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Herkes En İyi Bildiği İşi Yapsın "prensibinden yola çıkan Sistem Tasarım compac laminatın 
Türkiye’ye yeni yeni girdiği 1990’lı yıllarda bu yola çıkmıştır.

Compact laminattan imal edilmesi gereken ne varsa bu güne kadar hepsini üretmişizdir. 
Fakat compact laminat kabin sistemleri ve soyunma dolapları gibi konular ana 
kalemlerimiz olup yıllarca bu ürünlerin satıcısı, uygulayıcısı aynı zamanda geliştiricisi olduk. 
Pazarın bu ürünler hakkında bilmediklerini araştırıp bulduk. Dünya pazarlarında olan 
yenilikleri yakından takip ederek bu ürünlerin kendi pazarımızda da yer bulmasına 
yardımcı olduk.

Proje aşamasından uygulama aşamasına kadar tüm işlerin içerisinde olarak projeden 
uygulamaya geçiş noktalarında ne gibi hataların meydana geldiğini tesbit ederek bu 
hataların tekrarlanmaması için yoğun çaba sarf ettik. Projeleri sadece masa başından 
idare etmedik. Sahada da bire bir görev alarak sonuçları yerinde tesbit ettik. İşte tüm bu 
bilgi ve birikimlerimiz bizi buralara getirdi. Siz değerli müşterilerimizin desteğiyle daha da 
ilerilere gideceğiz.

Bize güvenenlere ve bugünlere gelmemizde yardımcı olan tüm dostlarımıza 
şükranlarımızı sunarız. Yaşamak için çalışanlardan değil, Çalışmak için yaşayanlardan 
olacağız.
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Compact Laminat
Kabin Sistemleri

Esnek tasarımıyla "kendi mekanını 
yaratabilen" Aurora, var olan mekanla
birlikte gelisiyor, bütünlesiyor 
ve mekana yüksek mimari kalite kazandırıyor.

Ürün Detay | Product Detail

12 mm compact laminat,

Paslanmaz çelik baglantı vidaları, 

2 yıl mekanik ve servis garantisi,

Belirtilen stok renkleri,
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Ürünlere ait fiyatları ayrıntılarıyla görmek için 
www.laminatal.com sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

Projenize özel teklif almak için info@sistemkabin.com 
adresine mail atmanız yeterli olacaktır.



Compact laminattan üretilen 
soyunma ve emanet dolapları hem kullanım 
kolaylıgına sahip hemde bulundukları 
mekana estetik bir görünüm katarlar.
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Ürün Detay | Product Detail

12 mm compact laminat,

Paslanmaz çelik baglantı vidaları, 

2 yıl mekanik ve servis garantisi,

Belirtilen stok renkleri,

Ürünlere ait fiyatları ayrıntılarıyla görmek için 
www.laminatal.com sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

Projenize özel teklif almak için info@sistemkabin.com 
adresine mail atmanız yeterli olacaktır.
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1025

Gentas
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Compact Laminat
Dus Bölme Sistemleri

Tüm iç mekan malzemelerinizle sorunsuz 
uyum saglayan zamandan ve yerden 
inanılmaz tasarruf sağlayan kompak paneller 
sayesinde engelsiz duş alanları yaratabilirsiniz.
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Ürün Detay | Product Detail

12 mm compact laminat,

Paslanmaz çelik baglantı vidaları, 

2 yıl mekanik ve servis garantisi,

Belirtilen stok renkleri,

Ürünlere ait fiyatları ayrıntılarıyla görmek için 
www.laminatal.com sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

Projenize özel teklif almak için info@sistemkabin.com 
adresine mail atmanız yeterli olacaktır.

Gentas
1025

Gentas
1017
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Compact Laminat
Pisuar Bölmeleri

Pisuar ara bölme panelleri mekanın 
bütünlüğü açısından wc kabinleri ile uyumlu 
olması açısından kompak laminat 
panellerden üretilmektedir.
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Ürün Detay | Product Detail

12 mm compact laminat,

Paslanmaz çelik baglantı vidaları, 

2 yıl mekanik ve servis garantisi,

Belirtilen stok renkleri,

Ürünlere ait fiyatları ayrıntılarıyla görmek için 
www.laminatal.com sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

Projenize özel teklif almak için info@sistemkabin.com 
adresine mail atmanız yeterli olacaktır.

Gentas
1025

Gentas
1017



Alüminyum Kasalı
Laminat Kapı Kanadı

Yeni nesil kapı sistemlerinde, serinin tamamlayıcısı
Sistem Door alüminyum kasalı kapılar; 
ince ve minimalist tasarımıyla ofis ve yaşam alanlarında, standart, alışıla gelmiş 
geniş pervazlı kasalara yenilikçi bir çözüm olarak geliştirilmiştir
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Ürün Detay | Product Detail

12 mm compact laminat,

Alüminyum metal aksesuar üzeri eloksal kaplamalıdır,

Paslanmaz çelik bağlantı vidaları kullanılmaktadır,

Belirtilen stok renkleri kullanılmaktadır,

2 yıl mekanik ve servis garantisi vardır,

Kapazlama sistem,

A tipi - B tipi - C tipi,

Ürünlere ait fiyatları ayrıntılarıyla görmek için 
www.laminatal.com sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

Projenize özel teklif almak için info@sistemkabin.com 
adresine mail atmanız yeterli olacaktır.

Gentaş
1025

Gentaş
1017



Renk Kartekası

G-Com ®
HPL üretim tekniği ile üretilen, kraft kağıdı miktarı artırılarak kalınlığı belirlenen kompakt 
laminat panellerdir.

G-Com ®  paneller, üstün nitelikleri sayesinde okullar, spor salonları, hastaneler, hava alanları, 
alışveriş merkezlerinin duvar kaplamalarında, tuvalet kabinlerinde, soyunma dolaplarında 
kullanılmak için en doğru malzemedir. Yüksek teknolojisi sayesinde darbelere, yangına, suya ve 
neme dayanıklıdır. Bu özelliklerinin yanı sıra çürümez, bakteri barındırmaz ve kolaylıkla 
temizlenebilir.

Zengin renk seçenekleri ve farklı yüzey alternatifleri kullanıcılara çok çeşitli uygulama imkanı 
sunar.
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