


ÖNSÖZ
2016 Yılında yaklaşık 40 yıllık bir tecrübenin eseri olan DECORLAM® markasıyla sektöre yeni bir adım atıyoruz.

1960 yılında başladığımız ticari hayatımıza; 40 yıllık laminat ve compact laminat tecrübemizi yansıttığımız, çok 
yenilikçi, teknolojinin ve insan ergonomisinin gerektirdiği standartlara uyum sağlayan, estetik, rahat, dayanıklı 
ürünlerimizle Decorlam® markasıyla devam ediyoruz.

Bu katalogda göreceğiniz ürünler, son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için, imalatçıların tüm gereksinimlerine 
hitap eden ürünlerimizin sadece bir kısmını kapsamaktadır. Sınırsız renk seçenekleri, 50 den fazla 
yüzey modelleri, 20 ye yakın masa kesitlerinin sadece bir kısmını bulacağınız bu katalog, projelerinizde, 
uygulamalarınızda sizlere nasıl destek olabileceğimizin bir çıkış noktası mahiyetindedir.

Hedefimiz Türkiye ve Komşu ülkelerde, hastaneler, alışveriş merkezleri, tatil köyleri, rezidanslar, havalimanları 
ve bu tarz büyük projelere yönelik ürünlerimizi sunmak ve Decorlam® kalitesine yakışır bir noktaya getirmektir.

Ürün yelpazemiz, renk ve doku seçeneklerimiz için bizlerle irtibata geçmenizi dileriz.

Tüm projelerinizde çözüm ortağı olarak sizlere en iyi şekilde destek olabilmek en önemli görevimizdir.
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LAMİNAT NEDİR?
Laminat kağıt levhalara reçine emdirilmiş bir 
çeşit kaplama cinsidir. Genellikle yonga levhalara 
kaplanarak uygulanır.

HPL (Yüksek basınçlı laminat) en çok rastlanan 
çeşididir. Yüksek basınç ve ısı ile kağıt levhaların 
preslenmesiyle oluşturulur. Bu kağıt levhalar tek 
tek üst üst yerleştirilir. HPL en kaliteli laminat 
üretim şeklidir ve 0.60 ila 1.2mm kalınlığındadır.

Yüksek dayanımlı, hijyenik ve su geçirmez 
olmasından dolayı laminat, birçok kullanım alanına 
sahiptir. Renk ve yüzey seçeneklerinin sınırsız 
olması laminatın kullanım alanını arttırmaktadır.

Laminatın güçlü ve dayanıklı olması malzemenin 
kendisi ve yapıştırma sistemiyle doğru orantılıdır.

Kullanılan reçine, preslerin kalitesi, kullanılan 
kağıt en önemli faktörlerdir. Ayrıca kullanılan 
kağıtların ve tutkalın kalitesi, dekor kağıdı 
olan en üst yüzeydeki kağıdın görüntüsünü de 
etkilemektedir.

Presleme esnasında kullanılan sac levhalar da son 
katman olan dekor kağıdına şekil vermektedir.

Decorlam® sınırsız renk seçeneğine ve 50 den fazla 
yüzey şekline sahiptir.

Decorlam® yüksek üretim kalitesi, rahat şekil 
verilebilmesi ve uzun ömürlü olmasından dolayı 
projelerinizde rahatlıkla güvenebileceğiniz laminat 
markanızdır.

LAMİNATIN BAKIMI NASIL 
YAPILIR?
Laminat normalde bakım gerektirmeyen bir 
kaplama cinsidir. Yumuşak temizlik bezleri, özel 
deterjanlar ya da mikro fiber bezler kullanılabilir.

Daha zor lekeler için yumuşak fırçalar, süngerler 
ve yumuşak jel tarzı temizlik malzemeleri 
kullanılabilir.

Daha sert lekeler içinse ılık su ile sünger ve bir 
miktarda sirke kullanabilirsiniz.

Çelik ya da metal fırçalar, bulaşık teli ya da granül 
içeren deterjanlar ya da toz deterjanlar ve aseton 
kullanmaktan kaçınmalısınız.

HPL NEDİR?
HPL (High Pressure Laminate) Yüksek basınçlı 
laminatın anlamı, kraft kağıtlarının, dekor ve 
overlay kağıtlarının tek tek üst üste konması ve 
bunların da yüksek basınçla sıkıştırılması anlamına 
gelir. En kaliteli üretim şekli budur.

CPL NEDİR? 
CPL (Continuous Pressure Laminate) kraft 
kağıtlarının, dekor kağıdının rulolar halinde 
merdanelere girerek sürekli bir basınç altında 
üretilmesi tekniğidir. Merdanelerin verdiği basınç 
homojen olarak değil de noktasal olarak oluştuğu 
için yüksek bir basınç oluşturulamaz ancak sürekli 
bir üretim sağlandığı için üretim hızı yüksektir.

HPL ve CPL ARASINDAKİ 
FARKLAR NELERDİR?
HPL Yüksek basınç altında tek tek üst üste 
yerleştirildiğinden dolayı son derece kaliteli, ve 
dayanıklı bir üretim sağlar., CPL ise sürekli bir 
üretim olduğu için daha hızlı üretilebilmektedir. 
Decorlam® sadece en kaliteli üretim şekli olan HPL 
ile üretilmektedir.

ÜRETİM EBATLARI
• 1220 x 2440
• 1300 x 3050
• 1400 x 3660

                       Overlay  
DECORLAM®’ın son kat koruyucu yüzeyidir. 

Özel reçineler emdirilerek yapılmış bu son katman 
ekstra yüzey dayanımı sağlamaktadır.

               Dolgu
Fiber kraft kağıtlardan oluşan bu dolgu dünyaca ünlü 

Kapstone® ya da muadili bir dolgu malzemesidir.
Ürünlerimizde ki kaliteyi ve yıllara meydan okuyan 

dayanıklılığı bu dolgu sağlar.

     Dekor Kağıdı  
Teknolojinin sunduğu tüm özellikleri yansıtan 
DECORLAM® dekor kağıdı sınırsız renk 
seçenekleriyle projelerinizin yeni alternatifi olacaktır.

     Bariyer Kağıdı  
Reçinenin; açık renklerde ve açık desenlerde dekor kağıdına 
karışmaması için özel tekniklerle oluşturulmuş bariyer 
kağıdıdır. Decorlam® Laminatın ve Decorlam® Compact 
Laminatın uzun yıllar aynı görüntüde kalmasını sağlayan 
üretim detayı budur.
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2471 X0 3422 S14

3329 S3 39016 3C

3351 S11 8901

3323 S7 3465 S14

3344 S7 966627 S16

3353 S11 8902

3338 S6 3608 V

3350 S10 619102 3C

3354 S10 89037 8



COMPACT LAMİNATLAR
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COMPACT LAMİNAT NEDİR?
Genelde bilinen adı Compact laminat ya da masif 
fenolik kağıt lifi tabanlı katı yüzey malzemesidir. 
Yüzey hissi, akrilik ya da polyester malzemelere göre 
daha sıcaktır.

Decorlam® Compact aslında kalın bir HPL laminat 
gibidir. 2mm den 25mm ye kadar kalınlıklara kadar 
çıkabilir. Reçine emdirilmiş kraft kağıtların yüksek 
basınç altında, ısı ile preslenmesiyle oluşturulur.  
Decorlam®’a rengini ya da desenini veren son yüzey 
kraft kağıtlarla aynı anda preslenmesiyle oluşturulur.  

Decorlam® Compact; kimyasala, dış ortam 
şartlarına, suya karşı ekstra dayanıklı olmasından 
dolayı çok çeşitli ortamlarda kullanılabilen, hem 
dekoratif hem de fonksiyonel bir yapı malzemesidir. 
Bu özelliklerinden dolayı çok uzun zamandır, 
masa yüzeyi, wc kabinleri, pisuar bölücüleri,  ofis 
elemanları, sandalyeler, okul sıraları, kapı yüzeyleri, 
lavabo tezgahları, dış cephe kaplaması, laboratuvar 
tezgahları olarak kullanılmaktadır.

Tüm Decorlam®  Compact ürünleri de opsiyonel olarak 
diğer ürünlerde olduğu gibi parmak izi bırakmaz 
(Anti fingerprint) ve antibakteriyel özelliklerine sahip 
olabilmektedir.

ÜRETİM EBATLARI
• 1220 x 2440
• 1525 x 3660
• 1830 x 3660*
• 4, 6, 8, 10, 12mm

      
*Türkiye stoklarında mevcuttur.

30927

30927

1070
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KAPI PANELLERİ
COMPACT LAMİNAT
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DECORLAM® 5G 
COMPACT LAMİNAT KAPI PANELİ 
Decorlam® 5G Kapı Paneli; Compact Laminat 
ile üretilmiş 3D (üç boyutlu) yüzey şekline sahip 
ilk ve tek compact laminat kapı panelidir. Kapı 
ebatlarında HPL üretim tekniği ile üretilmektedir. 
Kalınlıkları modellerine göre 2mm ile 4mm arasında 
değişmektedir.

Compact Laminatın tüm özelliklerine sahip 
olmakla birlikte istenirse ilave UV dayanımı da 
yapılabilmektedir. Yüzey şekilleri ve dekorları proje 
ve müşteri taleplerine göre değiştirilebilmekte ve 
üretilebilmektedir. Kullanım alanları genellikle üst 
segment olan, A ve A+ müşteri portföyüne uygun çelik 
kapılardır. İç cephe çelik kapılarında uygulanabildiği 
gibi, villa, apartman girişi, özel girişlerde de 
uygulanmaktadır. 

Decorlam 5G Compact 
Laminat Kapı 
panelleri Türkiye’de 
ilk ve tek üründür.

“ “

MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER
Laminat - Compact Laminat Renkleri

Projeler İçin Özel Rekler

ÜRETİM EBATLARI
95 x 215

FIRTINA SERİSİ
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ARAS SERİSİ

MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER
Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Rekler

ÜRETİM EBATLARI
95 x 215

ÇORUH SERİSİ

MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER
Laminat - Compact Laminat Renkleri

Projeler İçin Özel Rekler

ÜRETİM EBATLARI
95 x 215
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KARGI SERİSİ

MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER
Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Rekler

ÜRETİM EBATLARI
95 x 215

SAKARYA SERİSİ

MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER
Laminat - Compact Laminat Renkleri

Projeler İçin Özel Rekler

ÜRETİM EBATLARI
95 x 215
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AKSU SERİSİ

MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER
Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Rekler

ÜRETİM EBATLARI
95 x 215

GÖKSU SERİSİ

MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER
Laminat - Compact Laminat Renkleri

Projeler İçin Özel Rekler

ÜRETİM EBATLARI
95 x 215
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MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER
Laminat - Compact Laminat Renkleri
Projeler İçin Özel Rekler

ÜRETİM EBATLARI
95 x 215

GEDİZ SERİSİ

MODELİN ÜRETİLDİĞİ RENKLER
Laminat - Compact Laminat Renkleri

Projeler İçin Özel Rekler

ÜRETİM EBATLARI
95 x 215

MERCAN SERİSİ
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MASA TABLALARI
COMPACT LAMİNAT

9595-E11

9594-E10

DECORLAM® TT 
COMPACT LAMİNAT MASA TABLALARI
Decorlam® TT Compact Laminat ile üretilmiş hazır masa 
tablalarıdır. Decorlam®’ın tüm özelliklerini koruyan compact 
laminat ürünler, dayanıklı, fabrikasyon üretim olduğu için 
ekonomik, son kullanıcı gereksinimleri de en üst düzeyde 
olduğu için, antibakteriyel ve hijyeniktir. Decorlam® TT masa 
tablaları iki tip üretilmektedir.

1. Compact – Compact: 
Üst yüzey compact laminat ve altta compact laminat 
kayıtlarla dönmesi engellenmiş çeşitli ölçülerdeki 
kullanıma hazır masa tablalarıdır.

2. Compact – Combo Panel – Compact: 
Üst yüzeyi ve alt yüzeyi 2mm compact laminat, iç dolgusu 
25mm combopaneldir. Bu ürün Türkiye’de ilk ve tektir. 
Alt kısmında vidalama, parça laminat vs. görülmediği için 
hijyeniktir ve temizliği çok daha kolaydır.

Decorlam® TT birçok yüzey şekli ve yüzey rengiyle; oteller, 
restoranlar, tatil köyleri, alışveriş merkezleri için eşi bulunmaz 
çözümler sunar. Ahşap yüzey şekilleri son kullanıcıya gerçek 
doğallığı hissettirir.

Decorlam® TT opsiyonel olarak parmak izi bırakmaz (anti 
fingerprint) olarak  da üretilebilir.

ÜRETİM EBATLARI
• 70 x 70
• 80 x 80
• 80 x 120
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3336-S6 3649-S20

3345-S7 3434-S12

6406-HF 9595-E11

3650-S20 9594-E10
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SIRA TABLALARI
COMPACT LAMİNAT
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Decorlam® DT Sıra Tablaları, özel şekilli preslerle, 10 
dan fazla çeşidi ile özel projeler için üretilmektedir. 
Kullanıcı dostu özel kesitleri sayesinde fabrikasyon olarak 
boyutlandırılır, şekillendirilir, istenilen boşluklar (kalem, 
silgi vs) açılır, köşeleri yuvarlatılır ve metal ekipman 
montaj edilecek halde hazır teslim edilir.

Decorlam® DT özel kesitleri sayesinde ergonomik açıdan, 
benzerlerinin çok ötesinde bir rahatlık sağlar.

Tüm Decorlam®  DT ürünleri de opsiyonel olarak diğer 
ürünlerde olduğu gibi parmak izi bırakmaz (anti fingerprint) 
ve antibakteriyel özelliklerine sahip olabilmektedir.

DECORLAM® DT 
COMPACT LAMİNAT SIRA TABLALARI

A - 600 mm x 1200 mm - Texture

C - 590 mm x 1200 mm - Texture

I - 1500 mm x 3050 mm - Texture

F - 480 mm x 600 mm - Texture

L - 605 mm x 1200 mm - Texture

B - 600 mm x 1200 mm - Texture

H - 660 mm x 1200 mm - Texture

E - 70 mm x 3000 mm - Texture

K - 600 mm x 1200 mm - TextureD - 600 mm x 1200 mm - Texture

J - 430 mm x 600 mm - Texture

G - 400 mm x 900 mm - Texture

Z - 600 mm x 3800 mm - Texture

Z2 - 600 mm x 3800 mm - Glossy
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TEZGAHLAR
COMPACT LAMİNAT DECORLAM® CT 

COMPACT LAMİNAT TEZGAHLAR
Decorlam® CT Düz, Bombeli ve Z tezgahlardır. Mutfak gibi kişiye özel mekanlardan, hastane tuvaletlerine, üniversitelerden, 
özel laboratuvarlara her mekanda uygulanabilmektedir. Decorlam® CT özel kimyasal dayanımları sayesinde ve bakteri 
tutmaz yüzeylerinden dolayı güvenle uygulanacak ve kullanılacak üründür. CT proje ölçülerine göre de üretilebilmektedir. 
Tüm Decorlam® CT ürünleri de opsiyonel olarak diğer ürünlerde de olduğu gibi parmak izi bırakmaz (anti fingerprint) ve anti 
bakteriyel  özelliklerine sahip olabilmektedir. 600 x 4200 x 12
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CEPHELER
COMPACT LAMİNAT

DECORLAM® FC 
COMPACT LAMİNAT 
CEPHE KAPLAMALARI
İç ve dış cephelerde; cephe kaplaması olarak kullanılan compact 
laminat ürünüdür. Özel montaj teknikleriyle cepheye mekanik 
olarak monte edilebilen compact laminatlar Decorlam®’ın sınırsız 
renk seçenekleri ile birlikte özel olarak EBC ile UV dayanımı 
arttırılmasıyla dış cephede de rahatlıkla kullanılabilmektedir. 
1830 x 3660 x 4~16 mm ölçülerinde olabildiği gibi, projeleriniz için 
de özel ebatlanabilmektedir.
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DECORLAM® C90 
COMPACT LAMİNAT KÖŞE
Decorlam® C90 hazır köşe elemanıdır. Kolon 
kaplamalarında ya da köşe dönüşlerinde cephe 
kaplamasının tamamlayıcısı olan hazır bitiş compact 
laminat elemanıdır. Standart ölçüleri haricinde de 
projeler için uygun ölçülerde üretilebilir. UV Dayanımı 
da gerekli durumlarda sağlanabilir.

KöŞELER
COMPACT LAMİNAT

1830 x 135 x 135 Boyutlarında
4, 6, 10, 12mm Kalınlıklarında
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Gözübüyük Orman Ürünleri Tic. A.Ş.
Demirhendek Cad. No: 40 Siteler / Ankara / TÜRKİYE
TEL:+90 312 350 98 30 PBX  -  +90 312 353 57 58 PBX

FAX: +90 312 350 98 30
e-posta: bilgi@gozubuyuk.com.tr

web: www.gozubuyuk.com.tr

Decorlam® Bir GÖZÜBÜYÜK A.Ş. Markasıdır
www.decorlam.com.tr


