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Firmamız, 2000 yılından beri  zemin sektöründe hizmet vermektedir.
Dünyaca ünlü GERFLOOR, TARKETT, FORBO, ADOFLOOR,
firmalarının LVT, Linoleum, PVC Zemin ve Spor zemin malzemelerini
stoğmuzda bulundurmaktayız.

Firmamız, iki ana deposu ile İstanbul’da  faaliyet göstermektedir.
Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı projelerde deneyimli uygulama ekibimizle
hizmet vermekteyiz.

Biz geniş bilgi ve tecrübelerimizi bize başvurduğunuzda
ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürün seçenekleri sunmak
için kullanıyoruz.

Size girişten çıkışa ideal esnek zemin çözümleri öneriyoruz.

KARO HALI

PVC
Homojen, Heterojen, Akustik, Spor Zemin, Kaymaz pvc, Linoleum, ESD zemin

EPOKSİ
Portakal kabuğu, Self levelling, Şeffafepoksi, Epoksi boya

LVT
Lüks vinil kaplama

SPOR TESİSLERİ
Basketbol, Voleybol ve Futbol sahası

DUVAR KORUMA BARİYERİ
Süpürgelik, duvar koruma

KAUÇUK ZEMİN
Tartan zemin kaplama, Rulo kauçuk zemin kaplama, Karo kauçuk
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 PVC Zemin Kaplama tamamiyle estetik ve fonksiyonelite-
nin birleşimi olan plastik zemin kaplama malzemesi olarak en 
iyisidir.Geniş renk ve desen seçenekleri sunmasının yanı sıra 
son derece kullanışlı,antibakteriyel hijyenik, dayanıklı ve hesap-
lıdır.Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan, estetik ve 
dekoratif olduğu kadar, uzun ömürlü ve kullanışlı bir zemin 
çözümü de olan PVC Yer Kaplaması sistemleri başta okul, 
hastane, gıda sektörü ve ilaç fabrikaları olmak üzere, hijyenik 
ve bakteri barındırmayan özellikleri ile daha pek çok alan için 
öncelikli tercih sebebi olmaktadır.

Kullanım Alanları
Hastane, sağlık ocakları, dispanserler, laboratuarlar, 

eczaneler, okullar, anaokulları, yatakhaneler , kreşler, ofisler, ev 
,kamu binaları mağazalar ,süper marketler, oteller, resturant, 
kapalı spor salonları, Sinema, Tiyatro Salonları, Konferans, 
Konser,  Fabrikalar-Ticari alanlara-Fuarcılık Sektörü-Banka 
Yönetim Binaları ve Şubeleri- Devlet  Daireleri, yemekhane, 
ameliyathane röntgen odaları koridorlar yoğun bakım gibi iç 
mekânlarda kullanılan ürünlerdir.
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HOMOJEN PVC ZEMİN KAPLAMA

HETEROJEN
PVC ZEMİN KAPLAMA

Homojen pvc zemin kaplama malzemeleri şık, doğal, dekoratif ve estetik bir zemin oluşturur. Hastane, 
Okul, Labaratuvar, Kültür ve Spor merkezleri vb.  yoğun trafik alanlarında darbelere ve sürtünmeye karşı 
yüksek mukavemet gücü ile insan trafiğinin yüksek olduğu alanlar için son derece ideal bir ürün olarak 
karşımızdadır. 

Homojen PVC Vinil kaplamaları Kısa sürede uygulanabilen, uzun süre detaylı bakım ve cila gerektirme-
yen hijyenik, Antibakteriyel ve Antisıtatik özelliklere sahip, fiyatları ile de ayrıca çok cazip bir zemin kapla-
ma çeşididir.

Heterojen PVC zemin kaplama, Eğitim kurumla-
rı, sağlık kuruluşları, Endüstriyel mekanlar,  AR-GE 
ve Farklı bilim merkezlerinde sıkça tercih edilen bir 
PVC Zemin Kaplama modelidir.  Genelde 2mm kalın-
lığında tercih edilen Heterojen Vinil yer kaplaması, 
yüzeyinde 0.70 ila 1 mikron kalınlığındaki ( PUR) ile 
güçlü, dirençli bir yoğun tırafik malzemesi olan Hete-
rojen PVC  Vinil kaplama modeli rulo ve karo gibi 
farklı seçenekleri yanı sıra geniş renk sıkalasıyla 
oldukça cazip fiyatlar ile karşımızdadır. 

?Zeminleriniz için  bir seçimde bulunurken aşağıdaki şartları dikkate aldığı-
nızdan emin olun?

•   Yoğun trafiğe karşı dirençli
 •   Yüksek yuvarlanma direnci
 •   Akustik konfor
  •   Temizliği ve bakımı kolay

•   Çizilmelere ve elektrik çarpmasına 
dirençli

 • Yangın esnasında tutuşmayan
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ESD ZEMİN KAPLAMALİNOLYUM
ZEMİN KAPLAMA

?

ESD ANTİSTATİK PVC YER DÖŞEMESİ 
NEDİR ?

Antistatik pvc yer döşemesi kişinin üzerinde 
biriken statik yükün kıvılcıma ve elektronik aletler-
de bozulmaya sebep olmaması için bünyede oluşan 
statik elektriğin doğrudan toprağa verilmesini 
sağlayacak sistemlerdir. Elektriksel iletkenlik 
değerleri (10^4, 10^5 ve 10^6 ?) aralığında olan 
yarı iletken sistemlerdir. Parlayıcı patlayıcı atölye-
lerinde, elektronik devre imalat atölyelerinde, 
hastanelerde, laboratuvarlarda ve statik elektrik 
yükünün çok fazla olduğu alanlarda kullanımı 
kaçınılmazdır.

Dolayısı ile Ameliyathaneler, laboratuarlar, 
sistem odaları, bilgisayar odaları, elektronik 
endüstrisi, patlayıcı madde üretim tesisleri, 
petro-kimya endüstrisi, kısacası hassas elektronik 
aletlerin bulunduğu tüm özel mekanlarda antistatik 
pvc yer döşemesi kullanılmalıdır. ESD zemin kapla-
ma malzemesi seçerken çok dikkatli olmalısınız.

Antistatik pvc yer döşemesi renk uyumunun 
insan sağlığına olumlu katkıda bulunur. İşte bu 
yüzden yenilenen ESD zemin kaplama mimarlara 
daha çok desen kombinasyon esnekliği sunmak 
amacıyla zenginleştirildi.

Linolyum zemin kaplamaları, sürdü-
rülebilirlik, dayanıklılık, yüksek kalite ve 
yenilikçi tasarımla ilişkilendirilen doğal 
bir zemin kaplamasıdır. Marmoleum 
ürün yelpazesi, beşikten kapıya ölçülen, 
CO2 nötr esnek zemin kaplamasıdır; 
hemen hemen her tür uygulama için 
çözümler içerir. 300’den fazla renk ile 
Linolyum’un çok yönlü dünyasını siz de 
keşfedin, 12’den fazla farklı tasarımın 
rulo ve karo formatı arasından seçimini-
zi yapın
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KARO HALI
Karo halılarının en büyük avantajların-

dan biri mix&match özelliğini kullanarak 
ürünleri, renkleri ve yapıları her iç tasarı-
mın tarzına uyacak şekilde karıştırıp eşleş-
tirme olanağıdır.

Kare olmak bunu gerektirir!

Ticari mekanları dönüştürme özelliği-
nin yanı sıra, karo halılarımız, her projenin 
kendi özgün koşullarını harika şekilde 
karşılar. Akustik performans ya da ışık 
yansıtma özelliğinden, daha yüksek 
yürüme konforuna ya da zorlu zemin şekil-
lerine sahip mekanlarda “kendin yap” gibi 
oldukça pratik bir özelliğe kadar, karo 
halılarımız yalnızca avantajdan oluşuyor.

Daha iyi akustik, hava kalitesi ve yürüme konforu

Kolay uygulama, bakım ve değişim

Mükemmel güvenlik, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik

...

TEMİZLİK VE UYGULAMA
Karo halılarımız, uzun ömürlü bir performans ile 

kolay uygulama, değişim ve bakım olanakları sunmakta-
dır. Karo halıların uygulanması, duvardan duvara halılar 
ile diğer zemin kaplama çözümlerine kıyasla daha az 
kesim firesi vermesi sayesinde tasarruf yapmanızı da 
sağlar. Karo halılar, kalıcı yapıştırma işlemine gerek duyul-
madan aşamalı şekilde uygulanabilir.

Ürünlerimizin dayanıklı karakteri ile görünümün ve 
rengin uzun süre değişmeme özelliği bakım işlemlerini, 
kolay ve hızlı şekilde yapmanıza yardımcı olur, bakım 
masraflarını azaltır.
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EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA
Epoksi zemin kaplamaları yapı sektöründe çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Zemin kaplaması olarak kullanılmasının en temel amacı fiziksel ve kimyasal oluşumların 
beton yüzeyler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermektir. Epoksi esaslı döşeme kaplamala-
rı uygulanmış olan alanlarda betonarme betonuna kıyasla çok üstün performansa sahip 
kesintisiz bir yüzey elde edilebilmektedir.

EPOKSi ZEMiN KAPLAMALARININ
ÖZELLiKLERi

epoksi reçine zemin kaplama Döşeme ile güçlü bir 
bağ oluşturur.

epoksi self levelling zemin kaplama Kimyasal 
maddelerin olumsuz etkilerine karşı mükemmel bir 
direnç gösterir.

epoksi self levelling zemin kaplama fiyatları Sıvı 
maddelerin döşemeye vereceği zararlara karşı en kesin 
çözümü sağlar.

epoksi teras zemin kaplama Basınca dayanıklı, 
esnek ve aşınma direnci yüksektir.

epoksi ve poliüretan zemin kaplama Temizlenmesi 
kolaydır, hijyenik yüzeyler oluşturur.

epoksi zemin kaplama Çatlamaya karşı dirençlidir.

epoksi zemin kaplama aşamaları
Hızlı uygulanabilir.

epoksi zemin kaplama birim fiyatları Çok çabuk 
kürlenme sağlar.

epoksi zemin kaplama boya fiyatları Uygulandığı 
mekanlara stetik görünüm sağlar.
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FUTBOL SAHASI

Futbol sahaları için üretilen suni 
çim modelleri, oyuncu güvenliği, 
top performansı ve zemin dayanıklı-
lığı için yüksek kalite standartların-
da üretilmektedir. Yumuşak ve aşın-
maz sentetik çim dokusu, oyuncula-
rın sakatlık riskini minimum seviye-
ye indirir. Her türlü hava koşulunda 
kullanıma dayanıklı şekilde tasarlan-
mıştır. Yağmurlu havalarda kullanı-
ma olanak sağlarken, güneş ışınla-
rından etkilenmez. Oyuncu güvenli-
ği ve performansının yanı sıra irtik-
rarlı top sekmesi sağlayarak oyunun 
kalitesini artırır.

Doğal çime benzer görünümü, 
düşük bakım maliyeti, daha uzun 
oyun süresi, oyuncu güvenliği, top 
performansı ve tüm hava koşulların-
dan kullanım özellikleri ile yeni nesil 
suni çim zeminlerimiz, modern 
futbol sahasının tüm ihtiyaçlarının 
karşılamaktadır.
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LÜKS VİNİL KAPLAMA

LVT tasarım çeşitliliği sunan yaratıcı bir stüd-
yodur.
Ahşap ve taş efektindeki LVT PVC zemin kap-
lamalarını üçgen, altıgen, eşkenar dörtgen 
gibi farklı formlarda kullanarak 110’dan fazla 
eşsiz ve etkileyici tasarım yapma imkanı 
sunmaktadır. Klasik stilden Retro tarza 
kadar uzanan geniş skalada kendi özgün 
stilinizi yakalamanız çok kolaylaşır.

LVT PVC zemin kaplamaları benzersiz 
üretim teknolojisi ile doğal ahşap ve taşta 
bulunan narin ve rastgele desenleri yüzeye 
taşıyarak, dayanıklılığı en iyi şekilde sunmak 
üzere tasarlanmıştır. Ahşap ve taş yüzeyler-
deki en ince dokuları dahi koruyarak yüzey-
de doğala en yakın mükemmel görünüme 
olanak sağlar. Otel, mağaza, restoran, cafe 
gibi estetik ve konforun ön planda olduğu 
mekanlar için ideal kaliteyi sunan özel bir 
koleksiyondur.

LVT ’de hazır olarak kullanabildiğiniz farklı 
formlar tasarım çeşitliliği sağladığı gibi, tasa-
rımınızın daha az fire vererek, daha hızlı 
uygulanmasını sağlar. LVT tasarım atölyesin-
deki hazır formatları Transform ve Impress 
serilerinin desen ve renkleri ile kombinleye-
rek yüzlerce farklı tasarım yapabilirsiniz.

LVT
ZEMİN KAPLAMA
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SPOR ZEMİN  KAPLAMA

Kapalı ve açık spor komplekslerinin 
vazgeçilmez zemin kaplama sistemleri 
olan spor zemin kaplama ürünlerinin 
genel özellikleri; amortisör sistemli, 
yorgunluğu ve yaralanmaları azaltan 
altyapılar kullanılarak temizliği kolay, 
doğal maddelerden yapılmış, yapışkan ve 
herhangi bir ek alet kullanmadan montaj 
yapılabilen ve toksik duman çıkarmayan 
özel sistemlerdir.

Patentli teknoloji, boya veya dekalsiz 
cilalı ve profesyonel görünüm sağlar. 

BASKETBOL VE VOLEYBOL
ZEMİN KAPLAMA

Temizlenmesi kolay bir yüzey, petrol 
ürünlerine ve çoğu kimyasala dayanıklı-
dır. Şeffaf, açık akçaağaç ve koyu renkli 
akçaağaç renkleri mevcuttur. Seviyeli 
çekiş sistemi ile oyununuz için mükem-
mel bir kavrama sağlar. Özel kilit sistemi 
ile bireysel modüllerin kaymasını sağlar, 
ancak spor yüzeyinin tamamı birbirine 
kilitlenir. Bu dahili özellik, oyuncunun 
eklem etkisini azaltır ve daha güvenli bir 
atletik yüzey oluşturur
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EL TUTAMAKLI DUVAR 
KORUMA BANDI 
(Sedye Çarpma Bandı)

145 mm genişlikte, 85 mm derinlikte sürekli 
alüminyum profil ile duvara montajı yapılan el 
tutamaklı yapısı olan koruma bantlarıdır. . Alt 
kauçuk fitil sayesinde darbeleri sönümler. Çizil-
mez üst vinil kapağı ile dekoratiftir. 60 – 75 cm 
ara ile kullanılan duvar bağlantı elemanı vası-
tası ile farklı duvarlara farklı sabitleme eleman-
ları ile bağlanır. Profil boyları 4,0 mt olup 12 
farklı renkte üretilir.

DUVAR KORUMA SİSTEMLERİ
50 / 100 / 150 / 200 mm genişlikte 20 – 35 mm derinliklerde sürekli 

alüminyum profil ile duvara montajı yapılan koruma bantlarıdır. Alt kauçuk 
fitil sayesinde darbeleri sönümler. Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir. 
Vinil üst kapak ile aynı görünüşte ki bitiş parçaları sayesinde de dekoratif bir 
bitiş sağlanmış olur. 12 farklı renkte üretildiğinden diğer yapı malzemeleri ile 
uyumlu olarak uygulanır. Profil boyları 4,0 mt'dir.

HASTANE DUVARLARI

GIDA ÜRETİM TESİSLERİ

HİJYENİK İMALAT DUVARLARI

POLİKLİNİK DUVARLARI

TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
MERKEZİ DUVARLARI

KAMU KURULUŞLARI HİZMET
BİNASI DUVARLARI

OKUL BİNASI DUVARLARI

ÇOCUK YUVALARI VE 
KREŞ DUVARLARI

DERSHANE DUVARLARI

MAĞAZA DUVARLARI

OFİS DUVARLARI

OTEL DUVARLARI

HETEROJEN VİNİL DUVAR
KAPLAMA MALZEMESİ

KULLANIM ALANLARI
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ATLETİZİM

BASKETBOL

VOLEYBOL

HENTBOL

Poliüretan
Zemin

Kullanım
Alanları

kayma ve aşınmaya karşı 
mükemmel direnci sayesinde 
sporcular için doğru tercih olmak-
tadır. Isı yalıtımı özelliğine sahip 
olan ürünümüz, farklı kalınlıklarda 
üretilebilen elastik kauçuk tabaka 
sayesinde, her türlü kapalı alan 
spor zeminine uygun hale gelmek-
tedir. Poliüretan kaplı üst tabaka, 
uzun dönem oynanabilirlik ve daya-

nım sağlar.

Poliüretan Zemin Kaplama 
uygulanmış yüzey zemini çok farklı 
renklerde ve pürüzsüz yapılabilir. 
Poliüretan sistemleri, uzun ömürlü 
ve elastik özellikleri nedeniyle her  
çeşispor sahalarında olduğu gibi 
fuar ve seminer alanlarında da 

uygulanmaktadır.
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KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA
Tümü ,kalite sertifikalarına sahip,uluslararası normlara uygun üretilmiş bayisi 

olduğumuz kaliteli ürünler ile...

Özellikle spor alanlar ve oyun parkları için geliştirilmiş,yüksek kalitede EPDM 
kauçuk ile fabrika ortamında 40cm x 40cm,50cm x 50cm veya altıgen,kilit taşı gibi 
ebat ve şekillerde preslenerek istenilen her rente üretilebilen, açık alanlarda,oyun 
parklarında, amatör sportif alanlarda ,yoğun trafiğe maruz kalan yerlerde kullanılan 
bir kaplama sistemi olan KARO EPDM KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI;

 Dayanıklı, Tartan, Dekoratif, Uv ışınlarına dayanıklı, Dış hava koşullarına uygun
 Estetik, Su tutmaz, Bakım gerektirmez.

Modüler özelliklerde olup, Estetik görünümü,modüler oluşu ve hızlı uygulama 
özelliği ile çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.Alt katmanında kullanılan sbr 
kauçuk ile Geri dönüşüm sağlayarak atık kauçuk ürünlerin ekonomiye geri kazanı-

mı ile de dikkat çeken ürünler oldukça dekoratif ve dayanıklı ürünlerdir.Uygu-
lamasında kullanılan özel çift kompenantlı tutkalının standartlara 

uygun şekilde kullanılması, ürünün sağlıklı ve uzun ömürlü olması 
açısından önemlidir.Genel olarak dış hava koşullarına dayanık-

lı olması sebebi ile açık alanlarda kullanılmasının yanısıra,a-
ğırlık salonlarında darbe emici özelliği ile tercih edilmekte-
dir.

SBR kauçuk ürünlere göre daha yüksek maliyetli, 
ancak renk solmazlığı ve seçeneği açısından daha avantajlı 
ve oldukça estetik ürünlerdir.Uzun ömürlü olabilmesi için 
tse li ve binder karşımı yüksek,doğru uygulanmış, kaliteli 
ürünler kullanmanız önemlidir

Yürüyüş yolları
Rekreasyon alanları
Dış Mekan Eğitim Kurumu Sahaları,Koşu Parkurları
Çok Amaçlı Fitness alanları
Dekoratif alan ve bahçeler
Oyun park zeminleri
Özel olarak dekorasyon ve estetik çözümlerde
Gibi sıralanabilmektedir.

UYGULANDIĞI A
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N
LA

R
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Akrilik
Zemin

Akrilik zemin, açık ve 
kapalı saha uygulamaları için 
çabuk kuruyan UV ışınlarına 
dayanıklı ve her türlü hava koşul-
larına uygun bir sistemdir. Tenis  
kortları, atletizim pistleri ve çok 
amaçlı spor sahalarında kullanıl-
maktadır. Akrilik Zeminler, spor-
cuların bütün ihtiyaçlarına 
cevap vermek için tasarlanmış-

tır.
Cushion Akrilik Zemin 

Kaplama: Su bazlı akrilik reçine 
ve seçili sentetik içerikleri bulu-
nan spor zeminleri yapımı için 
özel olarak tasarlanmıştır 
estetik ve uygun fiyatlı spor 
zemin kaplamasıdır. Tercihen 
asfalt üzerine veya özel astarı ile 
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Yürüyüş yolları
Rekreasyon alanları
Dış Mekan Eğitim Kurumu Sahaları,Koşu Parkurları
Çok Amaçlı Fitness alanları
Dekoratif alan ve bahçeler
Oyun park zeminleri
Özel olarak dekorasyon ve estetik çözümlerde
Gibi sıralanabilmektedir.

beton üzerine istenilen renkler-
de  2 mm -  3 mm kalınlığında 
uygulanabilmektedir.

Cushion Akrilik Sistem:
bitüm modifiye akrilik veya 
lastik dozu dolgulu, cushion, 
yüzey düzenleyici, akrilik kapla-
ma  ve akrilik son kat boya 
katmanlarından oluşmaktadır. 

SBR Üstü Akrilik Kaplama:
Özellikle tenis kortları zeminleri 
için uygun bir yüzey sağlamakta-
dır. İleri seviye tenis kortları için 
tercih edilen bir zemin kaplama-
sıdır.



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 
Florya Kampüsü 
Beşiktaş kampüsü 
Nakkaştepe Kampüsü
Bahçeşehir Anaokulu Kampüsü 
Beylikdüzü Kampüsü 
Etiler Kampüsü 
Ümraniye Kampüsü 
Mimaroba Kampüsü 
Beşiktaş genel merkez binası 
Halkalı Kampüsü 
Mersin Kampüsü 
Antalya Kampüsü 
Bandırma Kampüsü 
Eskişehir Kampüsü 

Bilgi Fen Dershanesi İstanbul 

FİNAL OKULLARI
Diyarbakır Kampüsü
Batman Kampüsü
Van Kampüsü

SAĞLIK KURUMLARI

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Kartal Eğitim 
Araştırma Hastanesi 
İstanbul Üniversitesi Marmara Kampüsü Tıp Fakültesi 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dicle Üniversite Hastanesi 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halkalı Devlet Hastanesi 
Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü 
Gazi Üniversitesi Hastanesi anjiyo bölümü 
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi 
Edirne Tıp Fakültesi dekanlık binası
Aydın Devlet Hastanesi 
Esencan Hastanesi
Avcılar Hospital 
Bağcılar Özel İstanbul Hastanesi 
Elazığ Devlet Hastanesi 
Bağcılar Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi 
Çanakkale Askeri Hastanesi 
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi 
Koç Holding merkez binası 
Ankara Türk Telekom 
Hakkari Türk Telekom 
Gaziantep Türk Telekom 
Bahçelievler Türk Telekom 
Büyükçekmece Türk Telekom 
Ümraniye Türk Telekom

ENDÜSTRİYEL ALANLAR
UPS kargo merkez ofisi 
Ak Metal AR-GE binası
Ak Plas Tuzla tesisleri 
Farba Tuzla tesisleri

REFERANSLARIMIZ

EĞİTİM KURUMLARI



dokuzeminsistemleri@gmail.com
www.dokuzeminsistemleri.com
0554 678 85 07 - 0212 620 65 42

Fatih Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:123 cebir, 
ulgar iş merkezi Kat:5 D.42
Esenyurt / İSTANBUL


