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ÜRÜN KATALOĞU

ÇELİK KALIP YAĞI
Hakkımızda
2019 yılında Ankara’da faal yete başlayan f rmamız,
Kalıp Yağı, Kalıp Ayırıcı Yağlar ve Paspayı Türler başta
olmak üzere nşaat ve yapı malzemeler sektöründe
tecrübel çalışanları, en başta kalıp ayırıcı yağlar olmak
üzere gen ş ürün satışı ve sevk yatı olmak üzere yurt ç
ve yurt dışında bulunan f rmalarla da şb rl ğ yapıp
h zmet vermekted r. Hedef m z kal te ve tedar k
konusunda en y olab lmekt r. Ş rket olarak hedef m z
Türk ye’de üret len yapı malzemeler n yurt dışı
pazarlarda da tanıtmakla beraber aynı zamanda da
satışını sağlamaktır.
F rma olarak ş ortaklarına daha güven l r ve daha
ver ml kal tel ürünler sunab lmek ç n devamlı olarak
araştırma ve gel şt rme sürec çer s nde olmayı
f rmamız olarak prens p ed nd k.

F rma olarak gen ş ve kapsamlı ürün çeş tler le başta
Ankara bölgedek kalıp yağları ve nşaat malzemeler
satış eks kl ğ n g dermey hedeflemekle b rl kte, nşaat
sektörüne de anında yapılan tesl matlarla sektöre vme
kazandırmıştır. Yapı ve nşaat malzemeler konusunda
gen ş ürün yelpazes oluşturmamız sebeb yle
müşter ler m z n talepler ne kes nt s z, kal tel süratle
h zmet ver p müşter ler m z n f rmamıza güven
duymasını sağlamaktayız ve bu güven sürekl hale
get rmey hedeflemektey z.
F rmamız konumunu korumak ç n programlı ve lkel
çalışmalarıyla, kend n sürekl yen leyerek ve hedefler n
üst sev yede tutarak sektörünün l der ve terc h ed len
b r marka konumuna gelmeye devam etmekted r.

Kal te Pol t kamız

Kal te esasını temel alarak, takım ruhu çer s nde b rl kte
çalıştığımız f rmaların hedefler ne ulaşmasını
sağlamak.
Geçm şte yaptığımız faal yetler m z n değerlend rme
sürec le baştan başa gözden geç r lerek, performansı-

mızı en y sev yeye get recek tutumlarımızın bel rlenmes n yapmak.
Devamlı eğ t m n ve çalışanların sektörel fuarda,
sem nerde, konferans ve toplantılara katılımının
desteklenmes n sağlamak.

Kalıp Ayırıcı Yağ, tehl kel olmayan ham maddelerden formüle ed lm ş düşük v skoz tel b r beton kalıp ayırıcıdır. Bu ürün, kalıbın
kalıptan veya formdan "k myasal olarak" salınmasına yardımcı olmak ç n özel olarak tasarlanmış b leşenler çerd ğ nden
k myasal b r kalıp ayırıcı madde olarak sınıflandırılır. Ayırıcı maddeler m neral bazlıdır. Su ve ayrıca solvent çermez.

Yüksek kal tel h zmet ve ürünler n mümkün olduğunca
en düşük düzeyde mal yetlerle sunulmasını sağlamaktır.

Tamamen prote n kalıplarına dayanan emüls yonlar, plast k, ç mento ve çel ğe dayanan ürünler n malatında kullanımı ç n
oldukça faydalıdır. Her alanda, ürünler kolayca çıkarmak ç n ç yüzey yağlamak ç n b r kalıp gerekl d r. Beton yüzeylerde de
kullanılab l r. Kalıp ayırma yağ sürtünmey azaltmaya ve y çözülme sağlamaya yardımcı olan özel olarak formüle ed ld ğ nden
dolayı nşaat ve malat sanay nde öneml b r rol oynamaktadır. Ürünler n yüzey ne de lekes z taze b r görünüm kazandırır. Çok
düşük sıcaklıkta kullanılması çok terc h ed l r.

PLYWOOD KALIP YAĞI
Plywood Kalıp Yağı her türlü betonarme kalıpta kalıp olarak kullanılan ahşapların betondan ayrılmasını kolaylaştırır. Kalıpların
kolay ve hızlı sökülerek sağlar.

Plywood Kalıp Yağı Avantajları
1. Kalıp kolay ve hızlı sökülür.
2. Uygulaması çok bas t ve kolaydır.
3. Kalıp kolay tem zlen r.
4. Madd olarak tasarruf sağlar.
5. Düzgün ve pürüzsüz b r beton yüzey tem n eder.
6. Kullanıldığı kalıbın ver ml l k ve ömrünü artırır.

AMBALAJ

AET Grup İnşaat Yapı Malzemeler , kal te yönet m
s stem n Dünya standartlarının gerekler n yer ne
get recek şek lde sürekl olarak gel şt rmes sağlamak.
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L tre B don
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L tre Var l

1000 L tre 1BC

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

PASPAYI ELEMANLARI

Perde Paspayı Elemanları

Mandal T p Döşeme
Paspayı Elemanları

T e-Rod Borusu

Fore Kazık Paspayı Elmanları

Norm T p Döşeme Paspayı
Elemanları

Boşluksuz Prof l T p Döşeme
Paspayı Elemanları

Eld ven

Yelek

Der /Süet Ayakkabı

Maske

Gözlük

Emn yet Kemer

Emn yet Alan Perdes

Ç zme

Yağmurluk

Bulaşık Eld ven

Montlar

Baret

Döşeme Perde Paspayı Elemanları

Çember T p Paspayı Elemanları

Boşluklu Prof l T p Döşeme
Paspayı Elemanları

Hun Başlık Saplama

Güvenl k Tapası

Kulaksız Pah Prof l

Paralel T p Paspayı Elemanları

Kare T p Montaj Elemanı

Kulaklı Pah Prof l

T e-Rod Koruyucu Kon k

U T p Montaj Elemanı

Plywood Montaj Prof l

Roket T p Paspayı Elemanı

Karo Montaj Elemanı

T Prof l

Beton Paspayı

Beton Panel

Fuga Çatıları

HIRDAVAT GRUBU

HIRDAVAT GRUBU

Kesme Taşı

Taşlama Taşı

Çanak Fırça

Bağ Tel

Çv

Beton Ç v s

Elektrot

Kaynak Maskes

Kaynak Penses

Ç roz

Topuklu Man vela

Sökü Man velası

TTR Kablo

Grup F ş

Erkek F ş

Ç roz Sıkma Mak nası

Oto Fırçası

Çalı Fırçası

D ş Grup

Tekl D ş

Fırça Sapı

El Arabası

İlaçlama Pompası

ŞANTİYE GRUBU

EL ALETLERİ

Keser

Çek ç

Kazma

Yatak

Yastık

Nevres m

Kürek

Şer t Metre

Balyoz

Battan ye

Ranza

Soyunma Dolabı

Cırcır Kolu

Anahtar Takımları

Pense - Kerpeten

Tornav da

Sıva Malası

Çel k Mala

YAPI KİMYASALLARI

MAKİNA GRUBU

Kaynak Mak nası

Taşlama

Matkap

Epoks

S l kon

Pol üretan Köpük

Kırıcı - Del c

Karıştırıcı

Da re Testere

Kalek m Tam r Harcı

Epoks Tabancası

S l kon Mak nes

Dekupaj Testere

Dem r Kesme-Bükme Mak nası

Ş şe Kr ko

Plywood

Osb

Membran

Manyet k Matkap Uçları

Punchlar

Matkap Uçları

