
Seramikte
yenilik
budur!
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Kalebodur, uzmanlığı ve kalitesi ile yaşam alanlarına yeni bir anlam 

katıyor. Kale SlipFree teknolojisi ile seramiklere kaymazlık özelliği 

eklerken, pürüzsüz ve yumuşak yüzey sunuyoruz.

Eski tip antislip karolara göre daha geniş ürün yelpazesi oluşturan 

Kale SlipFree teknolojisi, kaymazlığı ayarlanabilen yüzey ve renk 

seçeneği sunuyor. Uygulandığı seramiğin doğal dokusunu 

değiştirmeden yıllar boyu yüksek performans gösteriyor.

Kaymazlığın hayati önem taşıdığı mekanlarda güvenli zeminler 

oluşturan teknoloji; konutlar, mutfaklar, banyolar, teraslar, balkonlar,

havuz kenarları, oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri, restoranlar 

metrolar, okullar ve  iş merkezleri için ideal bir tercih oluyor.



Kale | SlipFree Antislip
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Neden 
SlipFree
Teknolojisi?

Yıllara meydan okuyan
yüzey performansı

Kolay temizleme

Leke Tutmaz

R9 – R13 arasındaki
ayarlanabilir kaymazlık değerleri

Konfor sunan yumuşak ve
pürüzsüz yüzey

Her yerde güvenli
zeminler
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Klasik antislip karolara göre 
daha fazla seçenek sunan 
Kale SlipFree teknolojisi 
birçok farklı seramik 
koleksiyonuna antislip 
özelliği ekler.

Yüksek performansıyla su ile 
temasın yoğun olduğu 
alanlarda  bile rengini ve 
etkisini uzun yıllar boyunca 
kaybetmeden kullanılır.

Sunduğu ayrıcalıklarla 
kullanıcı dostudur, ev tipi 
temizlik malzemeleri ile 
kolayca temizlenir.

R9 – R13 arasındaki 
kaymazlık değerleri, 
uygulama alanına ve 
amacına göre istenildiği gibi 
ayarlanabilir.

Tercih edildiği bütün 
yüzeylerde pürüzsüz 
görünüm sağlar, seramiğin 
doğal dokusunu asla 
değiştirmez.

Güvenli zeminler için
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Kale SlipFree teknolojisi, insan sağlığı 
ve güvenliği için kayma riski taşıyan 
her mekanda kullanılabilir.

Evler, banyolar, mutfaklar, teraslar, 
balkonlar, iş yerlerinde kaymazlığın 
önemli olduğu mekanlarda siz ve 
sevdikleriniz için güvenli ve rahat 
kullanımlı zeminler oluşturur.  
Çocuklarımızın koşturduğu okul 
koridorları ve bahçelerde yüksek 
güvenlik sağlar.

Farklı antislip seramik 
koleksiyonlarıyla mimariye yepyeni 
bakış açısı sunan teknolojiyi, merdiven 
basamakları, metrolar, alışveriş 
merkezleri, restoranlar, havuz 
kenarları, fabrika sahaları ve otel 
lobileri gibi yaya trafiğinin yoğun 
olduğu her alanda güvenle tercih 
edebilirsiniz.
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Geniş
kullanım 
alanları
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Alışılagelmiş antislip karolardaki sert yüzey ve 
pürüzlü yüzey görünümü Kale SlipFree teknolojisi 
ile artık eskide kalıyor!

Klasik antislip karolara göre daha kolay 
temizleme imkanı sunarken, dayanıklılığıyla 
yıllarca güvenle kullanılıyor.
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Yapılarda kullanılan yer karoları mekanların ihtiyaçlarına 
göre belirlenir. Kaymazlık gerektiren yerlerde; R ile ifade 
edilen kaymazlık değeri, R9 ile R13 arasında zeminin 
kullanım amacına uygun olarak seçilir.

Ayarlanabilir
kaymazlık
değeri

Kuru Kaymazlık Değerleri
(DIN 51130)

R9:
Giriş alanları
Banyolar
Mutfaklar
Eczaneler
Bankalar
Okullar
Oteller

R10:
Depo alanları

R11:
Lokantalar
Yemekhaneler

R13:
İtfaiye binaları
Araç parkları
Endüstriyel mutfaklar

R12:
Hayvancılık tesisleri
Deri tekstil fabrikaları
Yağ üretim sahaları

Her açıdan mat
yüzey görünümü

SlipFree Uygulanmamış Yüzey

SlipFree Uygulanmış Yüzey
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Uygulama sayesinde mikro düzeyde oluşan pürüzler, yüzeye 
antislip özelliği kazandırmaktadır.

Yüzeydeki bu mikro pürüzlülük düşük seviyede hissedilebilir 
olduğundan dolayı, çok daha konforlu bir kullanım imkanı sunar.

Dijital
uygulama
sonrası
yüzey mikro
topoğrafyası

Uygulanmamış yüzeyin yakın görüntüsü Uygulanmış yüzeyin yakın görüntüsü
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