


Doğal dayanıklılık ve güzelliğin mükemmel uyumu



• Yüzeylerimiz %93 oranında, doğanın 
en sert ve dayanıklı minerallerinden 
birisi olan, kuvarstan oluşur.

• İleri teknolojimizle kuvarsın doğal gücü-
nü polimer ve rengarenk pigmentler ile 
birleştiriyoruz.

Mutfak, banyo ve tüm iç mekanlarınızda  Calisco konforunu yaşayın

Her mekan için
en yüksek kalite

standartları

Sonuç,
performans ve güzelliğin

ideal bileşimi olan çeşitli renk 
ve dokulardaki

Calisco Kuvars Yüzeyler

Tek yapmanız gereken
Calisco ile başta mutfak ve 
banyolarınız olmak üzere 
tüm yaşam alanlarınızda
hayallerinizi gerçeğe

dönüştürmek

Mutfak Tezgahı Banyo Bankosu

Masa ve Ada Uygulamaları Sehpa

Mutfak Duvar Panelleri Duş ve Kabin Duvarları

Resepsiyon Bankosu Laboratuvar Tezgahı

305x152 cm. levha boyutlarında ve 2 cm kalınlıkta sunulmaktadır.
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Lusetia White 5601

Lusida Grey 5702

Lusida Black 5701



CALİSCO ÜSTÜNLÜKLERİ

Doğal güzellik
Calisco doğal kuvarsın renk, 
güzellik ve dayanıklılığını tekno-
lojisiyle bir araya getiriyor.

Kolay Temizlik
Calisco gözeneksiz yapısıyla 
çay, kahve, limon, sirke, meyva 
suları, makyaj malzemesi vb. 
pek çok malzeme lekelerine 
karşı  mükemmel dayanım 
sağlar.

Hijyenik
Üzerinde mikroorganizmaların 
üremesine izin vermeyen göze-
neksiz yapısıyla Calisco yüksek 
hijyen sağlar.

Performans ve zarafet
Calisco başka hiçbir yüzeyin 
sağlayamayacağı ölçüdeki 
performans ve güzelliğin mü-
kemmel uyumunu, başta mutfak 
ve banyolar olmak üzere, tüm 
iç mekanları eşsiz bir ortama 
çevirmek üzere sunuyor. 

Asit ve bazlara
dayanıklıdır
Calisco, mutfak ve banyolarda 
günlük kullanımda yer alan 
malzemelerde bulunan baz ve 
asitlere karşı yüksek dayanım 
gösterir.

Darbelere dayanıklıdır
Eşsiz üretim teknolojisinden ge-
len sertlik ve esnekliği birleştiren 
yapısıyla Calisco’ nun darbe 
dayanımı çok yüksektir.

Çevre dostu teknoloji
Calisco doğal kaynakları çevre 
dostu yüksek teknolojisiyle 
muhteşem bir ürüne dönüştür-
mektedir.

Çizilmeye ve aşınmaya 
karşı dayanıklıdır
Kuvars dünyanın en sert 
minerallerinden biri olduğu için 
Calisco çizilmeye ve aşınmaya 
karşı son derece dayanıklıdır.

Calisco Türk Malıdır.
Calisco, Türkiye’ nin en zengin 
doğal kaynaklarından biri olan 
kuvarsı özel teknolojisiyle Türki-
ye’ de işleyerek yüksek nitelikli 
bir ürüne dönüştürmektedir.



Daisy 4001

Aymina 3001

Chantra 4801



Calisco’ nun gözeneksiz yapısı sayesinde nemli bir bez 
ve sabunla veya yumuşak bir deterjanla yapılacak bir 
temizlik Calisco yüzeyin harika görünmesi için yeterli ola-
caktır. Temizlikten sonra sabunu sıcak suyla durulayın ve 
bir bez veya kağıt havlu ile kurulayın. Bir diğer seçenek 
de temizliği sirke ve su karışımıyla yapıp sonra durula-
maktır. Aşındırıcı etkileri nedeniyle partikül ihtiva eden 
temizlik ürünlerini kullanmayınız. Jel veya sıvı türünde olan 
temizlik malzemelerini tercih ediniz.

Düzenli Temizlik

Nemli bir bez veya kağıt havlu üzerine bir miktar aşın-
dırıcı olmayan ve düşük oranda çamaşır suyu içeren bir 
deterjan dökünüz.  Yüzeyi dairesel hareketlerle silerek 
temizleyiniz ve hemen durulayınız. Metal izi pas gibi 
zorlu lekelerde bu deterjandan az bir miktar bulaşık sün-
gerinin yüzeyine dökünüz, hafifçe ovalayınız ve hemen 
durulayınız. Calisco yüzeyinizi ilk günkü görünümüyle 
muhafaza etmek için düzenli aralıklarla temizlemenizi 
tavsiye ederiz.

İnatçı Gıda Lekeleri

Gıda artığı, sakız vb. kurumuş yapışkan artıkları öncelikle 
plastik veya tahta bir mutfak gereciyle kazıyınız. Sonra 
nemli bir bez ve deterjanla iz kalmayacak şekilde temiz-
leyiniz sonrasında hemen durulayınız. Yüzey parlaklığına 
zarar vermemek için zorlu kirleri temizlemek için aşındırıcı 
bir malzeme kullanmayınız.

Tortular

Calisco kırılma, çatlama, çizilme ve lekelere karşı 
dayanıklıdır. Buna rağmen farklı nesnelerden gelebilecek 
aşırı darbe ve basınçtan zarar görebilir. Her yüzey gibi 
güçlü kimyasallara maruz kaldığında kalıcı olarak hasar 
görebilir. 

Calisco yüzeyleri çizilmeye karşı dayanıklı olsa da 
keskin ve sivri aletlere maruz bırakmayınız. Bir kes-
me tahtasının kullanılması her zaman tavsiye edilir.

Dayanıklılık

Calisco yapısal olarak granit de dahil olmak üzere 
herhangi bir yüzeye kıyasla ısıya karşı daha dayanıklı 
olmakla birlikte her yüzey gibi ani ve hızlı ısıl değişimler-
den zarar görebilir. Bu yüzden her türlü elektrikli ısıtma 
ve pişirme cihaz ve gerecinin altında her zaman 
nihale kullanılması önerilir. Ateşten yeni alınmış ve 
sıcak tencere-tava vb. pişirme gereçlerini doğrudan 
Calisco yüzeyine koymayınız.

Isıl DayanımFırın-ocak temizleyicileri, zemin temizleyicileri, bulaşık 
makinası deterjanı, klozet temizleyicileri, mobilya temizle-
yicileri, lavabo gideri açıcıları, leke çıkarıcılar, pil asidleri 
vb. Bankonuzun bu kimyasal ve temizleyicilere uzun süreli 
temasa maruz kalması yüzeyde kalıcı hasar veya renk 
değişimine neden olabilir. Yüzeyiniz potansiyel olarak 
zarar verici bu vb. bir malzemeye maruz kaldığı zaman 
etkisinden korunmak için hemen suyla durulayınız.

Kullanılmaması Gereken Kimyasal ve Temizleyiciler

Sadece su ve sabunla her zaman ilk günkü gibi

CALİSCO TEZGAH KULLANIM VE BAKIMI



Sardobel 4002

Lusetia Beige 5602

Hare 4003



Calisco Kuvars 
Yüzeyler

Doğal Taş
(Granit) Laminat Akrilik Yüzeyler

15 Yıl Garanti

Bakım Kolaylığı

Çizilme Dayanımı

Eğilme Dayanımı

Isı ve Yanma Dayanımı

Hijyen

Kırılma Kopma Dayanımı

Kimyasal Dayanımı

Leke Dayanımı

Karşılaştırmalı üstünlüklerin keyfini sürün

Calisco, kuvarsın üstün nitelikleri sayesinde, 
diğer yüzey malzemelerine kıyasla, lekelere, 
çizilmeye, kırılmaya, sıcak ve soğuğa karşı 

çok daha dayanıklıdır

Calisco Yüzeyler yüksek
fiziksel ve kimyasal
dayanım özelliklerine 
sahiptir. 



CALİSCO KUVARS YÜZEYLER
15 YILLIK MESKEN GARANTİSİ

Bu garanti iç mekan tezgah-banko vb.lerinin “Calisco Bakım ve 
Kullanım Kılavuzu”nda belirtilen şartlara uygun kullanımı halinde 
geçerlidir.

Tezgah-banko vb. imalatı, taşınması ve montajı esnasındaki işçilik 
hatalarından kaynaklanan sorunlar garanti kapsamına girmez. Do-
ğal taş atölye işçiliği genel kurallarının yanı sıra ürüne özel işleme ve 
montaj kurallarına uyulması gereklidir.

Ürününüzün garanti kapsamına giren bir hatası olduğunu düşün-
düğünüzde Calisco tezgah-banko vb. imalatçı atölyenize başvuru-
nuz. Calisco levha arkası markalama yaparak tüketiciyi korumakta-
dır. Garanti uygulamasından yararlanılabilmesi için montajı yapan 
atölyeden gereken satış ve teslimat belgelerin alınması ve saklanma-
sı gerekmektedir.   

Hatanın  garanti kapsamında incelenebilmesi için Calisco perso-
nelinin veya yetkilendirdiği kişinin montaj yerine gidip, incelemeler 
yapıp, gerekli görürse fotoğraf  çekmesi gerekecektir.

Bu garanti kapsamında ürün tamir edilir veya değiştirilir. Değiştirile-
cek ürün levha olarak karşılanır. Calisco kuvars kompoze taş levha 
üreticisi olduğu için yükümlülüğü levha ile sınırlıdır.

Mesken iç mekanlarında, 
tezgah-banko ve

mobilyalarda kullanılan 
Calisco Kuvars Yüzeyler 
olası üretim hatalarına 

karşılık
15 yıl garantilidir

Garantili konfor ayrıcalığını yaşayın

Garanti koşulları hakkındaki ayrıntılı bilgiye 
www.calisco.com.tr

web adresimizden ulaşabilirsiniz.

15yıl

Garanti






