
YAPI KATALOGU



TİNK PVC KARO 
NEDİR ?

Tink PVC Karo, yüksek kaliteli 
PVC malzeme üzerine UV baskı 

gerçekleştirilmesinin ardından 
güçlü çift taraflı bant ile kaplanan 

bir malzemedir. Desen ve boyut 
sınırlaması olmaksızın; Seramik, 

fayans, karo, laminat parke, 
mozaik ve benzeri yer ve yüzeyler 

üzerine kolaylıkla uygulanabilir.



U Y G U L A M A  
A L A N L A R I

2 tip üretimi bulunan PVC Karo 
ürünümüzün ilki, “Normal PVC 
Karo”; Ev ve iş yerlerinde duvar 
ve mobilya yüzeylerinin 
kaplanması için tasarlandı.



UYGULAMA 
ALANLARI

İkinci PVC Karo ürünümüz olan, 
“Yüzey Korumalı PVC Karo”; 

Lokanta, kafe, AVM, hastane ve 
okul gibi insan trafiğinin yoğun 

olduğu mekanlar için ekstra yüzey 
korumalı olarak geliştirildi. Yüzey 

koruma maddesi; İtalya’daki tarihi 
yapıların yüzey ve taban 

alanlarında bulunan eski çinilerin 
aşınmalarını önlemek için 
geliştirilmiş bir poliüretan 

malzemeden üretildi. 



U Y G U L A M A  
A L A N L A R I

Tink PVC Karo, hem eski yapıların 
yenilenmesinde hem de yeni 
inşaatlarda kullanıma uygundur. 
Yüzey üzerindeki mevcut 
materyalleri (Fayans, seramik, 
laminat parke vs.) kırmadan ve 
sökmeden uygulanabilirdir.



Bu yönümüz ile eski malzemelerin söküm işinin kabusuna ve  
usta ihtiyacına son vererek, ev dekorasyonunda yeni bir dönem başlattık:



KENDİN YAP!  
DO IT YOUR SELF!



UYGULAMA 
ALANLARI

Yeni inşaatlarda ise hali hazırda 
kullanılan seramik ve fayans 

karolar m2’de ortalama 40 kg 
ağırlığa sahiptir. Tink PVC Karo  

7 mm’lik kalınlığı ve m2’de 
ortalama 1.5 kg ağırlığı ile bina 

yüklerinde çok önemli bir hafiflik 
sağlamaktadır.  



U Y G U L A M A  
A L A N L A R I

Her bir daire, otel odası yada 
banyo/tuvalet ve mutfak için 
ortalama 50 m2 seramik veya 
fayans karo kullanımı bölüm 
başına 2 ton veya daha fazla yüke 
sebep olur. Tink PVC Karo 
ürünleriyle bu yükü 2 tondan 75 
kg’a indirmek mümkündür. 
Böylece seramik yada fayans 
karoların binaya yükledikleri 
ağırlık %90 oranında azaltılabilir. 



U Y G U L A M A  
A L A N L A R I

Seramik ve fayans karoların aksine 
birden fazla uygulama için ideal 
yapısı sayesinde bireysel yada 
endüstriyel kullanımda montaj 
hatalarının önüne geçilebilir. Fiyat 
ve fayda temelinde Tink PVC 
Karo ürünleri eşdeğer 
uygulamalardan çok daha ucuza 
gelir.



Ü R Ü N L E R



Küçük çaplı kullanımlar için oldukça  
ideal olan PVC Karolar 7 mm kalınlığında  
ve 10x10, 15x15 ve 20x20 ölçülerinde  
satışa sunulur.



Standart satışa ek olarak Tink PVC 
Karo istenilen ölçü ve desenlerde 

üretilebilir.



Bu anlamda özel tasarım yapıların  
görsel mimarisi için hayal gücünüzü  
zorlayabilirsiniz.



10x10, 15x15, 20x20, 30x30, 60x60 
ve 60x120 boyutlarına ek, özel 
ölçülerde üretim mümkündür. 

. 
*120x240  plakalar için çalışmalar devam 

etmektedir.



Tink PVC Karo sararmaz, solmaz,  
deforme olmaz, gün ışığı, yağmur  
ve kar gibi etmenlerden etkilenmez.



Aşındırıcı olmayan deterjanlarla  
kolaylıkla temizlenebilir.  

Canlı renklerini kaybetmez. 
Bu anlamda uzun ömürlü ve  

kolay bir kullanım sağlar.



İlhamımızın sonu yok!



Tink Tasarım olarak bizim görevimiz, yapı sektörünün tüm oyuncularına 
bu inovatif ürünü tanıtmak ve daha fazlasını aktarmaktır. 



T EŞE K K Ü R L E R

Turgut Özal Mahallesi, 63. Sokak, No:22/1 Esenyurt / İSTANBUL 
0212 876 74 20 

info@tink.com.tr


