
doğru yere
doğru ürün
doğru fiyat



AGK 
yer
kaplamaları

AGK Yer Kaplamaları'nın felsefesi kurulduğu günden 
bugüne “Doğru yere, doğru ürün, doğru fiyat” olmuştur. 
AGK, 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 
dünyasının beklentilerine cevap verebilecek şekilde 
organize olmuş, her sınıf ve cins yumuşak ve esnek yer 
kaplamalarının ithalatı ve uygulamasında uluslararası 
faaliyet gösteren, sektöründe Türkiye’nin öne çıkan 
firmasıdır.

AGK Yer Kaplamaları; "PROJE YÜRÜTME VE YÖNETME" 
anlayışına uygun ekip çalışmasını Türkiye'de ilk defa 
uygulayarak 30 yılı aşkın süredir kendi sektörü içinde
liderliğini kanıtlamış bir kurum olarak "DOĞRU"yu arayan 
tüm kamu, özel sektör ve yabancı kuruluşların tercihi 
olmaya devam etmektedir. 



 

yumuşak
yer
kaplamaları

Uygulama Videosu

www.shawcontract.com

AGK Yer Kaplamaları, Dünya'nın en 
büyük ve en geniş ürün yelpazesine 
sahip ABD orijinli halı üreticisi Shaw 
Contract'in stratejik partneri konumun-
da olup Türkiye ve Türki Cumhuriyetler 
tek yetkili distribütörüdür. Shaw 
Contract'in vizyonu ile duvardan 
duvara, karo halı, parça halı ve diğer 
yumuşak yer kaplamalarını eşsiz 
tasarımlarının yanı sıra sürdürülebilirlik, 
performans ve üstün nitelik unsurları ile 
birleştirerek sunmaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=AuWLnWEssvI
https://www.shawcontract.com/en-us


yumuşak
yer
kaplamaları

Uygulama Videosu

www.floronecarpettiles.com             

AGK Yer Kaplamaları, 1986 yılında 
Türkiye’de karo halıyı ilk defa 
piyasaya tanıtmış ve tasarım 
dünyası ile tanıştırmıştır. 
Türkiye'nin en çok tercih edilen karo halı 
markalarından biri olan FlorONE 
Carpet Tiles, bir çok ülkede, 
prestijli projelerde uygulanmıştır 
ve dağıtımı AGK Yer Kaplamaları 
tarafından yapılmaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=pSYhX3DKo0I
http://www.floronecarpettiles.com/


www.sqrvinyltiles.com

esnek
yer
kaplamaları

Uygulama Videosu

AGK Yer Kaplamaları, vinil yer 
kaplamalarının yaratıcısı ve 
inovasyonları ile sektörünün öncüsü 
Güney Kore'li iş ortağı ile çalışmakta  

 ve SQR2 markası ile ürünlerini 
sunmaktadır. LVT/LVP (lüks vinil 
karolar/lüks vinil planklar), yeni nesil 
esnek ve dayanıklı, ticari sınıf yer 
kaplamalarıdır. LVT'ler aşınmaz, 
çizilmez, suya dayanıklı, alev almaz, ses

 emici, anti-bakteriyel ve anti-alerjik 
özellikleri ile günümüzde hemen her 
projede kısmi veya projenin tamamını 
kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. 

https://www.youtube.com/watch?v=qXxKJ8HHWoc
http://sqrvinyltiles.com/


ENTER 
THE 
ALCHEMIST

www.shawhospitality.com

yumuşak
yer
kaplamaları

Ağırlama sektörü için yapılan tasarımlar 
mekanın kimliği ve atmosferi arasında 
mükemmel dengeyi kurarken hem 
ağırlayanın hem de ağırlananın 
ihtiyaçlarını karşılamalıdır. AGK, Shaw 
Hospitality ürünleri ile yer kaplamalarını 
misafir deneyiminin bir parçası yaparak 
bu deneyimi hatırlamaya değer kılacak 
sınırsız desen ve dokuda, her bütçeye 
uygun ürünler sunmaktadır. 

https://www.shawcontract.com/en-us/sectors/hospitality


arche

modest

sense

stella

cute

cozy

loyal

nucleus

ofis
mobilyaları
ergonomik ve
ekonomik
çözümler

AGK, 30 yıllık geçmişinden aldığı güç

markası altında kaliteden ödün 
vermeden, istenilen bütçeye uygun, 
ekonomik/ergonomik çalışma 
koltuklarını, Fold-N-Nest markası 
altında ise katlanabilir, istiflenebilir, çok 
amaçlı masa ve sandalye seçeneklerini 
beğenilerinize sunmaktadır.

markaları ile ticari alanlar ve ofis içi 
mimarisinde daha kapsayıcı olmayı 
hedeflemektedir. Modern çalışma 
ortamlarına enerji katan, ekip ruhunu 
canlandıran ve hareket serbestliğini 
arttıran çözümlerle her bütçeye 
uygun, ister proje bazında ister 
stoktan hemen teslim seçenekleri ile 
tüm kurum ve kuruluşların tercihi 
olmaya devam etmektedir.

http://www.officeseat.co/


 
 

 

 www.vegayukseltilmisdoseme.com

yükseltilmiş
döşeme

Uygulama Videosu

AGK Yer Kaplamaları, yükseltilmiş 
döşeme sistemlerinde 30 yılı aşkın bilgi 
birikimi ve saha tecrübesine sahiptir. 
AGK, Dünya'nın en büyük ve en nitelikli 
yonga levha dolgulu panel üreticisi 
İngiliz Kingspan'in Türkiye tek yetkili 
distribütörüdür. AGK aynı zamanda 
kendi markası VEGA Yükseltilmiş 
Döşeme sistemleri ile yonga levha, 
hafif beton ve kalsiyum sülfat dolgulu 
panelleri sunarak tüm sektörlerin 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Paneller, 
çelik enkapsüle, alüminyum enkapsüle, 
üst yüzeyi PVC-HPL-Seramik kaplı da 
dahil olmak üzere geniş bir yelpazede 
sunulmaktadır.  

https://www.youtube.com/watch?v=4vdBSzU_Ruk&feature=youtu.be
http://vegayukseltilmisdoseme.com/


pvc
duvar ve
tavan
panelleri

Vidalayarak
Uygulama Videosu

Yapıştırarak
Uygulama Videosu

AGK Yer Kaplamaları, iç ve dış cephe duvar 
kaplamaları ile tavan kaplamaları
sunmaktadır. İç mekanlar için Kerradeco 
duvar kaplama panelleri, estetiğin 
güvenilirliği karşıladığı modern ve 
olağanüstü dayanıklı malzemelerdir. 
Önceden var olan duvar kaplamalarının 
kullanımından kaynaklanan faydaları korur, 
ancak kusurlarını ortadan kaldırır. Geniş renk 
yelpazesi ve farklı doku seçenekleri ile ıslak 
alanlar da dahil olmak üzere her türlü iç 
mekan için güzel ve uzun ömürlü çözümler 
tasarlamayı mümkün kılar.  Kurulumu 
kolaydır, su geçirmez, darbeye ve çatlamaya
karşı dayanıklıdır, anti-bakteriyeldir, gıda ile  
temasa uygundur, %100 geri dönüşümlüdür,  
kolayca temizlenebilir ve 10 yıl garantilidir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X2ybLtpQCxY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dqPiCttGGi8&feature=youtu.be
http://www.agk.com.tr/urun-gruplarimiz/duvar-kaplama


süpürgelikler
 

Koleksiyonumuzu incelemek ve daha 
detaylı bilgi almak için www.agk.com.tr

 

adresimizi ziyaret edebilirsiniz. 

AGK Yer Kaplamaları, Vox süpürge-
likleri ile hem duvar hem de yer 
kaplamaları bitişlerinde tamamlayıcı 
olmayı hedeflemekte, günümüz 
trendleri ile paralel tasarımlar sunarak 
farkını gözler önüne sermektedir. 
Suya, darbeye ve çizilmeye dayanıklı, 
geri dönüşümlü ve hem uygulaması 
hem de bakımı kolay süpürgelikleri 12 
farklı renk seçeneği ile sunmaktadır.

http://www.agk.com.tr/
http://www.agk.com.tr/urun-gruplarimiz/supurgelikler
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