Tasarım
Kalite
Teknoloji

BELENCO
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Yaşama
Dokun
Belenco; misafir olduğu tüm
yaşam alanlarını, yaşamın
kendisi ile bütünleştiriyor.
Şahit olduğumuz ve henüz
olmadığımız parçaları ile evren,
gizemlerle ve ondan doğan eşsiz
güzelliklerle dolu bir şölen.
Belenco, doğa içinde tüm görkemi ile
kendini gösteren parçalardan ilham
alıyor ve onların yansımalarını kuvarsa
işleyerek yeniden yorumluyor.

BELENCO

Zamanda ve mekanda yolculuğu tek
seferde yapabilmeyi dilediğiniz bir an
olduysa eğer, şimdi Belenco’nun yeni
koleksiyonu ile bunu başarmanın keyfini
çıkarma zamanı!
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1123 PERLA

Evinizin mutfağından banyosuna, zemininden duvar ve cephe kaplamalarına kadar yaşam
alanlarınıza taşıdığımız değerler ile aslında asla kapalı bir alanda olmadığınızı anlayacaksınız.
Siz, evrenin sonsuz güzelliği ile sarıp sarmalanmış olan evinizde, eşsiz özelliklerdeki yepyeni detayları
keşfederken biz de sizinle birlikte gülümsüyor olacağız. Siz mutluluk, biz gururla.

BELENCO

Yaşamın sürprizlerini
öngörmek ve onlara karşı
hazırlıklı olmak bizim hobimiz.
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8113 ANEMON

BELENCO

İlhamımız doğadan...
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BELENCO

Belenco ile buluşmanız
kaçınılmaz. Çünkü...
Doğa sizsiniz. Dünya da. Evren de.
Belenco, sizden bir parçaya hayat veriyor.
Ve onu tekrar yaşamınızın başköşesine
yerleştiriyor.

Henüz bir Belenco’ya sahip değilseniz,
bunun nedeni sizden ilham alarak
şu anda üretiliyor oluşudur.

BELENCO

Doğadan evinize.
Belenco’nun doğal
dokunuşuna şahit olmak
üzeresiniz.
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8224 INTERSTELLAR

BELENCO
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Belenco® PRESTIGE
9119 CALACATTA VENETO

Her dokunuşunuzda mutluluk
duyacağınız yüzeyler tasarlamak,
bizim en büyük hedefimiz...

BELENCO

Belenco Kuvars Yüzeyler, Ar-Ge Merkezimizin* sürekli yeni çözümler,
renkler, desenler, bileşenlerle geliştirdiği tasarımların, doğal
kaynaklardan aldığımız kuvarsın en gelişmiş standartlarda, teknolojik
üretim hatlarımızda işlenmesiyle sizlere ulaşır.
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*Ar-Ge Merkezimiz; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylıdır.

11
BELENCO

Belenco® PRESTIGE

Tasarım ve Ar-Ge ekiplerimizin
birlikte geliştirdiği özgün eserlerdir.

9719 MARQUINA LAVAGNA

Değişim ve özgün çözümler arayan mekan tasarımcılarımızın, sınırsız
düşünmelerine öncülük ederler.
BELENCO PRESTIGE, doğanın, gökyüzünün ve yıldızların en güzel anlarını
yansıtan görsel bir şölendir.

8224 INTERSTELLAR

7119 CALACATTA VENATINO

8119 CALACATTA VERONA

5113 MINTA

BELENCO

9119 CALACATTA VENETO
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Ürün görselleri ile gerçek ürün arasında farklılık olması kaçınılmazdır. Baskıdan kaynaklanabilecek kusurlardan Belenco sorumlu değildir.

BELENCO
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Belenco® PURE
4123 KASHMERA WHITE

Saflık.
Yaşamlarımıza dokunan alanlara
bu özelliği yansıtmak en önemli
sorumluluğumuz.

BELENCO

Belenco’da kuvars, doğal kaynakların bilinçli kullanımı felsefesi ile sadece
bugüne değil, yarınlara miras yüzeyler olarak üretilir. İçinde %90’ın
üzerinde kuvars minerali barındıran yüzeyler gözeneksiz yapısı sayesinde
mikroorganizmaların üremesine izin vermeyen hijyenik yüzeylerdir.
İç mekan hava kalitesini bozacak, sağlığa zararlı herhangi bir
gaz salımı yapmaz.
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Version 2021

Saflık, kalitedir.

BELENCO

Belenco® PURE
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1123 PERLA

4123 KASHMERA WHITE

2110 ANGEL WHITE

1110 ICEBERG

3113 DAPHNE CRACK

2214 TEOS

4524 LA LUNA

5114 CAROLA

1123 PERLA

BELENCO

Kendinizi kimi zaman
kutuplarda, kimi zaman
antik bir şehirde gezer
gibi hissedersiniz.

BELENCO PURE, dingin ve kusursuz yüzey kalitesi ile
saflığı temsil eder. Kullanıldığı her alanda da aynı
duyguyu yansıtır.
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Ürün görselleri ile gerçek ürün arasında farklılık olması kaçınılmazdır. Baskıdan kaynaklanabilecek kusurlardan Belenco sorumlu değildir.

BELENCO
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Yaşam alanlarınızda sizinle...

İç Dekorasyon

Duvar Kaplama
Panel

Basamaklar

İç Dekorasyon
Tezgah
Masalar

Ada

BELENCO

Zemin Kaplama
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Doğanın güzelliğini
yansıtır.

BELENCO

Belenco® NATURAL
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8123 CARRARA LUCA

1124 AMALFI

4535 TERRE GREY

2254 AURORA

1227 PIXIE WINGS

3555 PARMA

BELENCO

4535 TERRE GREY

İster mutfakta, ister
banyoda ya da bir
merdiven basamağında
size, doğanın
güzelliğini ve gücünü
hatırlatır.

Doğadan aldığı bütün özellikleri yansıtan
BELENCO NATURAL, onun renklerini, dokusunu ve
ışıltısını da birlikte getirir.

6114 BELLUNO
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Ürün görselleri ile gerçek ürün arasında farklılık olması kaçınılmazdır. Baskıdan kaynaklanabilecek kusurlardan Belenco sorumlu değildir.

En güzeli evde olmak…

BELENCO

Belenco® LOFT
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4558 BABILON

4043 AIZANO

5050 FORZA FUME

7543 MONTANA

7537 METROPOL GREY

8727 SPA BLACK

BELENCO

7537 METROPOL GREY

BELENCO LOFT,
istediği tarzda ve
zevkle yaşamak
isteyenlerindir.

Hangimiz şehrin monoton çizgilerinden kaçmak istemeyiz?
BELENCO LOFT’un ahşapla, metalle ve sıradışı renklerle eşsiz
uyumu, sizi tasarladıklarınızın ötesine götürür.
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Ürün görselleri ile gerçek ürün arasında farklılık olması kaçınılmazdır. Baskıdan kaynaklanabilecek kusurlardan Belenco sorumlu değildir.

Evinizde bu gösterişli
misafire yer açın.

BELENCO

Belenco® CLASSIC
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3333 BOLETUS

4227 FAIRY WHITE

4458 CHAKRA BEIGE

5329 MOCCA MOUSSE

4444 SAHARA BEIGE

9113 ALINDA

8113 ANEMON

3618 OLYMPOS

8113 ANEMON

BELENCO

Klasik bakış, her dönem
mimarisinin temel
taşıdır.

BELENCO CLASSIC, zengin renk ve doku seçenekleri ile yüksek
performans sergileyen, kusursuz uygulamalara yanıt veren her
dönemin değişmez seçimidir.
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Ürün görselleri ile gerçek ürün arasında farklılık olması kaçınılmazdır. Baskıdan kaynaklanabilecek kusurlardan Belenco sorumlu değildir.

Evrene, yıldızlara,
dünyaya dokun.

BELENCO

Belenco® ESSENTIAL
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5250 ELIXIR WHITE

BELENCO

5751 GALA BLACK
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Siyahıyla, beyazıyla
sektörün ve
kullanıcılarının
beklentilerine karşılık
verendir.

5139 JULIET WHITE

4262 KRISTELLA WHITE

5751 GALA BLACK

8765 VOLCANO BLACK

3152 ELLSWORTH ICE

2262 MONT CLAIR SNOW

8250 COLUMBIA GREY

6139 EVEREST WHITE

8262 MONT BLANC SNOW

Yaşam alanlarınız için “olması gereken” çözümleri üretir.
BELENCO ESSENTIAL bu çözümlerin uygulama aşamasında,
olması gereken önemli seçeneklerden biridir.

Ürün görselleri ile gerçek ürün arasında farklılık olması kaçınılmazdır. Baskıdan kaynaklanabilecek kusurlardan Belenco sorumlu değildir.

Doğanın ipeksi
dokunuşunu hissedin...

BELENCO

Belenco® SETA COLLECTION
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2214 TEOS SETA

4558 BABILON SETA

8727 SPA BLACK SETA

7537 METROPOL GREY SETA

3333 BOLETUS SETA

4043 AIZANO SETA

6114 BELLUNO SOFT TOUCH

8765 VOLCANO BLACK SETA

8727 SPA BLACK

BELENCO

Doğanın naifliği,
doğanın nezaketi
sizinle...

SETA yüzeyler, doğallığı her dokunuşta hissetmek isteyenler
için yaratıldı.
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Ürün görselleri ile gerçek ürün arasında farklılık olması kaçınılmazdır. Baskıdan kaynaklanabilecek kusurlardan Belenco sorumlu değildir.

Tasarım, Teknoloji ve
Kalite

BELENCO

ÜRETİM
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Belenco Kuvars Yüzeyler
%90’ın üzerinde kuvars minerali içeren üstün
nitelikli polimerlerden (bağlayıcılardan)
imal edilmiş yüksek çizilme ve aşınma
dayanımına sahip, kimyasallara dayanıklı,
gözeneksiz yapısı ile hijyenik ve lekelenmeye
dirençli, en son teknoloji ürünü, çok dayanıklı
yüzeylerdir. Mutfak ve banyo tezgahlarında,
zeminlerde, duvar ve cephe kaplamalarında,
banko ve çeşitli özel uygulama alanlarında
kullanılabilen, minumum bakım gerektiren,
teknik ve fiziksel özellikleri sayesinde
olağanüstü performansa sahip bir yapı
malzemesidir.
Avantajlarımız
Belenco Kuvars Yüzeyler bileşiminin
%90’ından fazlasını oluşturan kuvarsın tüm
karakteristik üstünlüklerini yapısında taşır.
Sertlik skalası 7 Mohs olan doğadaki en sert
yarı değerli mineral taşlardan kuvars, Belenco
Kuvars Yüzeyler’i yüksek çizilme ve aşınma
dayanımı ile taçlandırır. Belenco Kuvars
Yüzeyler bu özelliği sayesinde uzun yıllar
yıpranmadan ilk günkü güzelliğini korur.

BELENCO

Belenco lekelenmeye karşı dirençli bir
yüzeydir. Kahve, çay, şarap, hardal, sirke, limon
gibi diğer tezgah malzemelerinin kalıcı olarak
lekelenmesine sebep olabilecek maddeler
Belenco yüzeylerine etki etmez.
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Olağanüstü derecede sağlam ve dayanıklı
doğal kuvars mineralini sanat ve mühendislikle
yorumlayarak ileri teknoloji ve büyüleyici
tasarımlarla üretim yapan Belenco, sahip olduğu
aşınma, çizilme ve kimyasal dayanımıyla sağlam
ve estetik bir yüzeydir. Kolay temizlenir, kullanım
rahatlığı ile hayata konfor katar.

Her zaman hijyeniktir

Kalıcı leke tutmaz

Bakım Kolaylığı

Sıvı emmeyen, gözeneksiz, kompakt
yapısıyla leke tutmayan, bünyesinde
mikroorganizmaların üremesine izin
vermeyen Belenco, hijyenik bir yüzeydir.
Belenco’nun hijyenik yapısı NSF tarafından
onaylanarak, üzerinde yiyeceklerin güvenle
hazırlanabileceği NSF51 sertifikası ile
belgelenmiştir. Hijyen sağlamak için özel
kimyasallar uygulamanıza gerek yoktur.

Formülünde %90’ın üzerinde doğal
kuvars minerali, bağlayıcı ve inorganik
pigment içeren, dünyadaki en ileri
teknoloji kullanılarak üretilen Belenco,
sıvı emmeyen gözeneksiz yapısı ile
kirlenmeye karşı dirençli bir yüzeydir.
Çay, kahve, sirke, limon, renkli baharatlar
gibi diğer tezgah malzemelerinin kalıcı
olarak lekelenmesine ya da yüzeylerinde
aşınmaya sebep olabilecek maddeler
Belenco’ya etki etmez.

Basit bir günlük temizlik ile ilk günkü
gibi ışıldar! Nemli, pamuklu bir bez ve az
miktarda yumuşak nötr bir sıvı deterjan
(cam yüzey temizleyicisi veya bulaşık
deterjanı) günlük temizlik için yeterlidir.
Yüzeye damlayan veya bulaşan artıkları
kuruyup kalıcı kire dönüşmeden silerseniz,
basit bir temizlik ile yüzeyinizin ilk
günkü pırıl pırıl görüntüsünü uzun yıllar
koruyabilirsiniz

Kenar Profilleri

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.

Belenco
Kuvars Yüzeyler
Çizilme Dayanımı
Eğilme Dayanımı
Kırılma Kopma Dayanımı
Kimyasal Dayanımı

1

2

3

4

5

Sıvı Emmezlik ve Gözeneksizlik
Leke Dayanımı
Hijyeniklik

6

7

8

9

10

Bakım Kolaylığı
Isı ve Yanma Dayanımı

BELENCO

Renk Tutarlılığı
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11

12

13

14

15

Belenco ürünlere ait renk, teknik özellikler ve ebatlarda 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.

Version 2021

Doğal Taş
(Granit)

Laminat

Akrilik Yüzeyler
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TEKNİK

En iyi seçim için en doğru bilgi

Genel Merkez ve Fabrika:
Fabrika I :
Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Ahmet Nazif Zorlu Bulvarı No: 22 Yunusemre - MANİSA / TÜRKİYE
Fabrika II :
Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım 418. Cadde
Yunusemre - MANİSA / TÜRKİYE
T: +90 236 213 03 43 F: +90 236 213 03 03
E: info@belenco.com
İstanbul Ofis:
Akmerkez Residence Kültür Mah. Adnan Saygun Cad. Ulus Yolu No:
3 K: 12 D: 12 A1 P. K. 34340 Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE
T: +90 212 871 20 95 F: +90 212 871 20 96
E: info@belenco.com

@Belenco Quartz Surfaces

@belencoqs

/belencoqs

@belencoqs

Belenco Quartz Surfaces

www.belenco.com

