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DOLUMAY AKRILIK

Firmanın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim
ve uygun ﬁyat olmuştur. “Üretimde başarı ve sürekliliği teminatı hizmette
dürüstlük ve kalitedir” prensibiyle çalışan DOLUMAY AKRİLİK,
gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden dolayı teşekkür ederek sizlere
bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

M syonumuz;
* İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz, hizmet sonrası sağladığımız güvenirlik
ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak, çalışanlarımız
ve müşterilerimiz için değer yaratan bir şirket olarak. Yüksek standartlı,
kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,
* Müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duymak,
* AR - GE çalışmalarımızı genişletmek
* Bilgi çağının geliştirdiği yeni ve kaçınılmaz gerçekler
doğrultusunda, çözüm ortağı kimliği ile, müşterilerimizin ihtiyaçlarını
görerek bakmak ve anlayarak çözmek için yönlendirici ve yönetici
çalışmaları danışmanlık esasları ışığında gerçekleştirmek

V syonumuz;
* Müşterilerimizin ve çalışmalarımızın koşulsuz tatmin ve memnuniyetini sağlamak
* Verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye’ nin en iyisi olmak için
çalışmak
* Ürünlerimizi Dünya da tanınır bilinir hale getirmek

ﻋﻧﺎ

DOLUMAY ACRYLİC
.وﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾرھﺎ داﺋﻣﺎ اﻟﺟودة واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻘول
ﺿﻣﺎن اﻟﻧﺟﺎح واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ھو اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ
 اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﻣﺑدأdolumay acrylic ، ﺗظﮭر إﻏﻼق
.وﻧﺷﻛرﻛم ﻋﻠﻰ اھﺗﻣﺎﻣﻛم ودﻋﻣﻛم وﺳﻧواﺻل ﺧدﻣﺗﻛم اﻟﯾوم وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

اﻟﺑﻌﺛﺔ
* İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz, hizmet sonrası sağladığımız güvenirlik
ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak, çalışanlarımız
ve müşterilerimiz için değer yaratan bir şirket olarak. Yüksek standartlı,
kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,
* Müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duymak,
* AR - GE çalışmalarımızı genişletmek
* Bilgi çağının geliştirdiği yeni ve kaçınılmaz gerçekler
doğrultusunda, çözüm ortağı kimliği ile, müşterilerimizin ihtiyaçlarını
görerek bakmak ve anlayarak çözmek için yönlendirici ve yönetici
çalışmaları danışmanlık esasları ışığında gerçekleştirmek

V syonumuz;
* Müşterilerimizin ve çalışmalarımızın koşulsuz tatmin ve memnuniyetini sağlamak
* Verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye’ nin en iyisi olmak için
çalışmak
* Ürünlerimizi Dünya da tanınır bilinir hale getirmek
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Akrilik Mutfak
Tezgahları

01

Akrilik Mutfak Tezgahları doğal mineraller ile saf akrilik polimerinin üstün bir bileşimidir. Tasarımlarda tercih edilen malzeme oluşunun en
büyük sebebi esnekliği ve her türlü şekle sokulabilir olmasıdır.
Akr l k Mutfak Tezgah Özell kler Nelerd r?
Masif ve gözeneksiz yüzeyi hijyenik olduğu için mikrop ve bakteri barındırmaz
Ahşap gibi silinebilir
Ek yerleri belli olmaz
Rengi solmaz
Ultra viole ışınlara dayanıklıdır
Isı uygulaması ile çok esnektir istenilen şeyle sokulabilir
Parlak ve mat seçim şansı vardır

Renk kartelası çok geniştir
Kimyasallara ve lekelere dayanıklıdır
Yenilenebilir ve tamir edilebilir
Hijyenik sertiﬁkası vardır.

Ortak Kullanım
Alanları
Akr l k WC / Banyo Tezgahları
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Kolay şekil alabilme özelliğine sahip akrilik tezgahlar, sizlere ev ve iş yerlerinde bir çok alanda kullanım imkanı sağlamaktadır. Nem, bir
ve bakterilere dayanık hijyenik bir malzemedir. Temizlemesi ve koruması kolay bir üründür. Sağlık koşullarının en üst düzeyde olması
gereken mutfak, hastane, avm ve oyun odaları gibi yoğun kullanım alanlardaki tüm uygulamalar için uygulamalar için ideal bir malzemedir.
Mutfağınızda, Banyonuzda veya Genel wc lerde her hangi bir yerinde tüm yüzey uygulamaları için kullanılabilmektedir. Geniş yelpazedeki
renk seçenekleri ile hayallerinizdeki projeyi gerçeğe dönüştürme konusunda size yardımcı olur.

Karşılama
Bankoları
Akrilik; modern görünümü ile akrilik mutfak, banyo tezgahları, mobilyalar, duş tekneleri,
diğer iç ve dış mekan kaplamaları için idealdir. Akrilik; sunduğu sınırsız renk yelpazesi, zor
detaylarda çözüm alternatiﬂeriyle mükemmele ulaşmanızı sağlar. akrilik, mutfak ve banyo
uygulamaları dışında; resepsiyon ve bar bankosu, masalar, duvar kaplamaları gibi ticari
uygulamalarıyla da farkı yakalamak isteyen Mimarlar ve Tasarımcılar için alternatif bir yapı
malzemesidir. Akrilik suya, kire, günlük kullanımdan doğabilecek aşınmalara karşı üstün
direnç sağlar. Masif oluşunda dolayı renk ve dokular ilk gün ki gibi görüntüsünü korur.
Yenilenebilir özelliği sayesinde de oluşabilecek hasarlarda sadece hasar alan bölge yerinde
onarılabilir.
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Akrilik Kolon
Cephe Kaplaması
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Akrilik Dış Cephe Giydirme, özellikle Dünya’nın bir çok ülkesinde bir
çok projede uygulanmış olup, Türkiye’de Bir kaç projede de kendini
göstermiş ve kanıtlanmıştır. Bu anlamda, malzemenin Cephe’de
kullanımı için Dünya’da geçerliliği kanıtlanmış bir çok kuruluş
tarafından gerekli testler gerçekleştirilmiş ve sertiﬁkasyonlar verilmiştir.
Güneş ışınları ve rüzgara ve karşı dayanım raporları, yangına karşı
dayanım, genleşme katsayıları, erime ve donma döngü testleri, derz
aralık mesafeleri, yaşlandırma testleri gibi birçok etken göz önüne
alınmış ve olumlu sonuçlanmıştır

WC Kabin Cubicle
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DOLUMAY Akrilik WC Kabin sistemleri konusunda yılların kazandırdığı tecrübe ile müşterilerine kaliteli hizmet vermektedir. Araştırmacı
ve detaycı yaklaşımıyla her geçen gün daha da büyüyen Dolumay Akrilik, kabin sistemleri konusunda müşterilerine daima kaliteli hizmet
vermeyi ilke edinmiştir. Ortak kullanım alanlarında pratik kullanımı, alan kazandırması, pratik kurulumu ve suya dayanıklı yapısıyla tercih
edilen cubicle sistemler mekanlara estetik ve şıklık kazandırmaktadır.
Cubicle yani compact laminat, Kraft kağıdının reçinenin yüksek ısı (150OC) ve yüksek basınçta (100 bar kg/cm2) prese girmesi ile
oluşan masif dayanıklı bir malzemedir. İstenilen Kraft kağıdı ile birlikte istenilen desen ve şekil verilebilmektedir.
Kompakt Laminat Uygulama Alanları
Islak hacim kompakt laminat bölme sistemleri kolay kullanılabilir ve pratik bir yapı malzemesidir.
Wc kabin sistemi genellikle 12 mm. kompakt laminat uygulanarak yapılan daha çok alışveriş merkeleri, hastaneler, okullar, iş merkezleri,
havalimanı, fabrika binaları, spor tesisleri, oteller, restorantlar gibi her türlü mekanlarda yoğun kullanılır.
Yoğun Nüfus hareketinin olduğu, hastane, sinema, avm’lerde hijyen en büyük problemdir. Kompact Laminat Kabin Sistemleri bu sorunları
ortadan kaldıran en iyi yapı malzemesidir. Geniş renk yelpazesi ile avantaj sağlamaktadır.
Kompakt Lam nat WC Kab n S stemler Özell kler
* Kompakt Laminat dekoratiftir. değişik renk ve desen alternatiﬂeri sunar.
* Compact Laminat çok hızlı imal edilir ve kolay monte edilir.
* Kompact Laminat WC Kabin sistemleri diğer yapı elemanlarından bağımsız olması ve iş akışını engellememesi.
* Compact Laminate WC Kabinleri antistatik ve hijyeniktir.
* WC kabin sistemleri zeminden yüksektedir. girinti ve çıkıntıların olmaması bakteri barınmasını engeller,
* Tüm aksesuarlarını kendi üzerinde taşıyabildiğinden hiçbir yardımcı yapı elemanına ihtiyaç duyulmaz.
* Kompakt Laminat WC Kabin Sistemleri bakım gerektirmez.
* Kompakt Laminat’lar Tüm ıslak hacim Mekanlarında uygulanabilir, uygulandığı her mekana kolaylıkla uyum sağlar.
* Islak hacim ortamlarında güçlü asitlere dayanıklıdır.
* WC kabini, wc dolabı, cubicle, wc bölme gibi uygulandığı mekanlarda çok büyük tasarruf sağlar.
* Kompakt laminat, darbe ve çizilme gibi ﬁziki etkenlere karşı oldukça dayanıklıdır.

Kolon & Cephe
Kompakt Laminant
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Kompakt laminat malzemeler günümüzde 3 değişik teknoloji ile giydirme cephelerde kullanılmaktadır. Tasarım ve uygulama kolaylığı
sunan, UV ışınları, asit yağmurları gibi dış hava şartlarına dayanıklı olan kompakt laminatlar haﬁf olmaları nedeni ile de yapıya getirdikleri
minumum yük ile son yıllarda tasarımcıların hem renovasyon hem de yeni tasarımlarında tercih ettikleri bir malzeme oluştur. Nefes
alabilen giydirme cephe sistemlerinde kullanılan kompakt laminat malzemeler ile oluşturulan giydirme cepheler belli aralıklarla yapı
taşıyıcılarına tespit edilen ankrajlar ile yüklerini yapıya aktarırlar. Ankrajların ardından ısı ve su yalıtımı uygulaması yapılıp ana taşıyıcı
alüminyum düşey proﬁller ankrajlara edilerek panellerin montaj tipine göre sistem tamamlanır. Kompakt laminant paneller
tasarımcılara sundukları geniş renk ve doku alternatif olmuştur. Aynı zamanda rüzgar yükünü karşılama, ısı ve su yalıtım performansı, yangın
esnasındaki durumu gibi konularda gösterdiği performans ile cephe malzemesi grubunda yerini almıştır.

Soyunma
Dolapları
Kompakt Laminat’ın hayatımıza girmesi ile soyunma dolabı tercihleri tamamen değişmiştir.
Daha önceleri yaygın olarak kullanılan çelik dolapların yerini suya, neme karşı dayanımı,
estetiği, mimari istekleri göre modiﬁye edilebilirliği sayesinde Kompakt laminat soyunma
dolapları almıştır. Z yada Düz olarak üretilebilen dolaplarda paslanmaz aksesuar
kullanılmaktadır. İsteğe göre elektronik şifreli kilit, askı vb gibi aksesuarlarda
uygulanabilmektedir. İstenilen ölçüde üretebildiğimiz kompakt laminat oturma banklarını da
soyunma dolapları ile kombine olarak sunmaktayız.
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Akrilik Masa &
Tablalar
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Akrilik Dış Cephe Giydirme, özellikle Dünya’nın bir çok ülkesinde bir
çok projede uygulanmış olup, Türkiye’de Bir kaç projede de kendini
göstermiş ve kanıtlanmıştır. Bu anlamda, malzemenin Cephe’de
kullanımı için Dünya’da geçerliliği kanıtlanmış bir çok kuruluş
tarafından gerekli testler gerçekleştirilmiş ve sertiﬁkasyonlar verilmiştir.
Güneş ışınları ve rüzgara ve karşı dayanım raporları, yangına karşı
dayanım, genleşme katsayıları, erime ve donma döngü testleri, derz
aralık mesafeleri, yaşlandırma testleri gibi birçok etken göz önüne
alınmış ve olumlu sonuçlanmıştır
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