TÜRKÇE

B

irleşik Akrilik Sanayi, 1985 yılında kurulduğundan bu yana hiç durmadan genişlettiği ürün
yelpazesi ve arttırdığı üretim kapasitesiyle akrilik levha sektöründe Türkiye’nin en büyük
üreticisi haline geldi. BAS
SURFACES, BAS EXTRUDED ve BAS
CAST markalarıyla reklam, pazarlama,
tasarım, inşaat gibi birçok farklı sektörün
ihtiyaçlarına cevap veren Birleşik Akrilik
Sanayi, sadece Türkiye’deki bayi ve
müşterilerinin
değil,
yurtdışındaki
müşterilerinin de akrilik levha alanında
çözüm ortağı konumunda. Otuz yılı aşkın
süredir hiç durmadan ihracatını arttıran
Birleşik Akrilik Sanayi, 2012 senesinde
Düzce’ye taşıdığı üretim tesisiyle gücüne
güç katarak üretim kapasitesi sınırlarını
genişletti. Döküm metoduyla ürettiği BAS
CAST, PMMA akrilik levha, kapasitesini aylık 750 tona çıkaran Birleşik Akrilik Sanayi, ayda yaklaşık
250 tonluk BAS SURFACES, %100 akrilik solid yüzey üretiyor. Levha üretiminde sınır tanımayan
Birleşik Akrilik Sanayi, 2018 yılından itibaren ürettiği BAS EXTRUDED markasıyla çekme levha
sektöründe adını dünyaya duyurmaya devam ediyor.

En çağdaş teknolojilerle donatılmış olan üretim tesisinde Birleşik Akrilik Sanayi müşterileri; kalite,
enerji verimliliği ve fiyat alanlarında bir adım önde. ISO 14001, ISO 9001 ve CE sertifika
standartlarında üretim ve satış yapan Birleşik Akrilik Sanayi; üretim, satış ve satış sonrası
operasyon kalitesini standart haline getirmiştir. Öte yandan BAS SURFACES 100% akrilik solid
yüzey malzemelerinin belirli kartela renklerine, gıda teması uygunluğu alanında dünya çapında
kabul gören ve talep edilen NSF sertifikası verilmiştir.
Aylık olarak:

Ö 250 ton %100 akrilik solid yüzey
Ö 600 ton çekme PMMA ve solid polikarbonat
Ö 750 ton dökme PMMA (pleksi)
Birleşik Akrilik Sanayi’nin Düzce tesislerinde üretilmektedir.
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Birleşik Akrilik Sanayi; BAS SURFACES markasıyla mutfak,
banyo tezgahları ve tüm mimari çalışmalarda çözüm ortağınız.
BAS SURFACES, %100 akrilik solid yüzeyler, mimar ve
tasarımcıların tüm cesur vizyonlarını ortaya çıkarıyor. Sınırsız
renk ve dekoratif desenler sunan BAS SURFACES %100 akrilik
solid yüzeyler, ısıyla şekil verilebilme özelliği sayesinde hayal
gücünüzün sınırlarını genişletiyor. Gözeneksiz mikro yapısı
sayesinde bakteri üremesini engelleyen BAS SURFACES %100
akrilik yüzeyler, uygulandığı çevrede maksimum hijyen sağlıyor. İklim şartları ve darbelere
dayanıklı olan BAS SURFACES %100 akrilik solid
yüzeyleri; kolay bakımı, temizliği ve gerektiğinde
kolayca onarılabilme özelliğiyle sadece
mutfağınızda değil restoranlarda, otellerde,
hastanelerde, laboratuvarlarda ve okullarda
tercih ediliyor.
Birleşik Akrilik Sanayi, ayda 250 ton BAS
SURFACES %100 akrilik solid yüzey levha üretimi
kapasitesiyle piyasada lider Türk markası
konumundadır.
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Sınırsız renk ve dekoratif yüzeyler
Kolayca şekil verilebilme
Bakteri üremesini engelleme
Üst düzey hijyen
20 farklı ebat
6 – 20 mm arası kalınlık
BAS SURFACES,
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ISO 9001:2008
ISO 14001:2015
CE Sertifikası
NSF Sertifikası
Kapsamındadır.
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2018 model yeni çekme
hattında, Birleşik Akrilik Sanayi
birinci sınıf kalitenin öncüsü
sıfatını taşıyor. En yeni nesil
teknolojilerle donatılmış olan
OMIPA çekme hattında üretilen
BAS
EXTRUDED
levhalar,
yüksek verimliliği temsil ediyor.
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Çekme PMMA akrilik levhalar
Solid polikarbonat levhalar
Polistren levhalar
2050 mm’ye kadar genişlik
2 – 20 mm arası kalınlık

BAS EXTRUDED markasıyla Birleşik Akrilik Sanayi 2-24 mm kalınlık aralığında ve 205 cm genişliğe
kadar çekme akrilik PMMA levha, solid polikarbonat levha ve polistren levha piyasalarında ‘kalite
öncüsü’ sıfatını taşıyor. Dünyaca ünlü OMIPA Extrusion Line çekme hattında BAS
EXTRUDED birinci sınıf kalite, yeni nesil teknoloji ve yüksek verimliliği temsil ediyor.
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BAS CAST, PMMA döküm akrilik levhalar, 500’ün üzerinde renk ve 200’den fazla ebatla tüm seri
ve butik işleriniz için çözüm sunar.

Ö

500 renk ve 200 farklı ebat

Ö

Anında teslimat

Ö

Aylık 750 ton üretim

Ö

Yüksek kalite standartları

BAS CAST döküm PMMA levhalar geniş renk ve ebat seçenekleriyle her türlü ihtiyaca anında çözüm
sunar. Birleşik Akrilik Sanayi, yıllık 9000 tonun üzerinde yaptığı döküm PMMA levha üretimiyle
Türkiye’de lider konumdadır.

BAS CAST döküm PMMA levhalar
sekiz farklı sınıfta piyasada yer alıyor:

Ö BAS CAST Transparan
Ö BAS CAST Difüzörlü
Ö BAS CAST Vario
Ö BAS CAST Floresan
Ö BAS CAST Sanitary
Ö BAS CAST Saten
Ö BAS CAST Gece & Gündüz (B&W)
Ö BAS CAST Opak
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