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In harmony with nature

Su ve nemden etkilenmez
Water and moisture can not rebut it

Bütün dış mekanlar için uygundur
Suitable for all outdoor of places

w w w . k o m p o z i t p a r k . c o m

Doğayla uyumlu



Deck
Yüksek tanımlı, birçok deseni ve modeli ile Kompozitpark deck ürünleri dayanıklı 

yüksek teknoloji ile tasarlanmış olup, piyasada bulunanlardan onlarca yıl daha 

fazla dayanır.

Doğa Dostu
Ürünlerimiz, plastik paketleme, geri kazanılmış ahşap ve bıçkı talaşı gibi %95 geri 

kazanılmış maddeden yapılmış olup, hiç ağaç kesilmemiş ya da yağmur orman-

ları biçilmemiştir. Ayrıca, işlemlerimiz elden geldiğince çevreci olup, fabrika atık 

ve yeniden üretime kazandırılır.

Zahmetsiz

Her Yerde

Sabun ve suyla temizlemeyi iş saymayanlardansanız, imzamız olan ve açık 

yüzeyleri koruyan zımparalama, parlatma ve boya istemeyen yüksek kullanışlı 

dış kaplamamız ile kolayca  her gün temizlenebilir. yıkanabilir.

Havuz Kenarları, Teraslar ve Yaşam Alanları, Restaurant ve Kafeterya Terasları

Park Bahçe Oturma Bankları, Prefabrik Yapılar, Bina Cephe Kaplamaları ve daha 

bir çok yaşam alanlarında.

Özellikleri
Birim Hacim Ağırlığı

Eğilme Direnci

Eğilmede Elastikiyet Modülü

Çekme Direnci

Çekmede Elastikiyet Modülü

Şok Direnci

Sertlik

Vida Tutma Testi

Organik Zararlı Madde

Asbest Tozu

Su Tutma Direnci
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 2~1,25±0,05 gr/cm

46 MPa

3200,2 MPa

25 MPa

1350, MPa

34 J/m

80 Shore D

2000 N

İçermez

İçermez

%1 az
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HAKKIMIZDA

Kompozit Park firmasının temelleri bir teknogirişim projesi kapsamında 2013 yılında “Endüstriyel 

Termoplastik ve Mdf ATıklarından Kompozit Üretimi” adlı projenin Sanayi Bakanlığı’nda desteklen-

mesi ile atılmıştır. Proje başarı ile sürdürülerek başarı ile tamamlanmıştır. Proje kapsamında elde 

edilen tecrübe ve üretim aşamasının detaylarının hayata geçirilmesi için Kompozitpark Limited 

Şirketi kurulmuştur. Kurulan firmamızın ortakları arasında   bir çok akademisyen bulunmaktadır. 

Dolayısıyla firmamızın arge yönü  oldukça güçlüdür. Firmamız, Gaziantep / Şehitkamil ilçesi 2. 

Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuştur.

Firmamız önce müşteri memnuniyeti ilkesinden hareketle, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam 

olarak algılayarak bu doğrultuda gerekli ürün ve hizmetleri sunmayı hedeflemiştir.
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Karo Deck
Ürünleri

Karodeck - ( 300 x 300 mm) Karodeck - ( 300 x 300 mm) Karodeck - ( 300 x 300 mm)
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Evlerin içinde olduğu gibi dış mekanlarınızda da ahşabın 

keyfini ve rahatlığını yakalamak elinizde.

Dış mekanların zemin dekorasyonunda, suya dayanıklı 

ahşaplardan ya da emprenye edilmiş ağaç türlerinden 

üretilen DECK malzemeler kullanılır.Farklı ağaç türleri, 

ebatları ve yüzey seçenekleri ile ferah ve zevkli mekanlara 

sahip olmak mümkündür.Havuz kenarları, güneşlenme 

terasları, bahçeler, çiçeklikler, pergolalar, avlular veran-

dalar ya da yürüme yolları gibi çok yönlü ve bir çok farklı 

alanda konforlu ve zevkinize göre mekanlara sahip ola-

bilirsiniz.Ağaçlar genelde teak, iroko, çam ve larex’ den 

şeçilmektedir. Teak diğerlerine göre pahalı bir ahşaptır. 

Ancak suya ve diğer dış etmenlere karşı en dayanıklı 

ahşap da odur. Tropikal bölgelerin ikliminde yetişen bu 

ağaçlardan istenilen ebatlarda ve istenilen desenlerde 

karo biçiminde değişik mekanlarda rahatlıkla tekrar söküp 

kullanmak üzere üretip monte etmek mümkündür. Plas-

tik birbirine geçme alt malzeme ile, değişik desenlerde 

karolar biçiminde demonte olarak, suya dayanıklı kon-

tra kaplama üzerine, kendi ağacından ya da emprenye 

edilmiş farklı ahşap ızgaralar üstüne monte edilebilir. Su-

dan etkilenmez, yoğun dokuya  sahiptir.

Karodeck - ( 300 x 300 mm) Karodeck - ( 300 x 300 mm) Karodeck - ( 300 x 300 mm)
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Karodeck - 01 ( 300 x 300 mm) Karodeck - 03 ( 300 x 300 mm)Karodeck - 02 ( 300 x 300 mm)

Karodeck - 06 ( 300 x 300 mm)Karodeck - 05 ( 300 x 300 mm)Karodeck - 04 ( 300 x 300 mm)

Mekana ve zamana
Yönelik Zeminler



Karodeck - 12 ( 300 x 300 mm)

Karodeck - 15 ( 300 x 300 mm)

Karodeck - 11 ( 300 x 300 mm)

Karodeck - 14 ( 300 x 300 mm)

Karodeck - 10 ( 300 x 300 mm)

Karodeck - 13 ( 300 x 300 mm)

Karodeck - 09 ( 300 x 300 mm)Karodeck - 08 ( 300 x 300 mm)Karodeck - 07 ( 300 x 300 mm)

Daha Uzun Ömürlü
7

Kolay Montaj
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Dış Cephe
Kaplama



Bahçe
Çiti
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Uzun ömürlüdür

Boya ve bakım gerektirmez

Kendidnden renklendirilebilir

İstenilen renkte ve ahşap görünümlü 

üretilebilir

Kıymıklanmaz, batmaz

Su, nem ve deniz tuzuna karşı dayanıklıdır

Çalınma  riski minimumdur.

Sağlıklıdır, böcek ve haşere barındırmaz

Elektrik iletmez

Paslanmaz, çürümez

Alev almaz

Kompozit malzemeden üretilmiştir

40 °C  +80 °C  hava koşullarında

kullanılabilir
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Kamelya
Ürünleri
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Oturma
Bankları
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Kompozit ahşap malzemeden, değişik tasarımlarda 

üretilir. Gövde demir malzemeden ve epoksi boya ile 

kaplıdır. Oturma ve sırt dayama bölümleri kompozit 

ahşap malzemeden üretilmiştir. Dış mekan şartlarına 

dayanıklı olup periodik temizleme dışında başka boya 

veya cila gerektirmez. Decktropic Oturma bankları 

uzun dönem kullanabileceğiniz bir dış mekan otur-

ma bankıdır.Belediyelerin,sitelerin , bahçe park ,pey-

zaj uygulamacılarının tercihidir.

Uzun Ömürlü ve

İklim Şartlarına

Daha Dayanıklı
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Deck Profil

K107 - (140 x 24 mm)K106 - (40 x 80 mm)K105 - (150 x 27 mm)

K104 - (150,5 x 11 mm)K103 - (71 x 11 mm)K102 - (84 x 20 mm)

K101 - (140 x 24 mm)K101 - (140 x 24 mm)K100 - (105  x 22 mm)



15

Dayanıklı Solmayan ve yıllarca güçlü kalacak kompozit kaplama

K114 - (85 x 10 mm) K115 - (154 x 0,8 mm) Klips

K109 - (140 x 35 mm)

K113 - (150 x 12 mm)K111 - (177 x 150 mm) K112 - (140 x 25 mm)

K108 - (45 x 30 mm) K110 - (177 x 150 mm)



Çiçeklik

Dış hava koşullarına 

dayanıklı 

bir yapıda olup 

antibakteriyel özelliğe 

sahiptir.
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Dayanıklı Solmayan ve yıllarca güçlü kalacak kompozit kaplama
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Doğa Dostu
Daha Uzun Ömürlü



Çöp
Kutusu

Ç01
18



19

Evcil Hayvan
Evleri

Ç02 Ç03 Ç04



Deck
Paneller
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Uygulama
Örnekleri
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Uygulama
Örnekleri
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Uygulama

Prefabrik

Örnekleri

Dış Cephe
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KOMPOZİT PARK PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
2. Organize Sanayi Bölgesi 83234 Nolu Cadde No:4 Şehitkamil / Gaziantep

info@kompozitpark.com

w w w . k o m p o z i t p a r k . c o m

Tel :  0 342 337 32 12

 0 342 337 32 13

Fax : 0 342 337 32 14 

Gsm: 0 532 412 28 57

 0 555 803 34 83

 


