
Kompakt Laminant
Compact Laminate

Durable      long lastıng      aesthetıc

Dayanıklı           Kalıcı            Estetik



Kompakt Laminant Nedir?

İsteğe göre renklendirilmiş, fenol esaslı reçine emdirilmiş kraft 
kâğıtlarının yüksek basınç (100kg/cm²) ve yüksek ısı (150 °C) altın-
da sıkıştırılmasıyla oluşan ve üzerine melamin esaslı reçine emdi-
rilmiş dekor kâğıdı ve koruyucu tabaka ile çift yüz kaplanması ile 
imal edilen plakaya kompakt laminant denir. Kalınlık olarak 1,6 
mm ile 40 mm arasında üretim yapılabilmektedir. 

Kompakt Laminant Özellikleri Nelerdir?

• Hem dikey hem de yatay olarak kullanılabilir. 
• Temizliği ve bakımı çok kolaydır.
• Islak alanlar veya masalar gibi sürekli kullanım alanları için çok 
uygundur.
• Dekoratiftir.
• Su ve nemden etkilenmez.
• Yanmayı geciktirici özelliği vardır.
• Kir ve leke barındırmaz.
• Darbe ve çizilmelere karşı dirençlidir.
• Kurulumu pratiktir.
• Kaliteli, uzun ömürlü ve estetiktir.
• Sonradan kenar veya yüzey çalışması gerektirmez.
• Genel temizlik ürünlerine ve kimyasallara dayanıklıdır.
• Kalıcı renge sahiptir.
• Çevre dostudur.
• Isıya ve çarpmaya karşı dayanıklıdır.
• Restoranlar ve hastaneler gibi hijyen gereken alanlar için çok 
uygundur.
• Tasarımında mukavemeti, sağlamlığı ve şıklığı birleştirir. 
Böylece daha kalın malzemelerin kullanıldığı alanlara zarif ve ince 
bir tasarım getirir.

Kompakt Laminant Kullanım Alanları

Kompakt Laminant için kullanım seçenekleri neredeyse son-
suzdur. Bunların başında kafe ve restoran masaları, otel mo-
bilyaları, toplantı masaları, ofis mobilyaları, banklar, raflar, 
yemekhane masaları, okul sıraları, sehpalar, dolaplar gibi iç ve 
dış kullanım için mobilyalar gelmektedir. Bunların yanında duş 
ve tuvalet kabinleri, iç duvar kaplamaları, laboratuvar tezgâhı, 
mutfak tezgâhı, soyunma odaları ve bölmeler vb. birçok alanda 
benzersiz tasarımlar yapmanıza yardımcı olmaktadır.

Alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar, ticari mekânlar, fabrika-
lar, konutlar, lojmanlar, spor salonları, hastaneler, okul, askeriye, 
emniyet binaları, hava alanları vb. birçok mekânda çeşitli şekille-
rde kullanılmaktadır.

What is Compact Laminate?

Compact laminate is multi layer sheet product which consist of 
layers of phenol based resin impregnated kraft papers of any color 
and melamine based resin impregnated decorative paper at both 
faces. The components are pressed together under high pressure 
(100kg/cm²) and high temperature (150 °C) with an additional pro-
tective layer. Thicknesses varies from 1.6 mm to 40 mm.

What are the Features of Compact Laminate?
• Can be used both vertically and horizontally.
• Very easy to clean and maintain.
• Very suitable for continuous use areas such as wet areas or 
tables.
• Decorative.
• Not affected by water and moisture.
• Fire retardant.
• Does not contain dirt and stains.
• Resistant to impacts and scratches.
• Easy to install.
• High quality, long lasting and aesthetic.
• It does not require post installation operation.
• Resistant to general cleaning products and chemicals.
• Permanent color.
• Environment friendly.
• Resistant to heat and impact.
• Suitable for areas where hygiene is required.
• Combines strength, durability and elegance in design. Thus, it 
brings an elegant and stylish design to the areas where thicker 
materials are used.

Compact Laminate Usage Areas

Applications for Compact Laminate are almost endless. These 
include furniture for interior and exterior use like cafe and restau-
rant tables, hotel furniture, meeting tables, office furniture, bench-
es, shelves, dining tables, school desks, coffee tables, closets etc. In 
addition to these, shower and toilet cabins, interior wall coverings, 
laboratory bench, kitchen counter, changing rooms and partitions 
etc. helps you make unique designs in many areas.

It is used in many ways in many places like shopping centers, 
hotels, restaurants, commercial venues, factories, residences, 
housing, sports halls, hospitals, schools, military, safety buildings, 
airports etc.



10 mm Kompakt Laminant
10 mm Compact Laminate

10 mm Kompakt Laminant Gama Kesim
10 mm Compact Laminate Reversed Bevel

20 mm Kompakt Laminant
20 mm Compact Laminate



30 mm Kompakt Laminant
30 mm Compact Laminate

40 mm Kompakt Laminant Kutu Kesim
40 mm Compact Laminate Box Edge

50 mm ve 60 mm kalınlıklar kutu kenar modelinde üretilebilmektedir.
50 mm and 60 mm thickness also can be produced in box edge model.



Kare / Square:

60 x 60   /   69 x 69   /  76 x 76   /   80 x 80   /   90 x 90

Dikdörtgen / Rectangle:

60 x 70   /   69 x 120   /   76 x 120   /   76 x 139 
80 x 120   /   80 x 139   /   90 x 150   /   90 x 180

Yuvarlak / Round:

Ø 60  /  Ø 69  /  Ø 76 -  Ø 80  /  Ø 90 
Ø100  /  Ø120  /  Ø140  /  Ø 150

Ahşap / Wood Beyaz / White

Renkler / Colors

Ölçüler / Dimensions



Ana Dağıtım Dekorasyon
“Masa ve sandalyeye dair her şey”

“All about table and chair”

Mağaza / Showroom : Nato Yolu Caddesi No: 151 
                                          Yukarı Dudullu / Ümraniye / İstanbul 
Telefon / Phone          : +90 216 364 0303  
                                          +90 216 365 0578  -  +90 216 365 03 94
Faks / Fax                      : +90 216 466 8285

   
+90 533 225 7996  

E-Posta / E-Mail: info@anadagitim.com    -   bilgi@sasilla.com

www.anadagitim.com      www.sasilla.com
 

Depo / Warehouse : Şenel Caddesi No: 24-B 
                                      Altınşehir / Ümraniye / İstanbul
Telefon / Phone      : +90 216 314 6355
                                      +90 216 527 6047 
Faks / Fax                  : +90 216 364 5226


