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a new spatial category
yeni bir mekansal kategori

flissade, genellikle kullanılmayan balkonlara, tüm yıl 
kullanılabilen ortamlara dönüşme imkanı sağlayarak 
onlara değer kazandırır.
flissade esnek bir yaşam alanı sağlar: güneşli günlerde 
bir balkon, kötü havalarda ise kapalı mekan görevi görür. 
Eşik gerektirmeyen kayar elemanlar sayesinde yaşam 
alanını kolayca dış mekana dönüştürülebilir. Flissade özel 
ya da ticari mekanlar için çığır açan çözümler sunar.

flissade allows the often-unused balcony to become a 
full-value, all-year-round environment. 

flissade is a flexible living space – a loggia on sunny 
days and an indoor space during bad weather. In next to 
no time, the size of a living space can be transformed by 
the additional encompassing of the outdoor space using 
threshold-free sliding elements. Whether for private or 
commercial spaces, flissade delivers ground-breaking 
solutions.

indoors is the new outdoors  
365-day staycation

iç mekan yeni dış mekana 
dönüşüyor
365-gün balkon keyfi



estetik ve kullanışlı açık 
mekanlar yaratmak

creating aesthetic and 
efficient open spaces
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energy savings
enerji tasarrufu

flissade, cam dış konumundayken yapının enerji 
dengesini önemli derecede optimize eder. Güneş 
ışığının sadece dış mekanı etkilediği ve enerji kaybına 
yol açtığı geleneksel balkonların aksine flissade, ısınma 
süresi boyunca güneş ışığından sağlanan ısı kazanımını 
%300’e kadar artırır. Ayrıca yapı kabuğu alanı %70’e 
kadar azaltılır ve ısı kaybı etkin olarak hafifletilir. Ek olarak 
yaz aylarında flissade, bir balkondan beklenen optimum 
gölgeleyici etkiyi de sunar.

When the glazing is in its outer position, flissade 
substantially optimises the energy balance of a building. 
In contrast to a conventional loggia, where the warming 
sunshine only impacts the exterior area and is lost there, 
flissade increases solar gains in this area by up to 300% 
during the heating period. The building envelope area 
is also reduced by up to 70% and heat loss is effectively 
mitigated. In summer flissade additionally offers the 
optimum self-shading effects of a loggia.

güneş ışığından faydalanan 
verimli enerji bütçeleri

sunny outlook for energy 
budgets

+QS

-QK

-QT
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• MORE SOLAR ENERGY
• REDUCING SURFACE
• SAVING HEAT ENERGY 
• ADAPTABLE FACADE

• FLEXIBILITY - LOGGIA ON DEMAND
• ENLARGING LIVING SPACE
• MORE LIVING COMFORT
• MORE QUALITY OF LIFE

• MORE DENSITY
• ECONOMY OF SPACE
• SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT
• INNOVATION - MODULE

• INTUITIVE USE
• LOW-TECH INNOVATION
• REDUCTION TO MINIMUM

5 layers of 
sustainability

• UPCYCLING INSTEAD OF DEMOLITION
• CONSERVATION OF EMBODIED ENERGY 
• UPGRADING - ENLARGING LIVING SPACE
• PROPER APPEAL FOR REDEVELOPMENT

5 layers of sustainability
5 başlıkta sürdürülebilirlik

yapı
building

daire
apartment

mevcut yapılar
existing buildings

şehir
city

ürün
product

• %15’e kadar artan yaşam alanı
• optimize edilmiş enerji dengesi
• uyarlanabilir cephe

• yıkım yerine ileri dönüşüm
• katma değer: yaşam alanının genişletilmesi

• up to 15% more living area
• optimized energy balance
• adaptive facade

• upcycling instead of demolition
• added value: living space expansion

• yeni esneklik - istenildiğinde balkon olarak                
   kullanılabilme
• bariyersiz genişletilmiş yaşam alanı
• konutta artan konfor ve yaşam kalitesi

• artırılmış yoğunluk
• yerden kazanım
• sürdürülebilir kentsel gelişim

• basit/kolay kullanım
• minimalist tasarım

• new flexibility - loggia on demand
• barrier-free expanded living space
• increased home comfort and quality of life

• increased density 
• space saving
• sustainable urban development

• simple handling
• minimalistic design
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• tasarım ve uygulamada maksimum kalite sağlayan 
eksiksiz bir hizmet paketi için bütüncül bir yapı 
elemanı olarak flissade

• çok katlı yapılarda kullanım için 4. sınıf hava 
geçirgenliği, E1200 şiddetli yağmur geçirgenliği, 
ideal değerlerden oluşan en üst seviye performans

• bariyersiz eşik sayesinde yaşam alanına kesintisiz 
geçiş

• Güneş ışığından ısı kazanımının %300’e kadar 
yükseltilmesi ve kabuk yüzeylerinin %70’e kadar 
azaltılması sayesinde ısınma enerjisinden tasarruf

• Dönüştürülebilir mekan sayesinde yaklaşık %15 daha 
fazla yaşam alanı - uygun maliyetli ve sürdürülebilir 
yapılar için yeni çözümler

• flissade as a complete building block in a full-
service package for maximum design and 
realisation quality

• top performance incl. class 4 air permeability, 
E1200 driving rain permeability, ideal values for   
use in high-rise buildings

• fluid transition to living space thanks to          
barrier-free threshold

• heating energy savings thanks to improved solar 
gains of up to 300% and reductions to envelope 
surfaces of up to 70%

• approximately 15% more living area due to the 
convertible space - new solutions for cost-effective 
and sustainable buildings

flissade key facts
flissade temel unsurları

key factstemel unsurlar



kesintisiz mekan,
modernizmin 
hayallerinden biri 
gerçek oluyor

fluid space - one of 
modernism’s dreams 
comes true
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our offer
teklifimiz

 
 

 

mimar ve müşteriler için 
danışmanlık servisleri

tasarımın tüm aşamalarında 
destek

tam hizmet paketi

consulting services for 
architects and clients

assistance during all 
design phases

full-service package 

Dönüştürülebilir mekanlarla mı ilgileniyorsunuz veya 
projeniz ile ilgili bireysel danışmanlık almak ister misiniz? 
Size tüm gerekli bilgileri ve tasarım dökumanlarını 
sunuyoruz.
You are interested in flexible spaces or would like a 
personal consultation in the showroom? We provide you 
with all necessary information and design documents.

Klasik sistem entegrasyonunun aksine, yeni bina ya da 
restorasyon projelerinizde eskiz aşamasından, uygulama 
detaylarına kadar uzmanlarımız ile destek vermekteyiz. 
Buna ek olarak mimari yarışmalar sırasında da destek 
sunuyoruz. 

In addition to classic system integration for new 
buildings and refurbishments with specialist and 
detailed design of all relevant building connections, we 
also offer our support during architectural competitions.

Nitelikli personelimiz sayesinde karmaşık yapı 
projelerinizde yer alan flissade uygulamalarını üretimden 
montaj aşamasına kadar biz koordine ediyoruz.

We offer you the smallest possible interface with your 
complex building project and coordinate your flissade 
project right up to fabrication and installation by our 
qualified partners.
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benzersiz bir ürün için 
güçlü gelişim ortakları

strong development 
partners for a 
unique product 
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development partner
gelişim ortağı

flissade yapı kabuğu inşaatı konusunda ünlü firma FRENER & REIFER’in 
ana ortaklığında geliştirildi.
Global olarak faaliyet gösteren, yenilikçi firmanın merkezi Güney Tyrol, 
İtalya’da bulunuyor. Bir çözüm geliştirici olarak FRENER & REIFER; 
müşteri, yatırımcı ve uluslararası mimarların talep ve tasarımlarında 
cam, metal ve diğer malzemelerden özel tasarım, üretim ve montaj 
gerçekleştiriyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD’de bulunan bağlı 
ortakları, ana kuruluş tarafından geliştirilen ve özel olarak ilgili pazarlarına 
uygun hale getirilen çözümleri uyguluyor. 40 yılı aşkın bir süre önce 
geleneksel bir şirket olarak kurulan FRENER & REIFER, bugün modern 
operasyon yapısı ile, son derece karmaşık yapı kabuklarını hem büyük 
uluslararası projeler için hem de özel mimari tasarımlar için gerçeğe 
dönüştürüyor. Firma, son derece yüksek kalite standartları, hassasiyeti ve 
ustalığıyla tanınıyor. Bu da onu flissade GmbH için ideal ortak yapıyor.

flissade was developed together with the well-known building envelope 
construction company FRENER & REIFER as a key partner. 
The globally active, innovative company is headquartered in South Tyrol, 
Italy. As a solution developer, FRENER & REIFER designs, fabricates and 
installs bespoke constructions in glass, metal and other materials for 
demanding clients and investors to designs by internationally renowned 
architects. Subsidiaries in Germany, France, Great Britain and the USA 
realise solutions developed by the parent company and individually 
tailored to their respective markets. Founded as a traditional company 
over 40 years ago, FRENER & REIFER today realises both highly complex 
building envelopes for major international projects and exclusive custom-
made architectural designs as a modern structured operation. The 
company is noted for its extremely high quality standards, precision and 
craftsmanship, making it the ideal partner for flissade GmbH.

strong development partner

güçlü gelişim ortağı



flissade GmbH
Schwindstr. 5 Rgb
80798 Münih
Almanya

+49 89 1250 96540
office@flissade.com

www.flissade.com

Kağıthane Ofis Park, 
Merkez Mah., Bağlar Cd., 
No: 14/2C/4, 34406 
Kağıthane / İstanbul, Türkiye

+90 212 939 38 51
info@greenplatform.com.tr

www.greenplatform.com.tr

system partner Turkey:
Türkiye Sistem Ortağı
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