
Yaşam Alanlarınıza Değer Katar...
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Hakkımızda

Hedefimiz, her zaman elde ettiğimiz başarının üzerine bir fazlasını
koyarak müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaktır.
Tecrübeli kadromuzla birlikte Türkiye’den dünyaya açıldığımız bu
yolculukta, yaşam alanlarını özgün tasarımlarımızla modern bir
görünüme kavuşturuyoruz.

Sektöre öncülük yaptığımız tasarımlarımız için yatırımlarımıza ve
AR-GE çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz.

Ürettiğimiz zemin pervazları ve duvar panelleri ile yaşam
alanlarında modern bir görünüm elde etmek için ilk günkü gibi
çalışıyoruz.
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SÜPÜRGELİK
Modellerimiz

İç dizayn yapılırken tercih edilecek olan süpürgeliklere daha fazla önem verilmelidir. Bizler de; bu bilince sahip olarak sizlere
modern bir yapıya sahip ve her mekana uygun olacak şekilde süpürgeliklerimizi geliştiriyoruz. Farklı zevklere sahip olan kişiler

tarafından dekore edilen mekanlarda, renk çeşitliliğine sahip olan süpürgelik modellerimiz tam size göre!



Galata

Modern bir yapıya sahip ve her mekana uygun olacak şekilde
Galata süpürgeliklerini geliştiriyoruz. Farklı zevklere sahip olan
kişiler tarafından dekore edilen evlere, renk çeşitliliğine sahip
olan Galata model süpürgelik, tam sizlere göre!
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dekorasyonun vazgeçilmezi
Karşınızda Galata!

GALATA



Mekanlarınıza Mükemmel Uyum

Kalınlık: 14 mm

Yükseklik: 10 cm

Kalınlık: 14 mm

Yükseklik: 12 cm

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 10 cm

GALATA
(APARATLI)
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GALATA
(APARATLI)

GALATA
(DÜZ)



06GALATA

Huzur dolu ve konforlu



Bogaziçi

Süpürgelik modellerimiz ile sade ve modern görünümü bir arada
elde etmek mümkün. Sizlerin modern anlayışınıza uygun olarak
uyumlu bir şekilde tasarlanan Boğaziçi süpürgeliklerini hizmetinize
sunuyoruz. Sizler de tüm yaşam alanlarınızda istediğiniz
dekorasyonu Boğaziçi süpürgeliklerimiz ile elde edebilirsiniz.
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bütünlüğün parçası
Boğaziçi!

BOĞAZİÇİ



Saten Antrasit, Kaya Gri, Mat Siyah ve Lake Beyaz renkleri ile her
evde şıklığın yanı sıra uyumu da yakalamaktadır. Mekanların
şekline uygun olarak da 12 mm kalınlığa ve 10 cm yüksekliğe
sahip olması, her açıdan avantaj sağlamaktadır

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 10 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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BOĞAZİÇİ
(APARATLI)

BOĞAZİÇİ



09BOĞAZİÇİ

Sadeliğin mükemmelliğini bilenlere...



Topkapı

Topkapı modeli süpürgelikler ile artık tüm mekanlarda şıklığı
yakalamak mümkün! Sizlerde Topkapı süpürgelik modeli ile
evlerinizde hem şıklığı yakalayabilir hem de duvarlarınızı
çizilmelere ve darbelere karşı koruma altına alabilirsiniz.

10

tüm mekanlarda şıklık
Topkapı!

TOPKAPI



Saten Antrasit, Kaya Gri, Mat Siyah ve Lake Beyaz renk tercihleri
ile modernliği ve şıklığı bir arada yakalamaya destek
olmaktadır. Özellikle parke kullanılan mekanlarda tam bir
koruyucu görevi görerek kabarmaların önüne geçmektedir.

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 10 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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TOPKAPI
(APARATLI)

TOPKAPI
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Hep aynı ama hep farklı

TOPKAPI



Çamlıca

Yaşam alanlarınızda kullanılan süpürgeliklerin hem dayanıklı
yapıda olması hem de şık görünümden ödün vermeden
tasarlanması gerekmektedir. Bizler de bu amaçla sizler için
Çamlıca model süpürgelikleri hizmetinize sunuyoruz.
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estetik görünüm
Çamlıca!

ÇAMLICA



Çamlıca süpürgelik modelimiz; çeşitli renk seçenekleri sunarak
herkesin tarzına hitap edebilmektedir. Bunun yanında dayanıklı
yapısı ve çevre dostu üretilerek hem doğayı hem de duvarları
korumaktadır

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 8 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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ÇAMLICA

ÇAMLICA
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Canlı, sade ve farklı

ÇAMLICA



Rumeli

Dayanıklı malzemeler kullanılarak geliştirdiğimiz Rumeli süpürgelik
modelimiz, uzun vadeli ve etkili bir koruma sağlamaktadır. Tıpkı
diğer süpürgelik modellerimiz gibi iç mekanları daha şık bir hale
getirmektedir
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her zaman tamamlayıcı
Rumeli!

RUMELİ



Rumeli süpürgelik modelimiz, renk tercihlerinin çok olması ve
dayanıklı malzemelerden üretilmesi ile yaşam alanlarınızın tüm
ihtiyaçları karşılayabilmektedir.

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 8 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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RUMELİ

RUMELİ
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Es t e t i k  v e  s i z e  öz e l

RUMELİ



Saraylı

Konforu ve şıklığı bir arada yakalamaya hazır olun! Modern yapısı
ile her alana uyum sağlayabilecek olan Saraylı modeli
süpürgeliklerimiz, yaşam alanlarınıza şık bir dokunuş yapıyor.
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konfor & şıklık
Saraylı!

SARAYLI



Farklı renk seçenekleri ile de her tarza uyumlu. Duvar ve zemini
birleştiren lüks süpürgelik ile şık bir görünüm elde ederek
değişikliği tüm alanlarda hissetmenizi amaçlıyoruz. Sizlerin de
kaliteli, şık ve konforlu bir alanı elde etmeniz Saraylı modeli
süpürgelik ile mümkün.

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 8 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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SARAYLI

SARAYLI
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Siz saraylara layıksınız

SARAYLI



Defne

Kaliteli malzeme, kaliteli işçilik ve mükemmel tasarım!
Sıradanlaşmış görüntülerin aksine Defne modeli süpürgelikler
yaşam alanlarınıza adeta yeni bir hava katacak.
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kalite ve mükemmel tasarım
Defne!

DEFNE



Geniş renk seçenekleri, kaliteli malzemesi ve her alana uyumlu
ölçüleri ile sizler için geliştirilmiştir. Evinizdeki konforu artırmak
üzere geliştirilen Defne süpürgelik modeli ile sizler de yaşam
alanlarınıza şık bir dokunuş yapabilirsiniz.

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 8 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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DEFNE
(APARATLI)

DEFNE
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Zarafet, sadelik ve mükemmellik

DEFNE



Kemer

Kemer süpürgelik modelimiz; darbe, çizilme ve kırılmalara
dayanıklı olup, çizgili ve kanallı yapısıyla da kullanıldığı ortamlarda
şık ve tamamlayıcı bir görünüm sağlamaktadır.
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konforlu alanlar yaratın
Kemer!

KEMER



12 mm kalınlık ve 7 cm yüksekliğe sahip Kemer model
süpürgeliklerimizde konforu sizler için sunuyoruz. Saten Antrasit,
Mat Siyah, Lake Beyaz ve Kaya Gri olmak üzere 4 renk seçeneği
ile tüm alanlarınızda uyumu yakalayın.

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 7 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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KEMER

KEMER
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Kali te de taylarda saklıdır

KEMER



Anatolia

Yaşam alanlarınızda ve diğer mekanlardaki tüm alanlara uygun
bir şekilde tasarımı yapılan Anatolia süpürgelik; darbelere
dayanıklı bir şekilde üretilmesi ile sizlerin tüm ihtiyaçlarınızı
karşılayabilecek şekilde hazırlanmaktadır.
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modern bir görünüm
Anatolia!

ANATOLIA



Saten Antrasit, Mat Siyah, Lake Beyaz, Kaya Gri, Soft Touch Dark
Cherry, Rustik, Konya Ceviz, Granit, Bal Teak ve Antik renkleri ile
Anatolia model süpürgeliklerimiz her alana uyum
sağlayabilmektedir.

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 10 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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ANATOLIA

ANATOLIA
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Zengin geçisler zarif dokunuslar

ANATOLIA



Side

Side model lüks süpürgelik, tüm yaşam alanlarınız için olmazsa
olmazlar arasındadır. Duvar kenarlarında koruma sağladığı gibi
aynı zamanda şık ve estetik bir görünüm elde etmenizi sağlar.
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şık bir dokunuş
Side!

SİDE



Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 10 cm

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 12 cm

SİDE

SİDE SİDE

32
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Farkı hissedin...

SİDE



Lale

Dayanıklı ve kaliteli malzemeler kullanılarak geliştirilen Lale
modelimizin temizliği de oldukça kolay yapılabilmektedir. Anti
bakteriyel, kolay temizlenebilir ve leke tutmayan malzemeler ile
geliştirilmesi uzun süreli konforu sağlamaktadır.
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fark yaratan tasarım
Lale!

LALE



Her tarzdan yaşam alanlarına uyum sağlar... Lale süpürgelik
modelimiz ile sizler de her yaşam alanına uygun modern
görünümü elde edebilirsiniz.

Kalınlık: 14 mm

Yükseklik: 12 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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LALE

LALE
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Kendinizi ifade edin.

LALE



Hisar

Kaliteli malzeme, çizilme ve darbelere karşı dayanıklı ve modern
görünüm... Tüm bu özellikleri Hisar modelimiz ile yaşam
alanlarınıza yansıtın...
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şıklık ve bütünlük
Hisar!

HİSAR



Kaliteli malzemesi ve her alana uyumlu ölçüleri ile sizler için
geliştirilmiştir. Konforu artırmak üzere geliştirilen Hisar süpürgelik
modeli ile sizler de yaşam alanlarınıza şık bir dokunuş
yapabilirsiniz.

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 12 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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HİSAR

HİSAR
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Sade ve kusursuz

HİSAR



Mimoza

Mimoza modeli süpürgelik ile modern görünümlü alanlarınıza şık
bir dokunuş yapıyoruz. Tüm yaşam alanlarında farklı ve konforlu
bir alanı yaratmayı amaçlıyoruz. Zeminlere ve duvarlara uyum
sağladığı gibi mekanlardaki neredeyse tüm eşyalara uyum
sağlayabilmektedir. 
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mükemmel uyumu yakalayın
Mimoza!

MİMOZA



Duvar ve zemini birleştiren lüks süpürgelik ile şık bir görünüm
elde ederek değişikliği tüm alanlarda hissetmenizi amaçlıyoruz.
Sizlerin de kaliteli, şık ve konforlu bir alanı elde etmeniz Mimoza
modeli süpürgelik ile mümkün.

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 12 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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MİMOZA

MİMOZA
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Evinize mükemmellik katın

MİMOZA



Ledli Model

Ledli Özel Model ile fark yaratmak isteyen kişiler için, mükemmel
bir tasarım sunuyoruz. Süpürgeliklerde alışılmışın dışına çıkarak,
bizler de farkımızı ortaya koyuyoruz.
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fark yaratmak isteyenlere
Ledli özel model!

LEDLİ MODEL



Ledli Özel Model, tüm dikkatleri üzerine çekerek tam anlamıyla
modern ve şık bir görüntünün yaratılmasına yardımcı
olmaktadır. Her modelde olduğu gibi koruma özelliği taşıyan
süpürgelik, bu defa tüm bu dayanıklılığının yanında şıklığı da
yakalamaktadır. 

Kalınlık: 18 mm

Yükseklik: 12 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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LEDLİ ÖZEL MODEL

LEDLİ MODEL
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Farkınızı hissettirin

LEDLİ MODEL



Kocatepe

Yepyeni bir tasarım! Kocatepe süpürgeliği ile yaşam alanlarınıza
yenilik getirerek, her tarza uyum sağlanmasını amaçlıyoruz.

46

yaşam alanlarında yenilik
Kocatepe!

KOCATEPE



Kocatepe modelimiz, yaşam alanlarınıza mükemmel bir uyum
göstererek uzun süreler boyunca daha göze hitap eder
gözükmesini sağlayacaktır.

Kalınlık: 14 mm

Yükseklik: 14 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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KOCATEPE

KOCATEPE
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Zengin geçisler, zarif dokunuslar

KOCATEPE



Kapadokya

Kapadokya süpürgelik modelimiz ile evlerinizde bütünlük ve şıklığı
bir arada yakalayabilir, bunun yanı sıra; kaliteli yapısı sayesinde
uzun ömürlü bir kullanımı elde edebilirsiniz.
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bütünlük ve şıklık
Kapadokya!

KAPADOKYA



Kapadokya lüks süpürgelik modelimiz; her alana uyum
sağlayabilen yapısı sayesinde kullanım alanların eşsiz bir
görünüme kavuşması için etken bir parça olarak öne
çıkmaktadır.

Kalınlık: 14 mm

Yükseklik: 10 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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KAPADOKYA

KAPADOKYA
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Zarafet ayrıntıda saklıdır

KAPADOKYA



Sümela

Yaşam alanlarında konforlu bir alan isteyenlerin yanı sıra şık bir
görüntü isteyen kişiler için vazgeçilmez... Duvar kenarlarında
koruma sağladığı gibi aynı zamanda şık ve estetik bir görünüm
elde etmenizi sağlar.
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muhteşem tasarım
Sümela!

SÜMELA



Sümela lüks süpürgelik, tüm yaşam alanlarınız için olmazsa
olmazlar arasındadır. Duvar kenarlarında koruma sağladığı gibi
aynı zamanda şık ve estetik bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 10 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum

53

SÜMELA

SÜMELA
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Dengeli ve mükemmel uyum

SÜMELA



Atakule

Hem sade hem de şık bir hava yaratmak isteyenler kişiler için;
Atakule süpürgeliğini sunuyoruz. Her alanda tercih edilebilecek
olan süpürgelik modelimiz sizler için geliştirildi.
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hem sade hem de şık
Atakule!

ATAKULE



Duvar ve zemin geçişlerinizi daha belirgin bir hale getirir ve
yaşam alanlarınızda bir bütünlük oluşturur.

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 10 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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ATAKULE

ATAKULE
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Sizin için en iyisi...

ATAKULE



Lilyum

Lilyum süpürgelik modelimiz ile evlerinizde bütünlük ve şıklığı bir
arada yakalayabilir, bunun yanı sıra; kaliteli yapısı sayesinde
uzun ömürlü bir kullanımı elde edebilirsiniz.
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hem sade hem de şık
Lilyum!

LİLYUM



Her alana uyum sağlayabilen yapısı sayesinde kullanım
alanların eşsiz bir görünüme kavuşması için etken bir parça
olarak öne çıkmaktadır.

Kalınlık: 12 mm

Yükseklik: 10 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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LİLYUM

LİLYUM
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Her zaman bir adım önde 

LİLYUM



Luna ledli süpürgelik modelimizle, mükemmel bir tasarım
sunuyoruz. Süpürgeliklerde alışılmışın dışına çıkarak, bizler de
farkımızı ortaya koyuyoruz.
Her alana uyum sağlayabilen yapısı sayesinde kullanım
alanların eşsiz bir görünüme kavuşması için etken bir parça
olarak öne çıkmaktadır.

Kalınlık: 18 mm

Yükseklik: 10 cm

Mekanlarınıza Mükemmel Uyum
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LUNA

LUNA
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