Endüstriyel zemin kaplamaları
Dekoratif zemin kaplamaları
Otopark alanları için zemin kaplamaları
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Hakkımızda
Anovis Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
1998 yılında Ankara’da kuruldu.
Ticari hayatına başlamasıyla beraber
Almanya merkezli Dr. Schutz firmasının
Türkiye genel distribütörlüğünü alarak Dr.
Schutz Türkiye olarak Türkiye ve Orta
Doğu pazarında satışa ve hizmetlerine
başlamış oldu.
Epoksi, Poliüretan PVC gibi endüstriyel
zemin kaplamalarını döşemekle beraber,
tüm bu zemin kaplamalarının, Dr. Schutz
temizlik ve cila sistemleri ile ana bakım ve
cilası yapılarak zemin ömürlerinin 20 yıla
kadar uzatılması sağlanmaktadır.

Firma olarak amacımız zeminin
kalıcılığını ve güzelliğini sürekli
kılmaktır.
Kuruluşundan günümüze hızla gelişen
Anovis Kimya, zemin kaplama sistemleri
ve uygulamaları konusunda sektörde
geniş bir müşteri portföyüne ulaşmıştır.
Epoksi ve Poliüretan malzemesi üreten
dünya çapında önde gelen kaliteli ve
profesyonel olan Sika ve Thomsit ile
çalışmaktadır.
Doğru ve kaliteli yapılan zemin
kaplamalarının para, zaman, sağlık ve
konfor açısından avantajlarını bilen
firmamız, uzman ekibi, kaliteli ürün
yelpazesi ve teknik çözümleriyle hizmet
vermektedir.
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Firmamız, zemin kaplama sektöründeki
tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri
takip ederek, uygulama alanlarına üstün
başarı ile taşımaktadır.
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Hizmetlerimiz

PVC, Epoksi, Poliüretan ve diğer zemin
kaplama malzemelerinin maliyet, esneklik
ve dekoratif görünümünü dikkate alınarak
profesyonel ekibimiz tarafından zemine
uygulanması,
Endüstriyel zemin kaplamalarının, temizlik ve bakım ürünlerimizle korunması
sağlanarak zemin ömürlerinin uzatılması,
Müşterilerimizin beklentilerini en iyi
şekilde belirleyerek, doğru zemin
ürününün
seçilmesi
konusunda
müşterilerimize destek verilmesi,
Mevcut zeminin revizyon analizi ve
yeniden düzenlenmesi,

İhtiyacın olduğu yere kaplama sisteminin optimal yapılandırılması ve tasarımı,
Onarım ve dönüşüm için özel çözümler
üretilmesi,
Uzman ekipler tarafından doğru şekilde
uygulanan kaplamalarla kalite ve
dayanıklılığın belirlenmesi,
Küçük ve büyük projelerde, eğitimli
personeller tarafından uygulama yapılarak
güvenilir ve hızlı sonuçlar alınması,
Uygulama teknolojilerinin en ileri
teknolojik yöntemler ile yapılması.

Anovis – Endüstriyel zemin kaplama sistemlerinde 15 yıllık
tecrübesi ve profesyonel ekibiyle hizmetinizdedir.
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Zemin Kaplama Sistemlerinde Profesyonel Çözümler

Epoksi
Epoksi nedir ve nerelerde uygulanır?
Yapıların çevresel etkilere karşı dayanıklı
hale getirilmesi, her zaman için yapı
sektörünün en önemli tartışma ve
araştırma konularından biri olmuştur.
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Epoksi yüzey kaplamaları, her türlü kara ve
deniz yapısında, doğanın (rüzgar, fırtına,
dalga, ısıl değişimler, donma - çözünme,
kirlenme, kimyasal etkiler vs.) ve sanayinin
(mekanik, fiziksel ve kimyasal) en kötü
koşullarına karşı yapı yüzeylerini (iç ve dış)
estetik malzemelerle kaplayarak korumak
için geliştirilen teknolojik yapı malzemesi
grubudur.

Bunların yanı sıra, üstün yapışma özelliği,
mekanik ve fiziksel dayanımlarından
dolayı değişik yapıdaki inşaat malzemele
rini birbirine yapıştırmak ve tutturmak için
de kullanılan epoksi malzemeler
bulunmaktadır.

Doğal ve güzel görüntünün ardında,süper dayanıklı epoksi zeminler..
4

Kullanım alanları
Epoksi Kaplamanın kullanıldığı alanlar,
uygulama tarzına ve ürün seçimine
bağlı olarak şöyle sıralanabilir:
Donatı ve demirlerin yapıştırılmasında;
taş, çelik alüminyum ve hatta ahşabın
yapıştırılmasında,
Betonarmede; ankraj demirlerinin
oluşturulması amaçlı filiz ekme işlerinde,
Beton, sıva, seramik, polyester ve epoksi
yüzeyler üzerine ince kaplama malzemesi
olarak, yapısal bağlantı ve onarım
işlerinde,
Prefabrik beton elemanları ve kolonların
montajında; çatlak ve kırıkların
tamiratlarında,

Ahşap, yığma ve betonarme yapılarda
yüklerin artması, hasar ve eskime olması,
yapısal değişiklikler yapılması, dizayn ve
imalat hatalarının bulunması durumunda
yapıların güçlendirilmesi amacıyla,
Kimyasal ve mekanik etkilerle
karşılaşacak zemin ve duvar seramik
kaplamalarının derzlerinde, sert, su
geçirimsiz ve kimyasallara dayanıklı derz
dolgu malzemesi olarak havuz,
çamaşırhane, hastane, laboratuarlarda,
Yüksek dayanımlı zemin ve duvar
boyası olarak su altı imalatlarında,
Yapılarda, herhangi bir sebeple
çatlakların ve oyukların doldurularak
yapıştırılması veya enjekte edilmesi
amacıyla kullanılabilir.

Yüzey koruyucu kaplama işleminde,
Aşınmaya karşı koruyucu kaplama yüzeyi
olarak,
Köprü taşıyıcı plakalar, makine ayakları,
bağlama cıvataları, tren ray hatlarında
sorunsuz yüzey ve dayanıma sahip imalatlar için,
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Zemin Kaplama Sistemlerinde Profesyonel Çözümler

Epoksi Self
Leveling Zemin
Epoksi self leveling kaplama, temizlenmesi
kolay ve toz tutmayan bir zemin
kaplamasıdır. Kolay temizlenir, orta
oranda mekanik mukavemeti ve kimyasal
dayanımı vardır.
Epoksi self leveling kaplama, yeni beton
zeminlerde veya aşınmış, çukurlaşmış,
zedelenmiş beton zemin yüzeylerini
parlak, yoğun ve pürüzsüz bir hale getiren
bir zemin kaplama türüdür.
Kimyasal nitelikli bu kaplama ile zeminler
hızlı, dayanıklı bir şekilde oluşturulabilir.
Zemin kaplaması yapılmasından yaklaşık
1 gün sonra üzerinde yürümek için hazır
hale gelir.
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Tam mekanik ve kimyasal dayanım için 7
gün beklenerek, ağır yüke maruz
bırakılmamalıdır.

Epoksi Self Levelling Kaplama
Avantajları Nelerdir?
İstenen tüm renk ve desenlerde uygulanabilir.
Kolay ve hızlı uygulanır.
Bakım ve onarım kolaylığı vardır.
Ahşap, parke, metal, seramik, mermer,
granit gibi zeminlerin özelliklerine bağlı
kalınmaksızın mevcut zemin kaplaması
üzerine direkt olarak uygulanabilir.
Ömür ve maliyet ortalamasına göre diğer
uygulamalara göre çok daha ekonomiktir.
Temizlik kolaylığı sağlar.
Yekpare olarak uygulanabilirliği ve tozuma
oranının düşüklüğü nedeniyle maksimum
hijyen sağlar.
Yüksek tonajlara dayanıklıdır.
Dekoratif dizaynlarda vazgeçilmez bir
üründür.
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Epoksi Self Leveling
Kullanım alanları

Görüntünün zerafeti hijyenik yapı ile birleşti..

Epoksi Self Levelling Kaplama
Özellikleri Nelerdir?
tir.

Kendiliğinden yayılma özelliğine sahip-

Parlak ve pürüzsüz görünüme sahip
yüzeyler oluşturur.
Hijyenik ve antibakteriyeldir.
Leke tutmaz,geçirimsizdir.
Anti statik özelliktedir.
Kimyasal dayanımları yüksektir.
Yapışma özelliği çok yüksektir.
Mekanik mukavemeti çok yüksektir.
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Epoksi Self Levelling Kaplama Nerelerde Kullanılabilir?
Alışveriş Merkezleri ve Mağazalar
Ofis ve Büro Alanları
Gıda Üretim Tesisleri
Kimyasal Tesisler
Tekstil ve İlaç Sanayisi
Hastaneler, Laboratuarlar ve Steril Odalar
Üretim Alanları ve Atölyeler
Kapalı Depolama Alanları
Hangarlar
Tamir, Bakım, Montaj Üniteleri
Evsel Yaşam Alanları
Islak Hacimler

Zemin Kaplama Sistemlerinde Profesyonel Çözümler

Epoksi
Mortar Zemin
Epoksi mortar kaplama, temizlenmesi
kolay ve toz tutmayan bir zemin
kaplamasıdır.
Kolay temizlenir, yüksek oranda
mekanik mukavemeti ve kimyasal
dayanımı vardır.
Epoksi mortar kaplama, yeni beton
zeminlerde veya aşınmış, çukurlaşmış,
zedelenmiş beton zemin yüzeylerini
parlak, yoğun ve dayanımlı bir yüzey
haline getirir.
Kaplanan yüzeyi yarı pürüzlü veya tam
pürüzlü bir hale getiren bir zemin
kaplama türüdür.
Kimyasal nitelikli bu kaplama ile zeminler hızlı, dayanıklı bir şekilde
oluşturulabilir. Zemin kaplaması
yapıldıktan yaklaşık bir gün sonra
üzerinde yürüme için hazır hale gelir.
Tam mekanik ve kimyasal dayanım için
7 gün beklenerek, ağır yüke maruz
bırakılmamalıdır.
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Epoksi yüzey kaplaması,en ekonomik fiyatlarla...
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Epoksi Mortar
kullanım alanları

Epoksi Mortar Zemin Kaplama
Nerelerde Kullanılabilir?
Epoksi mortar kaplama, genel ağır sanayi
ve yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda
kullanılır.
Tüm endüstriyel döşemelerde, kimyasal
fabrikalar, elektrik fabrikaları, makine
fabrikaları, otomotiv sektörü, tüm depolar
ve ağır yüke maruz kalan tüm zeminlerde
farklı
renk
tercihleri
ile
kullanılabilmektedir.

Epoksi Mortar Zemin Kaplama
Özellikleri Nerelerdir?
Yüksek kalınlık sınıfına girer, genel
ağır sanayi ve yoğun trafiğe maruz
kalan alanlarda kullanılır.
Tam pürüzlü, yarı pürüzlü veya düz
yüzey sağlar.
Toz tutmaz, su geçirmez.
Sürtünmeye, darbeye ve aşınmaya
yüksek oranda dayanıklıdır.
Temizlenmesi kolaydır.
Hızlı ve kolay uygulanabilir.
Bakım ve onarımı kolay ve ucuzdur.
Zemine yüksek yapışma niteliğine
sahiptir.
Kalınlığı 4mm – 10mm arasında
değişmektedir.
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Zemin Kaplama Sistemlerinde Profesyonel Çözümler

Epoksi
coating zemin

Epoksi coating zemin kaplama, temizlenmesi kolay ve toz tutmayan bir zemin
kaplamasıdır. Kolay temizlenir, az oranda
mekanik mukavemeti ve kimyasal
dayanımı vardır.
Epoksi coating kaplama, yeni beton zeminlerde veya az aşınmış, zedelenmiş beton
yüzeylerini parlak, yoğun ve pürüzsüz
veya pürüzlü bir hale getiren bir zemin
kaplama türüdür.
Kimyasal nitelikli bu kaplama ile zeminler
hızlı, dayanıklı bir şekilde oluşturulabilir.
Zemin kaplaması yapıldıktan yaklaşık bir
gün sonra üzerinde yürüme için hazır hale
gelir.
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Tam mekanik ve kimyasal dayanım için 7
gün beklenerek, ağır yüke maruz
bırakılmamalıdır.

Epoksi Coating Zemin Kaplama Özellikleri
Nelerdir?
İnce kalınlık sınıfına girer.
Yaya trafiğinin olduğu alanlarda kullanılabilmektedir.
Yarı pürüzlü (grenli, portakal kabuğu desenli) yüzey
seçeneğine sahiptir.
Tam pürüzlü yüzey seçeneğini haizdir.
Toz tutmaz, su geçirmez.
Anti bakteriyel özelliğe sahiptir.
Sürtünmeye, aşınmaya ve darbeye az oranda
dayanıklıdır.
Temizlenmesi kolaydır.
Hızlı ve kolay uygulanabilir.
Bakım ve onarımı kolay ve ucuzdur.
Zemine yüksek yapışma niteliğine sahiptir.
Kalınlığı 0,2mm – 10mm arasında değişmektedir.
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Epoksi coating
kullanım alanları

Epoksi Coating Zemin Kaplama
Nerelerde Kullanılabilir?
Epoksi coating zemin kaplama, tüm
endüstriyel döşemelerde, ilaç fabrikaları,
kimyasal fabrikalar, hastaneler, elektrik
fabrikaları, makine fabrikaları, gıda üretim
tesisleri, kimyasal fabrikalar, tekstil
fabrikaları, giyim atölyeleri, plastik üretim
tesisleri, otomotiv sektörü ve tüm depolarda farklı renk tercihleri ile
kullanılabilmektedir.

Sık kullanılan zeminlere,mükemmel görünüm..
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Zemin Kaplama Sistemlerinde Profesyonel Çözümler

Epoksi multi layer zemin kaplama,
temizlenmesi kolay ve toz tutmayan bir
zemin kaplamasıdır. Genelde ağır trafiğe
maruz kalan alanlarda tercih edilen bir
zemin kaplama malzemesidir. Kolay
temizlenir, orta oranda mekanik
mukavemeti ve kimyasal dayanımı vardır.

Epoksi multi layer

Sık kullanılan zeminlerde,uzun soluklu bir güzellik..

Epoksi multi layer kaplama, yeni beton
zeminlerde veya aşınmış, çukurlaşmış,
zedelenmiş beton zemin yüzeylerini
parlak, yoğun ve yarı pürüzlü – tam
pürüzlü bir hale getiren bir zemin kaplama
türüdür.
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Kimyasal nitelikli bu kaplama ile zeminler
hızlı, dayanıklı bir şekilde oluşturulabilir.
Zemin kaplaması yapıldıktan yaklaşık 1
gün sonra üzerinde yürümek için hazır
hale gelir. Tam mekanik ve kimyasal
dayanım için 7 gün beklenerek, ağır yüke
maruz bırakılmamalıdır.
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Epoksi multi layer
kullanım alanları

Epoksi Multi Layer Zemin Kaplama
Nere lerde Kullanılır?
Epoksi multi layer kaplama, tüm
endüstriyel
döşemelerde,
ilaç
fabrikalarında, showroomlarda, kimyasal
fabrikalarda, hastanelerde, elektrik
fabrikalarında, makine fabrikalarında, gıda
üretim tesislerinde, tekstil fabrikalarında,
giyim atölyelerinde, plastik üretim tesislerinde, otomotiv sektöründe ve tüm depolarda farklı renk tercihleri ile
kullanılabilmektedir.

Epoksi Multi Layer Zemin Kaplama
Özellikleri Nelerdir?
Orta kalınlık sınıfına girer.
Yarı pürüzlü (grenli - portakal kabuğu
desenli) yüzey seçeneğine sahiptir.
Tam pürüzlü yüzey seçeneğini haizdir.
Toz tutmaz, su geçirmez.
Sürtünmeye, darbeye ve aşınmaya orta
oranda dayanık lıdır.
Temizlenmesi kolaydır.
Hızlı ve kolay uygulanabilir.
Bakım ve onarımı kolay ve ucuzdur.
Zemine yüksek yapışma niteliğine
sahiptir.
Kalınlığı 2mm – 5mm arasında
değişmektedir.
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Zemin Kaplama Sistemlerinde Profesyonel Çözümler

Antistatik kaplamada statik elektriğin bakır
baralar
ile
mevcut
ortamdan
uzaklaştırılması hedef alınmıştır.
Epoksi antistatik kaplama, yeni beton
zeminlerde veya aşınmış, çukurlaşmış,
zedelenmiş beton zemin yüzeylerini
parlak, yoğun ve pürüzsüz bir hale getiren
bir zemin kaplama türüdür.

Kimyasal nitelikli bu kaplama ile zeminler
hızlı, dayanıklı bir şekilde oluşturulabilir.
Zemin kaplaması yapıldıktan yaklaşık 1
gün sonra üzerinde yürümek için hazır
hale gelir.

Epoksi antistatik
zemin

Özel zemin kaplamalarında,mükemmel iletkenlik..

Epoksi antistatik zemin kaplama, temizlenmesi kolay ve toz tutmayan bir zemin
kaplamasıdır.Kolay temizlenir, orta oranda
mekanik mukavemeti ve kimyasal
dayanımı vardır.

Tam mekanik ve kimyasal dayanım için 7
gün beklenerek ,ağır yüke maruz
bırakılmamalıdır.

Epoksi Antistatik Zemin Kaplama
Nere lerde Kullanılır?
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Epoksi anti statik kaplama, tüm endüstriyel
döşemelerde, hastanelerde, elektrik
fabrikalarında, elektronik fabrikalarında,
otomotiv sektöründe ve statik elektrikten
etkilenmemesi istenen tüm yüzeylerde
farklı
renk
tercihleri
ile
kullanılabilmektedir.

Epoksi Antistatik Zemin Kaplama
Özellikleri Nelerdir?
Orta kalınlık sınıfına girer.
Elektrostatik olarak iletkendir.
Kalınlığı 1mm - 3mm arasında
değişmektedir.
Pürüzsüz ve ya yarı pürüzlü yüzey
seçeneklerine sahiptir.
Sürtünmeye, aşınmaya ve darbeye orta
oranda dayanıklıdır.
Kolay temizlenebilme niteliğine sahiptir.
Su geçirmez, toz tutmaz.
Onarımı, bakımı kolay ve ucuzdur.
Zemine yapışma niteliğine sahiptir.
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Epoksi terrazzo
zemin
Epoksi terrazzo zemin kaplama, içerisinde
mermer, kuvartz, granit, cam veya diğer
uygun agrega bulunan karışımın; özel
çimento ya da epoksi bağlayıcı ile
hazırlanarak uygulanmasıdır.
Terrazzo sistemler, sınırsız renk ve dekorasyon özgürlüğüyle mimari yaratıcılık
konusunda istenilen dizayn gücüne sahiptir.
Her türlü yüzeye uygulanabilen, çok
yüksek
fiziksel
ve
kimyasal
mukavemetlere sahiptir.
Uzun ömre sahip terrazzo kaplamalar,
kolay bakımı ve estetik görünümü ile en
ekonomik seçimdir.

Epoksi Terrazzo Zemin Kaplama
Nerelerde Kullanılır?
Terrazzo sistemler; otellerde, alışveriş
merkezlerinde,
süpermarketlerde,
havaalanlarında, fuar ve sergi
salonlarında, eğitim kurumlarında,
restoranlarda, konut ve sosyal tesisler ve
benzeri tüm alanlarda kullanılmaktadır.
Epoksi ve poliüretan sistemler, coating,
multi layer, self leveling, mortar, epoksi
terrazzo, penetron, CCW esnek poliüretan
zemin kaplaması olmak üzere zeminde
duyulan ihtiyaca yönelik olarak seçilmektedir.
Hijyenik ve kesintisiz olan epoksi ve
poliüretan sistemler zeminlerde, kolay
temizlenebilir, kaymaz, dekoratif, yaya ve
lastik tekerlekli araç trafiğine dayanıklı
özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir.
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Poliüretan zemin

Poliüretan kaplama, her türlü beton ve
çelik yüzeylerde uygulanabilen, kolay
temizlenebilen, sararmaz, aşınma direnci
yüksek, etkili ve koruyucu bir kaplamadır.
Kimyasal ve mekanik dayanımın kritik
olmadığı alanlarda ekonomik çözüm
sağlar.
Spor salonlarında ve endüstriyel zeminlerde kullanılan ve tek parça, derzsiz ve
birleşimsiz uygulanabilen kaplama
çeşididir.
İsteğe göre mat, parlak ve renkli yüzeyler
oluşturulabilir. Tozlu ortamlar için tozun
birikmeyeceği ve kolay temizlenebileceği
bir kaplamadır.

Dışta ve içte uygulanan bu kaplama türü
güneş ışınlarına karşı ve çatlama veya
kuruyarak aşınma gibi deformasyonlara
dayanıklıdır.

www.anovis.com.tr

Yapı kimyasalları ve izolasyon sistemleri,
yüksek aderans, yaşlanmaya dayanım,
deniz suyuna ve tuza, açık hava
koşullarına ve güneş ışınlarına dayanım
istendiğinde mükemmel bir çözüm olan;
beton ve metal depoların kaplanmasından
teras izolasyonuna, sit ve alkali gibi korozif
kimyasallara dayanım, istenen yerlerden
düzgün yüzey istenen yerlere kadar geniş
bir uygulama alanı olan poliüretan zemin
kaplama sistemlerini sunmaktadır.
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Poliüretan zemin
kullanım alanları

Poliüretan Kaplama Nerelerde
Kullanılır ve Özellikleri Nelerdir?
Estetik, hijyenik, kaymaz, çabuk temizlenebilen nitelikler taşıdığından spor (squash
salonları, basketbol sahaları, hentbol
sahaları vb.) alanlarında kullanılır.
Ambarlar, garajlar, gıda ve cila fabrikaları
ve tüm sanayi tesislerinde kullanılır.
Renk çeşitliliği ile görsel etki istenen yerler
ile yüzme havuzları çevresinde kullanılır.
Toz tutmayan yüzeyler oluşturan bu
kaplama türü, aynı zamanda ses kesmeye
de yarar.
Zeminde kullanılacak renk farkları ile
tozun birikebileceği yerler kontrol
edilebilir.
Dekoratif ve dayanıklıdır, bakıma gereksinimi azdır.

Poliüretan
Zemin
Avantajları Nelerdir?

Kaplama

Püskürtme ya da hazır halde yere serilme
şeklinde kaplanabilir.
Aşınmaya karşı yüksek dayanım, esneklik ve kaymaz yüzeyler sağlar.
Ultraviyole ışınlara karşı dayanıklıdır,
çatlamaz ve matlaşmaz.
90 C derece ve 30 C derece sıcaklığa
kadar dayanabilir.
Kaplandıktan sonra yerinden oynamaz.
Yapıların içinde ya da dışarıda
kullanılabilir.
Toz tutmayan bir kaplamadır.

Yüksek dayanım,esneklik ve estetik bir arada..
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Pvc zemin
kaplaması
PVC Zemin Kaplama Nerelerde
Kullanılır?
Hastaneler, Sağlık Ocakları, Dispanserler, Laboratuarlar, Eczaneler, Yaşlı Yurtları
Okullar, Anaokulları, Yatakhaneler ve
Kreşler
Ofisler ve Hükümet Binaları
Mağazalar ve Süpermarketler
Oteller
Kapalı Spor Salonları

PVC Zemin Kaplama Özellikleri Homojen vinil zemin döşemesi en ağır
koşulların malzemesidir. Homojen
Nelerdir?

www.anovis.com.tr

yapısından dolayı ekstra sağlam ve
Çevre koşullarından gelecek zararlı dayanıklıdır.
etkilere ve aşınmalara dayanıklıdır.
Son derece hijyeniktir, üzerinde bakteri Bu geniş koleksiyonun üç farklı kalite
seviyesinde ürünü bulunmaktadır. Sınırsız
barındırmaz.
Zengin renk ve model seçimine sahiptir. tasarım imkanları sunan desen ve renkleri
Uygulaması kolay ve hızlı, temizliği pratik mevcuttur.
ve ekonomiktir.
Çevrecidir, yeniden işlenebilir ve yeni
zemin
kaplamalarının
üretiminde
kullanılabilir.

Estetik,dayanıklı ve fonksiyonel pvc zemin kaplamaları..

Yaşadığımız mekanlarda, estetik, bütünlük ve malzemenin fonksiyonelliğini bir arada
sunabilen PVC ve Linolyum zemin kaplamalarının pek çok avantajı vardır.
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Renk kartelası

Kamu Kuruluşları

Referanslar
www.anovis.com.tr

M.E.B. Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi
Atatürk Çocuk Esirgeme Kurumu
Emekli Sandığı Ümitköy Huzurevi
Kültür Bakanlığı Eski Adliye Binası
Etimesgut Belediyesi
Türkiye ve Türk Dünyasında Birlik Vakfı
S.H.Ç.E.K. Huzurevi
MKE Fişeksan A.Ş.
Emniyet Genel Müdürlüğü Makam Odaları
İç İşleri Bakanlığı Makam Odaları
Sayıştay
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Türk Telekom Kreş Binası
Türk Telekom Ulus Binası
Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Bale Ankara Opera Salonu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası
Devlet İstatistik Lojmanları
Amerikan Büyükelçiliği
DSİ Genel Müdürlüğü
Altındağ Gösteri Merkezi
Akün Sinemaları
Ulus Gümrük Müsteşarlığı
TÜBİTAK Biltem
Adalet Bakanlığı Keçiören Islahevi
Emniyet Genel Müdürlüğü
Kültür Bakanlığı Kurtuluş Savaşı Müzesi
Kültür Bakanlığı Anadolu Medeniyetler Müzesi
Ted Ankara Koleji Anaokulu Binaları
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Referanslar
Kamu Kuruluşları
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Gençlik ve Spor Müdürlüğü Eskrim Kılıç Federasyonu
Türk Telekom Siteler İdari Bina
Adalet Bakanlığı Bakanlık Binası
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu İdari Bina
Belpa Paten Pisti
Türk Telekom Şehirler Arası Katı
Ankara Belediyesi Aski Sayaç Okuma
Spor Toto Binası
Vildan Nurettin Demirer İ.Ö.O.
Milli Eğitim Sağlık Vakfı Kız Meslek Lisesi
Fatih İ.Ö.O. Ana Sınıfı
Eskişehir Nato Üssü Caoc 6 Komutanlığı
Başbakanlık MİT Müsteşarlığı Uçak Hangarları (Epoksi)
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3. Hava İkmal Füze Atölyeleri ve
Uçak Hangarları(Epoksi)
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Hangarları (Epoksi)
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ana Binası
Sahil Güvenlik Komutanlığı Ana Binası
Genel Kurmay Komutanlığı Merkez Binası
İç İşleri Bakanlığı Bakan Odaları
Gölcük Deniz Donanma Savaş Gemileri ve Denizaltıları
(Linolyum ve Kauçuk)
Roketsan A.Ş.
Alanya TED Koleji Binaları
DSİ Genel Müdürlüğü ve Yurtları
TRT News Room Stüdyoları
Kırıkkale Kültür Merkezi Binası
Jandarma Mebs Elektronik Ana Depoları
Vakıf Bank Bilgi İşlem Merkezi

Antares Lewis ve Dockers Mağazaları
ARC Elektro Mekanik İNŞ.
Sigorta Center Ofisi
Ayten Şaban Diri İ.Ö.O.
Şap Enstitüsü
Neşeli Adımlar Kreşi
Nurol Teknoloji
Kıyma Cafe Bilkent
Gerfloor Türkiye İç Anadolu Bölge Ofisi
Aytemizler A.Ş.
T.T.O.K Triptik İşletmesi
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Maltepe Dershanesi
B.B. Ankara Spor Kulübü
Bilkent Üniversitesi İdari Bina
Atılım Koleji
Yuva Kreş Okulu Anasınıfı
Yeni Ufuklar Ana Okulu Sınıfları
Aybüke Kız Yurdu
Yeni Konak Mağazaları (Ankara)
Henkel Türk A.Ş. (Ankara
Otoport İstanbul
Korozzo Plastik Ambalaj
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Galatasaray Lisesi
Beyaz Tv İstanbul Stüdyoları
TV8 İstanbul Stüdyoları
Bioanalyse Tıbbi Laboratuar
Dia Holding (Azerbaycan)
Erenport Holding (Gürcistan)
ERG İnşaat
Efor İnşaat (Türkmenistan)
ETS Tur Alımcı Villaları (Ankara)
Otokoç Ford Showroomları
Peugeot Polatlı Servis

Özel Sektör

Referanslar
www.anovis.com.tr

Anaçev Dünya Barışı Çocuk Yuvası
Beceri Küpü Çocuk Yuvası
Muras Kültür Vakfı
Özel Sevgi Koleji
Yaşarlar A.Ş. İdaş Siteler Mağazası
Server Arar İnşaat
Tüzün Yapı
Holiday Halı,
Grup Dizayn
Poyraz Alüminyum
Muras Erkek Koleji
Migros Çarşı Mağazası
Metro İstasyon Şantiyesi
Yapı Kredi Bankası
Nevzat Ecza Deposu
Maltelouge (Sokakbaşı Restoran)
İstanbul Pos. San.
İstikbal Mobilya Siteler Showroom
Aselsan A.Ş.
Anadolu A.Ş. Bank
MAN Türkiye Fabrikası (Ankara)
Cepa Vodafone Mağazaları
Plaka Textile Mağazaları
Pınar Süt ve Et Depoları (Ankara)
Doğadan Çay Fabrikası (Ankara)
Mercedes Benz Türkiye (Aksaray)
Bilim Koleji (Ankara)
Dopam Medya Center (Ankara)
TV 8 Stüdyoları
Kazakistan Devlet Sarayı
Kuzey Irak Parlemento Binası
Kuzu İnşaat Park Vadi Evleri
Acar Kent Villaları
Özel Pi Okulları
Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası
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Referanslar
Oteller,Tatil Köyleri ve Spor Tesisleri
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Rixos Otel (Ankara)
Rixos Otel (Bodrum)
Rixos Premium Hotel (Belek)
Mardan Palace
Hillside Su Hotel (Antalya)
Gloria Resort Otel
Gloria Serenity Otel
Concorde Otel
Lares Otel
Altis Golf Otel
İstanbul Swiss Otel
Çırağan Sarayı
Divan Otel (Ankara)
Mezzaluna Restoran
Tika Restoran
Özsüt Restoran
Ivy Cafe
Liva Pastanesi (Çukurambar)
Antares Alışveriş Merkezi
D&R Book Store
Murphy’s Dance Bar (Ankara, İstanbul, Antalya)
Sports International (Ankara, İstanbul, İzmir)
Ağaoğlu My World Sports (İstanbul)
Atlantis Sports Center

Anovis Endüstriyel zemin kaplama sistemlerinde
15 yıllık tecrübesi ve profesyonel ekibiyle hizmetinizdedir.

www.anovis.com.tr

Mevcut zeminin revizyon analizi ve yeniden
düzenlenmesi.
İhtiyacın olduğu yere kaplama sisteminin optimal
yapılandırılması ve tasarımı.
Onarım ve dönüşüm için özel çözümler üretilmesi.
Uzman ekipler tarafından doğru şekilde uygulanan
kaplamalarla kalite ve dayanıklılığın belirlenmesi.
Küçük ve büyük projelerde, eğitimli personeller
tarafından uygulamanın yapılarak güvenilir ve hızlı
sonuçlar alınması.
Uygulama teknolojilerinin en ileri teknolojisi ile
yapılması.
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We care about floors!

info@anovis.com.tr
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