
kalesint
1000x3000x3 mm



tterflex

En Büyük, En İnce ve
En Hafif
Alışılagelmiş seramiklerin ötesinde yüksek kaliteli
seramik malzemenin üstün teknik özelliklerine sahip
Kalesinterflex, 1000x3000x3 mm boyutları ve sadece
21 kg ağırlıyla devrim niteliğinde bir ürün. Hafifliği,
esnekliği ve kırılmaya karşı dayanıklılığından ötürü
uygulamada sürat ve ekonomi sağlamanın yanı sıra,
istediğiniz şekilde tasarım yapabilmeniz için kolayca
kesilebilecek şekilde hazırlandı.

Boyutlarda ve şekillerde sınır tanımayanlara.

Larger, Thinner and
Lighter
It is a product that has the superior technical aspects
of high quality ceramic materials beyond ordinary
ceramic products; however, it is revolutionary with
its dimensions of 1000x3000x3mm and a weight of
merely 7 kg/m2. It is lightweight, flexible and durable
against breaking, offers speed and economy in
implementation; and it is also prepared to allow easy
cutting so you can design as you wish.

Kalesinterflex is for those who accept no limits in
dimensions and shapes.

KALESINTERFLEX®



3mm
Kalesinterflex® : Sadece 3 mm kalınlığında / Only 3 mm thick





Ağırlık

3 mm kalınlığında Kalesinterflex® levha yaklaşık 21 kg (7 kg/m2) ağırlığındadır.

Esneklik

1000 x 3000 x 4 mm ebadındaki Kalesinterflex® Fit levhanın esneklik

yarıçapı 5.5 m’dir.

Ateşe ve Kimyasallara Dayanıklılık

Kalesinterflex® ateşe tamamen dayanıklı, alev almaz ve yanmaz niteliktedir

(Kategori 0). Kalesinterflex® yüzeyindeki koruyucu sır tabakası ve porselen

yapısı sayesinde en güçlü kimyasallara (asit ve bazlar) karşı dayanıklıdır.

Kesme

Kalesinterflex® standart cam ve seramik kesicileri, bilgisayar kontrollü

otomatik kesme ve delme makineleri ile istenen boyutlarda kesilebilir.

Delme

Kalesinterflex® cam ya da benzer malzemeler için kullanılan alet ve

matkaplar ile delinebileceği gibi diğer bilinen otomatik aletlerle de

delinebilir.

Temizleme

Kalesinterflex®'in düzgün yüzeyi kir tutmayan bir yapıya sahiptir. Gerektiği

takdirde su ve bilinen temizlik ürünleri ile kolayca temizlenebilir.

Weight

3 mm thick Kalesinterflex® slab is (1000 x 3000 mm) 21 kg. (7 kg/m2)

Flexibility

The flexibility radius of a Kalesinterflex® Fit slab with dimensions of

1000 x 3000 x 4 mm is 5.5 m.

Fire and Chemical Resistance

Kalesinterflex® is totally fire resistant and non-flammable

(Category 0). Kalesinterflex® is also resistant to chemicals (acids and

bases) thanks to its porcelain ceramic structure and glaze layer on its

surface.

Cutting

It can be cut with standard glass and ceramic cutters, computer controlled

automatic cutting machines in the required dimensions.

Drilling

Kalesinterflex® can be drilled with glass drills as well as with other known

automatic drilling devices.

Ease of Cleaning

Kalesinterflex® has a smooth surface on which dirt does not accumulate.

If required it can be cleaned with water and known cleaning agents.

Fiziksel Özellikler / Physical Features306
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Kalesinterflex®; sırlı ve parlak olmak üzere iki farklı yüzey alternatifine sahiptir.
Kalesinterflex® sırlı ve parlak yüzeyler renk paletinde mevcut olan 15 renkte uygulanabilmektedir.

Kalesinterflex®; has two surface alternatives as glazed and polished.
Kalesinterflex® glazed and polished surfaces are available in 15 colors in the color palette.

Kalesinterflex® Parlak Yüzey
50x300 cm, 50x200 cm, 50x150 cm, 50x100 cm, 50x50 cm boyutlarında üretilen dünyanın en büyük ve en hafif (12 kg/m2) parlak yüzeyli
porselen seramiğidir.

Kalesinterflex® Polished Surface
It is the lighest (12 kg/m2) polished porcelain ceramic of the world with the dimensions of 50x300 cm, 50x200 cm, 50x150 cm,
50x100 cm, 50x50 cm .

Kalesinterflex® Sırlı Yüzey / Kalesinterflex® Glazed Surface

307Yüzeyler / Surfaces





Uygulama Alanlar› / Application Fields 309

* Technical Catalogue includes all system details about the application fields.

Kalesinterflex® yapı sektöründe kullanım için mükemmel bir malzemedir. Kolaylıkla
delinebilir ve istenilen her ebatta kesilebilir. Uygulama kolaylığı, ateşe dayanıklılık
ve hafiflik özellikleri sayesinde iç mekan duvar ve zemin sistemleri, dış cephe
kaplamaları ve yükseltilmiş zeminler, separasyon panelleri, mobilya uygulamaları,
hijyenik alanlar, endüstriyel cephe kaplamaları ve modüler yapılar gibi özel projelerin
uygulanmasına elverişlidir.

İç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri
/ Düz Sıva Üzeri Yapıştırma
/ Alçı Sıva Üzeri Yapıştırma
/ Alçıpanel Giydirme Duvar Üzeri Yapıştırma
/ Alçıpanel Bölme Duvar Üzeri Yapıştırma
/ Boyalı Yüzeyler Üzeri Yapıştırma
/ Seramik Kaplı Yüzeyler Üzeri Yapıştırma
/ Gaz Beton Yüzeyler Üzeri Yapıştırma
/ Fugalı Sistem (Mekanik)
/ Zemin Uygulamaları

Dış Cephe Sistemleri
/ Yapıştırma Uygulamaları

// Dış Cephe Sıvası Üzeri Yapıştırma
// Mantolama Üzeri Yapıştırma

/ Mekanik Uygulama
// Gizli Klipsli Sistem

Özel Sistem Uygulamaları
/ Yükseltilmiş Döşemeler
/ Separasyon Panelleri
/ Mobilya Uygulamaları
/ Hijyenik Alanlar

// Laboratuvar Tezgahı
// Hastane Duvar ve Zeminleri
// Ameliyathane Duvar ve Zeminleri
// Gıda Üretim Tesisleri Duvar ve Zeminleri

/ Endüstriyel Cephe Kaplamaları
/ Modüler Yapılar

* Teknik Katalog tüm sistem detaylar›n› içermektedir.

Kalesinterflex® is a perfect material to be implemented in construction industry.
It can easily be rectified, drilled and cut into any desired dimension. The additional
outstanding product features of maneuverability, fire resistance and light weight
enables projects to be practiced in applications like conventional wall and floor
coverings, facade systems and elevated floors, separation panels, furniture
applications, hygenic areas, industrial facade system and modular constructions.

Wall and Floor Systems
/ Adhesion on Plaster
/ Adhesion on Gypsum
/ Adhesion on Cladded Gypsum Board
/ Adhesion on Seperated Gypsum Board
/ Adhesion on Existing Wall Paint
/ Adhesion on Existing Tiles
/ Adhesion on Concrete Blocks
/ Fuga Fitted System (Mechanical)
/ Floor Applications

Facade Systems
/ Systems Fitted with Adhesives

// Siding System Fitted with Adhesive
// Siding System Fixed on External Thermal Sheathing with Adhesive

/ Mechanical Applications
// Hidden Clips System

Special Systems
/ Elevated Floors
/ Separation Panels
/ Furniture Applications
/ Hygienic Areas

// Laboratory Counters
// Hospital Walls and Floors
// Surgery Room Walls and Floors
// Food Manufacturing Plant Walls and Floors

/ Industrial Facade Systems
/ Modular Constructions



S›rl› Yüzey / Glazed Surface310
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Beyaz / White Siyah / Black Koyu Gri / Dark Grey Bej / Beige Bej Gri / Beige Grey

Kızıl / Coral Safran / Saffron Çakıl Gri / Pebble Grey Fildişi  / Ivory Turuncu / Orange

Fıstık Yeşili /
Pistachio Green

Zeytin Yeşili /
Olive Green

Kahve / Mocha Turkuaz / Turquoise Mavi / Blue





Parlak Yüzey / Polished Surface312
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Beyaz / White Siyah / Black Koyu Gri / Dark Grey Bej / Beige Bej Gri / Beige Grey

Kızıl / Coral Safran / Saffron Çakıl Gri / Pebble Grey Fildişi  / Ivory Turuncu / Orange

Fıstık Yeşili /
Pistachio Green

Zeytin Yeşili /
Olive Green

Kahve / Mocha Turkuaz / Turquoise Mavi / Blue





Plain
1000 x 3000 x 3 mm boyutlarında
Kalesinterflex® levha. (Sırlı Yüzey)

1000 x 3000 x 5 mm boyutlarında
Kalesinterflex® levha. (Sırlı Yüzey)

Plain
Kalesinterflex® slab with the dimensions of
1000 x 3000 x 3 mm. (Glazed Surface)

Kalesinterflex® slab with the dimensions of
1000 x 3000 x 5 mm. (Glazed Surface)

Fit
1000 x 3000 x 4 mm boyutlarında cam elyaf destekli
Kalesinterflex® levha. (Sırlı Yüzey)

1000 x 3000 x 6 mm boyutlarında cam elyaf destekli
Kalesinterflex® levha. (Sırlı ve Parlak Yüzey)

Fit
Fiberglass reinforced Kalesinterflex® slab with the
dimensions of 1000 x 3000 x 4 mm. (Glazed Surface)

Fiberglass reinforced Kalesinterflex® slab with the
dimensions of 1000 x 3000 x 6 mm. (Glazed and Polished
Surface)

Laminex
1000 x 3000 x 7 mm boyutlarında cam elyaf destekli çift
kat Kalesinterflex® levha. (Sırlı Yüzey)

1000 x 3000 x 11 mm boyutlarında cam elyaf destekli çift
kat Kalesinterflex® levha. (Sırlı Yüzey)

Laminex
Fiberglass reinforced double layer Kalesinterflex® slab
with the dimensions of 1000 x 3000 x 7 mm.
(Glazed Surface)

Fiberglass reinforced double layer Kalesinterflex® slab
with the dimensions of 1000 x 3000 x 11 mm.
(Glazed Surface)

Ürün Gruplar› / Product Groups314
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Kalesinterflex® Levha'nın arka yüzü





Breeze & Twist316

Breeze / Stripe Full Dekor
Kalesinterflex® renk paletindeki tüm renklere
uygulanabilir.
Breeze / Stripe Full Decor
Available in all colors in the Kalesinterflex®

color palette.

Twist Full Dekor
Kalesinterflex® renk paletindeki tüm renklere
uygulanabilir.
Twist Full Decor
Available in all colors in the Kalesinterflex® color
palette.

Breeze / Helix Full Dekor
Kalesinterflex® renk paletindeki tüm renklere
uygulanabilir.
Breeze / Helix Full Decor
Available in all colors in the Kalesinterflex®

color palette.

KSF-TS- G021*
Twist Full Dekor
Twist Full Decor
50x100 cm

KSF-TS- E021*
Twist İnce Bordür
Twist Thin Border
5x100 cm

Twist

KSF-TS- H021*
Twist Kalın Bordür
Twist Thick Border
15x100 cm

KSF-TS- E021*
Twist İnce Bordür
Twist Thin Border
5x100 cm

KSF-TS- H021*
Twist Kalın Bordür
Twist Thick Border
15x100 cm

KSF-TS- C031*
Breeze Stripe Full Dekor
Breeze Stripe Full Decor
50x150 cm

KSF-TS- C041*
Breeze Helix Full Dekor
Breeze Helix Full Decor
50x150 cm

KSF-TS- D021*
Breeze Helix Bordür
Breeze Helix Border
20x150 cm

Breeze
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* Renk koduna göre değişmektedir.  / * The codes change depending on colors.



Bloom 317

KSF-TS-G-061*
Turkuaz Sırlı (50x100 cm)
Turquise Glazed (20"x40" )

KSF-TS-G-061*
Kahve Sırlı (50x100 cm)
Mocha Glazed (20"x40" )

KSF-FP-G-653*
Turkuaz Parlak (50x100 cm)
Turquise Polished (20"x40" )

KSF-FP-G-653*
Kahve Parlak (50x100 cm)
Mocha Polished (20"x40" )

* Renk koduna göre değişmektedir.  / * The codes change depending on colors.

*Kalesinterflex® renk paletindeki tüm renklere uygulanabilir.  / *Available in all colors in the Kalesinterflex® color palette.



Luxury Cement318
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P/ F0514
Hardal (100x300 cm ebadından başlayan ölçülerde)
Mustard (100x300 cm and smaller dimensions)

P/ F0504
Antrasit (100x300 cm ebadından başlayan ölçülerde)
Antracite (100x300 cm and smaller dimensions)

P/F 0516
Gri (100x300 cm ebadından başlayan ölçülerde)
Grey (100x300 cm and smaller dimensions)

P/ F0516
Vizon (100x300 cm ebadından başlayan ölçülerde)
Mink (100x300 cm and smaller dimensions)

P/ F0502
Bej (100x300 cm ebadından başlayan ölçülerde)
Beige (100x300 cm and smaller dimensions)





Jura320
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P/ F0408
Kahve (100x300 cm ebadından başlayan ölçülerde)
Mocha (100x300 cm and smaller dimensions)

P/ F0402
Bej (100x300 cm ebadından başlayan ölçülerde)
Beige (100x300 cm and smaller dimensions)





322
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Loft

P/ F0114
Gri (100x300 cm ebadından başlayan ölçülerde.*)
Grey (100x300 cm and smaller dimensions.*)




