
kuvars renkleri



yüzeylerde
kuvars ışıltısı...



Büyük Düşünüyoruz
Yüksek teknoloji tabanlı AR-GE’miz tarafından geliştirilen 
trend ürünlerimizle alışkanlıkları ve yaşam tarzını değişti-
riyoruz.

Evrenseliz
Global düşünen yerli bir markayız. Manisa OSB’deki 
40.000 m2’lik fabrikamızda üretim yapıp, Türk ve Dünya 
pazarına sunuyoruz.

Farklıyız
Alışılmışın dışında düşünüyoruz ve yarattığımız farkında-
lıkla yüzey kullanım alışkanlıklarını değiştiriyoruz.

Güveniliriz
Projelerin yürütülmesi için işbirliğine açık olduğumuzu 
gösteriyoruz. Dürüst ve şeffaf olmaya özen gösteriyoruz.

Akılcıyız
Hayalci değil, pragmatik davranıyoruz. Projeleri tasarım, 
uygulama ve yüksek performans ile sonuçlandırıyoruz

Paylaşımcıyız
Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla 
iletişimde katılımcı bir tarz benimsiyoruz.

Hep bir adım ilerideyiz
Yarattığımız değer, global farkındalığımız ve zengin çe-
şitliliğimizden geliyor. Değişen önceliklere hızla, en etkin 
cevabı veriyoruz.

Daha fazlasını istiyoruz
Gerekli riskleri alarak ve doğru bir şekilde yöneterek, ope-
rasyonel hedeflerimize ulaşıyoruz.  

Çevrecilik bilinci ile “yeşiliz”
Hammaddeden üretim binamıza kadar yeşiliz!.. 
Ürünümüze aşkımız, doğaya ve insana olan
sevgimizden ilham alıyor...       
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chakra beige -4458



mocca mousse - 5329

chakra beige - 4458

montana - 7543

juliet white - 5139





Projelerinizin her alanında;
zeminde, duvarda, 
masa, sehpa ve 
bankolarda, güvenle 
uygulayabileceğiniz estetik 
ve sağlam yapısıyla 

Belenco® 
her yerde...
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Belenco Kuvars Yüzeyler, 
gözeneksiz ve 
kompakt yapısı ile 
üzerinde bakteri veya 
mikroorganizma üremesine 
izin vermez. 
Hijyenik yapısı LGA 
tarafından belgelendirilen 
Belenco Kuvars Yüzeyler’in 
üzerinde gönül rahatlığı ile 
yiyeceklerin 
hazırlanabileceği NSF 
tarafından da 
onaylanmıştır.
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Kolay temizlenir, hayata konfor katar.
Olağanüstü derecede sağlam ve dayanıklı doğal kuvars mi-
neralini sanat ve mühendislikle yorumlayarak ileri teknoloji 
ve büyüleyici tasarımlarla üretim yapan Belenco, sahip oldu-
ğu aşınma, çizilme ve kimyasal dayanımıyla sağlam ve este-
tik bir yüzeydir. Kolay temizlenir, kullanım rahatlığı ile hayata 
konfor katar.

Her zaman hijyeniktir.
Sıvı emmeyen, gözeneksiz, kompakt yapısıyla leke tutma-
yan, bünyesinde mikroorganizmaların üremesine izin ver-
meyen Belenco, hijyenik bir yüzeydir. Belenco’nun hijyenik 
yapısı NSF tarafından onaylanarak, üzerinde yiyeceklerin gü-
venle hazırlanabileceği NSF51 sertifikası ile belgelenmiştir. 
Hijyen sağlamak için özel kimyasallar uygulamanıza gerek 
yoktur.

Kalıcı leke tutmaz.
%93 doğal kuvars, %7 bağlayıcı ve inorganik pigment for-
mülü ile dünyadaki en ileri teknoloji kullanılarak üretilen 
Belenco, sıvı emmeyen gözeneksiz yapısı ile kirlenmeye 
karşı dirençli bir yüzeydir. %93’ünü oluşturan kuvars, kimya-
salların yıpratıcı etkilerini sorun olmaktan çıkarır. Çay, kahve, 
şarap, sirke, limon, renkli baharatlar gibi diğer tezgah mal-
zemelerinin kalıcı olarak lekelenmesine ya da yüzeylerinde 
aşınmaya sebep olabilecek maddeler Belenco’ya etki etmez. 
Bu üstünlüğü sayesinde Belenco, yüzey koruyucu uygula-
masına ihtiyaç duymaz. 

Doğal parlaklığını korur.
Parlaklığını içerdiği kuvarsın doğal ışıltısından alan Belen-
co’nun üzerine koruyucu sürmenize, cila ya da yeniden par-
latma yapmanıza gerek yoktur. Belenco basit bir günlük te-
mizlikle uzun yıllar ilk günkü parlaklığını ve doğal canlılığını 
korur.

Basit bir temizlikle ilk günkü gibi ışıldar.
Nemli, pamuklu bir bez ve yumuşak nötr bir sıvı deterjan 
(cam yüzey temizleyicisi veya bulaşık deterjanı) günlük te-
mizlik için yeterlidir. Yüzeye damlayan veya bulaşan artıkları 
kuruyup kalıcı kire dönüşmeden silerseniz, basit bir temiz-
likle yüzeyinizin ilk günkü pırıl pırıl görüntüsünü uzun yıllar 
koruyabilirsiniz. Deterjanla yapacağınız temizlikten sonra 
yüzeyi yeterli miktarda su ile iyice durulamanız gerek sağ-
lığınız, gerekse yüzeyin doğal görünümünün zamanla zarar 
görmemesi için önemlidir. 

Rutin temizlik Pamuklu, nemli bir bez ve ılık su

Nötr günlük temizlik deterjanı (Camsil, Pril)

Marc kireç sökücü, Porçöz, Calcor

Marc pas sökücü, Cilit Bang

Çamaşır suyu katkılı jel deterjanlar
(Domestos Ultra Çamaşır Suyu, Cif Power 
Sprey, Mr. Muscle Sprey, Mr. Proper Aktif Jel, 
Ajax Sık ve Sil)

Hafif lekeler

Ağır, kurumuş lekeler

Kireç Lekeleri

Pas Lekeleri



Zor lekeler
Kurumuş lekeleri çıkarmak güçtür ve daha fazla 
çaba harcamanızı gerektirir. Bu nedenle tezgahı-
nızda meydana gelen kir ve lekeleri kurumadan 
temizleyin. 
Kurumuş yiyecek ve içecek artıkları, saç boyası, oje, 
yapıştırıcı, boya kalıntıları gibi zor kirlerin çıkarılma-
sında plastik bir spatula kullanın. Plastik spatula ile 
önce lekeyi nazikçe kazıyın ve ardından yumuşak 
bir bez ve sıvı deterjan ile yüzeyi temizleyin. Aşın-
dırıcı toz içeren temizleyiciler kullanmamaya özen 
gösterin. Çok zorlu lekelerde deterjanı doğrudan 
sadece lekenin üzerine uygulayın ve temizlik sün-
gerinin sert yüzeyi ile dairesel hareketlerle nazikçe 
ovalayın. Temizlik sonrası yüzeyi yeterli miktarda 
su ile durulayın.

Pas ve yağ lekeleri  
Pas lekeleri ve ağır yağ lekeleri gibi çıkarılması güç 
lekelerin oluşmamasına özen gösterin. Bu tip leke-
lerle karşılaşıldığı durumlarda yağ ve pas sökücü 
ürünlerin kullanılması gerekir ki; bu tür güçlü kim-
yasallar yüzeylere zarar veren maddelerdir. Dolayı-
sı ile kullanımlarında çok dikkatli olun. Yüksek pH 
seviyesine sahip bu ürünler sadece lekenin üzeri-
ne uygulanmalı ve en kısa sürede yeterli miktarda 
su ile durulanmalıdır. Yüzeyde uzun süre kalması 
durumunda veya yeterince iyi durulanmadığı tak-
dirde bu temizlik maddeleri Belenco renklerinde 
solmaya veya yüzeyde bozulmaya neden olabilir. 

Kireç, sabun birikintileri ve su izleri  
Bu tür kir ve izlerin çıkarılmasında ev tipi düşük 
konsantrasyonlu kireç sökücüleri kullanın. Üretici 
firma talimatlarına uyun. Uygulama sonrası yüzeyi 
bol su ile durulayın.



Garanti Kapsamı
Belenco (Peker Yüzey Tasarımları A.Ş.) bu garantiyi ihtiyari ve sınırlı 
olarak sadece aşağıda belirtilen koşul ve durumlarda, evsel me-
kanda kullanılacak mutfak ve banyo tezgahının imal edilmesinde 
kullanılan Belenco plakalar için verir.
•Bu garanti, tezgahın yapıldığı hatalı plakanın tamir edilmesi veya 
değiştirilmesi hususunu kapsar. Belenco, bu iki seçenekten belir-
lediği en iyi çözümü seçer, seçim tamamen Belenco’nun uhde-
sindedir.
•Bu garanti, plakanın “Belenco Atölye İşçilik ve Montaj Kuralları”na 
uygun olarak işlendiği ve evsel mekanlarda tezgah olarak kalıcı 
uygulandığı durumlarda geçerlidir.   Plakanın ilk 
monte edildiği yerden sökülüp bir başka yere nakledilmesi ve 
montajı  bu garantiyi geçersiz hale getirir.
•Bu garanti sadece Belenco tezgahın ilk alıcısına verilmiştir. Devir 
edilemez.
•Bu garanti, tezgahın “Belenco Kullanım ve Bakım” önerilerine uy-
gun olarak kullanıldığı durumlarda geçerlidir. “Belenco Kullanım 
ve Bakım” kılavuzu, www.belenco.com internet sitesinden veya 
satış noktalarından temin edilebilir.
•Plakanın arkasında yazılı bulunan her türlü bilginin korunuyor 
olması şarttır.
•Bu garantinin geçerlilik kazanması için, plakanın montajı esna-
sında “Belenco 15 Yıl Garanti” formu üzerinde belirtilen bilgilerin 
eksiksiz ve doğru olarak atölye tarafından doldurulması ve atöl-
yenin kendisine ait bölüm koparıp montaj tarihini takip eden en 
geç bir ay içinde garanti kayıt formunu Belenco’ya ulaştırması 
gerekir. 
15 yıl garanti belgenizi saklayın.

Kuvarsın güzelliğini 
yıllarca yaşayın!

Belenco’nun aşınmaya, çizilmeye ve kimyasallara dayanıklı yapısı 
15 yıl boyunca garanti altındadır. 
Tezgahınızın ilk günkü gibi ışıltılı ve sağlam kalabilmesi için 
“Belenco Kullanım ve Bakım” önerilerine uyarak, Belenco’nun 
benzersiz güzelliğini yıllarca yaşayın.



•Atölyeniz, 15 yıl garanti belgesi üzerindeki bilgileri eksiksiz olarak 
dolduracak ve “Garanti Kayıt Formu” bölümünü koparıp alacaktır. 
Garantinin geçerlilik kazanması için, montaj tarihini takip eden en 
geç bir ay içinde “Garanti Kayıt Formu”nun atölye tarafından Belen-
co’ya ulaştırılması gerekmektedir. 
•Garantinizin başlatıldığını info@belenco.com adresine e-posta at-
arak teyit edin.
•Garanti Bilgi Formu’nuzu lütfen saklayın.
•Belenco “Kalite-Tasarım-Teknoloji” güvencesinin sembolü olan “Be-
lenco Rozeti”ni hiçbir bedel ödemeden atölynizden talep edin ve 
tezgahınıza yapıştırın.
•Tezgahınızda, imal edildiği plakanın üretiminden kaynaklı herhangi 
bir sorun olması durumunda öncelikle tezgahınızı yaptırdığınız yere 
başvurun.

•15 yıl garantinin geçerlik kazanabilmesi için bu formdaki tüm alan-
ların eksiksiz ve doğru doldurulması ve formun atölye tarafından 
montajdan itibaren 1 ay içinde Belenco’ya iletilmesi gerekmektedir.



Kesme tahtası kullanın.
Belenco içerdiği kuvarsın üstün özelliklerini bün-
yesinde barındırır. Doğadaki en sert mineral taş-
lardan biri olan kuvarsın Belenco’ya kazandırdığı 
en önemli özellik yüksek aşınma ve çizilme daya-
nımıdır. Belenco en yüksek çizilme dayanımına 
sahip tezgah malzemesidir. Ancak yine de sivri ve 
kesici aletleri doğrudan Belenco üzerinde kullan-
mayın. Tezgahınızın ilk günkü güzelliğini koruma-
sı için kesme tahtası kullanmaya özen gösterin.

Nihale kullanın.
Belenco diğer tezgah malzemelerine göre daha 
yüksek ısı direncine sahip olmasına rağmen, yük-
sek sıcaklık değişikliklerinden etkilenebilir. Bu ne-
denle ocaktan veya fırından alınan sıcak kapların 
doğrudan Belenco üzerine konulmaması, nihale 
kullanılması kesinlikle gereklidir. Isı yayan mutfak 
aletlerini (elektrikli kızartma makineleri ve pişiri-
ciler vb.) doğrudan tezgah üzerine yerleştirme-
yin.

Aklınızda olsun!
Belenco tezgahınızı uzun yıllar ilk günkü parlaklı-
ğı ve güzelliği ile kullanabilmek için lütfen aşağı-
daki noktalara dikkat edin:
 •Tezgahınızın üzerinde inatçı kirlerin ku-
rumasına izin vermeyin. Bu tip zor lekeleri bir an 
önce temizlemek daha az kimyasal madde kul-
lanmanızı sağlayacak, temizlik sürelerini azalta-
caktır.
 •Yüksek pH değerine sahip temizlik mad-
delerinin kullanımından mümkün olduğunca ka-
çının. Kullanmak zorunda olduğunuzda sadece 

doğrudan lekenin üzerine uygulayın ve en kısa 
sürede bol su ile durulayın.
 •İçerisinde aşındırıcı tanecikler bulunan 
toz ve krem deterjanları kesinlikle kullanmayın. 
Jel ürünleri tercih edin. Yine aynı şekilde sert te-
mizlik araçları (tel ovucular, aşındırıcı yüzeyi olan 
süngerler vb.) kullanmayın.
 •Tezgahınızın üzerine ağartıcı, boya sö-
kücü, boya ve vernik incelticiler (tiner, trikloretan 
veya metilen klorid gibi kimyasallar) uygulama-
yın. pH derecesi 8,5’un üzerinde olan güçlü baz-
lar ve tuz ruhu gibi pH derecesi çok düşük asitler 
tezgahınızın solmasına ve pürüzsüz yüzeyinin 
bozulmasına sebep olur.
 •Ocak veya fırından aldığınız kaplarınızı 
doğrudan tezgahınızın üzerine koymayın. Mutla-
ka nihale kullanın.
 •Bazı pişirme metotları ısının yansıyarak 
tezgaha ulaşmasına ve yansıdığı yerde birikerek 
yüzeye zarar vermesine neden olur. Her zaman 
tencere ve tavanızı ocağınızın uygun bölümüne, 
ortalanmış olarak yerleştirin.
 •Tezgahınızın üzerinde bıçak gibi kesici 
aletleri doğrudan kullanmayın, kesme tahtası ter-
cih edin.
 •Tezgah üstüne herhangi bir ağır cisim 
düşürülmesinden kaçının. Cisimlerin tezgah yü-
zeyinde veya kenarında hasar yapmasını (çizilme, 
çatlama, parça kopması vb.) önlemek için özen 
gösterin. 
 •Belenco parlaklığını içerdiği kuvarstan 
alır. Bu nedenle Belenco yüzeylere parlaklık verici 
kimyasallar uygulamayın. Belenco yüzeyler ancak 
fabrika şartlarında parlatılabilir. Sonradan yapıla-
cak parlatma ya da cila işlemleri Belenco kuvars 
yüzeyinize tamir edilemeyecek şekilde zarar verir.

Tezgahınızı korumak elinizde! 



•Bu garanti, tezgahın “Belenco Kullanım ve Bakım” kılavu-
zunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynak-
lanan hasarları kapsamaz.
•Renk, ton, doku farklılıklarını, ısıl şokla veya güçlü kimya-
salların yüzeye dökülmesi ile (ağartıcılar, boya sökücüler, 
boya veya vernik incelticiler vb.) oluşan tahribatları, dar-
be sonucu oluşan çatlama ve kırılmaları, kötü kullanım, 
atölyede olmuş hataları ve/veya düzgün yapılmamış iş-
çilikten kaynaklanan sorunları kapsamaz. Isıl şok, tencere, 
tava, fırın tepsisi ve benzeri mutfak kaplarının ateşten in-
dirildikleri ya da fırından çıkarıldıkları sıcaklıkları ile tezgah 
üzerine konulması ile oluşabilir. Yüzeyin sıcakla temas et-
memesi için mutlaka nihale kullanılmalıdır.
•Su tesisatı, elektrik tesisatı, duvar veya yer karosu dahil 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tezgahın onarımı 
ve değişimi esnasında çıkabilecek herhangi bir ilave veya 
destekleyici işçilik, onarım veya modifikasyonu kapsamaz. 
Bu tür işlerin tümü tüketicinin sorumluluğundadır.
•Bedeli tamamen ödenmemiş ürünlere ve hizmetlere uy-
gulanmaz.
•Dış mekan uygulamalarını kapsamaz.
•Dış hava ve iklim şartlarına maruz bırakılmış yüzeyler ile 
anormal kullanımdan veya şartlardan etkilenmiş yüzeyle-
re uygulanmaz. Anormal kullanım veya şartlar, bunlarla sı-
nırlı olmamak üzere, hatalı taşıma, montaj veya hatalı kul-
lanımdan kaynaklanan hasarları, aşırı ısı veya ultraviyole 
ışığa maruz kalma sebebiyle oluşan hasarları, fiziksel veya 
kimyasal etkilere maruz bırakılma veya uygunsuz bakım 
ve koruma durumlarını içerir.
•Kısmen veya tamamen doğal afetten, şantiye ve/veya 
montaj yapılan yerin şartlarından, mimari ve mühendislik 
tasarım, yapısal hareket, kaza ve vandalizm sebebiyle orta-
ya çıkan hasar ve yaralanmalardan kaynaklanan durumları 
kapsamaz.
•Tezgah ek yerlerinin görsel ve işlevsel performansını kap-
samaz.
•Ticari ve kamuya açık mekanlardaki uygulamaları kap-
samaz. Bu tür alanlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, 

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar
dükkanlar, alışveriş merkezleri, bürolar veya ticari faaliyet 
yapılan diğer yerlerdir.
•Kullanıcının beğenisine ve/veya kişisel seçimine dayalı 
(renk, doku, kenar profili, işçilik, uygulamacı vb. konularla 
ilgili) itirazları kapsamaz. 
•Tezgah dışındaki uygulamaları kapsamaz.

Garantiden 
Faydalanmak İçin
•Tezgahın imal edildiği plakanın üretiminden kaynak-
lanan herhangi bir sorun olması durumunda önce-
likle tezgahın satın alındığı yere müracaat edilmelidir.
•Olası bir durumda, bu garantiden yararlanmak için 
Belenco’nun veya onun görevlendireceği kişi veya 
kurumların tezgahı yerinde incelemesine izin veril-
melidir.
•Garantide belirtilen hususlar dışında herhangi bir 
doğrudan, dolaylı veya durumsal hasardan Belen-
co’nun sorumlu olmayacağı bilinmelidir.
•Belenco dışında hiçbir şahıs veya kuruluş Belenco 
adına herhangi bir garanti vermeye yetkili değildir.

Daha fazla ve ayrıntılı bilgi alabilmek için www.belen-
co.com adresini ziyaret edebilir veya info@belenco.
com posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.



Kuvars; doğanın sunduğu en sağlam, en işlevsel, en kıymetli doğal 
taşlardandır. Çok serttir. Yüksek aşınma ve çizilme dayanımına sa-
hiptir. Kimyasalların yıpratıcı etkilerine karşı yüksek direnç gösterir. 
Belenco, içerdiği %93 oranında doğal kuvars minerali ile diğer yü-
zey malzemelerinden çok daha avantajlıdır.   

Belenco’yu seçmek için 
çok neden var...

Avantajlarımız






