ESTETİK VE
DAYANIKLI
MALZEME
ARAYANLAR
İÇİN

HAKKIMIZDA
2000 yılında ALİ ŞİMŞEK tarafından kurulan BACOM
BURSA YAPI İNŞAAT, Acrylic Solid Surface sektöründe
önde gelen LG Hi-macs ve Franke markalarının
uygulamasını yapmaktadır. Ayrıca kompakt bölme ve
ahşap kapı imalatında da uzman kadromuzla hizmet
vermekteyiz.
Firmamız tercih edilen markalar ve uzman ekibiyle
profesyonel hizmet anlayışını birleştirerek kısa zamanda
akrilik sektöründe yerini almıştır.
Bacom Bursa olarak, sektördeki hizmet anlayışında
farklılık yaratmayı ve Acrylic Solid Surface yüzeylerin
mutfak tezgahları, banyo tezgahları haricinde yaşam
alanlarında projelerde ve özel tasarımlarda kullanımını
artırmayı hedeflemekteyiz….

AKRİLİK SOLİD YÜZEY NEDİR?
Akrilik; mutfak tezgahlarından banyo tezgahlarına,
mobilyadan ışıklandırmaya kadar pek çok ev içi
uygulamalarda güvenle kullanılan, hammaddesi akrilik
bileşenlerinden oluşan çok yönlü dekoratif bir yüzey
malzemesidir.
Ayrıca akrilik hastanelerde ve laboratuvarlarda, otellerde,
café ve restoranlarda, resepsiyon alanlarında ve halka
açık mekanlarda da hijyenik bir yüzey malzemesi olarak
sıkça tercih edilmektedir. Evleri için estetik ve dayanıklı
malzemeler arayan tüketiciler ile uygulamalarına değer
katmayı hedefleyen mimarlar, iç mimarlar ve müteahhitler
için tasarlanmış olan akrilik, üstün tasarım esnekliği,
yaratıcı renk ve desenler, yarı saydamlık, dayanıklılık,
yenilenebilirlik, hijyen, leke tutmama, temizlik ve bakım
kolaylığı gibi özellikleri birarada sunmaktadır.

Akrilik gözeneksiz bir malzemedir. Malzeme tamamen masiftir ve ek yerleri belli olmayacak
şekilde üretilir, bu özellik yüzeyi hijyenik kılar. Akrilik yüzeyler bakteri ve mantar gelişimini
önler bu sebeple bağımsız bir laboratuvar tarafından uluslar arası bir standart olan DIN EN
ISO 846 ya göre hijyenik bir malzeme olduğu onaylanmıştır
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Akrilik hayatı kolaylaştıran son derece dayanıklı bir malzeme olma özelliğiyle kendini
ispatlamıştır. Delamine olmaz ve günlük kullanım sonucu oluşabilecek aşınma ve yıpranmaya
karşı koyar. Yoğun trafik alanlarının bir çok etkisine, kesiklere ve sıyrıklara dayanıklıdır.
Mekanik, termal, elektiriksel ve diğer yüzel özellikleri için test edilmiştir.

AKRİLİK
YENİLENEBİLİR!
Akrilik Solid yüzeyler ile tasarlanmış ürünler,
hafif aşındırıcı deterjanlar ve bir ovma
süngeri ile ilk günkü görünüşüne kolayca
döndürülebilir. Örneğin sigara yanıkları bu
yöntemle kolayca giderilebilir. Hatalı kullanım
ve kaza sonucu oluşabilecek hasarlarda çoğu
zaman malzemeyi tamamen değiştirmeye
gerek kalmadan yerinde onarılabilir.

Akrilik kimyasal olarak atıl ve toksik olmayan bir malzemedir. Normal oda sıcaklığında gaz
emisyonu yapmaz ve yakıldığı zaman esas olarak karbon oksitleri serbest bırakır ve oluşan
dumanın rengi çok açıktır ve halojenlenmiş zararlı gazlar içermez. Bu özellikleri sayesinde
havaalanı bankoları gibi uygulamalarla halka açık alanlarda, duvar ve çalışma yüzeyleri olarak
hastane ameliyathanelerinde ve yoğun bakım odalarında ve yolcu gemilerinde yoğun olarak
ve güvenle kullanılmaktadır. Renk ve dokular malzemenin derinlemesine aynı kalır ve aşınmaz
masiftir ve delamine olmaz.
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Akrilik ile tasarlanan uygulamaları yalnızca hayal gücünüz sınırlayabilir. Akrilik yüzeyler için neredeyse
sınırsız tasarım seçeneği sunarak ek yerleri belli olmayacak şekilde birleştirilebilir. Örneğin uzun
bakolar atölyelerde parça parça üretilerek montaj alanında birleştirilebilirler. Kenar detaylarıda daha
kalın görünmesi için güçlendirilebilir.

AKRİLİK YARI IŞIK GEÇİRGENDİR.

Franke Solid Surface’in yarı ışık geçirgenliği özellikle açık renklerde ve ince plakalarda oldukça dikkat çekicidir.
Pek çok tasarımcı bu özelliği değişik uygulamalardaki aydınlatma efeklerinde veya lamba tasarımında kullanıyor.
Transparan serisi adındaki yeni renk grubu özel aydınlatma efektleri yaratmak için arttırılmıştır.
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AKRİLİK AHŞAP GİBİ
İŞLENEBİLİR VE
ÇEVRE DOSTUDUR
Akrilik yüzey benzer gereçler kullanılarak ahşap gibi işlenebilir. Akrilik
imalatçılarının çoğu marangozluk dalında eğitim almıştır.

Akrilik 2 ve 3 boyutlu tasarımlar
oluşturmak için kontrollü ısılarda
ahşap veya metal kalıplarda
şekillendirilebilir. Kabartma efektleri
de özel baskı teknikleri kullanılarak
yaratılabilir.

Akrilik plaka, üretim
sürecinin tüm aşamalarında
atık ve enerji tüketimini
sınırlamak amacıyla son
derece sıkı standartlara
uyacak şekilde üretilir.
Malzemenin kendisi ve
yapıştırıcılar ve montaj için
kullanılan dolgu macunu
organik bileşiklerden çok az
yayması nendeni ile ürün
GREEN CARD Indoor Air
Quality onayı almıştır.

REFERANSLAR

UYGULAMALAR

SİNPAŞ BURSA MODERN EVLERİ
BURSA SHERATON OTEL
ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
BEGONVİL EVLERİ BURSA
TURAN-TURAN CERRAHİ MERKEZİ
ESKİŞEHİR TED KOLEJİ
BURSA CARREFOUR
KOÇTAŞ ANATOLIUM
BURSA ÇEKİRGE/YILDIRIM TIP MERKEZİ
BURSA ALOFT OTEL
İZMİR KONAK TTSMC BİNASI
GAP İNŞAAT TÜRKMENİSTAN
DORUK TIP MERKEZİ
(ÇEKİRGE YILDIRIM ŞUBELERİ)
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