
Yüksek performanslı  ve estetik çözümler:

Silikal MMA - Reaktif Reçine 
Esaslı Zeminler  “Life & Style  
Hotel Kameha” ile özdeşleşti. Yeni Nesil Zeminler



Almanya‘nın Bonn şehri, Ren Nehri kıyısın-
da yer alan ve 2009 yılında açılışı yapılan 
Kameha Grand Oteli, sıradışı tasarımıyla 
dikkat çekiyor. 5 yıldızlı lüks otelin içerisin-
de, toplam 1400 m2 alan üzerine kurulu,  
iki adet devasa mutfak bulunuyor. Silikal 
MMA - Reaktif Reçine Esaslı Zemin Kaplama 
Sistemleri’ nin uygulandığı mutfaklar, derz-
siz ve monoblok yüzeyleri sayesinde otel 
personeline hijyen ve temizlik konularında 
büyük kolaylık sağlıyor.

Modern tasarımı ile çok şey vaad eden 
„Kameha Grand“ Oteli, Silikal Zemin Kap-
lama Sistemleri sayesinde, ihtiyaçlarına 
yönelik, Hijyen, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Standartları‘na uygun mutfak zeminlerine 
kavuştu. Hızlı uygulama ve çok kısa sürede  
kürlenme özelliği sayesinde; drenaj kanal-
ları, fırın ve soğutucuların bulunduğu, zor 
alanlarda sorunsuzca uygulama yapılarak 
yüksek performanslı zeminler oluşturuldu.

Dekoratif ve yüksek performanslı zeminlere 
kavuşan mutfaklarda, kolay temizlenen ve 
İş Güvenliği Standartları’na uygun;  R 11 
sınıfında, kayma emniyetli yüzeyler oluştu-
ruldu.

Otel Mutfaklarında „İş Güvenliği 
 ve Hijyen Standartlarına Uygun Zeminler“
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Yeni Nesil Zeminler
Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası 
Kalite Yönetim Sistemi Sertifkası 

Sertifika-Kayıt –No 73 100 / 104 663

AgBB Kriterleri 
Uygunluk Sertifkası

Hijyenik , temiz ve ultra 
hızlı! 1 saat gibi çok kısa 
bir sürede, mekanik ve 
kimyasal tam dayanımını 
alarak hemen kullanıma  
açılan zeminler, işletmenizin 
faaliyetlerine ara vermesini 
gerektirmez!
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Türkiye İrtibat Bürosu:

Yasal Notlar: 
Silikal ürünleri hakkında burada verilen bilgiler, uygulama ve son 
kullanımlar hakkındaki öneriler, normal şartlarda ve Silikal’in 
önerileri esas alınarak, ürünlerin doğru saklama koşulları ve doğru 
uygulama şartları hakkında, Silikal’ın sahip olduğu mevcut bilgi ve 
deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzey ve 
alanları pratikte birçok kez farklılık göstermektedir. Bu nedenle Silikal 
ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde 
uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Silikal tarafından ticari 
uygunluk ve/veya belirli bir amaca elverişlilik hakkında verilen talimat 
ve bilgilere mutlaka uyunuz. Aksi taktirde oluşabilecek zararlardan 
Silikal sorumlu tutulamaz. Ürün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü 
kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmelidir. Silikal, ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkına 
sahiptir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları dikkate alınmalıdır. 
Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürün için Silikal ile iletişime geçerek temin 
edebilecekleri Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.


