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UNIGEN Yapı Malzemeleri, yenilikçi ve
müşteri odaklı hizmet anlayışı ile ticari tip
zemin kaplamalarında karo halı, ticari tip
pvc zemin kaplamaları ve yükseltilmiş
döşeme sistemleri konularında yapı
sektöründe faaliyet gösteriyor. İthalatını
yapmakta olduğu ürünlerde ve üretim
yaptığı yükseltilmiş döşeme sistemlerinde
özellikle kaliteli ve çevreye duyarlı ürünler
tercih ediyor. Yükseltilmiş döşeme
sistemlerinde Onto markası ile sunta
özlü ve kalsiyum sülfat özlü panel
üretiminin yanında, ürün gamına yeni
eklemiş oldukları ONTO&Maru %100
geri dönüştürülebilir galvaniz çelik panel
bulunuyor. Özel olarak tasarlanmış
patentli bir ürün olan ONTO&Maru, üç
farklı çelik katmanın robot sistem ile
perçin ve kaynak kullanmadan özel bir
metot ile birleştirilmesinden oluşuyor.
UNIGEN Yapı'nın, modulyss® karo halı
ürün grubunda en yeni serilerden PURE
AIR 100, kullanıldığı ortamın hava
kalitesini artıran özelliği ile karo halı
kullanımına yeni bir soluk getiriyor.
Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturan
modulyss® PURE AIR 100 Avrupa’da
astım hastalarının olduğu mekanlarda
bile tavsiye edilmesi sayesinde GUI
GOLD sertifikasını da almaya hak
kazanmış.modulyss® karo halıların
üretiminde, geri dönüştürülmüş balık
ağları ve pet şişelerden elde edilen
malzemeler kullanıyor, bu sayede karo
halı atıkları enerjiye dönüştürülerek
tasarruf sağlanıyor. modulyss® karo halı
BRE, CRI, LEED, DIBT kurumlarının
kimyasal madde salınımına dair
kriterlerine de uygunluk gösteriyor.
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• Airport Terminal Wroclaw, Wroclaw/
Polonya
• British Airports Glasgow West Pier,
Glaskov/İngiltere
• Brussels Airport Pier A, Zaventem/
Belçika
• Brussels Airport Pier B, Zaventem/
Belçika
• Brussels Airport, Jetairport, Zaventem/
Belçika
• Calcutta Airport, Kalküta/Hindistan
• Capodichino Airport, Napoli/İtalya
• Chicago O’Hare International Airport,
Şikago/ABD
• Geneva International Airport, Cenevre/
İsviçre
• ICF Airports Ofis Alanları, Antalya
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