yer kaplama

Tüm mekanlar için
vazgeçilmez
tercihiniz.

www.firatzemin.com

Firmamız Firat Zemin Kaplama adı altında 1999 senesinden
bu yana zemin pazarında hizmet vermektedir. Bu alanda
kazandığımız deneyimlerimizi müşterilerimizle paylaşmaktan
gurur duyuyoruz. Geniş ürün yelpazesiyle müşterilerimizin
talepleri doğrultusunda doğru ürün hizmeti sunabilmek bizim
en büyük mutluluğumuz. Bugüne kadar müşteri memnuniyetini
ilke edinmiş firmamız, bütün yönetici ve çalışanları ile bu ilkeye
bağlı kalarak aynı titizlikte çalışmalarına devam etmektedir.

Ürün Gruplarımız
• Pvc zemin kaplama malzemeleri/homojen- heterojenconductive
• Linoleum zemin kaplama malzemeleri natural malzemeler
• Parke zemin kaplama malzemeleri/lamine-laminat parke
• Halı sistemleri/karo ve rulo halılar
• Epoksi zemin kaplamaları
• Thomsit denge şapları ve yapıştırıcılar
• Spor sahaları, pvc ve kauçuk
• Spor sahaları ve poliüretan dış saha etraf çiti aksesuarı
akrilik sistemler
• Tenis kordu ve sunni çim halı saha yapımı
• Basketbol çizimleri dahil
• Atletizim koşu pisti tartan finişer makine ile yapılması
Sektörümüzdeki yeniliklerin takipçisi olarak, kalitemizden
taviz vermeden, en yeni ürünleri en kısa sürede müşterilerimize
sunmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak en büyük
hedefimizdir…
Güvenilirlik ve nitelik ilkelerinden vazgeçmeden, müşteri
memnuniyeti ve gereksinimlerini temel alarak, kendi
doğrularımız kapsamında sektörümüzde aranan bir marka
olarak kalmak ve yenilikçi ruhumuzla devamlılık içerisinde
büyüyen bir şirket olarak uluslararası pazardaki yerimizi
sağlamlaştırmak ve uzun vadede kalıcı olmasını sağlamaktır.
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Merdiven kaplama yapmaya karar verdiniz
ama hangi malzemeyi kullanacağınız
konusunda doğru malzemenin ne olduğuna
karar veremediyseniz biz size yardımcı
olalım. Merdiven kaplama için size tavsiye
edeceğimiz malzeme PVC zemin kaplamadır.

NEDEN PVC
ZEMİN KAPLAMA
KULLANMALIYIM?

www.firatzemin.com

Hafif ve yoğun trafiğe dayanıklı özelliğiyle
antibakteriyel ve kaydırmazlığı sayesinde
basamaklarda en güvenli kaplama türüdür.
Pvc merdiven kaplama malzemeleriyle
istediğiniz renklerle şık ve kaliteli zeminler
elde edersiniz. Kaliteli, yanmaz, kir tutmaz,
aşınmaz pvc basamak kaplama malzemeleri
temizlik konusunda da zaman kaybetmezsiniz
nemli paspas ile kolayca temizliği yapılır.
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Pvc yer döşemeleri gürültü azaltması
ve aşınma direnci ile uzun yıllar bakım
gerektirmeden kullanım imkanı sağlıyor.
Merdiven güvenliği için mükemmel bir
çözümdür, özel tasarlanmış pvc profiller
sayesinde kaydırma yapmaz. Pvc yer
kaplamaları, kolay temizlenmesi, düşük
maliyetli olması bakımından merdiven
döşemeleri için kullanılabilecek en uygun
malzemedir.
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Linea Karo Halılarla Dayanım Ve Estetik
Bir Arada

Ticari ortamlarda müşterileri bir an önce doğru havaya
sokmak en büyük zorluklardan biridir. İyi seçilmiş bir karo
halı mekanlarda öemli bir fark yaratır.

MEKANINIZA DİNAMİK BİR
DOKUNUŞ KATIN
50 cm x 50 cm ebadında, bitumen altlıklı, %100
polyamidden üretilmiş bu karolar, zarif ölçülü katmanlı
bukle havların herhangi ayırıcı çizgili tasarımının 6 farklı
renk tonunu yapısında barındırmaktadır, bu durum,
ticari zeminlere bir sonsuzluk dokunuşu katmaktadır.

YOĞUN TRAFİK ORTAMLARDA
MÜTHİŞ SEÇİM

Incati Linea, bitümen tabanlı bir ürün olup, hiç bir
çözücü ve PVC içermez, çevre dostu bir tabana sahiptir,
nem rutubet oluşturmaz ve halının altında oluşacak
bakterilere zemin oluşturmaz.
TESTLER VE SERTİFİKALAR
Yanma direnci
: EN 13501-1’e göre BflS1
Tekerlekli sandalye direnci: EN 985, 2001’e göre A Sınıfı
Aşınma performansı
: EN 1307’e göre 33. Sınıf
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Yanmaya dayanıklı özelliği ve tekerlekli sandalye
testinden A Sınıfı netice almış olması bu karoları;
mağazalar, ofisler, okullar, üniversiteler, oteller ve
belediye binaları gibi çoğu orta trafik ticari binalar için
kusursuz bir alternatif durumuna getirir. Linea karoları
Tapibel 4 m Linea duvardan duvara halısıyla çok basit
bir biçimde birleştirilebilir ve karoların modüler özelliği
sayesinde değişik dekorların biraraya getirilmesine
imkân verir.
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İçeriğindeki kauçuk ve sert dokulu dayanıklı halı şeritler
ile bina girişlerinizde kullanılarak yapı içerisine kir ve
balçık girişini % 90 oranında azaltmaktadır. Sadece
kauçuk ve halı şeritli olabileceği gibi alüminyum sıyırıcı
ve fırçalı alternatifleri de bulunmaktadır. Yüksek nitelikte
alüminyum profiller ve bu profili birbirlerine bağlayan
çelik halatlar kullanılmasından dolayı uzun ömürlüdür.
Paspas sistemlerinin hijyenikliği basit olup, profil aralıkları
kirlerin paspas havuzuna düşmesini sağlayacak şekilde
ayarlanmaktadır. Alt fitiller yardımıyla ses izolasyonu
sağlar ve kaymayı önler. İstenilen ebatlarda, gömme
tip ya da çerçeveli olarak üretim yapılmaktadır. Gömme
tip üretimlerde bırakılacak olan havuz derinliği 22 mm
olmalıdır. Genellikle, dış mekanlarda kauçuk, iç mekanlarda
ise halı üst yüzeyli olarak kullanılırlar.
Paslanmaz Çelik Hazneli Tertemiz Paspas
Hazneli tertemiz paspaslar dezenfektan sıvıyı hazne
içersinde muhafaza eder ve içersindeki kazıyıcı paspas
elemanları sayesinde ayak tabanına uygulayarak bakteri,
küf, mantar gibi tehlikeli organizmaların çoğalmasını
engeller.
İzole Paspas
Yalıtkan paspas ve izole halı olarak da adlandırılan izole
paspaslar elektrik geçirmez özelliğe sahiptir. Kauçuk
temelli maddeden üretilir. Su tutmadığı için ıslak koşullarda
bile kullanılabilir. Montajı ve döşemesi kolaydır.
Dokulu Polyamid İplikler
Vinil sırtlı, ekstra yoğun insan trafiği olan kapı girişlerinde,
iç mekanlarda ya da hava koşullarına karşı korumalı
alanlarda kullanıldığında en iyi performansı verir, kaymaz
tasarımlı ve temizlemesi kolaydır.

www.firatzemin.com

Catch Halı Tekstil Taspası
Vinyl-kauçuk tabanlı, kir tutmayan özellikleri ile kullanışlı,
çağdaş bir dış mekan paspasıdır. Ticari işletmelerde,
konut ortamlarında, ufak ve orta ölçekli bürolarda kirlerin
yayılmasını önler. Giriş yerlerinde ve merdivenlerde
kullanımı idealdir.
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Duvardan duvara halı, yalnızca kamuya açık alanlarda değil
evlerde de kullanılan popüler bir kaplama yöntemidir. Bu
yöntem ile tüm zemin halı ile kaplanmaktadır. Oldukça
avantajlı olan duvardan duvara halılar, birçok farklı renk
ve modeli bir arada bulundurmaktadır. Bu sayede halının
uygulanacağı ortama en uygun olan model kolaylıkla
seçilmektedir. Halı her evin vazgeçilmez eşyalarından biridir.
Dekorasyonun tamamlanmasına yardımcı olan halılar kendi
içerisinde kategorilere ayrılmaktadır. Duvardan duvara
halılar bunlardan sadece bir tanesidir. Bu tarz halılar
evlerden çok iç mekânlarda kullanılmaktadır. Parke ya da
fayans gibi diğer zemin ürünleri yerine duvardan duvara
halıların tercih edilmesi ortama çok daha yumuşak ve doğal
bir hava katacaktır. Duvardan Duvara Halı özellikle cami ve
mescit gibi namaz kılınan ortamlar için ideal olmaktadır.
Hızla ve kolaylıkla temizlenebilmesi bu tarz ortamlarda
yaşanabilecek hijyen sorunlarını ortadan kaldırmaktadır.
Bunun dışında otel ve benzeri diğer yerlerde de kullanılabilen
duvardan duvara halılar temiz ve düzenli bir görünüm
oluşturmaktadır. Son dönemlerde üretilen duvardan duvara
halılarda kalite çok daha artmıştır. Bu sayede yıpranma
ve bozulma olasılığı oldukça düşük olmaktadır. Duvardan
duvara halı m2 fiyatları halının modeline ve kalitesine bağlı
olarak değişiklik göstermektedir. İsteğe bağlı olarak özel
fiyat alınmalı ve evin ölçüleri dahilinde bütçeye uygun bir
fiyat belirlenmelidir.

www.firatzemin.com

Duvardan Duvara Halıların Avantajları Nelerdir?
Duvardan duvara halıların yoğun talep görmesinin en
önemli sebebi birçok avantajı olmasıdır. Bu avantajlardan
ilki halının kolaylıkla serilmesi ve geri sökülebilmesidir.
Bu sayede herhangi bir sorun olmadan tüm halı aynı
anda sökülebilmektedir. Bunun dışında bir diğer avantajı
ise maksimum hijyen sağlamasıdır. Kolay kolay kir
tutmamakta ve elektrik süpürgesi ile kısa süre içerisinde
temizlenebilmektedir. Duvardan duvara halı modelleri küfe
karşı dayanıklıdır. Bu sebeple cami gibi insanların namaz
kıldığı yerlere serilmesinde hiç sakınca bulunmamaktadır.
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Doğal çimlerin kullanılması ve yetiştirilmesinde,
Türkiye

hava

şartlarından

dolayı

sorunlar

yaşanmaya başlanmıştır. Durum böyle olunca
insanlar suni çim halıya yönlenerek doğal
yaşamla iç içe yaşama havasına girmişlerdir.
Doğal çimlerin hava koşullarına karşı dayanıklılığı
çok azdır. Fakat suni çim halılar doğal çimlere
göre daha fazla dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.
Kötü hava şartlarından az etkilenir ve hava
şartlarında doğal çime göre daha iyi performans
gösterir. Su geçirgenlik özelliğinden dolayı doğal
çime oranla çok daha hızlı kurur. Suni çim halı
sulama maliyetlerinizi sıfıra indirir ve diğer bakım
giderlerinizi en aza indirir. Hemen hemen hiç
bakım gerektirmeden bütün yıl boyunca yemyeşil
bir görüntüde kalabilir. Havuz kenarları, balkonlar,
restaurant içleri ve terasları, bina kaplamaları gibi
birçok iç ve dış mekan dekorasyonu için yepyeni

www.firatzemin.com

bir atmosfer sağlar.
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Kompakt heterojen vinil, sınırsız tasarım olanakları için
basılı malzemeden oluşan bir katman da dahil olmak
üzere bir kaç katmandan oluşan bir zemin kaplamasıdır.
Hem karo hem de plank formatında mevcut olan
heterojen vinil zeminler, ticari ve konut kullanımı
için yaratıcı çözümler ve özellikle hastanelerdeki ve
okullardaki yoğun trafiğe maruz kalan alanlar için
yüksek dayanıklılık sunar. Heterojen vinil zeminleri, aşırı
dayanıklılık ve kolay bakım için patentli yüzey koruma
özelliği olan TopClean XP yüzey korumasına sahiptir.
Akustik ve kaymayı önleyen varsiyonları da mevcuttur.
LG HAUSYS DURABLE

LINO FATRA Zemin Kaplama

GRABO STANDART FRESH

www.firatzemin.com

ZFLOOR MOZAİK VE WOOD SERİSİ
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Birinci tür; homojen bir tabakadan meydana gelen
kaplamalardır. İkinci tür ise; aşınma ve taşıyıcı gibi birkaç
tabakadan meydana gelen türdür. Bu tür kaplamalar hafif
ve orta sirkülasyona uygundur. Yüksek aşınma dayanımı
ve estetik bir manzara gereken yerlerde de kullanılabilir.
Estetik olmasının yanı sıra yürüme güvenliği amacıyla da
uygun, mikrop üretmeyen, kimyasal maddelere ve suya
sağlam bir kaplamadır. Elektrik direnci yüksektir. 2.5 mm
kalınlıkta bir kauçuk, ayak sesi üretmez. Mala perdahlı temiz
ve kuru çimento şap üstüne özel yapıştırıcısıyla yapıştırılarak
uygulanır. Yapıştırma prosedürü 15 °C sıcaklıktan daha
düşük sıcaklıklarda yapılmamalıdır. Bu malzemenin yüzeyi
düz olarak da üretilebildiği gibi yuvarlak ve kare desenli
kabartma alarak da üretilmektedir. Kauçuk, güzel görünüşlü,
elastik, sağlam, basit temizlenebilen ve üstünde yürürken
gürültü üretmeyen, 3-6 mm kalınlığında karo ya da eni
1-1.5 m genişliğinde rulo şeklinde imal edilen bir döşeme
kaplamasıdır. Sentetik kauçuk detaylı lif ve mineraller ile
istenilen renklerde pigmentler karışımından oluşur.

KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA
MALZEMELERİNİN GENEL
ÖZELLİKLERİ
Dökme kauçuk gürültüyü absorbe eder. Suya ve neme
dayanaklıdır. Sigara yanıklarına gerektiğince dirençlidir.

www.firatzemin.com

EPDM KAUÇUK ZEMİN
KAPLAMALARI
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EPDM kauçuk, zemin kaplaması olarak, kapalı ve açık tenis
kortlarında, basketbol ve voleybol sahalarında, çocuk oyun
alanlarında, atletizm pistlerinde, koşu ve yürüyüş yollarında,
bisiklet yollarında, teras ve balkonlarda, okul bahçelerinde
kullanılmaktadır.
EPDM zemin kaplamalarının avantajları;
Isı farklılıklarından deforme olmaz. Hijyeniktir, kolay
temizlenebilir.

yer kaplama
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Isı ve ses izolasyonu sağlar. Kaymazlık özelliği amacıyla
güvenlidir.

AR

EPDM kauçuklar ısı, ışık ve oksidasyona karşı kusursuz
sağlamlık göstermektedir. Yüksek dolgu ve yağ
alabilme özelliğinden dolayı düşük maliyette karışımlar
oluşturmaktadırlar. Hem de elektrik izolasyon özellikleri
de bulunmaktadır. Sulu ve konsantre asit ile alkalilere
sağlamlık göstermektedir. Düşük yoğunluklu olmasından
hafif malzemeler üretmek ve basit biçim vermek
mümkündür.
Bu sentetik kauçukların reaksiyonunda çift bağ yoktur
yani tamamiyle doymuş yapıdadır. Bu yapısından ötürü
ozon ve oksijene karşı kusursuz sağlamlık göstermektedir.
Özellikle hareketliliği düşük ve kendisini toplama müddeti
uzundur. Etilen ve propilenin birleşimiyle meydana
gelen EPM kauçukların diğer polimerlerle karıştırılma
imkân yoktur ve peroksit ile radyasyon dışında vulkanize
edilememektedirler. EPM’i meydana getiren etilen ve
propilen ile dien (etilden norbornen) monomerinin tepkiye
girmesi neticesi EPDM kauçuklar üretilmektedir. EPDM
kauçuklar ise diğer polimerler ile karıştırılma ve peroksit
dışında, kükürt ve kükürt verici sistemlerle de vulkanize
olabilme özelliklerine sahiptir. EPM ve EPDM kauçuklar
ozona dayanımından ötürü genellikle kapı, cam ve sünger
fitil imalatında da kullanılmaktadır.

KAÇUK ZEMİN KAPLAMA
TEMİZLİK VE BAKIM

www.firatzemin.com

Vakumlama, kuru ve ıslak paspaslama ve yıkama yapılabilir.
Yüzeye alkalinli temizleyiciler uygulandığında 5 dakikadan
çok yüzeyde bırakılmamalıdır. Bu yüzeyin zarar görmesine
sebep olur.
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Fuar halısı, şık görüntüsü ve yüzeyi ile fuarlarda kullanılan
bir halı tipidir.
Ayrıca; sinema, film galalarında, özel davet, gece, ve
düğün organizasyonlarında da kullanılır.
Jelatinli Rip Halı 5mm
Myfloor
Ürün Kalınlığı : 5mm
Ağırlık

: Metrekare başına 650-700 gr.

Elyaf Cinsi

: Polyester / Poliproplen Elyaf

Sırt Kaplama : Precoat
: En: 200cm Boy: 50m

Ebat

: En:400cm Boy: 50m

www.firatzemin.com

Ebat
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Kıvırcık paspaslar oldukça dayanıklı ve estetik ürünler
olmakla beraber iç mekan döşemelerinizin yıpranmaması
önemlidir. Kıvırcık pvc paspas ve yolluklar ayakkabıların
altındaki partikülleri içine alarak yüzeyinin sürekli temiz
kalmasını sağlar.İç mekanlar için altı kapalı modelleri, dış
mekanlar için altı açık modelleri temizliğini kolaylaştırır.
Günümüzde kaliteli bir kıvırcık paspas, otel, restoran,
kafe gibi alanlarda döşeme malzemesi olarak duvardan
duvara da döşenmekte, havuz kenarlarında ise çıplak
ayak kaymaları ve sıcak taş temasını önleyerek konforlu
alanlar sağlıyor.

www.firatzemin.com

En : 100cm, 120cm, 200cm
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Islak zemin paspas denilince akla gelen ilk paspas modeli Z
mat rulo paspas olmalıdır. Z mat zigzag paspas olarak da
bilinen ürünümüz kullanıldığı yer ile ayak tabanı arasındaki
mesafeyi koruduğundan zeminle ilişkiyi keser ve hakim olan
ıslaklıktan ayaklar uzak tutulmuş olur. Z mat sağlam ve
kaymayan yapısı, hijyenik ve sağlıklı oluşu, altı açık olduğu
için geçirgenlik gibi özellikleri bünyesinde barındırdığından
hem dış mekan kaydırmaz olarak hem de iç mekanlarda
gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

www.firatzemin.com

Kullanım alanlarına göre renk alternatifleri bulunmaktadır.
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Toplu taşıma araçlarında, Seyehat, Turizm amaçlı
ve Personel Taşımacılığı yapan Servis araçlarında
kullanılan, yoğun kullanıma uygun, Temizliği kolay
yapılan, dirençli, çabuk yıkanan, çabuk kuruyan,
leke tutmayan, Pvc Tabanlı, Samolen Fiber elyaftan
üretilmiş Dayanıklı halılara Çelik Tabanlı Halı denir.
Ülkemizde birçok Otobüs, Minübüs, Midübüs,
Panelvan, Vip araçlarda ve yoğun kullanıma maruz
tüm araçlarda kullanımı önerilen halıların en başında
Çelik Tabalı Otomotiv Halısı gelmektedir.

www.firatzemin.com

Bunun yanında otellerde, bina girişlerinde çeşitli
mekanlarda kullanılabilmektedir.
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15

GÖ

İK
L
E
LG

• Gölgelik File güneşi %75 keser %25 geçirir.
• Gölgeleme Filesi Eni: 1-20 metre arası. Boy 100 metredir.
İstenilen miktarda gönderim yapılır.
• Gölgelik kumaş oturma alanlarında güneşten korur.
• Otoparklarda araçları güneşten ve doludan korumak için
kullanılır.
• Teraslarda ve balkonlarda güneşten korunmak için
kullanılır.
• Villa ve bahçelerin etrafına örtülerek görüntüyü engellemek
için kullanılır.
• Tel ve çitlere monte edilerek rüzgar filesi ve görüntü
kesme filesi olarak kullanılır.
• Cafe, restorant ve açık alanlarda güneşten korunmak için
kullanılır.
• Gölgelik file veya gölgeleme filesi rüzgar kesen rüzgar
filesi olarak kullanılabilir. Rüzgarın aşırı esmesini önler.
• Gölgelik file hava dolaşımını sağlar ve şişme yapmaz.
• İnşaat dış cephelerinde inşaat filesi olarak kullanılır.
• Seraların üzerine çekilerek sera filesi yani sera tülü olarak
kullanılabilir. Bitkilerin güneşten korur.
• Sera gölgelik file yani sera filesi açık alanlarda bitkilerin
üzerine çekilerek kullanılır.
• Sera tülleri bitkileri güneşten, doludan, kuşlardan ve
arılardan korur.
• Ürün toplama örtüsü olarak kullanılır.

www.firatzemin.com

• Gölgelik örtüler dut, zeytin, kayısı gibi meyveleri toplamak
ve kurutmak amaçlı kullanılır.
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Çim çitler; plastik, halı, şimşir, yaprak çit ürünler olmayıp,
güneş ışınlarına karşı kuvvetlendirilmiş özel PVC’den
üretilmektedirler. Pek çok işlemden geçmiş galvanizi yoğun
tellerden yapılmaktadır. Çim çit alev almaz. Yoğunlunun yanı
sıra daha estetik bir görünüm sunarken, çim çit özellikle
güvenlik ihtiyaçlarının daha fazla hissedildiği alanlarda
kullanılmaktadırlar. Çim çitler istemediğiniz görüntüleri
engelleyen dört mevsim yeşil ürünlerdir. Türk malıdır. Çim
çitler suyu, soğuğu ve sıçağı sever. Pratik, uzun ömürlü,
doğa dostu ve estetiktir. Uzun süren yaratıcı bir çalışmanın
ürünüdür. İster kullanıcısı ister montaj ekibi tarafından aynı
kolaylıkta monte edilebilir.
Çim Çitleri Nerede Kullanabilirim ?
Görüntü kirliliği yapan her yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca
duvar ve özel alanların çevrelenmesi ve doğal görünüm
verilmesi gibi özel amaçlar yada çöp konteynerı, çatı yada
istinad duvarı kapatma gibi de kullanabilirsiniz.
Kalitesi Nasıldır ?
Çim çitler; plastik, halı, şimşir, yaprak çit ürünler olmayıp,
güneş ışınlarına karşı kuvvetlendirilmiş özel PVC’den
üretilmektedirler. Pek çok işlemden geçmiş galvanizi yoğun
tellerden yapılmaktadır. Çim çit alev almaz. Yoğunlunun yanı
sıra daha estetik bir görünüm sunarken, çim çit özellikle
güvenlik ihtiyaçlarının daha fazla hissedildiği alanlarda
kullanılmaktadırlar.
Rengi Solar mı?
Çim çitler; plastik, halı, şimşir, yaprak çit ürünler olmayıp,
güneş ışınlarına karşı kuvvetlendirilmiş özel PVC’den
üretilmektedirler. Çim çitler suyu, soğuğu ve sıçağı sever.
Pratik, uzun ömürlü, doğa dostu ve estetiktir.

Uygulama için direk üzerine kolayca uygulanabilir. Ayrıca
yüksek stok ve işlem gerektiren işlerde ustalık ve uygulama
desteği sunmaktayız.

yer kaplama
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Nasıl Uygulayabilirim?
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KULLANIM ALANLARI
• Çocuk oyun odalarında,
• iç mekan oyun odaları ve salonları,
• Anaokulları, çocuk yuvaları ve kreşlerde,
• Fiziksel rehabilitasyon merkezleri,
• Fitness ve sağlık kulüplerinde, (Step, Aerobik, Jimnastik,
Vücut Geliştirme Salonları)
• Balkon ve teraslarda,
• Fuar Standlarında ve esneklik istenen tüm iç mekanlarda
kullanılmaktadır.
• Ürünlerimiz % 100 Orjinal sıfır ve defosuzdur.
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Bebek odasında, Çocuk odasında, Çocuk oyun alanlarında
anaokulu ve kreşlerde minderlerimizi tercih edebilirsiniz.
Düşme ve çarpma durumlarında yumuşak bir yapıya sahip
olduğu için yaralanmaları engeller.
• Anaokulu ve kreş zemin kaplama malzemesi olarak
kullanılır. Çocuk oyun salonları, otel, AVM gibi mekanların
çocuk klüplerinde kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
• Kolay döşenir, sağlam ve sağlıklıdır.
• Kaymaz özelliktedir. Çocukların rahatla oynayabileceği bir
zemin yaratır.
• Kapalı gözenek yapısına sahiptir. Su geçirmez ve sudan
etkilenmez.
• Temizliği kolaydır, su ile rahat temizlenir. Temizlemek için
kimyasal madde gerektirmez.
• UV güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır
• Darbe emişi dolayısıyla düşme sonucu çocuklarda
olabilecek yaralanmaları engellemektedir.
• 50 cm x 50 cm ölçülerinde, 13 ve 26 mm kalınlıklarda
imal edilmektedir.
• Spor ve oyun minderleri özel köpük kauçuktan mamül yapboz kareler şeklinde çok amaçlı yer kaplamalarıdır.
• Yap-boz dizaynı minderlerin birbirlerine geçerek sıkıca
birleşmelerini ve gerektiğinde rahatça sökülüp bir
salondan diğerine taşınmalarını sağlar.
• Suyu emmez ve koku barındırmaz.
• Kolayca temizlenir, su ve sabunla yıkanabilir.
• Isı izalasyonu sağlar.
• Elektrik geçirmez.
• Ses yalıtımı sağlar.
• Aşınmaya karşı mukavimdir.
• Yumuşaklığına rağmen kaygan değildir.

yer kaplama
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NOTLAR
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Önder Mah. Demirhendek Cad. No:80
ALTINDAĞ / SİTELER ANKARA
(0312) 349 31 35
(0312) 349 16 00
info@firatzemin.com
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