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Yüksek hidrolik kapasite sağlamak için 
tasarlanan özel drenaj elemanı ACO 
Qmax, orta yoğunluklu polietilenden 
(MPDE) imal edildi. Hafif ve sağlam olan 
sistemde, ekonomik drenaj çözümü 
sağlamak için kanallar birlikte ya da 
bağımsız kullanılabiliyor. ACO Qmax 
yüksek yükler altında çalışabiliyor ve 
kullanıldığı mekanlarda yüksek akış oranı 
sağlıyor. Büyük alanlarda uygulanabilen 
Qmax, yer altındaki boru tesisat işlerini 
azaltarak hidrolik basınca karşı gerekli 
drenaj kapasitesi sağlıyor. Her boyut için CE 
işaretli ve BS EN 1433:2002 sertifikalı F900'e 
kadar yük sınıfını destekleyen ürün, patentli 
tasarımıyla kurulum maliyetini en aza 
indiriyor. Konektörleri ve bitiş kapakları 
dahil tam bir aksesuar yelpazesiyle basit 
ve kullanışlı saha uygulamalarıyla eksiksiz 
bir ürün ailesi sunuyor. 

www.acoturkiye.com

Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri'nin 
asma tavan sistemleriyle uyumlu, proje 
konseptine göre özelleştirilebilen LED 
aydınlatma çözümü Lumuner, 
işlevselliğinin yanı sıra uzun ömürlü 
olması ve %70'e varan enerji tasarrufu 
sağlamasıyla dikkat çekiyor. Standart 
asma tavan sistemleri başta olmak 
üzere tüm metal, taşyünü, ahşap, 
akustik alçı panel asma tavan 
sistemlerine entegre olabilecek bir seri 
olarak tasarlanan Aspen’in Lumuner 

LED Aydınlatma ürünleri, mimari 
projelerde yenilikçi ve estetik çözümler 
sunuyor. LED aydınlatmanın asma tavan 
plakalarına entegrasyonu ile asma tavan 
ve aydınlatma çözümleriyle bir bütünlük 
oluşturan Lumuner LED Aydınlatma 
ürünleri konferans salonları, eğitim 
kurumları, oteller, ofisler, alışveriş 
merkezleri ve havalimanları gibi 
alanlarda farklılık yaratmayı vaat ediyor.

www.aspen.com.tr

ACO QMAX

LUMUNER LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ 

Baumit'in yeni dış cephe boyaları 
StarColor ve ProColor, sektörün en ileri 
teknolojisine sahip tesislerden biri olan 
Gebze fabrikasında üretilen ilk ürünler 
oldu. Baumit StyleColor dış cephe 
boyası da tesiste üretilebilen ürünlerden 
biri. StarColor silikon esaslı, su buharı 
difüzyonuna açık, nefes alabilen ve 
yüksek oranda su itici özellikli bir ürün 
olarak piyasaya sunuluyor. ProColor ise 
akrilik esaslı, difüzyon kabiliyeti ve su 
itici özelliğe sahip bir dış cephe boyası. 
Her iki ürün de örtücülüğü ve uzun 
ömürlülüğü geliştirilmiş, yüksek kaliteli 
ve performansları artırılmış ürünler 
olarak dış cephelere alternatif yaratıyor. 
Ayrıca Avrupa'nın dış cepheler için en 
geniş renk kartelasına sahip Baumit 
Life® renkleri yeni StarColor ve ProColor 
ile de tercih edilebiliyor. 

www.baumit.com.tr

STARCOLOR VE PROCOLOR

BLC Grup, sahip olduğu makine 
parkuru, deneyim ve teknoloji ile 
yüksek kalitede üretilen kompozit 
ahşap panelleri yurtiçi ve yurtdışında 
PlusWood markası ile piyasaya 
sunuyor. PlusWood, mobilyadan 
inşaata, yat tasarımından dekorasyona 
kadar pek çok farklı sektörde ve projede 
bölücü ara duvar olarak kullanılıyor. 
PlusWood ürünlerine CNC makinalar 
ile istenilen özel şekiller verilebiliyor. 
Suya, neme ve güneşe dayanıklı 

paneller rengini ve sağlamlığını 
koruyor. Tüm iklim ve açık hava 
koşullarında kullanılabiliyor ve ayrıca 
bakım gerektirmiyor. Darbelere karşı 
dayanıklı olan PlusWood kolay 
kırılmıyor, ezilmiyor. Esneme, bükülme 
ve kıymıklanma yapmayan ürün, ısı ve 
ses izolasyon, alev almama ve 
antibakteriyel olma gibi özellikleriyle 
dikkat çekiyor.

www.pluswood.com.tr

PLUSWOOD


