
1986’dan beri,
doğru yere, doğru ürün,
doğru fiyat...
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AGK Yer Kaplamaları Ltd. 1986 yılında Türkiye'de henüz bilinmeyen KARO HALI (Modular soft 
flooring) ürünlerinin pazarlama ve satışını yapmak üzere kurulmuştur. Ülkemizin kapalı ekonomiden 
çıkmaya yeni başladığı ve iç mimaride yepyeni ürün ve kavramlara açılımın başladığı bu dönem-
de, Türkiye'de "KARO HALI" konseptini ilk defa tanıtarak satış ve pazarlamasında öncü ve 
lider konumunda bir kurum olarak günümüze kadar faaliyetini sürdürmüştür. 
AGK Yer Kaplamaları’nın felsefesi "Doğru yere, doğru ürün, doğru fiyat" olmuştur. Ihale 
şartnamesi oluşturulmasından başlayıp, doğru ihtiyacın belirlenmesi, metrajın hesaplanması, 
lojistik zincirin kurulması, döşenmesi ve sonrasında bakım da dahil olmak üzere, A'dan Z'ye;
7/24 hizmet  veren, mimar ve  tasarım camiasının beklentilerine cevap verebilecek şekilde
organize olmuş, her sınıf ve nev’i yumuşak yer kaplamalarının ithalatı ve uygulamasında uluslar-
arası faaliyet gösteren, kendi konusunda Türkiye'nin öne çıkan firmasıdır.
AGK Yer Kaplamaları, dünyanın tartışmasız en büyük ve en geniş ürün yelpazesine sahip ABD 
orijinli halı üreticisi olan (duvardan duvara, karo halı, parça halı ve diğer yumuşak yer kaplamaları) 
SHAW CONTRACT ve tüm katmanlarını bünyesinde üreten, kendi ürün sınıfında yenilikleri ilk 
defa sunan, en büyük LVT / örgü vinil yer kaplamaları üreticisi Güney Koreli ortağı   ile "stratejik 
ortaklık" prensibi içinde çalışmaktadır.
Tüm iş süreçlerini elektronik ortamda gerçekleştiren AGK; Ankara, İzmir ve Istanbul'da bulunan 
ofislerinden müşterilerine, en yakın, günümüzün gerektirdiği çağdaş iletişim, kurum içi ve dışı 
eğitime sahip, üretken çalışma yöntemlerini kullanan personeli ve yine kendi bünyesinde 
eğitilmiş döşeme ve hizmet ekibi ile gerçek anlamda "kusursuz, eksiksiz mal ve hizmet" 
ulaştıran bir kurumdur. 
Ticari başarılarla dolu geçen 30 yıllık bu süreçte, kendi markalarını da çıkarmış olan AGK Yer 
Kaplamaları; karo halıda FLORONE CARPET TILES, Axminster halıda GLENMORE 
AXMINSTER, el dokuması halıda ise AGK HAND TUFT markaları ile en kaliteli ürünleri Türkiye 
ve dış pazarlarda prestijli projelere sunmaktadır.
Türkiye'de yerleşik yabancı sermayeli şirketlerinin %90'a yakını için çözüm ortağı olan AGK, 
aynı zamanda Amerikan devletine ait farklı illerde bulunan sivil ve askeri yapıların halı kaplaması 
taahhütlerini yüklenmiş ve elan devam etmektedir.
AGK Yer Kaplamaları; "PROJE YÜRÜTME VE YÖNETME" anlayışına uygun ekip çalışmasını 
Türkiye'de ilk defa uygulayarak 30 senedir sürdüregelmiş ve kendi sektörü içinde liderliğini 
kanıtlamış bir kurum olarak "DOĞRU"yu arayan tüm kamu, özel sektör ve yabancı kuruluşların 
tercihi olmaya devam etmektedir. 

doğru .



Karo hali kavramını modüler tanımına taşıyan, yenilikçi formları ve 
tasarımları geliştirip sunan Fletco, üretimin tüm aşamalarını kendi 
bünyesinde gerçekleştiren; lazer kesimli, mikro dokuma ürünleri ilk defa 
sunan Avrupanın ikinci büyük üreticisi. 

Modüler halıda yenilikçi formlar, Avrupanın en kaliteli ürünleri.

Ticari kullanım alanları için yüksek performanslı karo halı tasarlayıp üreten Patcraft;
Güçlü Ar-Ge alt yapısı ile yenilikçiliğe odaklı. Sadece en iyisini üretmeyi hedef almış, 
karo halıda "kalite" ve "performans" deyince akla gelen lider markadır.

Patcraft'ın felsefesi iyi bir yer kaplamasının tasarlanmış bir mekanın ana unsuru olduğu 
anlayışı üzerine kurulmuştur. Yer kaplaması sadece bir yüzeyi örten unsur/malzeme olmak 
dışında, içinde yaşadığımız mekanın zemininde nakış gibi işlenen hayatın kendisidir. 

Yer örtüsü olmanın ötesinde, üzerinde bir hayat yaşanan unsur.



Kısıtlı bütçelere, tasarım ve kaliteden ödün vermeden mükemmel 
seçenekler, zengin çeşit ve formda farklı koleksiyonlar. 

Hepsi stoktan, hemen teslim.

Türkiye’nin en çok satan KARO HALI markası.   

Size özel çözümler!

Tasarımı moda olarak halıya uygulayan marka.



Yaratıcı fikirleri yenilikçi ürünlere dönüştüren global LVT üreticilerinin lider firması 
Güney Kore'li ortağımız ile farklı ve gerçeğe en yakın tasarımları ürün yelpazemize 
ekliyoruz. 

Boyut değişkenliği ve yüzey çizilmelerinde inovatif yenilikler ile benzersiz kalitede 
ürünler sunuyoruz. Serbest döşenebilir, yapıştırmalı veya kilitli seçenekler ile KARO 
veya uzun parke formda farklı ölçülerde projeleriniz için sınırsız seçenek AGK ile 
Türkiye pazarında, serbest döşenebilir ve yapıştırmalı ürünlerden oluşan bir 
koleksiyon ile AGK stoklarından derhal teslim imkanı ile tedarik edilebilir.

LVT ve LVP yer kaplamalarında benzersiz kalite,
Ecotecture özellikli antimikrobiyal yüzey.

LOOM markamız ile 5mm ve 3mm kalınlığında, serbest döşenebilen veyayapıştırmalı 
örgü vinil yer kaplamalarımızı farklı renk ve model seçenekleri ile sunuyoruz. 

LOOM örgü vinil yer kaplamalan 7 katmandan oluşan ve hijyenik 
yüzey kaplaması ile diğerlerinden ayrılıyor. 

Karo 50 x 50 cm 

LOOM ile örgü vinil yer kaplamalarında "FARK" yaratan ürünler. 



Yükseltilmiş döşemede 30 yıllık tecrübe, uluslararası deneyim: AGK.

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ

®

Beton, kalsiyum sülfat, ahşap dolgu panel seçenekleri.

Beton, kalsiyum sülfat, ahşap dolgu ve diğer farklı seçeneklerde
yükseltilmiş döşeme panellerini stoktan derhal veya projenize özel olarak sunuyoruz.
AGK’nın 30 yıllık güvence ve tecrübesi ile birlikte…

Kalsiyum Sülfat

Yonga Levha Dolgu

Beton Dolgu

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ

®



Katlanır, iç-içe geçebilir masa ve sandalyeler.

Easy Masa; otellerin ve kurumların toplantı ve şirket içi eğitim amaçları ve aynı zamanda 
tüm eğitim kuruluşları için sıradışı bir alternatiftir.
Sıklıkla kurulumu ve tekrar sökülüp depolanması gereken dinamik mekanlar için Easy Masa
en ideal çözümdür. Easy masaları pratik bağlantı mekanizmaları sayesinde, farklı kullanım
düzenlemeleri için sabitleyerek birleştirebilir ve size özel çeşitli çalışma ortamlarınızı yaratabilirsiniz.

Hayatı kolaylaştıran ürünler.

4 ayaklı tekerlekli, oturak kısmı kalkabilir, katlanabilir, kaliteli, fonksiyonel ve dayanıklı
hareket mekanizmasına sahip. Mesh (PP hasır) veya Polimer sırt seçenekleri olan sandalyelerin
oturum kısmı özel yoğunlukta iç bükey ergonomik kesimli sünger, üzeri birinci sınıf kumaş kaplı.
Kolçaklı, kolçaksız veya tabletli olabiliyor. Pratik ve estetik.
Siparişe özel rengarenk file ve kumaş seçenekleri ile enerji dolu mekanlar tasarlayabilirsiniz.



OfficeSeat markası ile sizlere kaliteden ödün vermeden bütçenize uygun
ekonomik/ergonomik farklı ürün seçenekleri sunuyoruz.

OfficeSeat AGK nın kendi yarattığı markasıdır.

30 yıllık geçmişinden aldığı güç ve müşterilerimizin güveni ile; görülen ihtiyaç
üzerine projelere toplu satış yapmak ve daha az sayıda ihtiyaçları stokta karşılamak
üzere ofis koltuklarında 4 ana ürün grubu ile 12 farklı seçeneği en iyi fiyatlarla sunuyoruz.
 

Oturun ve farkı hissedin...

S I T  A N D  F E E L





YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ

®

SQR2 markamız ile üstün kaliteli geçmeli sistem, 
serbest döşenebilir veya yapıştırmalı, çevre dostu 
LVT ürünlerimizi geniş renk ve doku seçenekleri 
ile sunuyoruz.



Unutulmuş mekanlar mazinin ve bugünün hikayesini anlatır.
Yıpranmış zeminler, çatlamış boyalar, dökülen tuğla duvarlar.
Zamanın unsurları düşey düzlemler halinde açığa çıkar, tabaka tabaka.
Güzelliği beklenmedik bir yerde bulun.
 

dar ve geniş plank halı

Tasarım ilhamın açığa çıkışıdır.


