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YBM TASARIM - CARTA TASARIM SÜRECİ
Biz CARTA dekoratif cam panelleri yaratırken, tasarım ortaklarımızla uzun bir çalışma sürecini
birlikte uyum içinde geçirmeyi amaçlarız. Bu süreçte proje uygulamasında başarıyı getirmek için,
onların ihtiyaçlarını ve hedeflerini çok iyi anlamaya çalışırız.
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İMALAT ANALİZİ

Durum tespiti
Öncelikle projeyi/yapıyı çok iyi analiz ederek bütün verileri toplamaya çalışırız. Bu bizi daha
sonra tasarım ve uygulama sürecinde kötü sürprizlerle karşılaşmaktan kurtarır.
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Uyum
Tasarım ortaklarımızla mükemmel bir çalışma süreci geçirebilmek adına onların bizden
istediklerini net biçimde ortaya koymaya çalışır, projeyi birlikte analiz eder, kendimizi tanıtır,
becerilerimizi anlatır ve böylelikle bir takım yakınlığı kurmayı amaçlarız.
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İMALAT ANALİZİ

İletişim
Tasarım grubu ile içimizde bozulmayan bir iletişim sistemi kurar, bu sistemin proje
sonlandırılana dek hiç bozulmadan işlemesini sağlamayı hedefleriz. Bu iletişim projenin
büyüklüğüne göre haftalık, aylık, vb. gibi süreçlerde toplantılarla kuvvetli tutulur.
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Bilgilendirme
Bir projenin başarı ile sonuçlandırılmasında en önemli ögelerin tasarım grubu ile doğru ve
hassas bilgi akışı ve karşılıklı tam bir bağlılık olduğunu bildiğimiz için, bilgilendirme konusuna
vakit ayırır ve bu değerlere çok önem veririz.
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Değerlendirme
Tasarım grubumuz ile projenin gerçekleştirilmesini takiben yorumlarını alır, eksik veya
gelişebilecek yönlerimizi belirlemek adına bir rapor hazırlarız. Her projemiz için bir proje dosyası
tutar ve gerekirse bu dosyayı proje ortaklarımızla paylaşırız.
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KONSEPT
Aşağıdaki adımlar YBM Tasarım’a ait bir projenin konseptini oluşturur;
Proje hakkında tasarım grubu ile karşılıklı detaylı bilgilendirme
Bu bilgilendirme ışığında şantiyenin durumunun değerlendirilmesi
Projenin tanımına göre CARTA panellere ait bütçenin belirlenmesi (tasarım buna göre oluşturulur)
Konsept tasarımın hazırlanması (tasarım grubu ile karşılıklı yapılan görüşmelerle)
Gerekli montaj ve aydınlatma alt yapısının önerilmesi/belirlenmesi
Numunelerin imalatı (alterntifli olabilir)
İstenirse belirli ölçekte bir maket çalışmanın hazırlanması
Bu süreç sonunda tasarımcı firma ile birlikte müşteri görüşmeleri tamamlanır, ön anlaşmalar yapılır ve
tasarım/uygulama(imalat-montaj) süreçlerine geçilir.
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TASARIM SÜRECİ
Aşağıdaki adımlar projenin ilk sürecini oluşturur;
Uygulama alanında yaklaşık panel ölçülerin alınması
Kalıpların belirlenen ölçülerde hazırlanması
Şantiyede gerekli uygulama detayları tasarım grubu ile beraberce yeniden değerlendirilmesi, gerekirse değişiklikler
ve revizyonlar yapılması
Numunelerin şantiyede yeniden değerlendirilmesi, ışık ve diğer etkiler gözden geçirilerek renkler ve bezeme
konusunda nihai kararların alınması
Uygulama firması ile birlikte tasarım grubunun isteklerinin mutabakata vardırılması
Gerekirse mock up çalışma yapılması
Uygulama konusunda aksesuar, uygulamacı, vb. gibi son detayların çözümlenmesi
Gerekiyorsa müşteriden son onayların alınması
Yaklaşık son maliyet hesaplamalarının yapılması
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UYGULAMA SÜRECİ
Aşağıdaki adımlar projenin ikinci sürecini oluşturur;
CARTA panellerin hazırlanması için dekoratif camların kesilmesi
Hazırlanan kalıplarda camların pişirilerek hazırlanması
CARTA panellerin gerektiği gibi temperlenmesi veya laminasyonunun yapılması
Hazırlanan panellerin renklendirilmek üzere YBM Tasarım bezeme grubuna verilmesi
Bezeme grubunun renklendirme çalışmasını yapması ve gerekiyorsa panellere uygun cilanın uygulanması
CARTA panellerin gerekli şekilde taşınması için hazırlanması veya sandıklanması
Tasarım grubu ve/veya uygulama firmasıyla birlikte uygulama alanının son kez değerlendirilmesi
Üretilen CARTA dekoratif cam panellerin şantiyeye intikal etmesi
İstenirse YBM Tasarım ile birlikte uygulama firmasının panel uygulamasını nihayetlendirmesi
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HAREKETE GEÇME
YBM Tasarım taahhüt ettiği bütün imalat, uygulama ve denetleme süreçlerindeki katkısını
eksiksiz yerine getirecektir
UYGULAMA AŞAMASI
YBM Tasarım, istenirse uygulama konusunu üstlenebilir. CARTA dekoratif cam panellerin çok
geniş bir spektruma yayılması sebebi ile YBM Tasarım kendi bünyesinde uygulama ekipleri
barındırmaz. Çalıştığı, konusunda son derece tecrübeli uygulama firmaları ile ortaklık yaparak
uygulama sürecini gerçekleştirir ya da bu konuda uygulama sonuna kadar danışmanlık görevini
sürdürür
DESTEK
YBM Tasarım CARTA panellerin daha sonradan zarar görmesi halinde bu panelleri yeniden imal
edebilecek donanıma sahiptir ve bunu garanti eder
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