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Grapol Nedir?
Hayatýnýzdaki yeni dokunuþ
Grapol®, solid surface (masif yüzey) uygulamalarý için özel olarak tasarlanmýþ,
kompozit yapýda, pürüzsüz ve homojen bir malzemedir. Grapol®'ün pürüzsüz ve
gözeneksiz olmasý hijyenik bir ortam saðlar. Renk ve dokusu tüm yüzeyde eþit olarak
yayýlmýþ ve homojendir. Tüm bunlara ilave olarak, Grapol® hiç bir zararlý madde veya
aðýr metal içermemektedir ve içindeki tüm maddeler FDA onaylýdýr.

Grapol®’ü %40-50 oranýnda MMA (Akrilik) destekli polimer ve %50-60 arasýnda
doðal ATH (Aluminyum TriHidroksit) minerali oluþturmaktadýr. Bu yapýtaþlarý Grapol®
’ün hi-tech termoset polimer bazlý kompozit yapýsýný oluþturmaktadýr. Ýçerdiði
malzemeler ve diðer bileþenler hakkýnda detaylý bilgiyi Grapol® MSDS (Malzeme
Güvenlik Bilgi Föyü)’inde bulabilirsiniz. Bu dökümaný yerel Grapol® tedarikçinizden
veya www.grapol.com.tr web sitesinden elde edebilirsiniz.

Grapol®’ün pürüzsüz ve gözeneksiz olmasý
hijyenik bir ortam saðlar ve bakterilerin üremesini
engeller.

L I M I T E D
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Y E A R

+

WARRANTY

Grapol®’ün üstün tamir edilebilme
ve yenilenebilme özellikleri
sayesinde tüm tezgahýnýzý deðiþtirmenize
gerek kalmadan yalnýzca hasarlý bölgeler
kolaylýkla, yerinde tamir edilebilir.
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Grapol® yapýsý itibariyle,
sývýlarý absorbe etmez. Bundan dolayý
tüm kirler kolaylýkla temizlenebilir.

Grapol®’ün solid surface (masif yüzey)
yapýsýyla, içi dýþý ayný bütün bir malzeme
görünümü sergiler.

Birleþimler.
Birleþim yerlerinin gözükmemesi, hem estetik hem hijyenik açýdan bir bütün oluþturan
ve sýnýrsýz boyut özgürlüðü kazandýran yepyeni bir kavram olarak karþýnýza çýkýyor.
Diðer tüm malzemelerdeki eksiklikler Grapol® ile tarihe karýþýyor.

Birleþim yerlerinin gözükmemesi,
hijyenik bir yüzey yanýnda
estetik açýdan, sýnýrsýz boyut ve
tasarýma olanak saðlar.
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Olasýlýklar.
Yeni malzemeniz ve yeni kullaným alanlarý.

Otel & Eðlence Sektörü

Mutfak Yüzeyleri

Resepsiyon Masalarý
Danýþma ve lobi bölümleri
Bar tezgahlarý
Tezgahlar
Soyunma odalarý
Duþlar
Havuz bölgeleri

Mutfak tezgahlarý
Açýk büfe kahvaltý alanlarý
Duvar kaplama
Masalar
Pencere denizlikleri

Duþ raflarý
Buhar odalarý
Saunalar
Eþikler
Asansör söveleri

Limitli termoform (ýsýyla
þekillendirilebilme) özelliði
tasarýmlarý yumuþak
dalgalarla þekillendiriyor.
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Dayanýklý, uzun ömürlü,
hijyenik, pürüzsüz ve eþsiz
görünüm tüm mutfak
yüzeyleri için mümkün.
Çünkü mutfak tasarýmlarý
kiþiye özeldir. Özel
tasarýmlara uyum
saðlayabilen ve
beklentilerinizi tam olarak
karþýlayabilen tek malzeme
Grapol®'dür.

Grapol®, restoranlar, hava limanlarý,
hastaneler, saðlýk sektörü gibi her türlü
sektörde kullanýlýyor. Grapol® sadece
mutfak ve banyo dolaplarýnýn üzerinde
tezgah olarak kullanýlmýyor, bunu tek bir
materyal deðil de yeni bir tasarým aracý
olarak düþünmemiz gerekiyor. Çünkü
Grapol® ahþap, cam, çelik gibi kendine
özgü bir yapýya sahip; "Bir Baþka
Materyal" diye geçiyor. Son 15 yýldýr bu
konuda birçok çalýþma oldu ve önemli
tasarýmlar, süreli yayýnlarda tanýtýldý.
Grapol®'ün kolay iþlenebilmesi, yüksek
performans sergilemesi, yapýþtýrýldýðýnda
ek yerlerinin belli olmamasý, sonsuz renk
seçeneðinin olmasý gibi birçok avantajý
var.

Grapol® baþlangýçta 8-10 renkti, ama
þimdi 45’in üzerinde renk seçeneði var.
Ayrýca projeler ve kurumsal çalýþmalar
için özel renk tasarýmlarý da mevcuttur.
Grapol®, tüketicilerin ihtiyaçlarýna ve
modern tasarým ilkelerine cevap verecek
þekilde farklý alanlarda kullanýlabilir.

Grapol® en ideal tezgah yüzey
malzemesi olarak ortaya çýktý, daha
sonra mobilya sektöründe, hava
limanlarýnda, bankolarda, fast-food
restoranlarýnda, hastanelerde servis
bankosundan denizliðe, lavabo
tezgahýndan duvar kaplamasýna kadar
pek çok alanlarda kullanýlmaya
baþlandý.

Banyo Yüzeyleri

Sosyal Alanlar

Laboratuar ve Hastaneler Alýþveriþ Merkezleri

Diðer

Lavabolar
Banyo tezgahlarý
Duþ raflarý
Banyo panelleri
Duvar kaplama
Pencere denizlikleri

Havalimanlarý
Yiyecek Ýçecek bölgeleri
Tezgahlar
Cubicle ofis tasarýmlarý
Havalimanlarý
Metro istasyonlarý
Ocak bölgeleri
Açýk büfe alanlar
Salata barlarý

Laboratuar tezgahlarý
Resepsiyon masalarý
Banyo ve tuvaletler
Temiz bölgeler
Hijyenik ortamlar
El yýkama alanlarý
Diþ klinikleri
Hastane yüzeyleri
Kafeterya bölgeleri

Reklam sektörü
Kuaför ve güzellik salonu
Bankalar
ATM makineleri
Kiosklar
Dekorasyon
Model ve maketler
Mobilya

Solid surface malzemeler
banyo tasarýmýnýza göre
sonsuz biçimde
þekillendirilebilir.

Fast Food tezgahlarý
Salata barlarý
Sinema resepsiyonlarý
Giriþ lobileri
Asansör ve kapýlar
Tuvalet ve soyunma odalarý
Maðaza dekorasyonu
Aydýnlatma ekipmanlarý

Copyright © NURUS
Patented design
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Gerçek
Solid Surface
®

Malzeme olarak tercih edilen Grapol
sadece görünümünün güzel olmasýndan
deðil üstün mekanik ve kimyasal
özelliklerinin yaný sýra tamiri kolay,
hijyenik ve kolay temizlenebilmesinden
dolayý tercih sebebidir. Sadece mutfak ve
banyolarda deðil evinizin hemen
her yerinde alternatif ve modern bir
malzeme olarak karþýnýza çýkabilir.

®

Neden Grapol ?
Hayatýnýz nasýl daha kolay olabilir.
Garantinin dýþýnda, tüketici hatasýnda bile
sýnýrsýz servis hizmetlerinden faydalanabiliyorsanýz.
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Profil

Venture Geneo Firmasýnda Özel
Mimari Danýþman

Profil

Karen Holleman

Grapol® 'ü duyduðum zaman sýradan
Solid Surface malzemelerden birisi
olarak deðerlendirmiþtim. Numune
çantasýný elime aldýðýmda ilk andan
itibaren baþlayan kalite ve güven
duygusu, bugüne kadar ürünü
kullandýðýmýz birçok noktada bizi haklý
çýkardý. Bazen ilk izlenim, marka ve ürün
hakkýnda gerçekten ön yargýlarýmýzýn
önüne geçebiliyor. Amerika ve Avrupa'da
yer alan projelerimizde güvenle
kullanýlan Grapol® bunun için en somut
örnek sayýlabilir.

Güven Üstünel

Mimar
Bu tür Solid Surface (masif yüzey)
ürünlerde en az malzeme kadar
önemli bir diðer nokta uygulama ve
montajda projeye sadýk kalýnmasýnýn
önemidir. Bu konuda Grapol®'ün
yetkili uygulayýcý bayileri ve
çalýþanlarý gerçekten çok titiz ve
profesyonel. En az malzeme kadar
uygulamaya verilen önem, proje
sonuçlandýðýnda içimizde en ufak bir
þüphe olmadan, sonuçlardan emin
olmamýzý saðlýyor. Daha önce bu
kadar hýzlý, temiz, çalýþmalarýný
kendi iþleri gibi yapan bir kalite
anlayýþýyla karþýlaþmadým.

Mutfaðýnýzdaki
Akdeniz rüzgarý.

Profil
Daniel McCree

Mimar
Eðer tasarladýðým þey, tam istediðim
gibi hayata geçebiliyorsa bu bir mimar
olarak beni mutlu ediyor. Özel
çözümler üretilmesi gereken yerlerde
örneðin, kurumsal kimliðinde özel bir
rengi olan bir firmada. Eðer merkez
yönetim binasýný, kendi renklerinde bir
malzeme ile oluþturacaksa ýslak
zeminlerde, danýþma masalarýnda
resepsiyon ve kafeterya bölümlerinde
benim aklýma sadece bir ürün geliyor o
da "Grapol".
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Mutfaðýnýz için
Grapol® tezgahlar.

10 Adýmda

i. Mutfak tezgahýnýn yüksekliðinin bir dünya standardý yoktur.
Kullanýcýya uygun ve hayatýný kolaylaþtýran biçimde seçilmelidir.

Daha Pratik Bir Mutfak

ii. Mutfak dolaplarýnýn ve ekipmanlarýnýn tüm kapaklarý
açýldýðýnda birbirlerine çarpmamalýdýr.
iii. Mutfak tezgahýnýz yani çalýþma alanýnýz lavabonun veya
ocaðýn yanýnda ve yeterli boyutlarda olmalýdýr.
iv. Mutfaðýnýzdaki iþ akýþý; önce buzdolabý sonra eviye sonra
ocak ve bulaþýk makinesi þeklinde olacaktýr. Tüm tasarýmlarda
bu sýralama göz önünde bulundurulmalýdýr.
v. Mutfakta hazýrlanan yemeklere göre mutfak tasarýmý
yapýlmalýdýr, uzak doðu mutfaðý için wok tarzý geniþ ocak
bölümleri, yoðun yaþayanlar için mikrodalga ekipmanlar ve
konumlarý önemlidir.
vi. Mutfak tezgahýnýzdaki ve diðer yüzeylerdeki birleþim yerleri
görünmemelidir. Bu hem estetik hem de temizlemesi kolay
hijyenik bir ortam sunar.
vii. Çocuk sahibi aileler, güvenlik önlemleri almalý ve bunlarý
çocuklarýna anlatmalýdýr.
viii. Gýdalarýn saklandýðý ve hazýrlandýðý yerler ile çöp kutusu
birbirlerinden uzak tutulmalýdýr.
ix. Mutfaðýn havalandýrmasý, ocaktan çýkan dumaný hýzla
emebilecek kadar saðlýklý olmalýdýr.

Mutfaðýnýzda farklý
tasarýmlar. Yeniliklere hazýr mýsýnýz?
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x. Mutfaðýnýz sizin yaþam alanýnýzdýr, arkadaþlarýnýz ve ailenizle
birlikte vakit geçireceðiniz bir yer olarak düþünmelisiniz.

®

Grapol ve
Mutfak Tasarýmlarý
Mutfaðýnýzdaki yeni dokunuþ
Hayalinizdeki Mutfak
Hayalinizdeki mutfaðý tasarlarken bugün için istediðiniz ve yarýn
ihtiyacýnýz olabilecek temel noktalarý göz önünde bulundurmanýz
gerekmektedir. Önümüzdeki beþ on yýl arasý mutfaðýnýz nasýl
kullanýlacak? Aileniz büyüyecek mi? veya ileride farklý mutfak
aletleri olacak mý? tüm bunlar doðrultusunda tasarým amaca
uygun, minimalist ve esnek yapýlmalýdýr.
Bu noktada Grapol®'ü mutfaðýnýzýn birçok yerinde zamana göre
uyum saðlayacak biçimde kullanabilirsiniz. Örneðin yeni ankastre
ekipmanlar, daha önce kullanýlan yada daha sonra kapatýlmasý
gereken yerler Grapol®'ün size ayak uydurabilen yapýsý içinde
gizlidir. Grapol® yüzeyi üzerine delik açýlabilir, açýk veya tamir
edilmesi gereken yerler birleþim yeri izi olmadan kapatýlabilir.
Tüm bu ileri teknoloji yanýnda size yapacak tek þey kalýyor;
istediðiniz rengi seçmek.

Kullanýþlý ve pratik tasarýmlarda, Grapol® ve
ahþap malzemelerin kusursuz uyumu.

Tasarýmý hayata
geçirmenizde
malzemenin
önemi.
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Basit ve minimalist.
Yeni malzemeniz ile tanýþýn

Köþeler, kenarlar. Temiz ve net hatlar. Minimalist görünüm.
Parlak, masum ve sade beyaz Grapol® Polar ile yaratýlmýþ
bir mutfaðýn özeti. Grapol®'ün bütün bu özellikleri mimariyi
kucaklayan bir heykeltýraþa benziyor.
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Sýnýrsýz boyut ve aydýnlýk bir
görünümün verdiði tazelik.

Minimalist, modern ve yumuþak renkler, sert birleþimler ile
yaratýlan keskinlik, Grapol® renkleri ile evinize geliyor.
Ahþap, metal ve camla mükemmel uyumu ve sýcak
dokunuþu ile Grapol® mutfaðýnýzýn vazgeçilmez bir parçasý
olacak. Ýstenen uzunluk ve geniþlikte sýnýrsýz tasarýmlar
hayal gücünüze baðlý.

Birleþim yerlerinin görünmemesi,
entegre Polar BVL-212 eviyesi ve
þýk bir armatür ile alýnan þýk sonuç.

Paslanmaz çelik ve ankastre ekipmanlarla
fonksiyon ve stilin birlikteliði

Mutfaðýnýzýn prestiji evinizi aydýnlatýyor.
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Damlalýklarýn tezgah ile bütün oluþturmasý
kir ve gýda artýklarýnýn kalmasýna izin
vermemesi yanýnda hem estetik hem de
hijyenik bir yüzey oluþturuyor.
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Eviye ile tümleþik ve birleþim yerleri
görünmeyen yapý yanýnda farklý kenar
detaylarý ile tezgahýnýzý kiþiselleþtirebilirsiniz.

Doðal ve Hijyenik.
Country tarzýný ve doðallýðý yakalýn

Yumuþak ve doðal renkler, yumuþak birleþimler
ile yaratýlan rustik ortam klasik Grapol® renkleri
ile evinize geliyor. Country tarzý ile doðallýk ve
tazelik hissi sadece mutfaðýnýzý deðil ruhunuzu
da saracak.
Ýþlevsellikle bütünleþen sadelik, mutfaðýnýzda
geçireceðiniz zamaný daha keyifli hale getirecek.

Toprak, terra ve naturel pastellerin mükemmel
uyumuyla kendinizi en iyi yansýtabileceðiniz
konsepti oluþturabilirsiniz. Doðal renklerin
ahþapla uyumu ruhunuzu dinlendiren bir
görünüme ev sahipliði yapacak.
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Grapol® ile estetik, fonksiyonellik ve
dayanýklýlýk ön planda tutularak
yaratýlan mekanlara çaðdaþ bir
görünüm kazandýrýlýyor. Ayrýntýlardaki
özenli tasarýmlar en zor koþullar için
geliþtirildi. Malzemenin ve teknolojinin
getirilerinden sonuna kadar
faydalanýlarak konfor ve dayanýklýlýk
hayatýnýzýn baþ köþesine otursun.

Dayanýklýlýk
En zor koþullar için özel olarak tasarlandý :)
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Bütün ürünlerin tasarýmýnda süreklilik,
kalite, fonksiyonellik, teknolojik
yenilik, güvenilirlik, kullaným deðeri,
ihtiyaca cevap verebilirlik gibi
unsurlar göz önünde bulunduruluyor.
Grapol'ün ömrü ne kadar?
Grapol® sonsuz kullaným ömrüne
sahip. Biz de Grapol®'e her
uygulamadan sonra hem materyale
hem de iþçilik ile ilgili 10 yýllýk garanti
belgesi veriyoruz. Ayrýca Grapol®
çevreye oldukça duyarlý bir malzeme,
kullanýmýndan sonra geri dönüþebilir.

Ankastre ocak ve opsiyonel metal
nihallerle stil ve fonksiyonun mükemmel
birlikteliði

Grapol® ile boyut sýnýrýnýz
kalmadan istediðiniz þekilde
özgür mutfaklar yaratabilirsiniz.
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Grapol lavabo ve eviyelerde
bulunan renkler ve yarattýðý
uyumla ferahlýk ve doðallýðý
maksimumda yaþayýn.

Eviye ve Lavabolar.
Geri kalanlar.
Grapol®, eviye ve lavabolarda farklý renk ve
modelleriyle mutfak ve banyolarýnýz için
geniþ alternatifler sunuyor. Polar, Gemini,
Cappa, Safari, Presto, Thiola, Lunar ve pek
çok renk seçeneðiyle hayalinizdeki mutfak
ve banyoyu yaratabilir, deðiþik montaj
teknikleriyle sýnýrlý mekanlarda maksimum
konforu yakalayabilirsiniz.

Polar

Gemini

Cappa

Safari

Presto

Thiola

Lunar

Grapol™ BVL-212
480mm x 455mm x 190mm

Grapol™ BVL-216
420mm x 405mm x 190mm

Grapol™ BVL-218
460mm x 605mm x 190mm

Grapol™ BVL-312
405mm x 180mm

Grapol™ BVL-542
375mm x 472mm x 190mm

Grapol™ BVL-556
450mm x 585mm x 190mm

Yukarýda verilen ölçüler milimetre olarak (mm) uzunluk x geniþlik x derinlik olarak verilmiþtir.

Grapol™ Uygulayýcý bayinizi arayabilir veya www.grapol.com.tr adresinde detaylý bilgi bulabilirsiniz.
veya +90 (282) 747-7101’i arayabilirsiniz.
Yukarýda gösterilen lavabo renkleri Polar, Gemini, Cappa, Safari, Presto, Thiola, Lunar sadece fikir vermek amaçlý sergilenmiþtir, günümüz baský teknolojilerinden
kaynaklanan renk farklýlýklarý oluþabilmektedir. Renk seçimlerinde gerçek örneklere bakmanýzý önemle tavsiye ederiz.
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Aþaðýda, Grapol™ BVL-216 üzerinde tüm lavabo renklerinin örneklerini görebilirsiniz.
7 farklý renk seçeneði tüm lavabo ve eviyelerde bulunmaktadýr.

Grapol™
Polar BVL-216

Grapol™
Gemini BVL-216

Grapol™
Cappa BVL-216

Grapol™
Safari BVL-216

Grapol™
Presto BVL-216

Grapol™
Thiola BVL-216

Grapol™
Lunar BVL-216

Ek ve birleþim yeri
görünmeyen Grapol® ile
hijyenik ve estetik tasarýmlar
günlük ihtiyaçlarýn en rahat
þekilde karþýlanmasýný saðlýyor.

Alttan montaj

Alçaltýlmýþ zemine
montaj

Eþ zeminli
montaj

Alttan montaj yapýlmýþ Polar BVL-312 ile
ek ve birleþim yeri görünmeyen kullanýþlý
tasarýmlar.
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Kalýnlýk seçenekleri.

Grapol® 4 farklý kalýnlýkta üretilmektedir bunlar en inceden kalýna
doðru 8, 10, 13 ve 16mm’dir. Dünyada mutfak tezgahý ve benzeri
yerler için 13mm standart olarak kabul edilmektedir. Duvar
paneli ve benzeri yerlerde 8 veya 10mm, yatayda dayanýklý bir
yapý isteniyorsa 16mm tercih edilebilir.

8mm

10mm

13mm

16mm

0,31inch

0,39inch

0,51inch

0,63inch

Orijinal kalýnlýk 13mm'dir.

Kalýnlýk seçenekleri renklere göre farklýlýk göstermektedir.
Detay için Grapol Renkleri Kataloðuna bakabilirsiniz.

Kalýnlýk seçeneði

Süpürgelik seçenekleri.

Mutfak tezgahlarýnýn kolay temizlenmesi, bütünlük oluþturmasý
ve hijyen açýsýndan, farklý süpürgelik çeþitleri bulunmaktadýr.
Dik süpürgelik, radiuslu gömme süpürgelik veya tezgah arkasýna
mozaik veya seramik gelecekse 10mm raiduslu mozaik
süpürgeliði kullanýlabilir.

50mm
standart

Radiuslu Gömme Süpürgelik
Opsiyonel

Dik Süpürgelik
Tezgah fiyatýna dahildir

Duvar panel detaylarý.
Kalýnlýk Seçenekleri
8mm
10mm

Birleþim Seçenekleri
Dik
Radiuslu

Yükseklik Seçenekleri
Ýsteðe baðlý (sýnýrsýz)

Mutfak tezgahlarýnda ve duvarda Grapol® kullanýldýðýnda,
tezgahta bir bütünlük ve hijyen açýsýndan optimum bir ortam
oluþmaktadýr. Temizlenmesi kolay ve birleþim yerleri
görülmediðinden dolayý ferah ve doðal bir ortam yaratýr.

Yükseklik
isteðe baðlý.

10mm
Panel 10mm
Süpürgeliðin
yerine monte edilir
Duvar paneli uygulamalarý için tezgahýnýzda yer alan ocaðýn en son gözünün
panele olan uzaklýðýnýn en az 200mm olmasý gerekmektedir.
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10mm Radiuslu Mozaik
Süpürgeliði
Opsiyonel

Yükseklik
isteðe baðlý.

8mm
Panel 8mm
Süpürgeliðin
yerine monte edilir

Grapol® Cetrus
mutfak tezgahýnda
duvar paneli uygulamasý.

Kenar profilleri.

Grapol® tezgahýnýz için klasik balýk sýrtý görünümünden
minimalist zýmpara kýrýðýna kadar birçok kenar profilli
modeliyle tezgahýnýzý size özel hale getirebilirsiniz.

Düz*

Zýmpara Kýrýðý*

Balýk Sýrtý*

Tezgah fiyatýna dahildir

Tezgah fiyatýna dahildir

Tezgah fiyatýna dahildir

Yay*

Yay-Çizgili

Balýk Sýrtý-Çizgili

Tezgah fiyatýna dahildir

Opsiyonel

Opsiyonel

Köpekbalýðý

Su Tutucu

Tezgah fiyatýna dahildir

Opsiyonel

Ýspanyol

Roma

Yarý Damla

Tezgah fiyatýna dahildir

Tezgah fiyatýna dahildir

Opsiyonel

Yumuþak Adým
Opsiyonel

* Ýþareti ile gösterilen kenar profilleri en popüler olan ve en yaygýn olarak kullanýlan modellerdir.
Farklý modeller ve uygulamalar için Grapol® Uygulayýcý Bayilere danýþabilirsiniz.

Damlalýk seçenekleri.
Grapol® tezgahýnýzý birçok farklý damlalýk seçeneði ile kiþiselleþtirebilir, hem
estetik hem de pratik bir çalýþma yüzeyi oluþturabilirsiniz.

Kök Damlalýk
Opsiyonel

Çatal Damlalýk
Opsiyonel

Yarý Köþeli Damlalýk
Opsiyonel

Düz Çizgili Damlalýk
Opsiyonel

Pist Damlalýk
Opsiyonel

Çubuk nihale seçenekleri.
Nihale Seçenekleri
Paslanmaz çelik
Sarý/ Pirinç

®

Grapol® tezgahýnýzda
farklý damlalýk seçenekleri.

Grapol tezgahýnýzý yüksek sýcaklýklardaki tencerelerden
paslanmaz çelik veya sarý/ pirinç çubuk nihalelerle
koruyabilir ve tezgahýnýza farklý bir stil kazandýrabilirsiniz.

Grapol® tezgahýnýzda
paslanmaz çelik nihaleler.
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®

Grapol ve
Banyo Tasarýmlarý
Banyonuzu þekillendiren yeni

22

dokunuþ
Zaman içinde zevkler ve eðilimler
deðiþse de banyolardaki konfor
ihtiyacý asla deðiþmiyor. Artýk
banyolar evin atýl bölümü olmaktan
çýkýp, tasarýmda dikkat çeken bir
mekan haline geliyor. Grapol® ile
hayal dünyanýzýn kapýlarýný ardýna
kadar açýn. Aðýrbaþlý ve sakin
renklerle vurgulanan yalýn tasarýmlar
yada canlý renklerin enerjisini
banyonuzda yansýtabilirsiniz.
Yumuþak renkler banyonuzda yalýn
ve rahat bir atmosfer yaratýrken;
canlý renkler doðal ýþýklý, derinlikleri
olan bir mekan yaratýyor.

Modern yaþantýnýzýn banyodaki
yansýmasýyla ergonomi ve estetik
hayatýnýzýn baþ köþesine oturuyor.
Geliþen banyo tasarýmlarý günlük
ihtiyaçlarýnýzýn en rahat þekilde
karþýlanmasýna yardýmcý oluyor.
Formlarý, malzemeleri ve renk
seçenekleriyle günümüzün çizgilerini
taþýyan modern banyolar, kiþilerin
zevk ve ihtiyaçlarýna uygun olarak
tasarlanýyor. Yalýn ve orijinal
tasarýmlarýyla adeta bir sanat eseri
görünümünde olan banyolar dikkat
çekici bir mekan haline geliyor.
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Duþ ve Banyo Uygulamalarý
Banyolara yeni boyut kazandýran ýlýk dokunuþ
Grapol® sadece mutfak ve benzeri
alanlarda tezgah olarak kullanýlmýyor,
bunu tek bir materyal deðil farklý
bir Precast olarak düþünmek gerekiyor.

Islak zeminlerde, þýk ve prestijli
çok farklý banyo tasarýmlarýnda
kullanýlabiliyor.

Farklý duþ, lavabo ve kenar
profilleriyle hayallerinizdeki banyo
artýk yaný baþýnýzda. Grapol®'ün
verdiði temizlik ve ferahlýk hissi ve
ýlýk dokunuþu banyolarýnýza
yerleþecek. Hijyenin önemli olduðu
banyolar için kir
barýndýrmamasýndan ve kolay
temizlenmesinden dolayý Grapol®
optimum bir üründür.
Eskilerin zarif çizgileriyle geleceðin
teknolojisini birleþtirip banyonuza
deðiþik bir hava katabilir, farklý
banyo aksesuarlarýyla banyonuzu
renklendirebilirsiniz. Hijyen,
kullaným kolaylýðý, estetik ve
iþlevselliðin buluþma noktasýný
banyonuzda yakalayabilirsiniz.

Duþ kabinlerinde duvarlarý çepe çevre
saran Grapol® ile temizlenmesi kolay
hijyenik ve estetik bir ortam yaratmak
çok kolay.
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Grapol®’ün estetik ve
çaðrým yapan ýlýk yüzeyi

Banyolarda, tezgahlarda, duþ
teknelerinde, soyunma odalarýnda,
seperatörlerde, duvar
kaplamalarýnda ve diðer ýslak tüm
yüzeylerde kullanýlan Grapol®,
görsel stil yanýnda yüksek
performans sergileyerek
optimum banyo malzemesi
olduðunu kanýtlýyor.
Banyolarda kullanýlan birçok
kimyasal maddeye dayanýklý olan
Grapol®, kolay temizlenebilmesinin
verdiði rahatlýkla, kullanýcýlarýna
birçok kolaylýk getiriyor.
Banyonuzdaki farklý aksesuar ve
ekipmana adapte olabilme
yeteneði Grapol®'ü sýradan bir
Precast malzemeden yeni bir
materyal tanýmýna taþýyor.

Ilýk dokunuþu, sýradan saniter
yüzeylere göre daha farklý ve
birleþim yerlerinin gözükmemesi
banyonuzu bütünlüyor.
Banyonuzun þekli, boyutlarý ve
kullanýmý ne kadar farklý olursa
olsun. Grapol® ile
kiþiselleþtirebilirsiniz.
Tüm banyo ve duþ duvarlarýný,
yerleri Grapol® ile tasarlayarak 3
boyutlu mekanlarýn hayalini
gerçekleþtirebilirsiniz.
Grapol®'ün saðladýðý, hastane ve
klinikler için özel olarak
tasarlanmýþ Grapol® Microprotect™
serisi ile olaðanüstü hijyen
saðlayarbilirsiniz.

Banyonuzdaki stili, rengi ve ruhu
Grapol® ile yaratabilirsiniz.

25

Fastfood ve restoranlar
Gýda ile temas eden tüm yüzeyler

Grapol®, restoranlar, hava limanlarý,
hastaneler ve laboratuarlar gibi pek çok
sektörde kullanýlýyor.
Grapol®'ün kolay temizlenen, kir
barýndýrmayan hijyenik yüzeyi tüm
fastfood ve restoranlarýn vazgeçilmezi.
Gýda sektörü de týpký saðlýk sektöründe
olduðu gibi insan saðlýðýna verilen önem
ve sorumluluk bilincinden dolayý Grapol®'ü
tercih ediyor. Estetik görünüme önem
veren fastfood ve restoranlar, alýþ veriþ
merkezleri, havalimanlarý ve maðazalar
Grapol®'ün farklý renk ve dokularýyla
modern tasarýmlara imza atýyor. Hijyen
konusunda mükemmeli yakalayan
firmalar görsel açýdan da müþterilerinin
zevkine hitap ederek kendimizi evimizde
gibi rahat hissetmemizi saðlýyorlar.
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Gýda sektöründe salata barlarý, self servis
tezgahlarý. Kasa ve servis tezgahlarý ile
barlardan gece klüplerine kadar birçok
yerde baþarýyla kullanýlabilir.

Birleþim yerlerinin gözükmemesi,
hijyenik bir yüzey yanýnda
estetik açýdan, sýnýrsýz boyut ve
tasarýma olanak saðlýyor.

Laboratuar ve Hastaneler
Profesyonel hijyen gerektiren noktalar

Grapol®'ün en büyük özelliði
hijyenik olmasýdýr. Bu sebeple
saðlýk sektöründe önemli ölçülerde
kullanýlmaktadýr. Özellikle Avrupa
ve A.B.D.'de, saðlýk sektörü için
hijyenik ve anti bakteriyel saniter
ürünler vardýr. Bakteri üremesine
izin vermeyen Grapol® yüzeyler ve
mevcut bakterileri de kendi kendine
yok edebilen Grapol® MicroProtect™
anti bakteriyel özellikli yüzeyler
bunlar arasýndadýr.

Türkiye'de henüz gündemde
olmamasýna raðmen A.B.
ülkelerinin birçoðunda Saðlýk
Bakanlýklarý hastane ve
kliniklerde Grapol® MicroProtect™
veya benzeri özellikler gösteren
ürünler kullanma zorunluluðu
getiriyor. Saygýn birçok özel
hastane ve klinik zaten bu ürünü
uzun süre önce kullanmaya
baþladýlar.

Grapol MicroProtect™ anti
bakteriyel özellikli levhalar
seçime baðlýdýr ve sadece 13mm Polar ve
13mm Gemini renkleri için geçerlidir.
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Alýþveriþ Merkezleri ve Ofisler
Profesyonel alanlarda yeni malzemeniz.

Copyright © Lady Collection International

Sadece hijyenik olmasýndan deðil farklý
kullaným seçenekleri sunarak estetik bir
görünüme sahip olmasýndan dolayý
tercih edilen Grapol®, alýþveriþ
merkezlerinde, ofislerde, asansör ve
kapýlarda, lobilerde, sinemalarda,
tuvalet ve soyunma odalarýnda, banko
ve vitrinlerde karþýmýza çýkýyor.
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Copyright © NURUS
Patented design

Günün büyük bir kýsmýnýn
geçirildiði ofisler çaðdaþ
tasarýmlarla artýk daha renkli ve
özgün. Fonksiyon ve stilin
birlikteliði ofislere farklý bir hava
katýyor.

Estetik ve iþlevselliði ön planda
tutarak yarattýklarý mekanlara
çaðdaþ bir görünüm kazandýran
ofisler, alýþveriþ merkezleri, oteller
ve bankalar müþteri memnuniyetini
ve kurum prestijini en üst düzeyde
tutmayý amaçlýyor.

ÖZEL RENKLER
Grapol® kurumsal çözümleriyle
45 standart renk dýþýnda projeler için
tüm RAL™ ve Pantone™ renk
olasýlýklarýný sunuyor.

Copyright © 2005 by TEOS

Her zaman güncelliðini koruyacak
bir atmosfer

Çalýþtýðýnýz mekana prestij ve renk katýn

Artýk ofisinizden çýkmak istemeyeceksiniz.
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THE

Collection for all lifestyles

®

Grapol

SOLID TECHNOLOGIES

Lights
Sand
Terra
Flame
Earth
Deep Forest
Blues
New Age
Cool
Darks

RENKLER

10

GRUP
ÖZGÜRLÜK

THE

Collection for all lifestyles

Lights
Sand
Terra
Flame
Earth
Deep Forest
Blues
New Age
Cool
Darks

Lights
Iþýðýn yumuþak dokunuþu,
sizi aydýnlýða çýkartýyor.
Sade ve minimalist keskin
veya yumuþak hatlarla
isteklerinizi tam olarak
karþýlýyor.
Masum ve net
tasarýmlarýn vazgeçilmez
renkleri Lights grubunda
buluþuyor.

THE
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Collection for all lifestyles

Polar

Gemini

Dalmatian

(I)

(I)

(IV)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

Snowstorm

Aeon

(III)

(III)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

®

Grapol

SOLID TECHNOLOGIES
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Lights

Sand
Terra
Flame
Earth
Deep Forest
Blues
New Age
Cool
Darks

Sand
Nascar'da kumla
buluþmanýn ve Sierra'nýn
zirvesine ruhunuzla
dokunmanýn keyfini
çýkarýn. Doðaya dönüþ.

THE
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Nascar

Sierra

Domian

(IV)

(III)

(V)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

Norman

Safari

Vista

(IV)

(I)

(III)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Presto

Cappa

(I)

(I)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm
0,63in 0,51in 0,39in

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

®

Grapol

SOLID TECHNOLOGIES
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Lights
Sand

Terra
Flame
Earth
Deep Forest
Blues
New Age
Cool
Darks

Terra
Highland'in rüzgarlarýnýn
ardýndan, Arcadia'nýn
keþfedilmemiþ doðal
dünyasýna yolculuða
hazýrlanýn. Maceranýn
içine girmeye hazýr
mýsýnýz?

THE
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Highland

Nautilius

Napchon

(II)

(II)

(IV)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Moor
(III)
Kalýnlýk

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Arcadia
16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

(III)
Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

®

Grapol

SOLID TECHNOLOGIES
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Lights
Sand
Terra

Flame
Earth
Deep Forest
Blues
New Age
Cool
Darks

Flame
Java'nýn içindeki ateþi
ve Fahrenheit'ýn yaydýðý
enerjiyi hissedin. Nerede
olduðunuzu biliyorsunuz,
burasý en sýcak yer.

THE
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Java

Thora

Ecnod

(V)

(V)

(III)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm
0,63in 0,51in 0,39in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm
0,63in 0,51in 0,39in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Fahrenheit
(III)
Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

®

Grapol

SOLID TECHNOLOGIES
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Lights
Sand
Terra
Flame

Earth
Deep Forest
Blues
New Age
Cool
Darks

Earth
Antik Lykia'nýn gizemini ve
sýrlarýný çözmeye
Kabelac'ýn düzlüklerine
yolculuða çýkýyoruz.
Toprakla buluþuyoruz.

THE
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Calde

Kabelac

Lykia

(II)

(IV)

(IV)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

®

Grapol

SOLID TECHNOLOGIES
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Lights
Sand
Terra
Flame
Earth

Deep Forest
Blues
New Age
Cool
Darks

Deep Forest
Amazon'un derinliklerine
ve Delphi'nin taze
rüzgarlarýna kendinizi
býrakýn. Burasý yeþilin
baþladýðý yer.

THE
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Delphi

Thiola

Amazon

(V)

(I)

(IV)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm
0,63in 0,51in 0,39in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Thicket

Gallia

(II)

(III)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

®

Grapol

SOLID TECHNOLOGIES
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Lights
Sand
Terra
Flame
Earth
Deep Forest

Blues
New Age
Cool
Darks

Blues
Okyanusun taze havasýný
içinize çekin ve Jazz'ýn
davetkar melodisine kulak
verin.

THE
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Ultramarine

Deep Blue

Jazz

(II)

(II)

(V)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm
0,63in 0,51in 0,39in

Dirimus
(II)
Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

®

Grapol

SOLID TECHNOLOGIES
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Lights
Sand
Terra
Flame
Earth
Deep Forest
Blues

New Age
Cool
Darks

New Age
Harmonilerden oluþan ve
insaný rahatlatan rüya
formundaki dokularýn
karakterize ettiði yeni stil.

THE
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Fireworks

Cetrus

Sky Blue

(IV)

(III)

(III)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Signal
(III)
Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

®

Grapol

SOLID TECHNOLOGIES
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Lights
Sand
Terra
Flame
Earth
Deep Forest
Blues
New Age

Cool
Darks

Cool
Lunar'ýn topraðýna ayak
basýn ve Zerrmatt'ýn buz
gibi yüzeyini hissedin.

THE
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Basalt

Zerrmatt

Metro

(V)

(IV)

(III)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm
0,63in 0,51in 0,39in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Lunar
(I)
Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

®

Grapol

SOLID TECHNOLOGIES
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Lights
Sand
Terra
Flame
Earth
Deep Forest
Blues
New Age
Cool

Darks

Darks
Gökyüzünde sessizliðin
karizmasý içinden tüm
çaðlara ilham veren
Orion takým yýldýzýný
keþfedin. Sofistike ve
asil görünümün
vazgeçilmez buluþma
noktasý.

THE
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Norvarc

Rutcon

Orion

(III)

(IV)

(III)

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

Kalýnlýk

16mm 13mm 10mm 8mm
0,63in 0,51in 0,39in 0,31in

®

Grapol

SOLID TECHNOLOGIES
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Her zaman sizinleyiz

Garanti

®

Grapol® yüzeyinizle ilgili tüm sorularýnýz
için bizi arayabilir veya www.grapol.com.tr
internet sitesinden merkezimize
ulaþabilirsiniz.

S I N I R L I

+

10

Y I L

Grapol ürünlerinin tüm tedarikçileri ve
uygulayýcý bayileri gibi biz de size en iyi
müþteri hizmetini ve desteðini saðlamak
için varýz.

Grapol® her uygulama için 10 yýl
garanti veriyor. Tüketiciye ürün ve
iþçilik garantisi verirken ürünün
optimum þekilde kullanýlabilmesi
için kullaným koþullarýný da aktarýyoruz.

G A R A N T Ý

Grapol® ile deðiþecek hayatýnýz
Doðasý itibariyle Grapol® temizlemesi, bakýmý ve birlikte yaþamasý kolay bir üründür.
Yýllar sonra bile, uygulanacak bakýmla Grapol® ilk günkü halini koruyacaktýr.
Grapol®’ün diðer hiçbir malzemeye benzemeyen bakým ve kullaným özellikleri
yýllarca güzel görünen bir ürün olmasýný saðlar. Bu kýlavuzda yer alan içerikler
Grapol® ürünlerinin kullanýmý ve bakýmý hakkýnda bilgiler saðlamaktadýr.

Grapol® Koruma Tavsiyeleri

Her þeyde olduðu gibi koruma, tamirden daha iyidir. Grapol®'ü tercih ettiðiniz için içiniz rahat olmalý.
Çünkü bildiðiniz gibi Grapol® yüzey kazara zarar gördüðünde, en kötü hasar bile yetkili uygulayýcý
bayiler tarafýndan Grapol® ürünün bulunduðu yerde kolaylýkla tamir edilebilir.

Açýklama

En Ýyi Koruma Tavsiyesi

Kesik ve
Çiziklerden
Korunma

Grapol® yüzeyinize kýymetli ahþap yüzey gibi davranýn.
Gereksiz çizik ve kesikleri engellemek için Grapol® yüzeyi
kesme yüzeyi olarak kullanmayýn.

Her zaman kesme tahtasý kullanýn. Grapol yüzey üzerinde
özellikle koyu renklerde, cisimleri çekmekten sürüklemekten
kaçýnýn (örneðin fýrýn tepsisi, tencere vb.)

Aþýrý Isý
Zararýndan
Korunma

Grapol® yüksek sýcaklýklara dayanabilmesine raðmen, sýcak
tencere, ýsý yayan mutfak aletleri (örneðin elektrikli kýzartma
tavalarý) Grapol® yüzeyin üzerine direkt yerleþtirilmemelidir.
Unutmayýn aþýrý sýcaklýk hasarý garanti kapsamý içinde yer
almamaktadýr.

Sýcak tencere veya tavalarý koyarken her zaman nihale
(lastik tabanlý) ped kullanýn yada tencere/tavanýn
ocaðýn üzerinde soðumasýný bekleyin. Hiç bir zaman kýzgýn
yað içeren veya döküm demir tava gibi nesneleri yüzeye
®
direkt koymayýn. Böyle ýsýlar sadece Grapol ’e deðil her türlü
yüzeye zarar verirler.

Diðer
Zararlardan
Korunma

Grapol® yüzeyinizin maruz kaldýðý maddelere dikkat edin.
Güçlü korozif kimyasallar yüzeye zarar verebilir. (örneðin
boya çýkartýcýlar, fýrýn temizleyiciler, güçlü asitler, vb.)

Güçlü korozif kimyasallarý uzaklaþtýrmak için derhal bol
suyla yýkayýn. Maddeleri uzaklaþtýrýn çünkü yüzeydeki zarar,
maruz kalma süresiyle orantýlýdýr.

Aþýrý Isý Birikimi
ve Yansýmasýndan
Korunma

Modern mutfak gereçleri yüksek sýcaklýklara çok hýzlý
ulaþmakta ve bu sýcaklýðý uzun süre saklayabilmektedir.
Bunlara ilave olarak bazý piþirme metodlarý ýsýnýn yansýyarak
tezgaha ulaþmasýna ve ýsýnýn aþýrý birikmesine neden olarak
yüzeye zarar verebilir.
Unutmayýn aþýrý sýcaklýk hasarý garanti kapsamý içinde
yer almamaktadýr.

Her zaman tencere veya tavanýzý uygun ölçülerdeki ocaðýn
üzerine, doðru ve ortalanmýþ biçimde yerleþtirin.

Grapol® tezgahýnýzýn montaj aþamasýnda ankastre ocak sisteminin
izolasyonuna dikkat edin ve bantý kesinlikle çýkarmayýn.

®

Grapol® yüzeyine kadar taþan tavalar, kendileri de birer ýsý
kaynaðý olabileceklerinden yüzeye zarar verebilirler. Bu
özellikle gazlý ocaklarda wok (derin çin tavalarý) gözlerinde
karþýlaþýlan bir sorundur. Unutmayýn ocaðýnýzdaki wok gözü,
woklar için tasarlanmýþ olup, düz tabanlý tencere
yerleþtirmemeniz gerekmektedir.
Hiçbir zaman iki ocak gözünü tek olarak kullanmayýn.
Örneðin geniþ bir çelik tabanlý tencereyi ýsýtmak için iki ocak
gözünü birden yakýlmasý ayný etkiyi yaratacaktýr.
Isýyý düþürmek için ocaðýn üzerindeki tencere/tavayý çekmek
yerine ocaðý kapatýn.
Lütfen bu tavsiyeleri dikkate alýn.
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Grapol®’ünüzün Yüzeyi
Temizleme ve bakým yapýlacaðýnda Grapol®’ün tercih edilen parlaklýðý
göz önünde bulundurulmalýdýr. En popüler Grapol® yüzeyi Saten-Mat
(yarý-parlak) yani biraz yansýma gösteren mat yüzeydir. Eðer Grapol®
yüzeyinizin Parlak veya Saten-Mat olduðundan emin deðilseniz,
Grapol® uygulayýcý bayi veya müþteri hizmetleri merkezini arayabilir
yada montaj aþamasýnda yüzey parlaklýðýný siz belirleyerek uygulayýcý
bayinizi yönlendirebilirsiniz.

Grapol®’ünüzün Rengi
Grapol® benzersiz özellikleri olan bir malzeme olmasý yanýnda, koyu
renklerde diðer malzemelerle ayný dezavantajlarý sergilemektedir.
Birçok malzemede olduðu gibi, koyu pigment içeren Grapol® renkler
daha naziktir ve çizilmeyi kolay gösterir, dolayýsýyla daha hassastýr.
Uygun olmamasýna raðmen koyu renkli bir Grapol®’ü çok kullanýlan
yatay bir yerde (örneðin fastfood tezgahlarýnda) kullandýysanýz, lütfen
Koruma Tavsiyeleri bölümünü dikkatlice okuyun ve bakýmýna özen
gösterip daha titiz davranýn.

Grapol® Bakým Seçenekleri
Grapol®’e bakým yaparken, Basit Temizlik ve Derinlemesine Temizlik
ihtiyacýnýz olan yöntemler olacak. Her zaman en kolay temizleme çözümüyle
yani sabunlu su ile baþlayýn. Ýnatçý leker için çamaþýr suyu ile silin. Derinlemesine
temizlik için Scotch-Brite pedleri kullanabilirsiniz. Detaylý ve profosoyel alanlarda
kullanýrken gerekli olan bilgileri Grapol kullaným ve bakým kýlavuzunda bulabilirsiniz.
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Hayalinizdeki Grapol Renginin Seçimi

SAND

LIGHTS

Tasarýmýnýza en uygun Grapol® rengini seçebilmek için kendinize zaman tanýyýn. Çünkü ruhunuzu ve isteklerinizi yansýtacak
atmosfer ve dokuyu tamamlayabilecek 10 grup altýnda toplanan Grapol® renklerinden size özel olaný seçerken gerçekten
zorlanacaksýnýz.

Gemini

Polar
(I)

16

13

10

(I)

8

13

10

(IV)

8

16

13

10

(III)

8

16

13

10

(III)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

Kalýnlýk mm mm mm mm

Nascar

Aeon

Snowstorm

Dalmatian

16

Kalýnlýk mm mm mm mm

16

13

10

(IV)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

16

13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

EARTH

FLAME

Kalýnlýk mm mm mm mm

Java
(V)

Thora
16

13

(V)

10

Ecnod
16

13

(III)

10

Kalýnlýk mm mm mm

Fahrenheit
16

13

10

(III)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

16

13

Calde
10

(II)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

Kabelac
16

13

10

(IV)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

16

13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

DARKS

COOL

Kalýnlýk mm mm mm

Norvarc
(III)

16

Rutcon
13

10

(IV)

8

Orion

16

13

10

(III)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

Zerrmatt

Basalt
16

13

10

(V)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

16

13

10

Kalýnlýk mm mm mm

(IV)

16

13

Metro
10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

(III)

16

13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

BLUES

NEW AGE

Kalýnlýk mm mm mm mm

Cetrus

Fireworks
(IV)

16

13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

(III)

13

10

8

(III)

16

Ultramarine

Signal

Sky Blue
16

Kalýnlýk mm mm mm mm

13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

(III)

16

13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

(II)

16

13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

Hayalinizdeki Grapol®'ün Seçimi
Doðasý itibariyle Grapol® temizlenmesi, bakýmý ve birlikte yaþamasý kolay bir üründür. Yýllar sonra bile, uygulanacak bakýmla Grapol®
ilk günkü güzelliðini koruyacaktýr. Grapol® benzersiz özellikleri olan bir malzeme olmasý yanýnda, koyu renklerde diðer malzemelerle
ayný dezavantajlarý sergilemektedir. Birçok malzemede olduðu gibi koyu renk pigment içeren Grapol® renkler (Rutcon, Orion, Calde, vb.)
daha naziktir ve çizilmeyi daha kolay gösterir, dolayýsýyla daha hassastýr. Bundan dolayý renklerin uygun kullaným alanlarýný Grapol®
yetkili uygulayýcý bayilerine danýþabilirsiniz.
Baskýda gösterilen renk örnekleri gerçeklerinden farklý gözükebilir. Bazý renklerin örnek fotoðraflarýnýn boyutlarý dokunun tamamýný gösterecek kadar büyük olmayabilir.
®
®
Grapol renklerin gerçek örneklerini Grapol satýlan show room'larda ve Yetkili Uygulayýcý Bayilerde görebilirsiniz. Her rengin kendine özgü bir özelliði bulunmaktadýr, seçim
®
yaparken ve uygulama alanýnýza uygun noktalarý deðelendirmek için Grapol Yetkili Uygulayýcý Bayilerine veya Müþteri hizmetleri merkezine www.grapol.com.tr'ye
danýþabilirsiniz. Deneyimlerimizden elde ettiðimiz bilgiler doðrultusunda, koyu pigment içeren Grapol® renklerinin kiri, tozu ve sýradan aþýnma çiziklerini açýk renkli ve tanecik
dokulu renklere göre daha fazla göstereceði göz önünde bulundurulmalýdýr.Bundan dolayý, doðal olarak koyu renklerin daha titiz kullanýma ve bakýma ihtiyacý bulunmaktadýr.
Fakat diðer Grapol® renkleri gibi tüm renkler ayný kalite, dayanýklýlýk ve yenilenebirlik özellikleri ile üretilmektedir.
®
All rights reserved. Grapol is a registered trademark for its solid surfaces.
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Sierra
(III)

Norman

Domian
16

13

10

8

(V)

16

13

(IV)

10

16

10

(I)

8

Presto

Vista

Safari
13

Kalýnlýk mm mm mm mm

Kalýnlýk mm mm mm

16

13

10

(III)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

16

13

10

(I)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

Cappa
16

13

10

(I)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

16

13

10

Lykia

Highland

(IV)

16

13

10

(II)

8

16

Nautilius

13

10

(II)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

16

Moor

Napchon

13

10

(IV)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

16

13

10

(III)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

Arcadia
16

13

10

(III)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

16

13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

DEEP FOREST

Kalýnlýk mm mm mm mm

Lunar
(I)

Delphi
16

13

10

(V)

8

16

Amazon

Thiola
13

(I)

10

Kalýnlýk mm mm mm

Kalýnlýk mm mm mm mm

16

13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

(IV)

16

Thicket
13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

(II)

16

Gallia
13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

(III)

16

13

10

Deep Blue

Jazz

Dirimus

(V)

(II)

16

13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

16

13

10

Kalýnlýk mm mm mm

16

13

10

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

Baský veya dijital ortamda gördüðünüz Grapol® renkleri
gerçek renklerden farklý olabilir. Bundan dolayý karar
vermeden önce, gerçek örnekleri incelemenizi önemle
hatýrlatýrýz.
Parlaklýk seçenekleri: Parlak, Saten-Mat
(I) - (V): Fiyat gruplarýný göstermektedir.

Grapol® Yüzey Seçimi
Grapol® ürününüzün yüzeyi için 2 farklý parlaklýk seçeneði bulunmaktadýr
Parlak
Saten-Mat (standart)
En popüler Grapol® yüzeyi Saten-Mat (yarý parlak) yani biraz yansýma
gösteren mat yüzeydir. Parlaklýk seçimi hakkýnda bilgi almak için Grapol®
uygulayýcý bayi veya müþteri hizmetleri merkezini arayabilir yada montaj
aþamasýnda yüzey parlaklýðýný siz belirleyerek uygulayýcý bayinizi yönlendirebilirsiniz.

®

Grapol ile uzun dönemli yaþayacaðýnýz tatmin biçim için çok önemli. Bundan
dolayý renk ve parlaklýk seçimi yaparken, yetkili uygulayýcý bayiye veya
müþteri hizmetleri merkezine www.grapol.com.tr adresinden ulaþabilirsiniz.

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

Grapol® Diðer Bilgiler
(II)

8

Kalýnlýk mm mm mm mm

TERRA

Kalýnlýk mm mm mm mm

Kalýnlýklar: 8,10,13(standart),16mm olmakla
birlikte bazý renklerde 8mm bulunmamaktadýr.
Grapol MicroProtect™ anti bakteriyel özellikli levhalar
seçime baðlýdýr ve sadece 13mm Polar ve 13mm Gemini
renkleri için geçerlidir.
Bazý renkler ve dokularda birleþim yerleri gözükebilir.
Garantiniz, birleþim yererleri performansýný kapsamakla
birlikte birleþim yeri görünümü garanti dýþýndadýr.
Her rengin kendine özgü bir özelliði bulunmaktadýr,
®
seçim yaparken, Grapol yetkili uygulayýcý bayiye veya
müþteri hizmetleri merkezine danýþabilirsiniz.

®
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SOLID TECHNOLOGIES

Grapol® USA-NSF International
tarafýndan saðlýk ve güvenlik
açýsýndan onaylýdýr.

American National Standards Institude

Grapol® NSF Sertifika programý,
Kanada Standartlarý Konseyi
tarafýndan akreditedir.

AN

Grapol® NSF Sertifika programý,
Amerikan Ulusal Standartlarý
Enstitüsü tarafýndan akreditedir.

ANSI

og
ram

NSF, The Public Health and Safety Org.

SI
Pr
Ac
cred
on
ited Certificati

Standards Council of Canada
Accredited Certification Organization

Standards Council of Canada

Conseil canadien des normes
Organisme de certification accrédité

Grapol® bileþenleri ve
içeriðindeki maddeler
ABD Gýda ve Ýlaç Ýdaresi'ne
tüzüðüne uygundur.

Grapol Yetkili Uygulayýcý Bayi

www.grapol.com.tr

U.S. Food and Drug Administration
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onaylýdýr.
TÜV Deutschland

Grapol® Türk Gýda
Kodeksine uygundur ve
onaylýdýr
Hýfzýsýhha Enstitüsü - T.C. Saðlýk Bakanlýðý
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Baskýda gösterilen renk örnekleri gerçeklerinden farklý gözükebilir. Bazý renklerin
örnek fotoðraflarýnýn boyutlarý dokunun tamamýný gösterecek kadar büyük
®
olmayabilir. Grapol® renklerin gerçek örneklerini Grapol satýlan show room'larda
ve Yetkili Uygulayýcý Bayilerde görebilirsiniz. Her rengin kendine özgü bir özelliði
bulunmaktadýr, seçim yaparken ve uygulama alanýnýza uygun noktalarý
deðerlendirmek için Grapol® Yetkili Uygulayýcý Bayilerine veya Müþteri hizmetleri
merkezine www.grapol.com.tr'ye danýþabilirsiniz. Deneyimlerimizden elde
ettiðimiz bilgiler doðrultusunda, koyu pigment içeren Grapol® renklerinin kiri,
tozu ve sýradan aþýnma çiziklerini açýk renkli ve tanecik dokulu renklere göre
daha fazla göstereceði göz önünde bulundurulmalýdýr. Bundan dolayý, doðal
olarak koyu renklerin daha titiz kullanýma ve bakýma ihtiyacý bulunmaktadýr.
Fakat diðer Grapol® renkleri gibi tüm renkler ayný kalite, dayanýklýlýk ve
yenilenebilirlik özellikleri ile üretilmektedir.
Copyright © 2007 Grapol Yapý Teknolojileri A.S.
All rights reserved. Grapol® is a registered trademark for its solid surfaces.
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