kurumsal güvencesiyle %100 taşın arkasında
durarak, mutlak müşteri memnuniyeti sağlar.
Levhaların arka yüzlerinde yazılı olan ve/veya
levha kenarlarındaki ürün etiketlerinde yer alan
markası ve diğer tamamlayıcı bilgiler,
ürünün menşeinin ispatı için önem taşıdığı kadar
geriye dönük yapılacak incelemeler için de önemli
bir veri sağlayacağından, kayıtlarınızda izlemenizi
tavsiye ederiz.

Darbe Dayanımı

TS EN 14617-9

1,2 cm kalınlığındaki ürün için min. 2 joule
2 cm kalınlığındaki ürün için min. 3 joule

Eğilme Dayanımı

TS EN 14617-2

40-70 N/mm2

Aşınma Direnci

TS EN 14617-4

Max. 30 mm

Su Emme Deneyi

TS EN 14617-1

Max. % 0,1

Yangına Tepki

TS EN 13501-1

A2 fl,S1

Küçük ürün örnekleri ve görselleri sadece fikir vermek içindir. Örnekler ve
görseller ile taşlar arasında kısmi ton ve doku farklılıkları olabilir. Her üretim
kullanılan kuvarsın yapısal özelliklerini taşır.

TSE
Türk Standartları Enstitüsü’nün ürünlere verdiği Türk
Standartlarına Uygunluk Belgesi’nin simgesi olan
baklava dilimini gördüğünüz ürünleri gönül rahatlığıyla
kullanabilirsiniz. TSE Markası, üzerinde kullanma hakkı
verilen ürünlerin standartların yönlendirdiği şekilde
kontrol süreçlerinden geçirilerek üretildiğini gösterir.

LGA
Avrupa’nın seçkin Ürün Analizi ve Güvenirliği
Merkezi LGA Qualitest GmbH verdiği hijyen
raporuna göre Çimstone’un yüzeyinde bakteri
üremesi gerçekleşmez, yüzey çok kolay temizlenir ve
temizlik sonrası mikrobiyolojik hijyen açısından
tamamen güvenlidir.

NSF
Uluslararası lider sertifikalandırma kuruluşu
National Sanitation Foundation (NSF) International
tarafından belirlenen NSF 51 Yiyecek Hazırlama
Alanları Uygunluk kriterlerini tamamen karşılayan
Çimstone, üzerinde yiyeceklerin hazırlanabileceği
en güvenli yüzey olarak sertifikalandırılmıştır. NSF
51 sertifikası sayesinde Çimstone, ev ve ticari
mutfaklarda güvenle kullanılabilir.

Uygulamasını yaptıracağınız ürünlerinize kullanılması planlanan
Çimstone levhaları işçilik ve uygulama öncesinde, ürünü tedarik
edeceğiniz satıcı firmalarda görmenizi tavsiye ederiz.

Uygulanacak ürünlerin montajı öncesinde malzemeyi tedarik
edeceğiniz satıcı firma ile aranızda mutabık kalınız. Montaj
esnasında, işçilik ve uygulama ile ilgili görsel kontrollerinizi yaparak
ürününüzü teslim alınız.

Çimstone işleme & uygulama, stok & sevkiyat yöntemleri ve ürün
bilgileri “Atölye ve Depo El Kitabı”nda belirtilmiştir.

Atölye ve Depo El Kitabı, Bakım ve Koruma Kılavuzu, Banko ve
Tezgah Bilgi Broşürü, Taş Kataloğu, Zemin ve Cephe Uygulama
Kılavuzları, Banko ve Tezgah Teslimat Formları gibi her türlü bilgi
içeren dökümanları, ürünleri tedarik ettiğiniz satıcı firmalardan temin
ediniz.
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Çimstone markalı levhalarımızın %100
arkasındayız: Çimstone, tecrübesi ve sunduğu

kuvarsın ışıltısı hayatın rengi
Kuvarstan oluşan Çimstone, doğanın armağanı
kuvars mineralini günümüzün en son
teknolojisiyle yeniden şekillendirir, mutfaklara
renk ve ışıltı katar.

asit ve bazlara karşı dirençli
Çimstone, asit ve bazların yıpratıcı etkilerine karşı
yüksek dayanım gösterir. Zeytinyağı, şarap, sirke,
limon, çay, meyva suları ve güçlü baharatlar
sorun olmaktan çıkar.

farklı kullanım alanlarına uygun
Banko, tezgâh, tezgâh üstü duvar/pano
uygulaması, zemin gibi her tür yüzeyde
kullanılabilen Çimstone masa, sehpa gibi
dekoratif tasarımlarda da başarı ile uygulanır.

aşınmaya, çizilmeye dayanıklı
Doğadaki en sert mineral taşlardan biri olan
kuvars, 7 mohs sertlik derecesi sayesinde
Çimstone’a eşsiz sağlamlık ve dayanıklılık
kazandırır. Çimstone, kuvarsın üstünlüklerini
aynen yüzeylere yansıtır.

kolay temizlenir
Çimstone parlaklığını kuvarsın doğal ışıltısından
alır. Kompakt yapısı sayesinde sıvı emmez, leke
tutmaz. Basit bir bakım ve temizlikle ilk günkü
görünümünü korur.

çevreye dost
Doğal kaynakları korumaya odaklı ürün
geliştirme anlayışı, üretiminde kullanılan
yüksek teknoloji ve geri dönüşümden gelen
ürün içeriği ile Çimstone çevre dostudur.

şık ve özgün
Birbirinden güzel renk ve doku seçenekleri ile
Çimstone mutfak ve banyoların modern
çizgisiyle mükemmel uyum sağlar.

hijyenik
Çimstone, üzerinde mikro organizmaların
üremesine izin vermez. Hijyenikliği LGA ve NSF
tarafından onaylanmıştır.

Türk malı
Türkiye’nin en kaliteli ocaklarından elde edilen
kuvarsı Breton teknolojisiyle işleyen Çimstone
Türkiye’de üretilir.

