




Yüksek teknoloji tabanlı AR-GE’mizin geliştirdiği trend 
ürünlerle alışkanlıkları ve yaşam tarzını değiştiriyoruz.

We change habits and lifestyles with trendy products 
developed by our high-tech R&D.

Thinking Big
We are

Büyük Düşünüyoruz
Biz...

UniversalEvrenseliz

DifferentFarklıyız

ReliableGüveniliriz

Promoting ReasonAkılcıyız

SharingPaylaşımcıyız

Always One Step AheadHep bir adım ilerideyiz

Wanting MoreDaha fazlasını istiyoruz

Environmentally “Green”Çevrecilik bilinci ile “yeşiliz”

Hayalci değil, pragmatik davranıyoruz. Projelerimizi 
tasarım, uygulama ve yüksek performans ile 
sonuçlandırıyoruz.

We are not dreamers, we are pragmatic. We 
conclude projects with high performance, design and 
implementation.

Global düşünen yerli bir markayız. Manisa OSB’deki 
19 bin metrekaresi kapalı, 36 bin metrekaresi açık 
alanlı fabrikamızda üretim yapıp, Türkiye ve dünya 
pazarına sunuyoruz.

We are a global-minded domestic brand. Our products 
are manufactured in our 36 thousand m2 of outdoor 
and 19 thousand m2 of indoor area factory in Manisa 
OIZ, and introduced to the Turkish and World markets.

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla 
iletişimde katılımcı bir tarz benimsiyoruz.

We adopt an engaged way of communication with 
customers, suppliers and employees.

Alışılmışın dışında düşünüyor ve yarattığımız 
farkındalıkla yüzey kullanım alışkanlıklarını 
değiştiriyoruz.

We are thinking outside of what is accustomed. By 
creating awareness, we are changing the surface use 
habits.

Yarattığımız değer, global farkındalığımız ve zengin 
çeşitliliğimizden geliyor. Değişen önceliklere hızla, en 
etkin cevabı veriyoruz

The value we create comes from our global awareness 
and diversity. We deal with changing priorities 
responsively in the most effective way.

Projelerin yürütülmesinde işbirliğine açık olduğumuzu 
açıkça gösteriyoruz. Dürüst ve şeffaf bir anlayışı 
benimsiyoruz.

We demonstrate our willingness to co-operate for 
execution of projects. We adopt principles of integrity 
and transparency.

Gerekli riskleri alarak ve doğru bir şekilde yöneterek, 
operasyonel hedeflerimize ulaşıyoruz.

By taking risks as required and managing them 
correctly, we are reaching our operational goals.

Hammaddeden üretim binamıza kadar yeşiliz! 
Ürünümüze aşkımız, doğaya ve insana olan 
sevgimizden ilham alıyor.

We are green, from raw materials to our production 
facilities! Our love for our product is inspired by our 
love of nature and human.



İÇERİK

2110 Angel White

3535 Nemesis 6319 Lyma Cream

7537 Metropol Grey 4233 Antique White

8727 Spa Black 3618 Olympos 7633 Corona Brown

4227 Fairy White 3333 Boletus 8113 Anemon

9113 Alinda 5329 Mocca Mousse 5114 Carola

4444 Sahara Beige 4458 Chakra Beige 5123 Cashmere Carrara

• Baskı ürün görselleri ile gerçek ürünler arasında 
farklılık olması kaçınılmazdır.
• Baskıdan kaynaklanabilecek kusur ve hatalardan 
Belenco sorumlu değildir.
• Belenco ürünlere ait renk, teknik özellikler, ebat 
ve fiyatlarda önceden haber vermeden değişiklik 
yapma hakkına sahiptir.
• Broşürde  yer alan taş görselleri levhalarımızın bir 
kısmına aittir. Levha bütününün tasarım özelliklerini 
yansıtmayabilirler. Satın almadan önce tüm levha 
görünümünü, damar ve desen dağılımını görmenizi 
öneririz.



CONTENT

4224 Crema Beige 2214 Teos

7543 Montana 2123 Perla White 4558 Babilon

1110 Iceberg 4043 Aizano

5050 Forza Füme

5139 Juliet White 

4152 Polar White 2051 Kristella Füme

5151 Kristalius Beige 5250 Elixir White8765 Volcano Black

5751 Gala Black 4262 Kristella White 1150 Dorata Gold

• Printed product design images, color tone and 
graining may vary with actual product.
• Belenco is not responsible for defects or errors 
that may arise from prints. 
• Belenco has the right to make changes to 
products’ color, technical specifications, dimensions 
and prices without prior notice.
• Images of the stones in the brochure reflect small 
area of the design and may not reflect the design 
characteristics of the entire slab. Prior to purchase, 
viewing full slab for design is recommended.



2110 Angel White

7537 Metropol Grey

4233 Antique White

8727 Spa Black

Too many reasons to choose Belenco...
Belenco’yu seçmek için çok neden var...



8727 Spa Black
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6319 Lyma Cream

3618 Olympos

7633 Corona Brown

4227 Fairy White

In every section of your project; kitchen countertops, bathroom vanities, entrance information desks, steps, wall-floor-facade 
coverings, and windowsills, Belenco can be applied to with its aesthetic and solid structure. 

Projelerinizin her alanında; mutfak-banyo tezgahlarında, giriş-danışma bankolarında, basamak, duvar kaplama, denizlik, 
cephe kaplama ve zemin döşemesi olarak uygulayabileceğiniz estetik ve sağlam yapısıyla Belenco her yerde...



4224 Crema Beige

3333 Boletus

8113 Anemon

9113 Alinda

Quartz Brightness...
Kuvarsla Gelen Işıltı...



Belenco Kuvars Yüzeyler, ışıl ışıl görünümünü içerdiği kuvarsın doğal parlaklığından alır.
Parlaklık sağlayıcı hiçbir kimyasal içermez. Zamanla cila ya da başka bir kimyasal yüzey işlemine gerek duymaz.

Belenco Quartz Surfaces get their glossy look from the natural shine of quartz particles. It doesn’t contain any chemicals 
that provide the gloss, and doesn’t require polishing or any other surface treatment over time. 

3333 Boletus



4458 Chakra Beige



5329 Mocca Mousse

5114 Carola

4444 Sahara Beige

4458 Chakra Beige

Resistant to Stains
Made up of more than 90% quartz minerals, your Belenco countertop is produced to resist and not create permanent stain on its 

surface, thanks to its non-porous structure.

Lekelere Dirençli 
 %90‘ın üzerinde kuvars minerali içeren Belenco tezgahınız gözeneksiz yapısı sayesinde yüzeyinde kalıcı leke barındırmayacak 

şekilde üretilmektedir.



Yanma Dayanm
EN 13501-1 -

A2fl S1
Fire Resistance A2s2d0

EN 14617-4 mm 28/A4Abrasion Resistance

> 3,36 (20mm)

ASTM C880 psi

Mpa >35/F4

Impact Resistance
Aşnma Direnci ASTM C501 - 212

EN 14617-9 joule
Darbe Dayanm

Flexural Strength Islak - Wet: 6725
EN 14617-2

Eğilme Dayanm Kuru - Dry : 6809

BİRİM
UNIT

DEĞERLER
VALUES

ASTM C97Su Emme 
Water Absorption

TEST
TEST

STANDART

EN 14617-1
%

% w/w
0,04

< 0,07/W4

STANDARD

Teknik Özellikler
Technical Specifications

5329 Mocca Mouse



5329 Mocca Mousse



3535 Nemesis

5123 Cashmere Carrara

7543 Montana

2123 Perla White

Add value to your living spaces...
Yaşam alanlarınıza değer katın...



Belenco, a Trend in Living Spaces
Belenco responds to changing tastes and needs by offering a range of elegant colors and textures, and adds value to your 

living spaces with the enchanting and glamorous shine of quartz.

Mekanlarda Moda Belenco
Değişen zevk ve ihtiyaçlara cevap verebilen birbirinden şık renk ve doku seçenekleri ile Belenco, kuvarsın büyüleyici ve göz 

alıcı ışıltısı ile yaşam alanlarınıza değer katar.

7543 Montana



Belenco yeni rengi ve değişmez kalitesi ile 
yaşam alanlarınıza girmeye hazır.



3535 Nemesis

Belenco is ready to enter your living spaces 
with its new color and unchanging quality.



4558 Babilon



2214 Teos

4558 Babilon

1110 Iceberg

4043 Aizano

Robust and Durable
Belenco is highly resistant to wear, scratches and impacts.

Sağlam ve Dayanıklı 
Belenco kuvars yüzey ürünleri aşınma, çizilme ve darbelere karşı yüksek dayanıma sahiptir. 



5050 Forza Füme

5139 Juliet White 

4152 Polar White

2051 Kristella Füme

5151 Kristalius Beige



Safe for Human Health
Belenco Quartz Surfaces are assured by the Indoor Air Quality Certification from the internationally 

accredited prestigious Greenguard Environmental Institute to be low gas emission products that are not 
harmful for human health.

İnsan Sağlığı İçin Güvenli 
Belenco Kuvars Yüzeyler insan sağlığı için zararlı herhangi bir gaz salınımı gerçekleştirmez. Bu özelliği 

uluslararası kurum Greenguard Environmental Institute tarafından da belgelenmiştir.

5050 Forza Füme



Kenar Profilleri
Edge Profiles

Workmanship and applications of front edge profiles of countertops and desks are performed by authorized workshops. Edge 
profiles may vary depending on the machinery and equipment of the workshop. Please discuss the details and reach an agreement 
with your workshop before the application.

Tezgah ve bankolarda ön kenar profillerinin işçilik ve uygulamaları yetkili atölyeler tarafından yapılmaktadır. Atölyenin makine 
ve ekipman parkına bağlı olarak uygulanan kenar profili tipleri değişkenlik gösterebilir. O nedenle uygulamayı yapacak atölye 
ile öncesinde detaylı görüşülmeli ve mutabakat sağlanmalıdır.
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7537 Metropol Grey



8765 Volcano Black

Seta ve Parlak doku seçenekleri ile Belenco, 
mükemmeli isteyenlere ilham verir.



8765 Volcano Black SETA

Belenco inspires perfectionists with its 
glossy and seta-silky touch finishes.



5250 Elixir White

8765 Volcano Black

5751 Gala Black

4262 Kristella White

1150 Dorata Gold



1150 Dorata Gold

Nonporous and compact structure of Belenco Quartz Surfaces does not allow any bacteria or other 
micro organism growth. NSF approved hygienic qualities make Belenco totally safe for food preparation.

Belenco Kuvars Yüzeyler, gözeneksiz ve kompakt yapısı ile üzerinde bakteri veya mikroorganizma üremesine izin 
vermez. Yüzeylerimizin üzerinde gönül rahatlığı ile yiyeceklerin hazırlanabileceği NSF tarafından da onaylanmıştır. 



4043 Aizano SETA



SETA COLLECTION
feel the silky touch...

ipeksi dokunuşu hissedin...



2214 Teos SETA

4558 Babilon SETA

8727 Spa Black SETA 

7537 Metropol Grey SETA

Refresh with the comforting sensation of silk-like surfaces!
İpeksi yüzeylerin rahatlatıcı hissiyle yenilenin!



Seta surfaces are designed to make you feel naturalness every time you touch.

Seta yüzeyler, doğallığı her dokunuşta hissetmek isteyenler için yaratıldı.

2214 Teos SETA



SETA
COL
LEC
TION

3333 Boletus SETA



3333 Boletus SETA

4043 Aizano SETA

4233 Antique White SETA

8765 Volcano Black SETA

You can maintain the unique beauty of the SETA surface by following the recommendations in Belenco Use and Maintenance Guidelines.
Belenco Kullanım ve Bakım kılavuzundaki önerilere uyarak benzersiz SETA yüzey güzelliğini yıllarca yaşayabilirsiniz.



Shines as new with simple daily cleaning...
Basit bir günlük temizlik ile ilk günkü gibi ışıldar...

Rutin Temizlik
Routine Cleaning

Pamuklu, nemli bir bez ve ılık su
A damp cotton cloth and warm water

Hafif Lekeler
Light Stains

Nötr günlük temizlik deterjanı
Neutral daily cleaning detergent

Sulandırılmış çamaşır suyu, jel deterjanlar
Diluted bleachers, gel detergents

Ağır, Kurumuş Lekeler
Heavy, Dry Stains

2214 Teos



4043 Aizano

Please don’t forget your “Belenco Use and Maintenance” guidelines to keep your Belenco Countertop good as new. 

Belenco Tezgahınızın İlk Günkü Gibi Kalabilmesi İçin; 
“Belenco Kullanım ve Bakım” kılavuzunuzu atölyenizden almayı unutmayın.



Diğer Uygulamalar Other Applications



Heydar Aliyev Airport, Baku

Heydar Aliyev Airport, Baku

Basamak Uygulaması/Stair Application

Cephe Uygulaması/Facade Application



FABRİKA / FACTORY İSTANBUL OFİS / OFFICE
MOSB 4. Kısım Keçiliköy OSB Mah. 
Ahmet Nazif Zorlu Blv. No:22 45030 
Yunusemre-Manisa-Türkiye

+90 236 213 03 43

+90 236 213 03 03

info@belenco.comwww.belenco.com

+90 212 871 20 96

+90 212 871 20 95

Bomonti Business Center Cumhuriyet 
Mah. İncirlidede Cd. Yeniyol Sok. No:8 
K:12 Ofis No:49 34380 Şişli-İstanbul 

@Belenco.Quartz.Surfaces

@belencoqs

@belencoqs

/belencoqs
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