
ZEMİN KAPLAMA 
VE UYGULAMALARI

Zemin kaplama işlerinizde uzman 
ekiplerimizle çalışmak dileğiyle..



PROJELENDİRME 
VE KEŞİF

MARMOLYUM, LİNOLYUM 
VE DOĞAL YER KAPLAMA

HETEROJEN/HOMOJEN 
PVC ZEMİN KAPLAMA

Önceliğimiz sağlığınız..

- İngiliz Alerji Ensititüsü tarafından 
onaylı,
- Doğal Bakteriyostatik,
- %97 Doğal Hammadde,
- Fatalat içermez,
- Ses yutma avantajı

Yeni nesil zemin kaplama 
çeşitlerinden birisi olan, 
sağlam ve dayanıklı yapısı ile 
aşınma ve darbelerin yoğun 
olduğu alanlarda kullanılan 
heterojen pvc zemin kaplama 
özellikle; okul, hastane, bazı 
endüstriyel kuruluşlar ve 
evlerde oldukça yüksek 
performans sergilemektedir.



DİNARSU/SAMUR/İTHAL 
HALI

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA

SPOR SALONLARI ZEMİN 
KAPLAMALARI

Modüler, sökülüp takılabilir, 
temizliği ve bakımı kolay, uzun 
ömürlü, konforlu ve dekoratif bir 
zemin kaplamasıdır. Tekstil esaslı 
olması sebebi ile bulunduğu 
ortamı çok daha sıcak ve şık 
gösterir, ayrıca antistatik özelliği 
ürüne katılmış olan artı bir 
değerdir.

Epoksi, genel olarak, beton zemin-
lerin partiküler bir kaplama düzlemi 
oluşturulmak sureti ile korunması, 
tamiri ve dekoratif bir görünüm 
verilmesi amacıyla kullanılan bir 
ürün grubudur. Bu özelliklerinden 
dolayı, çok geniş bir alanda; sağlam, 
dekoratif, sıhhi kimyasal ve fiziksel 
dayanımları çok yüksek, hem uygu-
lama ve hem de sonraki kullanım 
ömrü içinde insan sağlığına zararsız 
zeminlerin imalatında her geçen 
gün daha da artan bir taleple kul-
lanılmaktadır. 

Spor Zemin Kaplama sistemleri 
genellikle kapalı salon yüzeyleri 
için çok amaçlı olup Basketbol, 
Hentbol, Voleybol, Tenis, 
Jimnastik, Güreş ve diğer tüm 
salon oyunları için ideal bir 
zemin kaplamasıdır.



AÇIK/KAPALI OTOPARK 
SAHA KAPLAMALARI

KAYDIRMAZLIK (STOPSLIP) 
ZEMİN SOLÜSYON TEST VE 
UYGULAMALARI

LAMİNE/LAMİNANT 
PARKE

- Havuz kenarları, yürüme 
alanları, mutfak, tuvalet ve 
soyunma odası alanlarının 
zeminlerinde; yerinde zemin 
sürtünme katsayısı ölçümü 
ve kaydırmazlık uygulamaları 
yapıyoruz.
- Demo ürün uygulamaları ve 
uygulama sonu sertifika 
veriyoruz.

- Otopark Projeleri
- Otopark İçi Sirkülasyon/
Çizgi İşleri
- Otopark İçi Çeşitli Malzemeler
- Engelli Rampa Ve Yol Hatları
- Stop Bariyerleri
- Yol İşaretleme Kompenant
Uygulamaları
- Trafik Güvenlik Aynası
 

Lamine parkeler %100 doğal 
olup, çeşitli ağaçlardan üretilen 
ürünlerdir. 

Laminat parkeler ise, çeşitli ağaç 
atıklarından elde edilen malze-
melerin bir takım kimyasallar ve 
yapıştırıcılar kullanılarak “Mdf” 
dediğimiz bir başka maddeye 
dönüştürülmesi ile üretilir.



YÜKSELTME SİSTEMLERİ

ZEMİN TESVİYE 
ŞAPI/UYGULAMALARI

YÜKSEK TRAFİK PASPAS 
ÇEŞİTLERİ

Şaplar, genellikle bağlayıcı bir 
madde, inorganik ya da organik 
dolgu maddeleri, bir takım renk 
verici maddeler ve bazı katkı 
maddelerinden oluşan döşeme 
kaplaması türüdür. Genel olarak 
tesviye şapları üç temel amaç için 
kullanılırlar.

- Zemin üzerinde istenilen kotta bir yüzey oluşturmak,
- Son yüzey kaplamasını taşıyıcı zemin oluşturmak,
- Son yüzey olarak aşınma tabakası oluşturmaktır.

Yüksek trafiğe dayanabilen, 
birbirine kenetlenerek montajı 
yapılan modüler bir sistemdir. 
Açık yapılı modeli ile suyu 
direne ederek kendi üzerinden 
uzaklaştırabilen, ağır kirleri 
kazıyarak binaya girmesini 
engelleyen, suya ve ağır hava 
koşullarına dayanıklı, esnek ve 
modüler yapısı ile paspas 
havuzları için idealdir.

Yükseltilmiş döşemeler 
kablolama, ısıtma, soğutma, 
havalandırma vb. için gerekli 
olan altyapıyı zeminde 
oluşturabilme amacıyla 
kullanılan sistemlerdir. 
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