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Milliken, 1865’ten beri insanların hayatlarını iyileştirmenin 
yollarını aramakta, keşfetmekte ve yaratmaktadır. Bugün, 
Milliken’in Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Belçika, 
Fransa, Hindistan ve Çin’de yer alan 35 üretim tesisi ve  
 7000’den fazla çalışanı bulunuyor.

Çeşitli alanlardaki uzmanlığı ile Milliken, insanların hayatlarını 
zenginleştirmek, sağlık ve güvenliğe katkıda bulunmak ve 
dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmeye yardım etmek 
için tasarımı, tescilli teknolojiler ve özgün bir anlayışla 
birleştirmektedir. 

Milliken’e Hoşgeldiniz Bütüncül Zemin Kaplama Çözümleri 

Milliken, kurumsal şirket, kamusal alan, satış, konaklama 
ve eğlence mekanları, eğitim ve sağlık mekanları için zemin 
kaplaması sağlayan dünyanın en büyük üreticilerden biridir. 
Merkezi Güney Karolina, ABD’de bulunan Milliken’in zemin 
kaplama bölümü bugün dünyanın dört kıtasında üretim 
yapmaktadır ve dünyadaki az sayıda gerçek anlamda küresel 
ölçekte üretim yapan firmalardan biridir.

Milliken, 50’den fazla ülkedeki satış, tasarım ve tüketici hizmetleri 
takımlarıyla, Milliken dünyadaki en prestijli, en yüksek standartlı 
ve en yakından izlenen binaların pek çoğuna yer kaplaması tedarik 
etmiştir.

Milliken, müşterilere her türlü zemin kaplaması çözümünü içeren 
bir ürün ve hizmet yelpazesi sunar:

Modüler Karo Halı
Yönetim alanları ve toplantı odaları için lüks, yüksek kalite 
uygulamalardan, her bütçeye uygun olarak tasarlanmış yüksek 
performans bukle uygulamalı modellere uzanan, bir karo halı 
koleksiyonu.

Lüks Vinil Zeminler
Milliken’in halı koleksiyonlarıyla estetik bir uyum sağlayan, ahşap, 
taş ve soyut tasarımlı seçenekler içeren serbest döşenebilir ve/
veya yapıştırılabilir LVT ürünleri. 

Giriş Zemin Çözümleri
Kir ve nemin binaya girmesini engelleyerek binanın zeminini 
korumak için tasarlanmış modüler bariyer sistemleri.

Milliken’in ürün ve hizmet yelpazesi aşağıdakileri içerir:

· Kimyasallar
· Kompozit malzemeler
· Danışmanlık ve eğitim
· Zemin kaplamaları,
· Endüstriyel tekstiller 
· Altyapı onarımı
· Performans ve iş giyimi
· Koruyucu yanmaz tekstiller
· Özel tekstiller 

Soldan Sağa—Fixation—Whitepages, Seattle, USA / Giriş Paspasları—Quadrus, 
Star ve Consequence Sequel modüler halı / Lüks Vinil Zemin—Heritage Wood  
ve Colour Compositions plank halıları 
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Milliken’in ürün portföyü, patentli halı baskı teknolojileri sayesinde geniş bir yelpazede tasarım 
estetiği ve yapım seçenekleri sunar.

Milliken’in bu tescilli, yüksek çözünürlüklü dijital desen baskı 
sistemi, başka hiçbir halı üretim teknolojisiyle mümkün olmayan 
karmaşık desen efektleri ve renk kombinasyonlarını olanaklı 
kılmaktadır.

Standart Tasarım Koleksiyonları
Millitron® teknolojisi kapsamlı bir standart desen, renk, doku  
ve uygulama çeşitleri seçkisi sunmamızı sağlar.

Özel Tasarım Hizmeti
Müşterilerimiz Millitron® baskı sisteminin hız ve esnekliğini 
kullanarak tamamen kendilerine ait yeni bir özgün tasarım veya 
kendi iç düzenlemelerine özel olarak üretilmiş bir renk konsepti 
oluşturabilirler. 

Çeşitli solüsyon boyalı naylon (SDN) iplikleri kullanarak ve 
bunları gelişmiş ilmek teknolojimizle birleştirerek, Millitron® 
koleksiyonlarımızı tamamlayan ve müşterilerimize pek çok farklı 
estetik, uygulama ve bütçe seçeneği sunan bir tasarım portföyü 
yaratabiliyoruz. 

Millitron® Halı Tasarım Teknolojileri

Millitron® Dijital Baskı Solüsyon Boyalı Naylon Halılar

Soldan Sağa—Naturally Drawn, Watercolour Lesson ve Drawing in Ink /  
Colour Compositions halılar / Clerkenwell, Triangular Path—Stratoscale,  

Tel Aviv, Israel 

Soldan Sağa—Per Contra, In Contrast / Arctic Survey, Shackleton /   
Nordic Stories, Tectonic
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Milliken’in %90’ı geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşan 
yastık tabanları iki farklı kalınlıkta sunulmaktadır: 

Comfort Plus® — en üst düzeyde lüks, yüksek kalite konfor ve 
üstün akustik performans için

Comfort Lite — geliştirilmiş ayak konforu, akustik ve yıpranma 
performansı için

Yastık tabanın konfor ve yorgunluğa çok büyük bir etkisi vardır. 
Çalışanların diz, ayak, bacak ve bilek sağlığında haftalar ve aylar 
geçtikçe biriken faydanın sağlık üzerinde büyük bir etkisi olur. 

Milliken yastık taban  
bacak kası yorgunluğunu 

oranına kadar azaltır 
%24

Bir karo halının tabanı; performansını, dayanaklılığını ve görüntüsünü koruyabilmesi adına en 
önemli etkenlerden biridir. Doğru taban, karo halının yerde boyutsal olarak sabit ve düz kalmasını 
sağlamakla kalmayıp, akustik, yalıtım, ergonomi ve sürdürülebilirlik konularında da katkı sağlar. 

Farklı takımlarda çalışan kişilerin aynı anda konuştuğu açık 
ofis ortamlarında, ses rahatsız edici ve moral bozucu olabilir. 
Milliken yastık taban, sesin etkilerini azaltır ve çevresel ses üreten 
mekanların daha sakin ve daha az kaotik hissetirmesini sağlar.

Akustik ve konforun daha az önemli veya bütçenin kısıtlı olduğu 
projeler için, Milliken sert taban seçeneği de sunmaktadır. 
Function Plus™ karo halılar, esneklikleri, kullanım, kesme ve 
yerleştirme kolaylıkları sayesinde para ve zaman tasarrufu sağlar. 

TractionBack® tabanlar, yapıştırıcıya gerek olmadan güvenli 
bir şekilde karo halıların uygulandığı yüzeyde kaymadan sabit 
kalmalarını, taban altındaki yüzeye erişim gerektiğindeyse 
kolaylıkla kaldırılabilmelerini sağlayan, üretim sırasında eklenen 
yüksek sürtünmeli bir kaplamaya sahiptir. Yapıştırıcıların 
kullanılmaması daha temiz bir ortam sağlar.

Halı Taban Seçenekleri 

Cushion Back/Yastık Taban Geliştirilmiş ayak tabanı sağlık ve  
konforu

Geliştirilmiş görünüm koruma Geliştirilmiş Akustik 

Function Plus™ (Hard Back)/  
Sert Taban

TractionBack® Yapıştırıcı 
Gerektirmeyen Taban

Milliken yastık taban, 
sesi sert tabanlara göre 

%50
oranına kadar daha fazla azaltır 

Bir çok binada, zemin kaplaması en çok kullanılan ve hırpalanan iç 
mekan malzemelerinden biridir. Aynı zamanda, genellikle en geniş 
yüzey alanına sahip olan kaplamadır ve bu sebeple görüntüsünü 
muhafaza etmenin, iç mekanın uzun vadedeki genel estetiği 
üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. 

oranına kadar artırır 

Milliken yastık taban  
halının ömrünü 

%50

Function Plus™ Comfort Lite Comfort Plus®

Sert taban Yastık taban



8 9

48 Saatte Teslimat Hizmeti
Hızlı Teslimat 

10 Günde Teslimat Hizmeti
Hızlı Teslimat 
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Birçok Milliken halı koleksiyonu, halıya nüfuz eden lekeler 
ve toprağa karşı yüksek seviye koruma sağlayan ve modüler 
halılarımıza uygulanan tescilli bir işlem olan StainSmart® içerir.

Ürünlerimiz ve işlemlerimize o kadar güveniyoruz ki, sektördeki  
en kapsamlı garanti paketlerinden birini sunuyoruz. Koleksiyona 
bağlı olarak bu paket, 15, 12 ya da 10 yıllık yıpranma garantisi,  
Gizli Kusur garantisi ve Ömür Boyu Antistatiklik garantisi içerir.  

Garanti ayrıntılarının tamamına www.millikencarpet.com 
adresinden ulaşılabilir.

Milliken, Hızlı Teslimat programı kapsamında binlerce model ve 
renkte halı sunmaktadır ve büyük proje siparişleri bile genellikle 
birkaç hafta içerisinde tamamlanmaktadır. 

Performans ve Geliştirme Hizmet 

StainSmart® Performans Garantisi Hızlı Teslimat 

Yakın zamanda genişletilen 10 Gün Hızlı Teslimat Hizmeti, 
1000 m2’ye kadar sipariş verildiği tarihten itibaren 10 gün 
içerisinde teslimata hazırlanabilen neredeyse 1500 model  
ve renkte seçenekler sunar.   

Hızın çok önemli olduğu durumlarda, 500 m2’ye kadar ki siparişler 
için sadece 48 saat içerisinde teslimata hazırlanabilen pek çok 
seçenek sunar. 

Soldan Sağa—Clerkenwell, Triangular Path—Amidar, Tel Aviv, Israel / 
Naturally Drawn, Drawing in Ink—NNDKP, Bucharest, Romania
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Yüzden fazla yıldır sürdürülebilirlikte bir lider olan Milliken, 
mümkün olan her durumda, geri dönüştürülmüş malzemeler ve 
yerel kaynaklı ham maddeler kullanarak üretim yapmaktadır.  
 
Sürdürülebilir ürün stratejimiz üç ilke üzerine kuruludur:

1. Ürünleri maksimum geri dönüştürülmüş malzeme ile üretmek 
Milliken, ECONYL® %100 rejenere naylon kullanılan neredeyse 
800 seçenek sunmaktadır ve yenilikçi yastık tabanımız %90 
oranında geri dönüştürülmüş poliüretan içermektedir.  

2. İsrafı minimize eden ürünler üretmek  
Patentli Omni® yönsüz zeminler desen eşleştirmesi gerektirmezler 
ve Tractionbacki® ‘li yapıştırıcısız tabanlar, malzeme yerleştirme 
süresi ve masraflarından ciddi oranda tasarruf sağlar.  

3.  İşlevsel ömrü azami seviyeye çıkaran ürünler üretmek  
Yastık taban ve giriş zemin çözümlerimiz ideal ürün performansını 
sağlayacak ve koruyacak şekilde tasarlanmıştır. 

 Ürünlerin imalat süreçlerinin de çevresel ayak izleri üzerinde 
büyük bir etkisi vardır. Milliken’in üretim süreçleri mevzuat 
uyumundan öteye geçmektedir. Sürekli olarak her türlü salınım 
atığını ve kirliliği azaltmaya odaklı çalışmaktayız.

 Milliken’in Birleşik Krallık’taki Avrupa halı üretim tesisi aşağıdaki 
çevresel verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermektedir: 

 
· ISO14001 – en yüksek verim ve çevresel sorumluluk standardı  
· ISO9001 – en yüksek kalite standardı
· ISO14006 – çevresel tasarım rehberi, ISO 14001 ve 9001 

standartlarının en iyi uygulamalarının tasarım aşamasında dikkate 
aldığını garanti eder 

· LEAN – üretimde verimlilik standartları 

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Ürün Tasarımı Sorumluluk Sahibi İmalat 

Re-Vizyon Kapalı Devre Geri Dönüşüm 

Sürdürülebilirlik Milliken’in felsefesinin ortasındadır. Bizler, sağlıklı bir işletmenin ve sağlıklı 
bir dünyanın hayati bir şekilde birbirine bağlı olduğuna inanıyoruz ve kendimizi en yüksek etik 
standartlardan sorumlu tutuyoruz. 

Sağda—Milliken’in Güney Karolina, ABD’daki Şirket Merkezi, Roger Milliken 
Merkezi arazisindeki Milliken Botanik Parkı 

Halı geri dönüşümüne bağlılığımızın bir parçası olarak, Milliken 
sorumluluk sahibi ve ekonomik geri dönüşüm çözümleri 
sağlayabilecek teknolojilerin araştırılmasında her zaman başı 
çekmiştir. 

Re-Vizyon Kapalı Devre Geri Dönüşüm sistemi, Milliken’in 
hem sert taban hem de yastık taban ürünlerinde var olan karo 
taban sistemi ile ipliklerden ,tüketim sonrası geri dönüştürülmüş 
malzemeler ve hammaddeler elde ettirir.  
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