Hakkımızda

Elif Mermer Granit ; Mutfak , Banyo , Granit , Mermer ve Çimstone 1999 yılında faaliyetlerine
başlamış olup günümüzde de ELİF MERHER GRANİT kalite ve güvencesiyle , faaliyetlerini
sürdürmeye devam etmektedir.

Mermer, Granit ve Çimstone ürünlerinde uzman olan Firmamız 1999 yılında Yavuz Kılıç Bey
tarafından kurulmuştur. Geçen 12 küsür yılda birikimlerimiz ve tecrübelerimiz ile müşteri
isteklerine maksimumda cevap vermeyi ilke edinen firmamız başladığı her projeyi ilk günkü
heyecan ve başarıyla tamamlamıştır..
YAVUZ KILIÇ
GSM 0533 511 00 69

Evlerinizin veya işyerlerinizin her türlü Granit, Mermer ,Çimstone ihtiyacı için web
sitemizden Bize e-mail yolu ile ya da telefon ile ulaşmanız yeterli olacaktır.Ücretsiz Keşif
Ve Yılların Verdiği Tecrübemizden Ücretsiz Faydalana Bilirsiniz Size Bir telefon kadar
uzagız.
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Çimstone,
kuvars esasli polyester reçine baglayicili bir tür kompoze tastir. Çimstone'un %92-95'ini
dogadaki en sert mineral taslardan biri olan Kuvars olusturur. Hemen hemen hiçbir asitten ve
bazdan etkilenmeyen, alev almayan, 7 Mohs sertlik derecesi ile yüksek çizilme ve asinma
dayanimi gösteren Kuvars'in sahip oldugu tüm üstünlükleri kullandigi teknoloji sayesinde aynen
yüzeylere tasiyan Çimstone, banko, tezgah,zemin, cephe gibi her tür yüzey için mükemmel bir
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malzemedir.Çimstone, asinma dayanimi yüksek, leke tutmayan, hijyenik ve sinirsiz renk
alternatifli özel bir yüzey kaplama malzemesidir.Granit , yerkürenin milyonlarca yıl süren jeolojik
oluşum dönemlerinde kuars , feldispat ve mika gibi çeşitli minerallerin birleşmesiyle
oluşmuşdoğal yapı malzemesidir.Granit Değişik minereallerin kompizisyonunun meydana
getirdiği doku yapısı ve zengin renk skalasının oluşturduğu estetik görünümü , sağlamlığı ,
granitin tarih boyunca aranılan en sert yapı malzemesi olmasına neden olmuştur. Eski Çağlarda
üretimi ve işlenmesi çok zor şartlarda gerçekleştirilen granit , günümüzde gelişmiş metodlarla
üretilmekte ve yüksek teknoloji ile işlenerek yapı seltörünün dış cephe kaplamasından zemin
döşemelerine merdivenlerden mutfak ve banyo tezgahına kadar gereksinimlerini karşılamak
tadır.Granit ,modern mimaride yapıları dışetkenlerden koruması ; ve yapı iç iklimi muhafaza
etmesi , periyodik bakımlara ihtiyaç göstermemesi ve yıllarca ilk günkü görüntüsünü sürdürme
özellikleriyle yapı malzemeleri arasında prestij simgesi olmaktadır...
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