyer -Zekeriyaköy 

ISTANBUL

Tel.: +90 (0) 212.202 97 18

Fax: +90 (0) 212.202 97 18

percem.pekpak@mea.de 

www.meaturkiye.com 

MEA Yapı Sistemleri partneriniz

Çözüm bizde!

MEA Yapı Sistemleri ışık bacaları, kasalı 

pencereler, drenaj, endüstriyel ızgaralar 

ve sabitleme sistemleriyle Avrupa’da 

pazar liderliğini sürdürmektedir. 

Yenilikçi sistemleri, özel hizmetleri 

ve zamanında teslimat garantisi 

sayesinde; mimarlara, inşaat malzemesi 

tedarikçilerine, nihai tüketiciye ve 

planlamacılara tam hizmet vererek tüm 

ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm ortağı: 

MEA Yapı Sitemleri!
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