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En iyilerle çalışmaktan ödün vermiyoruz. Dünyanın 
en büyük duvardan duvara ve karo halı üreticisi 
Shaw Contract Group, AGK ile Türkiye pazarında
Dünyanın en büyük duvardan duvara ve karo halı üreticisi Shaw Contract Group’ 
un benzersiz modelleri ve farklı formlarda modüler halı kaplamaları en uygun fiyat 
ve teslim koşullarıyla AGK’ da.
AGK Türkiye’de KARO HALI’yı ilk sunan, 30 yıldır en prestijli projelere imza atan 
güvenilir firma.
STOKtan derhal teslim çeşitli model ve renklerde binlerce m2 elinizin altında.

Dünyanın bir çok ülkesinde prestijli projelerde 
kullanılan FlorONE Carpet Tiles Türkiye'de 
AGK’da
Türkiye STOKlarında  zengin model ve renk çeşidi  bulunduran 
AGK Yer Kaplamaları, en kısa zamanda tedarik sağlayabilecek konumdadır.
FlorONE Karo Halı, hemen tüm segmentlerde tercih edilen tasarım (yüzey dokusu) 
ve renk alternatifleri ile farklı beklentileri karşılayacak zengin çeşitliktedir.

Otel halısında dünya liderinden sınırsız
seçenek bir arada AGK’da
Amerika’nın ve dünyanın en büyük halı üreticisi Shaw Contract Group
bünyesindeki Shaw Hospitality’den solution dyed, PA iplik ile cut&loop, high&low 
tarzı otel halılarını projenize özel dokuma imkanı.
AGK Shaw Hospitality Group’un seçkin tasarımlarından oluşan, hayran kalacağınız 
otel halıları ile çözüm ortağınız olmaya devam ediyor.

AGK’dan; karo halı örgü vinyl yer kaplaması ile
daha sıcak zeminler.
Mağazalar, oteller, ofisler, evler için halının sıcaklığını aratmayacak fonksiyonel
bir yer kaplaması; karo örgü vinyl. Serbest döşeme tekniği ile uygulanabilir, 
istendiğinde sökülebilir. Doğal görünümlü, dayanıklı, bakımı kolay bir ürün olan karo 
örgü vinyl yaşanılan mekana konfor ve sıcaklık katar. Su geçirmezlik ve ses emici 
özellikleri yanında farklı yüzey dokusu ile
rafine bir şıklık...

Desen baskılı halıda en doğru tercih AGK.

Dilediğiniz tasarım ve renklerde, dilediğiniz miktarda siparişlerinizi size özel 
üretiyoruz. Yün veya PA (nylon) iplikten mamul, saxsony ve velur yüzey dokulu halı 
üzerine chromajet baskı yapıyoruz. 
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En

Hav Yüksekliği

Toplam Yükseklik

Hav Ağırlığı

Toplam Ağırlık

Dokuma Sıklığı

ÖZELLİKLER

3,66 m

0,8 mm

1,2 mm

1.632 gr/m2

2.788 gr/m2

4.254

Yüksek performanslı halıdır.

Zamanla kolayca deforme olmaz.

Action Back sentetik tabanlıdır. Küf, mantar, koku yapmaz.

Solution Dyed iplik (boyalı olmadığından) güneş ışığı ve 

temizlik kimyasalları ile solmaz.

Çamaşır suyu ile silinebilir.

Anti alerjik, anti bakteriyel, hijyeniktir.


