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UNIGEN Yapı Malzemeleri
Derindere Filo Kiralama, İstanbul merkez ofisinde, 
Unigen Yapı tarafından üretimi yapılmakta olan 
ONTO Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri ve ithalatı 
yapılan modulyss® Karo Halı, Decoria Alternatif 
Görünümlü PVC Zemin Kaplamaları, Dickson Örgü 
Vinil tercih edildi.

Projede, ONTO yükseltilmiş döşeme sistemleri 
kullanılarak, kalabalık yerleşim planlarında ihtiyaç 
duyulan esnekliklere çözüm üretildi. Yükseltilmiş 

döşeme sistemleri demonte özelliği ile zeminde 
yürütülen yoğun kablolara erişim sağlayarak, 
zamanla değişen ihtiyaçlara göre yerleşim 
planlarının değiştirilmesini kolaylaştırıyor.

ONTO yükseltilmiş döşeme sistemlerinin 
üzerinde, farklı mekanlarda Decoria ahşap 
görünümlü Loose Lay 5 mm şerit PVC, 
modulyss® Converse 100 karo halıları ve Dickson 
Örgü Vinil uygulandı.

Şeffaflığın ön planda olduğu, enerjik ve dinamik 
ofis ortamında, toplantı ve genel müdür odalarında 
modulyss® Converse 100 serisinin 830-907 ve 
920 renkleri tercih edildi. modulyss® karo halıları, 
zengin desen ve renk çeşitleri ile birbirinden 
özgün tasarımlar sunarken, serilerin öne çıkan 
bir başka özelliği de ipliğinin ve tabanının %100 
geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş olması. 
modulyss® karo halılarının 100 kodlu serilerinde 
(Converse 100, Alternative 100, Eco100C, Pure Air 
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100, Reverse 100, Millennium 100) okyanuslardan 
toplanan balık ağları ile üretilen ECONYL iplik 
kullanılıyor. Healty Seas®(sağlıklı denizler) 
derneğine, üye olan modulyss® çevreci yaklaşımını 
üretimden, tasarıma kadar her alana taşıyor.

Projede, açık ofis alanlarında Decoria ahşap 
görünümlü Loose Lay 5mm şerit PVC kullanıldı. 
Decoria Loose Lay serileri, nano teknolojisine sahip 
hijyenik ve kolay temizlenebilir olma özelliklerinin 

yanı sıra akustik performansı ile kalabalık ofis 
ortamlarında tercih ediliyor.

Unigen Yapı, portföyünde bulunan alternatif zemin 
kaplamaları, kaliteli işçilik ve hizmet yaklaşımı ile 
mimari ofislerin her zaman çözüm ortağı olmayı 
hedefliyor.
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