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Mekanların estetik tarzı
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Ankara Bölge Müdürlüğü

Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif 

Plaza No: 12 / 26 Çukurambar-

Çankaya-Ankara / TÜRKİYE

İstanbul Bölge Müdürlüğü

İçerenköy Mah. Çayır Yolu Sok. 

Bay Plaza No: 5 Kat: 3 

Ataşehir-İstanbul / TÜRKİYE

Tel : 0 (322) 247 23 90

Faks : 0 (322) 247 23 85

Tel : 0 (312) 440 16 15

Faks : 0 (312) 441 11 18

İzmir Bölge Müdürlüğü
Menemen Plastik İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik 
O.S.B Mahallesi, 5. Cadde No:4 
Menemen-İzmir / TÜRKİYE

Tel : 0 (232) 398 98 98

Faks : 0 (232) 328 18 46

Tel : 0 (216) 537 13 60

Faks : 0 (216) 537 13 64

Adana Bölge Müdürlüğü

Yeni Mahalle 87071 Sok. 

Bozkurtlar Rezidans No: 52 Kat: 3 

D: 3 Seyhan-Adana / TÜRKİYE



Yalıtımlı mekanlar, mutlu hayatlar

Güvenli yapısı ile 
mekanları güneş ışığı, 
yağmur, toz gibi zarar 
verici dış faktörlere 
karşı koruyor. 

Güvenlik, yalıtım ve enerji tasarrufunu bir arada 
sunan Storbox Panjur Sistemi; güvenli yapısı ile 
mekanları güneş ışığı, yağmur, toz gibi zarar verici 
dış faktörlere karşı koruyor. Güvenli ve estetik 
tasarımının yanı sıra kolay temizlenebilen 
yapısıyla mekanlara pratik çözümler sunuyor. 185 
mm ve 220 mm olarak iki farklı boyutta üretilen ve 
doğrama üstü panjur olarak kullanılan Storbox, 
yüksek ısı yalıtımı sağlamak amacıyla 185x220 
mm ve 220x255 mm kutularda özel sistem içinde 
bulunuyor. 



Farklı mekanların 
ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere estetik bir yalıtım 
malzemesi olarak 
tasarlandı. 

Dekor Lambri, estetik bir yalıtım 
malzemesi olarak tasarlandı. Farklı 
mekanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 
200 mm'lik Ege lambri grubu,  200 mm'lik 
oluklu lambri grubu olarak dizayn edilen 
Dekor Lambri, iç mekanlarda  
dekorasyonlarınızda farklılık yaratıyor.

Dekoratif amaçlı da 
kullanılabilen Kepenk, 
15 farklı renk seçeneği 
ile mekanlara estetik bir 
görünüm katıyor.

Olumsuz hava koşullarına karşı hem estetik 
hem de işlevsel bir çözüm olan Kepenk 
Sistemi, güvenliğinizi sağlarken ısı tasarrufu 
yapmanıza da yardımcı oluyor. Dekoratif 
amaçlı da kullanılabilen Kepenk, 15 farklı renk 
seçeneği ile mekanlara estetik bir görünüm 
katıyor. Kepenk Sistemi’nde, kanatlar 
kapalıyken özel makaslı bir sistem ile ileriye 
doğru açılabiliyor. “Faydalı Model Belgesi” alan 
kepenk sistemine farklılık getiren bu 
uygulama kullanım kolaylığı sağlıyor.



Metalik Antrasit Gri

Krem Antik Meşe Kiraz Altın Meşe

Budaklı Winchester Fındık Winchester Vizon

Antrasit Gri Koyu Meşe Venge

Gümüş Kül SiyahTitanyum Sand

Yüksek yalıtım değerleriyle 
daha sağlıklı bir çevre 
ortamı yaratmanın yanı 
sıra uzun ömrü, az bakım 
gereksinimi ve kullanım 
ömürlerinin sonunda 
%100 geri 
dönüştürülebilme ve 
yeniden işlenebilme 
özellikleriyle de ön plana 
çıkmaktadır.

Hayalleriniz kadar zengin çeşitliliğe sahip sistemde, 100'den fazla ürün 
ve renk seçeneği ihtiyaç ve beklentilerinizi karşılamaya hazır. 

Lamine Renkler

TS - EN - ISO
50001

TSE
TS-ISO-IEC-27001

TSE

BGYS

Doğanın renklerini 
koruyoruz.

Egepen Deceuninck, çocuklar için daha yaşanabilir bir dünya ve 
sürdürülebilir bir yaşam hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda 2000 yılında 
%100 geri dönüşümlü TPE conta kullanımı ile çevreye duyarlı üretim 
gerçekleştiren Egepen Deceuninck, üretimini gerçekleştirdiği hiçbir 
ürününde kurşun ve benzeri ağır metalleri kullanmıyor ve profil üretimini 
çevre dostu kalsiyum- çinko stabilizen ile gerçekleştiriyor.




