
Özel Projeler
Diş Klinikleri

Ortodontist Dr. Sybille Strohecker’in kliniği,  
Silikal® Raektif Reçine Esaslı Zemin Kaplama 
Sistemleri ile yeni yüzüne kavuştu.

Yeni Nesil Zeminler



Diş hekimine gittiğinizde, kliniğin de-
korasyonu, korkunuzu mu arttırıyor? 
Ortodontist Dr. Sybille Strohecker’in 
güler yüzlü personeli, nazik elleri ve de-
koratif muayenehanesi diş hekimi kor-
kunuzu yenmenize yardımcı olacak. 
Her bir hastanın özel ilgiyle tedavi edil-
diği klinikte, hastalar kendilerine göste-
rilen ilgiden oldukça memnun. Baştan 
aşağıya yenilenen klinik, yenileme son-
rası gelen hastalardan tam not aldı. 
Kliniğin her bölümünde, güven veren, 
rahatlatıcı ve aynı zamanda dinlendirici 
renkler göze çarpıyor. 

Yeni nesil; derzsiz, monoblok, Silikal 
Reaktif Reçine Esaslı Zemin Kaplama 
Sistemleri çok şey vaat ediyor. Yeşil, sarı 
ve beyaz karma konseptinin kullanıldı-
ğı renkli flake uygulamalı zemin kapla-
ma sistemi, kliniğin havasını değiştirdi.  

Sonu gelmeyen renk seçenekleri ile 
Silikal MMA (metilmetakrilat) esas-
lı Zemin Kaplama Sistemleri, sağlık 
sektörüne bağlı yapı ve konutlarda;  
Muayene odaları ve ameliyathaneler, 
bekleme salonları, merdiven, koridor, 
WC ve lavobalarda, ihtiyaca yönelik, 
hem işlevsel hem de görsel açıdan en 
uygun çözümleri sunar. 

Diş hekimine gittiğinizde, kliniğin dekorasyonu, korkunuzu mu arttırıyor? 
Silikal Reaktif Reçine Esaslı Zemin Kaplama Sistemleri, sağlık sektörünün  ağır çalışma koşullarına uygun; 

sağlam ve dayanıklı, kolay temizlenen, dekoratif çözümler sunar.



Proje Bilgileri

Proje Adresi:
Ortodontist Dr. Sybille Strohecker 
Kaiserstr. 29 
63065 Offenbach, Almanya

Uygulama yapılan bölümler:
Bekleme salonları, muayene odaları, 
koridorlar, hasta kabul birimi, merdi-
venler, WC ve lavoba.  Toplam 150 m2

Kullanılan Malzeme:
Astarlama: Silikal Reaktif Reçine R51
Kaplama: Reçine R61
Uygulama Türü: Renkli Flakes  
(yeşil-sarı-beyaz)
Son Kat: Reçine R 71- pigmentsiz/şeffaf

Yüksek standartlı ve kaliteli hizmet an-
layışını ilke edinen Dr. Strohecker’in , 
“Sıradan zeminlerde sandalyeler bile 
zemine zarar verebiliyor” sözlerini dik-
kate alan Silikal, sunmuş olduğu me-
kanik yük, çizilme ve aşınmalara kar-
şı dayanıklı; ağır, korozif etkileri olan, 
asit, baz, alkali, tuz, yağ, tentür ve daha 
birçok kimyasala karşı dirençli,  zemin 
kaplama çözümleri ile, laboratuarlarda 
meydana gelen kazaların bile zeminde 
herhangi bir hasara yol açmayacağının 
altını çiziyor. 

Sunmuş olduğu derzsiz,  monoblok, ko-
lay temizlenen, hijyenik zemin kapla-
ma sistemleri ile sektördeki rakipleri-
ni geride bırakan Silikal Zemin Kaplama 
Sistemleri, sıvı atık ve nem gibi dış et-
kenlerin, yüzeyin içine işlemesini engel-
ler. Böylece zeminler kolay temizlenir, 
dezenfektan ve temizlik maddeleri gibi 
kimyasallar, yüzeye zarar veremez. 

Diş hekimine gittiğinizde, kliniğin dekorasyonu, korkunuzu mu arttırıyor? 
Silikal Reaktif Reçine Esaslı Zemin Kaplama Sistemleri, sağlık sektörünün  ağır çalışma koşullarına uygun; 

sağlam ve dayanıklı, kolay temizlenen, dekoratif çözümler sunar.



Yeni Nesil Zeminler

Fo
to

ğr
afl

ar
: W

er
ne

r S
ch

æ
fe

r, 
Ko

bl
en

z 
/A

lm
an

ya

#4
15

1/
12

.0
9/

TU
R/

2’

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 nedenler 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.

Türkiye İrtibat Bürosu:

Silikal – Sizin Tercihiniz ! 
Hijyenik ve temiz …

 Monoblok ve derzsiz yüzeyler.
 Asitlere, bazlara, yağlara, tuzlara ve daha 

birçok agresif kimyasala karşı dayanıklı.
 Bakımı ve temizliği kolay.

Güvenli …
 Kayma emniyetlidir. (İsteğe bağlı farklı 

kaymazlık değerleri ouşturulur. (R9-R13)
 Aşınma,  çizilme ve darbe dayanımlıdır.
 Isıya ve Soğuğa dirençlidir.

Hızlı Uygulama, Estetik Görünüm …
 Kısa sürede uygulanır. Çok kısa sürede  

tam dayanımını alır (1-2 saat). 
İşletmenizin faaliyetlerine ara vermenizi 
gerektirmez.

 -25 C’ye varan düşük sıcaklıklarda bile, 
kolayca uygulanır.

 İstenilen renkte; pigmentli, renkli kuvars 
ve dekoratif flakes yüzeyler.

Almanya’nın Frankfurt şehri yakınların-
daki Mainhausen bölgesinde yer alan 
Silikal üretim ve yönetim merkezi

Yeni renk konseptlerimiz 
ile tanıştınız mı?  
Ayrıntılı bilgi için lütfen 
bizimle irtibata geçiniz.

Her türlü zemin şartlarına 
uygun, sağlam ve dayanık-
lı zeminler…
İhtiyacınıza ve beklentilerinize uygun çö-
zümler sunmak, ancak  iyi bir altyapı ve de-
neyimli bir kadro ile mümkündür. 

Sorunuz veya sorununuz mu var? O zaman 
bizimle irtibata geçmelisiniz!  Her bir pro-
jenin gereksinimlerinin farklı olduğunu bi-
liyoruz. Sektörün içinden gelen deneyimli 
personelimiz, uygulama sahalarında birebir 
edindikleri tecrübeleriyle dünyanın dört bir 
yanında görev yapan birer uygulama mü-
hendisidir. Bilgi ve deneyimlerimizden fay-
dalanmak için bizimle irtibata geçmekten 
çekinmeyin.

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası 
Kalite Yönetim Sistemi Sertifkası 

Sertifika-Kayıt –No 73 100 / 104 663

AgBB Kriterleri 
Uygunluk Sertifkası

Silikal GmbH Türkiye İrtibat Bürosu
 Ataevler Mah. Ata Bulvarı Cad. 

 Gizemler 2 Plaza, Kat: 4 , Daire: 16 
 Nilüfer - BURSA

 +90 (0) 224 441 87 00 
 +90 (0) 224 441 87 01 

 http://www.silikalturkiye.com 
 info@silikalturkiye.com

Silikal GmbH

Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri 
Reaktif Reçine ve Polimer Betonları

 
 Ostring 23  

 D-63533 Mainhausen 
 Almanya

 +49 (0) 61 82 / 92 35 -0 
 +49 (0) 61 82 / 92 35 -40

 http://www.silikal.de 
 mail@silikal.de


