
“Barta Yapı’nın yaratıcı dünyasına hoşgeldiniz”



Barta Yapı’nın yaratıcı dünyasına hoşgeldiniz

2011‘de İstanbul’da kuruldu

Mimari iç yapı ürünlerinin tasarım ve üretiminde çığır 
açan bir anlayış

32 yıllık sektör deneyimi

Yapı sektörünün ihtiyacı olan 
yenilikçi-işlevsel bölme duvarlar, kapılar ve 
asma tavanlar için ilk akla gelen isim



Yapı sektörüne komple hizmet veren bir firmayız.

 Yeni ürünler ve çözümler için uzman tasarım kadrosu

Konsept tasarım (mühendislik hizmetleri ve akustik 
analiz dahil)

Proje ve şantiye yönetimi

Üretim (kendi ürünlerimiz ve lisanslı olanlar) 
 
Montaj ve satış sonrası hizmetleri



Çözüm ortaklarımız:

ODDICINI SPA (İTALYA)
50 yıllık deneyimle üretilen yüksek performanslı 
hareketli duvarlar

JAP FUTURE (ÇEK CUMHURİYETİ)
Kayar kapılardan, pervazsız kapılara kadar geniş bir ürün 
yelpazesi ve şık sistem çözümleri.

AVC GEMINO (BELÇİKA) 
Kendi deyimiyle “Mekanler için hayal mühendisliği”   
kavramıyla tasarlanan modern, entegre cam bölmeler ve 
kapılar. 

PCTS (Portekiz)
Yarı otomatik ve tam otomatik hareketli bölmeler 
konusunda akıllı çözümler sunan iş ortağımız.

CBI EUROPE (İtalya)
Yeni nesil asma tavan ve duvar kaplama sistemleri.



INSPIRING DOORS & WALLS  MODÜLER BÖLME DUVARLARI HAREKETLİ BÖLME DUVARLAR

KAPI SİSTEMLERİ YAŞAYAN MEKANLAR İÇİN 
DUVARLAR VE KAPILAR

YENİ NESİL ASMA TAVAN VE 
DUVAR KAPLAMALARI



Modüler Bölme Duvarlar



Bartaplan 

Modüler 
Bölme Duvarlar

Bartaplan modüler duvar sistemleri akıllı ve fonksiyonel çalışma 
alanları için estetik çözümler oluşturur 

Tek sistem çatısı altında her türlü camlı ve dolu modüllerin 
kapı modülleri ile entegrasyonu 

Maksimum akustik konfor için 100 mm sistem kalınlığı

Dolu modüllerde doğal ahşap, HPL veya sınırsız yüzey seçeneği 

Her türlü camlı modüle entegre olan tek veya çift camlı kapı 
kanadı seçenekleri

Mekanın boyutlarına göre modülasyon esnekliği



Gelişmiş 9 mm çerçeve ile profilsiz görünüm efekti

Kolay monte edilebilen, tozsuz ortamda üretilmiş monoblok 
cam üniteler

2x6 mm temperli cam standartı

Modüller arasında 6 mm’lik kusursuz bir derz aralığı 

Entegre dolu ve kapı modülleri

100 mm sistem kalınlığı

Bartaplan

D100



Maksimum şeffaflık için çerçevesiz çift camlı bölme sistemi

2x10 mm temperli veya lamine cam standart

Camlar arasında polikarbonat veya pvc çıta

Entegre dolu ve kapı modülleri

Modüller arasında 6 mm’lik kusursuz bir derz aralığı 

100 mm sistem kalınlığı, akustik konfor

Bartaplan

G100



Modern mimarinin ışığında yapıştırma cam teknolojisi

Çerçevesiz modül görüntüsü 

Ön üretimli, kolay monte edilebilen monoblok üniteler

2x6 mm cam standart

Entegre dolu ve kapı modülleri

Modüller arasında 6 mm’lik kusursuz bir derz aralığı 

100 mm sistem kalınlığı

Bartaplan

F100



Tek camlı, çerçevesiz bölme duvar sistemleri

Maksimum şeffaflık 

10 mm temperli veya lamine cam 

Entegre kapı modülleri

Bartaplan

G50





AVC GEMINO
inspiring 

doors & walls

AVC GEMINO tasarım ürünü kapılar ve bölme duvarlar için 
yenilikçi çözüm arayanlara ilham verme felsefesiyle yola 
çıkılmıştır.

Her türlü iç mekân tasarımına entegre edilebilen kapılar ve 
modüler bölmeler ana ürün yelpazemizi oluşturmaktadır.

Çözümler, patentli alüminyum profiller ve tamamlayıcı diğer 
ürünlerden (cam, ahşap paneller, akrilik cam vb.) oluşmaktadır.
Sistemlerimiz aydınlatma, havalandırma gibi diğer tesisatlarla 
entegre olabilmekte ve çizgisel bütünlük sağlanmaktadır.

1989 yılında kurulan AVC GEMINO firmasının tasarım merkezi ve 
fabrikası KORTRIJIK (BELÇİKA) ‘da bulunmaktadır ve Avrupa’nın 
genelinde yaygın bir bayi ağıyla çalışmaktadır.



AVC GEMINO

Estetik  

Yalın, net tasarımlar

Entegre, yarı entegre sistem 
çözümleri 

Cam, metal, ahşap 
modüller, alternatifleri 

Temiz bağlantı detayları

Mekanın boyutları veya 
tercihinize göre değişken 
modül genişlikleri

Camlı modüllerin içlerine 
girebilen kayar kapılar 

Gizli menteşeli, şık kapı 
kollarıyla beslenen kapı 
kanatları



AVC GEMINO

Akustik  

Gerçek koşullarda test 
edilen duvarlar, kapılar, 
asma tavanlar 

Akustik yalıtım ve yansımayı 
kombine eden yaklaşımlar 

Kapı altları için özel akustik 
giyotin

Menteşeli kapılarda 
sızdırmazlık için özel kapı 
fitili ve entegre menteşe

Kayar kapılarda çözüm için 
fırça ve kanat altlarında 
sızdırmaz fitil seçeneği 

İlave cam katmanı veya özel 
lamine camlarla ekstra 
akustik ses yalıtımı



AVC GEMINO

Fonksiyonellik  

Tam entegrasyon ve 
fonksiyonellik için 
bandraster çözümü

Üst tavan profili her türlü 
asma tavan sistemiyle 
kullanılabilir

Aydınlatma, havalandırma 
vb. sistemlere farklı 
çözümler

Her türlü zemin 
kaplamasıyla birlikte 
montaj imkanı



AVC GEMINO

Adaptasyon 

İlave inşaat işi çıkarmadan 
kapı ve duvarlar kolayca 
söküp takılabilir, tekrar 
kullanılabilir

Bölme konsepti temelde 
aynı profiller üzerine inşa 
edilmiştir

BIM çizim desteği ve 
metodolojisi



AVC GEMINO

Sürdürülebilirlik 

Çevreye ve insana duyarlı 
üretim projesi

Cam ve alüminyum gibi 
sonsuza kadar geri 
kullanılabilir malzemeler 

Ekstrüze alüminyum 
profiller % 92, cam ve diğer 
alüminyum paneller % 60 
geri dönüşümlü ürünlerden 

Üretim tesisi tamamen 
Ko–Enerjiye haiz 
Evilis- Kortrıjk 
bölgesindedir.



Hareketli Bölme Duvarlar



Konferans salonları, toplantı odaları, etkinlik alanları için etkin 
mekan çözümleri

Değişik kullanım amaçları için manuel, yarı otomatik, 
tam otomatik sistemler 

Dolu, tam camlı ve kapı modüllerinin entegrasyonu

Avrupa Birliği normlarına göre ses yalıtım ve yangın direnci 
sertifikalarına haizdir 

57 db’ye kadar ses yalıtım sağlayan yüksek performanslı hareketli 
bölmeler

60 dakikaya kadar yangın direnci

Bartaflex 

Hareketli 
Bölme Duvarlar



11’mt yüksekliğe kadar bölme duvarlar 

41 – 57 dB arası ses yalıtımı, değişik ihtiyaçlara göre sistemler 

Sayısız yüzey seçeneği, 18 mm nüve üzerine doğal ahşap, 
HPL, lake, kumaş, duvar kağıdı 

Manuel ve yarı otomatik sistem versiyonları 

60 dk’ya kadar yangın dayanım direnci 

Tek veya çift kanatlı kapı modülleri

Bartaflex 

Maxparete 
HSP  / Matic



Maksimum şeffaflık için tam camlı modüller 

Yarı otomatik sistem (elektrikli) ile kolay kullanım 

Değişik cam opsiyonları

STC = 53db ‘ye kadar ses yalıtımı 

Cam kaplamalı kapı modülü seçeneği

Dolu modüllerle entegrasyon 

4,50 mt’ye kadar modül yüksekliği 

Tek veya çift kanatlı kapı modülleri

Bartaflex 

E-Motion



Tam otomatik, elektrikli hareketli bölme sistemi

Panel kilitlemeleri ve hareketi elektronik aktivasyonlu bir 
düğme vasıtasıyla yapılır

Dolu, camlı ve kapı modülleri mevcuttur

Akustik konfor için yüksek ses yalıtımı 

PCTS (Portekiz) firması tarafından Barta için üretilmektedir

Bartaflex 

I-Core



Kayar, katlanır hareketli bölme sistemi

Tam camlı standart modüller ve kapı modülleri 

FLOOR GUIDED  Zeminden kılavuzlu, menteşeli katlanır bölmeler 

TOP HUNG Taşıyıcı rayda hareket eden, menteşeli katlanır bölmeler

OPERABLE WALL Taşıyıcı rayda her paneli bağımsız bölme sistemi 

Akustik konfor için ses yalıtımı STC: 42-43 dB 

Maksimum yükseklik 4 mt 

Kalınlık 70 mm 

Bartaflex 

Wave



Tek camlı , kayar / katlanır hareketli bölmeler

Gizlenmiş menteşeler, entegre kapı modülü

35 mm sistem kalınlığı, minimal çizgiler

Maksimum yükseklik: 3 mt

Floor Guided: Zeminden kılavuzlu kayar katlanır bölmeler

Operable wall: Taşıyıcı rayda kayar bağımsız paneller

Pivoting Door: Pivot menteşeli kayar üniteler

Bartaflex 

Vista



Kapı sistemleri



JAP FUTURE ( Çek Cumhuriyeti ) firması tarafından tasarlanmıştır 
ve lisans altında Türkiye‘de üretilmektedir

Entegre bir tasarım konsepti olarak kapı sistemlerinin tümünü 
kapsayacak şekilde geliştirilmiştir

Pervazlı veya pervazsız kasalı menteşeli kapılar
Duvar içine kayar veya yüzeye monte kayar kapılar
Tek veya çift camlı, zarif kapı kanatları 
Sistemin diğer parçaları ile uyumlu duvar kaplamaları

Zamana meydan okuyan temiz, kesintisiz detaylar

Bartadoor



Mekan darlığına çare olan pratik kapı kasası çözümü 

Alçıpan veya kagir duvarlara uygulanabilir

Hem yeni binalarda, hem de renovasyon projelerinde 
kullanılabilir 

Uzun süreli kullanım için tasarlanmış galvanizli çelik gövde 

Tek / çift kanatlı seçenekler, teleskopik ve senkronize 
mekanizmalar

Cam veya ahşap kanatlar için uygundur (40 mm) 

Paketlenmiş olarak tüm aksesuarlarıyla teslimat

Bartadoor

Duvar içine 
kayar kapı 
sistemleri 



Duvarla sıfır bitiş sağlayan gizli kapı kasası 

Kesintisiz, şık, modern görünüm 

Cam veya ahşap kapı kanatlarıyla birlikte kullanılabilir

Uzun süreli dayanım için geliştirilmiş alüminyum kasa

3700 mm‘ye kadar ışık açıklığı yüksekliği 

Alçıpan veya tuğla duvarlarda kullanıma uygun 

Gizli menteşe, manyetik kilit ve özel tasarım kol bileşenleri

Bartadoor

Pervazsız 
kapı kasaları 



Tasarım, kalite ve işlevsellik kapı kanatlarımızın temel öğeleridir

Kapılarımız hem menteşeli hem de kayar kapı olarak kullanılabilir

Master Serisi
Minimal çerçeveli, şık kapı kanatları 
Çift cam olarak tasarlanmıştır (yapıştırma)
Alüminyum çerçeveye eloksal veya toz boya uygulanabilir
Tam boy boyalı veya şeffaf cam seçenekleri 

Sting
Tek camlı, minimal çerçeveli kapı kanadı 
Değişik cam türleri kartelası

Idea door
Yeni ürün, minimal çerçeveli tek camlı kapı 
Idea, Idealine ve Ideanet olarak üç farklı kombinasyonu 
mevcuttur

Bartadoor

Kapı 
Kanatları 



Kapı kasaları, raflar ve aksesuarlarıyla bütünlük sağlayan duvar 
kaplama sistemi
                                                      
Hem modern konutlar, hem de ticari mekanlar için şık ve pratik 
çözüm
                                                      
Çok kolay uygulama ve sökülebilme imkanı
                                                     
Diğer Bartadoor kapı kanatlarıyla (Master, Sting, Idea) 
entegre edilebilir
                                                      
Kaplama seçenekleriyle sınırsız özgürlük: doğal ahşap, laminat, 
cam, vb.

Bartadoor

Efekta
Duvar 

Kaplamaları



Yaşayan mekanlar için 
duvarlar ve kapılar 



Şık, modern, fonksiyonel  alüminyum + cam kapı ve duvarlar 

Çok amaçlı tasarım; pivot kapı, kayar kapı, katlanır kapı ve moduler 
duvar seçenekleri

Her türlü kullanım amacına uygun; ofisler, konutlar, 
sosyal mekanlar …

Kayar kapı ve katlanır kapı opsiyonları ile yerden kazanım

Daha fazla gün ışığı, yaşam alanı 

Sınırsız tasarım seçenekleri 

CROSSLiving

Yaşayan 
mekanlar için 

duvarlar ve 
kapılar 



Ustaca tasarlanmış ince, şık profillerle modern yaşam mekanları

4 metreye kadar yükseklikte istenilen ende modul boyutu 

Esnek tasarım konsepti; sistemin diğer pivot kapı ve cam 
modulleriyle uyumlu

Değişik sistem alternatifleri; Modern, Slim, Classic 
( 40 mm / 25 mm / 80 mm )

4 / 6 mm temperli cam 

40 mm sistem kalınlığı 

CROSSLiving

Duvarlar ve 
Seperatörler 



Yerden tasarruf sağlayan özel tasarım kayar kapılar 

Geniş açıklıklarda ilave yan modul entegrasyonu 

Değişik system alternatifleri; Slim / Classic 
( 25+25 mm / 25+80 mm )

4 / 6 mm temperli cam 

Daha fazla gün ışığı, ferah yaşam alanı 

Özel tasarım mekanizma sayesinde sessiz kayar kapı çalışması 

Yavaşlatıcı mekanizma ile frenleyerek kapama 
 

CROSSLiving

Kayar Kapılar 



Şık, fonksiyonel kapılar

Boşlukta hareket ediyormuş hissi veren sihirli tasarım 

Çift yönlü, iki tarafa da kapıyı çalıştıran mekanizma 

Özel yavaşlatıcı mekanizma ile frenleyerek kapama 

90 derece pozisyonda kapı kanadını açık tutma olanağı 

25 mm + 80 mm profiler 

40 mm sistem kalınlığı 

CROSSLiving

Pivot Kapılar 



Yeni nesil asma tavan ve 
duvar kaplamaları



CBI Europe’un asma tavanları ve metal kaplamaları, kurulumu 
hızlı, kolayca müdahale edilebilir, sürdürülebilir (çevreye duyarlı), 
sertifikalı, standart veya ölçüye göre modüler elemanlardan 
(paneller, lineer tavanlar, baffle tipi tavanlar, petek ve 
genişletilmiş metal / mesh) ürünlerinden oluşur.

Metal asma tavanlarımız yangına ve neme dayanıklı, yıkanabilir, 
toksik madde içermez, mantar öldürücü ve antibakteriyel 
boyalarla kaplanmıştır.

Ortamlarda etkili bir akustik sağlanması için delikler ve yüzeyler 
açısından özelleştirilebilir.

CBI Europe iklimli  sistemleri ile entegre edilebilen mimari 
unsurlar sayesinde her ortama uyum sağlar.

CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar



Alüminyum veya çelik metal panelli asma tavanlar, standart veya 
isteğe bağlı yüzeylerle özelleştirilebilen çok yönlü mimari 
elemanlar sayesinde her türlü ortama kolayca sığar.

Özel tasarımlar da dahil olmak üzere çeşitli boyutlarda mevcut 
olan Lay-in panellerle yapılan metal tavanlar, odaların etkin 
akustik düzeltmesini sağlar.

Montajı kolay, sökülebilir, aydınlatma veya iklimlendirme 
sistemleri gibi aksesuarlarla entegre edilebilen CBI Europe metal 
tavan ve kaplamaları, dayanıklı, sürdürülebilir, toksik 
maddelerden arındırılmış, neme karşı dayanıklıdır ve mantar 
öldürücü yüzeyi ve antibakteriyel boyası sayesinde ayrıca kantin ve 
hastane gibi steril ortamlarda da kullanılabilir.

CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar

Paneller



Baffle sistemleri çağdaş mekan tasarımı için üretilmiştir.

Tavanda doğrusal bir desende düzenlenen hafif metal Baffle’lar, 
alanların akustiğini düzeltmek için idealdir ve harika bir görünüm 
efekti ile kesintisiz yüzeyler oluşturur.

Tasarıma göre bile farklı boyutlarda mevcutturlar ve standart veya 
isteğe bağlı yüzeylerle özelleştirilebilirler.

Baffle sistemi duvara da monte edilebilir ve asma tavan ile estetik 
ve fonksiyonel devamlılık sağlar.

CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar

Baffle



CBI Europe’un metal tavanlar için alüminyum veya çelik lineer 
tavanları, eksiksiz bir profil ve montaj yapısı ile yelpazemizde 
mevcuttur.

Metal lamellerle yapılan tüm tavanlar dayanıklı, dayanıklı, 
eko-sürdürülebilir, güvenlidir ve birçok olası çözüm sayesinde 
hem iç hem de dış mekanlarda herhangi bir tasarım talebine 
mükemmel şekilde entegre edilebilir.

CBI Europe’un büyük teknik ve üretim kapasitesi, her tür, yüzey ve 
boyutta lineer asma tavanların üretiminde hız ve kolaylık sağlar.

CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar

Lamel Asma 
Tavanlar



CBI Europe’un deneyiminden doğan açık hücreli metal petek 
tavanlar, planda sonsuz sayıda kombinasyonda mevcut olan 
modüler alüminyum elemanlardan oluşan standart 600x600 mm 
veya 600x1200 mm panellerle yapılır. Geniş ve şık mekanları 
kusursuz bir şekilde tanımlayan, hafif ve kesintisiz bir tavan 
görünümü için mükemmeldirler.

Metal iskelete haiz petek tavanlar güvenli, dayanıklı, çevre dostu 
ve bakımı kolaydır. Tüm aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri ile 
entegredir.

CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar

Petek Asma
Tavanlar



İster standart ister özel ölçüde olsun, CBI Europe’un genişletilmiş 
metal tavanları güçlü, hafif ve kurulumu kolaydır. Sertifikalı ve 
çevre dostudurlar, büyük görsel etkiye sahip ortamları tanımlayan 
yeni nesil iç tasarım için mükemmeldirler.

Metal mesh genişletilmiş paneller, farklı tiplerde boyanmış çelik 
hasırlarla, ayrıca toz boya teknolojisiyle, standart yüzeylerde ve 
talep üzerine tüm RAL renklerinde mevcuttur.

CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar

Metal Mesh



İklimli asma tavanlar ve duvarlar için metal paneller, hem ısıtma 
hem de soğutma amaçlı enerji tasarrufunu yüksek düzeyde 
konforla birleştiren düşük termal atalet ilkesine göre 
tasarlanmıştır.

İklimli tavan veya duvar, yerden ısıtmaya alternatif veya enerji 
gereksinimlerinde tamamlayıcı bir unsur olabilir. CBI Europe Ufad 
sistemleri ile olan iişbirliği, birincil hava işleme, nem alma ve 
yaz ısı yükünün bir kısmı ile daha fazla sistem entegrasyonuna 
izin verir.

CBI Europe teknik ofisi, yüksek teknolojili entegre klima 
sistemlerinin tasarımı için gerekli desteği sağlar.

CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar

İklimli Asma 
Tavanlar



Yüksek estetik, teknik ve akustik performansı FSC-CoC® sertifikalı 
sürdürülebilirlik ile birleştiren, işlevsel ve şık yeni nesil iç 
tasarıma adanmış ahşap tavanlar ve kaplamalar. CBI Europe’un 
Ahşap Tavan ve Kaplama sistemleri modüler elemanlardan 
(paneller, baffle) ve özel çelik taşıyıcı/montaj elemanlarından 
oluşur. Ahşap sistem panelleri ile zemin veya duvar arasında 
oluşturulan boşluk, yalıtım, sıhhi tesisat, elektrik ve kablolama 
sistemlerini barındırmak için kullanılabilir ve %100 müdahale 
edilebilir.

Standart veya ölçüye göre yapılmış, dayanıklı, kurulumu kolay ve 
hızlı, hijyenik, sertifikalı; çok yönlü mimari elemanlar sayesinde 
her türlü ortama uyum sağlarlar.

CBI EUROPE

Ahşap Asma
Tavanlar



Sherwood, CBI Europe’un temel ürün gamı, yangına dayanıklı MDF 
paneller ve baffle  (B-s2-d0), kalınlık 14 mm.

Mevcut seçenekler:
Sherwood Real Veneer: doğal ahşap kaplamalı paneller
Sherwood Melamin: melamin kaplamalı paneller

CBI EUROPE

Ahşap Asma
Tavanlar

Sherwood



CBI EUROPE

Ahşap Asma
Tavanlar

Acoustic Plus

Acoustic Plus paneller, 14 mm kalınlığında 1.250kg/m3 (sınıf A1) 
yüksek yoğunluklu alçı lif levhadan  (kalsiyum sülfat) oluşur. 
Paneller doğal ahşap kaplama yüzeye haizdir ve yangına dayanıklı 
kaplama işleminden geçmiştir, kenarları hakiki masif ahşaptır. 

A1 Sınıfı yangına dayanıklılık sunar. Ahşap kaplama ve arka 
yüzdeki astarın her ikisi de, özel yangına dayanıklı kaplamalarla 
işlenir ve panellere saf mükemmellik ve  B-s1 sınıfı sertifika 
sağlanır.



Uyum, sıcaklık, mükemmel akustik, Sound Wood Tavanlar ve 
Duvar Panellerinden elde ettiğiniz budur.

Açık yatay veya dikey yuvalara ve perforasyona sahip bir dizi ses 
emici eleman ve geniş bir renk ve kaplama yelpazesi ile bu sistem, 
mükemmel akustik sonuçları garanti eder. Oditoryumlar, 
tiyatrolar, havaalanları, konferans salonları, ofisler ve zarif ve aynı 
zamanda ses geçirmez olması gereken tüm ortamlar için idealdir.

Sound Wood, akustik düzeltme sorunlarıyla karşılaşan en iyi 
tasarımcılar için mükemmel bir çözümdür.
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Lamella

Değişen çıta boyutu, çıtalar arasındaki boşluklar ve panelin 
arkasındaki yalıtım ile boşluk derinliği üretilen ses emilimini 
kontrol eder. Eşsiz askı sistemimiz, montajı ve demontajı 
kolaylaştırır, dayanıklı ve güvenilirdir. Estetik açıdan çok farklıdır.

AKUSTİK  Mükemmel yankılanma ve ortam gürültüsü kontrolüne 
sahip akustik tavanlar.

ESTETİK  Şık ve rahat bir atmosfere sahip ortamlar için modern 
estetik.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  FSC® sertifikası tüm CBI Europe ahşap 
tavanları ve duvar kaplamaları için mevcuttur.

EMNİYET  Anti-sismik, yangına dayanıklılık.



Metal Wood, kamu binaları ve mekanlarda kaçış yollarında 
kullanıldığında, tasarımcının şık bir proje yaratma özgürlüğünü 
sınırlamadan, tüm yangına dayanıklılık standartlarına uyan 
entegre ahşap sistemdir.

Metal Ahşap modüler paneller, A1 sınıfı yanmaz metalden 
yapılmıştır ve ahşap veya tasarımcının ihtiyaç duyduğu herhangi bir 
renk ile boyanabilir. Kaplamalar, örnek görüntüleri ve süslemeleri 
çoğaltabilir. Anti bakteriyel bir son kat olan kaplama, Metal Wood 
ürünlerini ideal hale getirir.

Metal Ahşap paneller, masalar, duvarlar veya kapılar gibi mevcut 
ahşap mobilyalara uyacak şekilde tamamlanabilir ve hem görünüm 
hem de güvenlik açısından mükemmel sonuçlar verir
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CBI Europe’un MICRO PLUS 250 akustik paneli, normal bir 
mesafede görünmeyen yüzey mikro perforasyonunun ses emilimini 
MDF gövdesinin akustik hacmiyle birleştirir. Sonuç, akustik 
düzeltmenin etkin kontrolünden ödün vermeden algısal olarak 
sürekli ve monolitik kaplamaların oluşturulmasına izin veren 
çağdaş bir his ile yenilikçi bir paneldir.

Yüzeyler tüm doğallıklarını - maddesellik, dokular, gölge nüansları 
korur ve tasarımcıların modern ve doğal bir estetikle son derece 
rahat ve cazip ortamlar yaratmasına olanak tanır.

CBI EUROPE

Ahşap Asma
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Micro Plus 250



www.bartayapi.com.tr

Teşekkür ederiz


