
BELLO DEKOR 
Tasarımlar cam ile hayat buluyor… 



HAKKIMIZDA 

2000 yılında seramik, cam, çimento, demir-çelik, enerji gibi 
birbirinden farklı sektörlerin yoğun olarak talep e ği 
makine ve malzemeler konusunda hizmet vermeye başlayan 
firmamız (ABS Makina Teknoloji San. Ve Dış. Tic. Ltd. Ş .), 
2009 yılından ren  Bello  Dekor  markası  ile de siz 
müşterilerimize dekora  lamine cam, duvar kaplaması, cam 
kapı vb. ürünlerle mimari projelerinize de destek ve hizmet 
vermeye

 
devam

 
etmektedir. 

 

 



MİSYONUMUZ 

•  Müşterilerimize daima en iyi kalite ürünleri ve servis hizmetini 
sunmak.  

 

•  En iyi kaliteyi; hızlı, sorunsuz ve sürdürülebilir bir şekilde 
vermeyi hedef edinmiş bulunmaktayız.  

 

• Bu amaç doğrultusunda, müşterilerimizin memnuniyet ve 
güvenlerini daima ön planda tutarak kaynaklarımızı en verimli 
şekilde kullanmak. 



VİZYONUMUZ 

• Yenilikçi ,aklın ve bilimin ışığında kaliteli  işler üreten bir marka 
olmak. 

 

• Son yıllarda kazandığımız büyüme ivmesini düşürmeden 
devam ettirmek. 

 

• Sektörde birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımızın sayısını 
attırarak daha büyük projelerde yer almak. 



KALİTE POLİTİKAMIZ 

• Müşteri beklentilerini ön planda tutmak 

 

• Tüm çalışanlarımızı geliştirecek eğitimlere önem 
vermek ve bireysel katkılarını arttırmak  

 

• Teknolojik gelişmeleri takip etmek 

 

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini azaltmak. 

 
 

 



ÜRÜNLERİMİZ 

•  Firmamız üretimini yaptığı cam ürünlerinin toptan ve 
perakende satışını yaptığı gibi, müşterilerimize proje 
bazında mimari çözümler de sunmaktadır.. 

MOZAİK 

Cam Kapılar 

Kurşun Geçirmez 
Camlar 

Cam Masalar 
Füzyon Cam 

Ürünleri 

Duşa Kabinler 

LED’li Lamine 
Camlar 

Desenli Camlar 

LCD Camlar 

Mutfak Tezgah Arası 
Cam 

Dijital Baskılı 
Lamine Cam  

Renkli Lamine Cam 



CAM KAPILAR 

• Müşterilerimize sahip 
olduğumuz tecrübemiz ile 
kullanım amaçları 
doğrultusunda en uygun 
çözümleri üretmekteyiz. 

• Farklı renklerdeki şeffaf, opak 
folyolarla, dijital baskılı 
görseller ya da boyama gibi 
tekniklerle estetik seçenekler 
sunulmaktadır.  



MUTFAK ARASI TEZGAHLAR 

• Farklı boyut ve dizayna sahip mutfaklar için estetik, sağlıklı ve kolay temizlenebilir 
bir üründür. 

• Zevkinize uygun olarak arzu edilen herhangi bir boya rengi, kumaş yada dijital 
baskılı folyo kullanılarak iki camın arasına özel bir laminasyon teknolojisi 
kullanılarak istenilen görsel yerleştirilerek dizayn yapılır.  

• Montajı ise sorunsuz, hafriyat olmadan temiz bir şekilde gerçekleştirilir. 



DUŞAKABİNLER 

• Duşakabinler görünümleri 
ile banyo konseptini 
tamamlayan en önemli 
yapıtaşıdır. Avrupa’dan ithal 
olarak getirttiğimiz 
alüminyum çerçeveleri 
tamamlayan, birbirinden 
özel görsellerimiz ve 
tasarımlarımız ile sizi farklı 
bir yolculuğa çıkartacağız. 



KOLON & DUVAR KAPLAMA 

• Bulunduğu ortamın tüm 
havasını değiştiren ve ortama 
modern bir görünüm katan 
ürünlerdir.  

• Kolay temizlenebilir olmaları 
özellikle hastane ve okul gibi 
büyük projelerde tercih 
sebebi olmaktadır. İstenilen 
boyutve kalınlığa sahip cam 
tasarımlarıyla hayal gücünüzü 
cama yansıtmaktayız.  



BÖLME DUVARLAR 

• Bulunduğu ortamda 
oldukça güzel görünen 
cam bölme sistemleri ile 
hayal gücünüzle sahip 
olduğumuz teknik 
altyapımızı birleştirerek 
dekoratif çözümler 
sunmaktayız.   



TEKNOLOJİK CAMLAR 

• LCD Filmli Lamine cam uygulamaları 



TEKNOLOJİK CAMLAR 

• LED Filmli Lamine Camlar 



CAM MOZAİK 

• Uzun yıllar boyunca 
parlaklığından, canlılığından 
ve estetiğinden hiç bir şey 
kaybetmez. Tüm doğa 
şartlarında kullanılmış ve 
denenmiş dekoratif bir yüzey 
kaplama malzemesidir. 

• Sınırsız fikir ve renk 
seçeneklerine sahip tasarım 
odaklı cam mozaikler farklı 
beğenilere seslenmektedir. 



CAM KÜPEŞTE 

• Cam küpeşte beton üzeri 
kaplama merdivenlere 
uygulanabildiği gibi yanaklı, 
spiral, omurgalı merdivenlerde 
de uygulanabilmektedir. 

• Korkuluklar düz veya bombeli 
camlardan, temperli ve lamine 
olarak çok sağlam ve güvenli 
olacak şekilde imal edilir. 
Şeffaf, Mat ve Renkli 
alternatifleri mevcuttur. 
Kenarlarından paslanmaz 
tutucu parçalarla 
sabitlenebilir. 



GERÇEKLEŞEN PROJELERİMİZ 

• ACIBADEM Proje Yönetimi  
– Acıbadem Üniversitesi – Dekoratif Cam Bölmeler, Laboratuvar Duvar 

Kaplamaları, Cam Kapılar  



ACIBADEM Proje Yönetimi  
 



ACIBADEM Proje Yönetimi  
 



GERÇEKLEŞEN PROJELERİMİZ 

• DIEM MİMARLIK; 
– CarrefourSa (Maltepe) – WC Duvar Kaplaması  
– The Marmara Otel – Duş & WC Kapı ve Duvar Kaplamaları  
– Anadolu Sigorta (Kavacık) – Cam Kaplama ve Kapı Uygulamaları  

 

• FLOAT Cam - Polat Tower (Fulya) – Tüm oda Duş & WC kapıları ve Cam 
panelleri  

• M&N Mimarlık - Carrefour Marmara Forum - Kolon - Duvar Kaplama 
Camlar  

• İZBUDAK Mimarlık - Mudo Akmerkez - Cam Kutular  

• GARAGE İstanbul - Zekeriyaköy Villaları - Mutfak Tezgah Arası Cam  
• Maxx Royal Otel (Antalya) - Mermer Desenli Duş Camları, Tezgah Camları 

ve Panelleri  



GERÇEKLEŞEN PROJELERİMİZ 

• MOOD Dekorasyon - Acıbadem Hastanesi (Bodrum)  

• Maxx Royal Otel (Antalya) - Mermer Desenli Duş Camları, Tezgah 

Camları ve Panelleri  

• Kadıköy Şifa Hastanesi - LCD Camlar  

• Sur Yapı İnşaat (Exen Projesi) - Merdiven küpeşteleri, Cam Duvar  

• İpekyol İnşaat - Asansör Kapısı Camları  

• CarrefourSa (İzmir, İçerenköy, Maltepe, Natilius) - Duvar Kaplama Camlar  

• Çizgi Mühendislik – Dokunmatik Monitör Ekranları  

• Memorial Hastanesi (Ankara, Ataşehir, Okmeydanı) - Asansör Önü ve 

Duvar Kaplamaları  



 

TEŞEKKÜRLER! 



İletişim Bilgileri:

 
 

 
 

 
ABS Makine Teknoloji San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 

Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. Sağdıç Sok.  
No:4/234775 Y.Dudullu-Ümraniye / İstanbul 

Tel: +90 216 499 99 19  Faks: +90 216 499 60 70 
 www.absteknoloji.com  info@bellodekor.com
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