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Kurulduğu  2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 1.000.000 m2’yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübe-
siyle, bugün özellikle Samsun ve Ankara merkezli olmak üzere tüm Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu bölgesinin 
lider dekoratif beton zemin uygulama şirketidir. Yılların bilgi ve tecrübesiyle yetişmiş ve kesintisiz çalışmış teknik ve 
uygulama kadrosu ile dekoratif beton zemin uygulamalarında yapmış olduğumuz araştırma - geliştirme ve eğitim 
faaliyetleri ile yenilikçi uygulamalar, şirketimize alanında öncü ve eğitici vasıflarını kazandırmıştır.

* Dekoratif beton zemin uygulamarında tecrübeli 8 kişilik mimar ve mühendis kadrosu ve toplam 70 personel 
aşkın uygulama ekipleri ile kaliteli, zamanında ve hızlı uygulama imkanları.
*Ücretsiz çevre düzenleme tasarımıve proje desteği.
* Uygulama kalitesi kontrolü ve sonrası servis hizmeti.
* Uygulama sonrası periyoduk bakım takibi.

Endüstriyel Yapı Ltd. Şti.

NEDEN BİZ ?
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Uygulama AlanlarıBaskı Beton

Doğal taşların eşsiz görünümü ile
betonun pratik, şekil verilebilir, uzun
ömürlü ve sağlam yapısını bir araya
getiren baskı beton teknolojisi, dış
mekanlarda ve çevre düzenleme
uygulamalarında son yıllarda Dünya’da
öncelikle tercih edilen dekoratif bir
zemin kaplama sistemidir.

Baskı beton teknolojisiyle; açık ve
kapalı otoparklar, yaya ve taşıt yolları,
parklar, ticari bina çevreleri, konut 
çevreleri, kafe ve restorantlar, kapalı
ve açık teşhir alanları gibi birçok farklı
kullanım için çevreye duyarlı, doğal
görünümlü, sağlam ve dekoratif
zemin kaplamaları yapılabilir.
Baskı beton sistemi yapılarınıza ve
çevrenize değer katar.

Otoparklar

Taşıt Yolları
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Meydanlar

Kafe ve Restorantlar

Uygulama AlanlarıUygulama Alanları

Yaya Yolları

Parklar
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Konutlar

Ticari Binalar

Merdiven ve Rampalar

Teşhir Salonları

Uygulama AlanlarıUygulama Alanları
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Andezit

Bej

DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ VE ESTETİKTİR
Beton yüzeylere uygulanan özel doku, desen ve 
renk uygulamaları ile, doğal taş dokusundan 
farksız görünür ve zeminlerinize estetik değer 
kazandırır.
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Arduvaz Ankara Taşı
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Altıgen Bordür

Bordür 10 x 20

Bordür 30 x 30
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Curb Roller Beton Bordür Çakıl Doku

Görme Engelli Doku
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Dokulu Ahşap

ZENGİN RENK VE DOKU ALTERNATİFİ
Doğal taş dokuları, kesme plak taşlar veya tuğla 
döşemeler. Zengin doğal renk alternatifleri ile
çok çeşitli kombinasyonlar yapılabilir.
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Düz Ahşap

ÇEVRE DOSTUDUR
Beton ve çimento, doğal taşlardan ve katkılardan
imal edilmiş bir yapı malzemesidir. Baskı beton
sistemi fabrikasyon bir üretim olmayıp yerinde
uygulanan ve el emeği yoğun doğa dostu bir
teknolojidir.

10 x 10 Küp Taş
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90 x 90 Kum Taşı Uygulama Alanları
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45 x 45 Plak

30 x 30 Plak

Bazalt
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Arnavut Taş Örgü

EKONOMİKTİR
Çeşitli doğal taş ve seramik kaplamalara göre
daha ekonomik ve en az onlar kadar uzun
ömürlüdür.
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Daire Taş Örgü

Lizbon Granit

SAĞLAM VE UZUN ÖMÜRLÜDÜR

Özel dizayn edilmiş yüksek dayanımlı hazır 
beton, çeliktel donatı sistemi, aşınma ve UV ışın 
dayanımı yüksek çimento esaslı renkli yüzey 
sertleştiriciler, özel kimyasal yüzey koruyucular 
ve kaliteli bir işçilikle her türlü yaya ve taşıt 
trafiğine karşı dayanıklıdır ve yıllara meydan 
okur.

Düz Tuğla
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Balık Sırtı Tuğla

Dere Taşı

Kayrak Taşı
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Çakıllı Kayrak Taşı Granit Doku

Traverten Doku
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Antik Taş Doku

HIZLI VE PRATİKTİR Günlük 200m2’yi bulan uygulama hızıyla inşaat süresini kısaltır.

Podima Taşı

Pusula
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Baskı Sıva

İç ve dış mekanlarda tüm duvar yüzeylerine uygulanabilen baskı sıva sistemi, ilave bir kaplamaya gerek olmadan sıva aşamasında
dekoratif ve doğal görünümlü duvar yüzeyleri sunmaktadır. Bol çeşitli desen, doku ve renk alternatifleri ile eşsiz ve doğa dostu bir 
uygulamadır.

Uygulama Alanları
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İnce Yüzey Kaplama

İnce kaplama baskı beton sistemi;
Teraslar, bina girişleri, ofis zeminleri,
kafe, restorant ve mağazalar gibi
zemin kaplama kalınlığının çok ince
olması gereken yerlerde 8mm’e kadar
düşebilen uygulama kalınlığıyla son
derece sağlam ve estetik zeminler
sunar.

Özel Yüzey Boyama

Su bazlı, uzun ömürlü, likit beton yüzey boyaları
ile çok çeşitli renklerde, baskı beton ve sıva
yüzeyleri özenle boyanarak, çok çekici ve sıcak
görünümlü yüzeyler elde edilir.



Beyaz

Bej

Tütün  (Rust)

KahveKoyu Kahve (Kahlua) Deve Tüyü Sütlü Kahve (Flagstone  Brown)
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Parlak Yüzeyli Beton

Parlak beton sistemi; özel elmas bıçaklı 
beton yüzey silim makineleri ile pürüzlü, 
mat ve kirli görünümlü yeni veya eski beton 
yüzeylerin kazıma, parlatma ve kimyasal 
yüzey koruma işlemleri yapılarak cam gibi 
parlatılmasıdır.
Bu sistem bol çeşitli kimyasal yüzey renk
alternatifleriyle hem çok çekici, pürüzsüz ve
parlak dekoratif zeminler hem de ticari 
yapılar, depo, fabrika ve atölye zeminleri 
için çok uzun ömürlü, aşınmalara muka-
vemetli ve hijyenik zeminler sunar.

Renkler
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45x45 Plak

Arduva nkara T

30x30 Plak T

Bazalt Arnavut T Örgü

D

D

D

90x90 Kum T10x10 Küp T

Antik Doku

Kumsal Doku

Rampa

Düz Tu

Traverten Doku Pusula

r Tu

Kayrak T Dere T

Çak rak T

230cm

Lav Doku

Bordür 10*20 Bordür 30*30

Desenler Desenler

Andezit z Lizbon Granit

Granit Doku

A




