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TRANS
STONE
PRECIOUS
SERIES
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Işık geçirebilen değerli taş
ve mermer özellikleri taşıyan
Bellagente Transstone ürünü şık
ve özgün tasarımlar edinmenizi
sağlamaktadır.
Akrilik reçine esaslı bir ürün olan
Transstone ürünü, sıkıştırılmış
mermer tozlarının ürün içine
entegre edilmesi ile üretilmektedir. Çok ekonomik bir ürün olan
Transstone'yi kullanım yerinde
onyx mermeri gibi değerli taş ve
mermerlerden ayırt edebilmek
imkansızdır.
AVANTAJLARI
•Gerçek onyx görüntüsündedir,
gerçeğinden ayırt edilmesi
imkansızdır.
•Ekonomik bir üründür.
•Büyük plakalar halinde
kullanılabilir. ( Plaka ölçüleri
122x244cm'dir. )
•Delme kesme işlemleri onyx
mermerine göre çok daha
kolaydır. MDF gibi kesilip
delinebilir.
•8mm kalınlığında olması ürünü
güçlü ve sağlam kılmaktadır. Yine
bu kalınlık 45 derece kesim
olarak bilinen birleştirme
yöntemine olanak sağlamaktadır.
NASIL KULLANILIR ?
•İç cephe ve dış cephe için
kullanılabilir.
•Zemin uygulaması tavsiye
edilmez.
•Mekanik bir sistem yardımı ile
karkasa yerleştirme yapılarak
uygulanabilir.
•Şeffaf tutkallar tercih
edilmelidir. Yine istenirse projeye
göre vidalama ile montajı
yapılabilir.
•Arka tarafta ışığı eşit dağıtmak
için pleksi kullanılabilir.

The Bellagente Transstone
product which has characteristic
features of precious stone and
marble that can pass light is
provides stylish and original
designs.
Transstone product that is an
acrylic resin based product is
produced by integrating
compressed marble powders into
the product. It is impossible to
distinguish Transstone that is a
very economical product from
precious stones and marbles such
as onyx marble at application.
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•It is an economic product
•Can be used as a large plates.
( Panel size is 122x244cm )
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•Drilling and cutting operations
are much easier than onyx
marble like MDF.
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•8mm thickness makes the
product strong and solid. This
thickness allows for a joining
method known as a 45 degree
cut.
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HOW TO USE ?
•Can be used for interior and
exterior.
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•Flooring application is not
recommended.
•It can be applied by framework
with the help of a mechanical
system.
•Transparent glue should be
preferred. If need, it can be
install by screwing according to
the project.
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ADVANTAGES
•It has characteristic features of
onyx and impossible to distinguish from the real onyx.

TRANS
STONE
DEĞERLİ
TAŞ SERİSİ
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•Plexi can be used to radiate the
light evenly on the back side.
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