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Kabin Sistemleri

Cubicle Systems

Tezgah Sistemleri

Vanity Systems

Soyunma Dolapları

Lockers

Akrilik Tezgahlar

Solid Surface Sountertops
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MERCAN MODEL
Kal tel ve ekonom k ürün arayanların en çok terc h ett ğ model d r.
Çev rmel k l t, paslanmaz menteşe ve ayakla b rl kte kullanılır.
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SAFİR MODEL
Prat k ve ekonom k ürün arayanların en çok terc h ett ğ model d r.
Sürgülü Alüm nyum k l t, alüm nyum menteşe ve ayakla b rl kte kullanılır.
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PLATİN MODEL
Estet k ve fonks yonell ğ n b r arada sunulduğu model, prest jl projeler n vazgeç lmez terc h d r.
Özel üret m Topuz k l t, paslanmaz menteşe ve ayakla b rl kte kullanılır.
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COMPACT TEZGAHLAR
Compact Lam nat tezgâhlar, standart dışı ölçülerde de üret leb lmekted r. Compact Lam nat tezgâhlarda
tezgâh altı veya tezgâh üstü, seram k veya metal tüm lavabo seçenekler kullanılab lmekted r.

Z COMPACT TEZGÂH
Eks z proﬁls z tek parça olarak üret len Compact Lam nat Z tezgâhı,
gen ş renk seçenekler yle b rçok kamu ve özel teşebbüse gerek ıslak hac m mahaller n de
gerekse mob lya üzer nde uygulamalarını yapmaktayız. Ürünün yapısı gereğ su ve nemden etk lenmez.

LABORATUVAR TEZGÂHLARI
Labratuvar tezgâhlarının özel yüzey sayes nde k myasallara ve as de karşı
ekstra dayanıklılık sağlayan, bakımı ve tem zl ğ kolay tezgâh paneller d r.
Bu özell ğ sayes nde tem zl k malzemeler nden, kuvvetl organ k solventlerden, as tlerden, bazlardan ve
tuzlardan etk lenmez yüzey en agras f k myasallara d renç gösterecek şek lde üret lm şt r.
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AKRİLİK TEZGÂH
Akr l k tezgâhların; kullanım kolaylığı, estet k duruşu, ek yer bell etmemes ve yen leneb l r
olmasından dolayı günümüzde çok kullanılan b r malzemed r. Akr l k tezgâhların evyeler (lavabolar)
tezgâhın kend reng nden ve kend malzemes nden yapılab lmekted r. Oluşab lecek ç z kler
kolayca g der leb l r, deformasyonlar tam r ed leb l r. Gözeneks z olan akr l k malzeme;
leke tutmaz ve ant bakter yeld r. Bakımı ve tem zl ğ kolaylıkla yapılmaktadır.
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COMPACT CEPHE
Compact Lam nat cephe kaplamaları son zamanlarda kullanımı oldukça artmıştır.
İç cephe ve dış cephede rahatlıkla kullanılır, 6 mm , 8 mm , 12 mm olarak agraﬂı yada yapıştırmalı
s stem olarak uygulanır. Compact Lam nat malzeme; su geç rmez, nemden etk lenmez, güneş
ışınlarından dolayı reng nde en ufak b r solma meydana gelmez ve darbeye karşı dayanımı yüksekt r.

SOYUNMA DOLAPLARI
Uzun sürel ve sıkça kullanımlardan sonra b le aşınmaya ve hasara uğramaması ç n terc h ed len
Compact Lam nat Soyunma Dolapları; Tek veya k kapaklı, Z Kapaklı olarak ve ayrıca Mdf Gövde-Compact
Kapak, Mdf Gövde-Mdf Kapak, Compact Gövde-Compact Kapak olarak da steğe bağlı olarak üret l r.

PISUAR ARA BÖLMELERI
P suar ara bölmeler ; Ç ft yüzey dekorlu, Suya ve neme dayanıklı,
Ç z lme, çatlama ve kırılmaya karşı dayanıklı bakter barındırmayan özell klere sah pt r.

AKSESUARLAR

Mercan K l t

Saﬁr K l t

Plat n K l t

Paslanmaz
Menteşe

Alüm nyum
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Alüm nyum Paslanmaz
Ayak
Ayak
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