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EGGER Gebze kenarbandı üretim tesisi

EGGER Gebze 
Kenarbandı Üretim Tesisi

EGGER Gebze tesisinde üretilen kenarbantları en güncel trendlere göre 
oluşturulan koleksiyonuyla, müşterilerine kapsamlı profesyonel kenarbandı 
çözümlerini bir arada sunuyor.

EGGER Gebze Fabrikası

1961 yılında Avusturya’da bir aile şirketi olarak kurulan 
EGGER, bugün yaklaşık 9,600 çalışanı bünyesinde 
bulundurmaktadır. Dünyanın dört bir yanında bulunan 
19 fabrikada, çok çeşitli ahşap bazlı malzeme üretimi 
ile (yonga levha, MDF levhalar, parke ve OSB) kereste ve 
kenarbandı üretimleri gerçekleşmektedir. 
 

1996 yılında ROMA kenarbandı üretim tesisi 
olarak kurulan Gebze Fabrikası, 900’den fazla 
çalışanı ile EGGER Grup’un 17. fabrikasıdır. 
Kurulduğu günden bugüne Türkiye’nin pazar 

lideri ve dünyanın 3. büyük kenarbandı üreticisidir.  
 
Gebze’de bulunan 38.000 m²’lik üretim tesisinde, 
modern donanımlara sahip farklı üretim hatları ile aynı 
çatı altında PVC, ABS, PMMA bazlı kenarbantları EGGER 
ve ROMA markalı olarak üretilmektedir. Gebze tesisinde 
yıllık ortalama 1 milyar metre kenarbandı üretilmekte 
ve % 52’si Batı Avrupa olmak üzere 80’den fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştirilmektedir. 

Çeşitlilik odaklı yapı

Ar-ge ile sürekli gelişim

Yüksek üretim hacmi



3

Gebze tesisi, EGGER’in 17. fabrikası ve ilk kenarbandı 
üretim merkezi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Değişimin kilometre taşları

ISO 9001 kalite 
sertifikası alındı.

ABS kenarbantları 
üretimi başladı.

17. fabrikası 
olarak EGGER Grup 
bünyesine katıldı.

Üretim tesisi
38.000 m2’ye ulaştı.

              ROMA    
              kenarbandı 
              üretim tesisi  
kuruldu ve PVC 
kenarbantları 
üretimine başladı.

Sales locations

 Tours (FR)
 Kortrijk (BE)
 Tistrup (DK)
 Kriens (CH)
 Treviso (IT)
 Šen ur (SI)
 Varaždin (HR)
 Hradec Krălově (CZ)

 Poznań (PL)
 Budapest (HU)
 Smederevo (RS)
 Sofia (BG)
 Bucureşti (RO)
 Gebze (TR)
 Vilnius (LT) 
 Minsk (BY)
 Kiev (UA)
 Moscow (RU)
 Almaty (KZ)
 Shanghai (CN)
 Tokyo (JP)
 New Delhi (IN)
 Santiago de Chile (CL)
 Melbourne (AU)
 Lexington, NC (US)
 Buenos Aires (AR)
 Ho Chi Minh City (VN)

 In planning/
 under construction

 Biskupiec (PL)
 Lexington, NC (US)

 Production sites 

 St. Johann in Tirol (AT)
 Wörgl (AT)
 Unterradlberg (AT)
 Brilon (DE)
 Bevern (DE)
 Gifhorn (DE)
 Bünde (DE)
 Marienmünster (DE)
 Wismar (DE)
 Hexham (UK)
 Barony (UK)
 Rambervillers (FR)
 Rion des Landes (FR)
 Shuya (RU)
 Gagarin (RU)
 Rădăuţi (RO)
 Gebze (TR)
 Concordia (AR)

EGGER Üretim Tesisleri

1  St. Johann in Tirol  (AT)

2  Wörgl  (AT)

3  Unterradlberg  (AT)

4  Brilon  (DE)

5  Bevern  (DE)

6  Gifhorn  (DE)

7  Bünde  (DE)

8  Marienmünster  (DE)

9  Wismar  (DE)

 10 Hexham  (UK)

 11 Barony  (UK)

 12 Rambervillers  (FR)

 13 Rion des Landes  (FR) 

14 Shuya  (RU)

 15 Gagarin  (RU)

20 Lexington, NC (US) 16 Rădăuţi  (RO)

 17 Gebze  (TR)

 18 Concordia  (AR)

19 Biskupiec  (PL)

Planlama / Yapım aşamasında

Türkiye’de pazar 
lideri oldu.

1999
İhracat 5 kıtada 
50 ülkeye ulaştı.

2005
PMMA kenarbantları 
ilk kez tanıtıldı.

2009
Yeni arsa yatırımları 
yapıldı.

2012
Şirket unvanı  
EGGER Dekor A.Ş.  
olarak değiştirildi.

2019

Satış Ofisleri

1996 2000 2007 2010 2016



Üretim

Çok Yönlü Çözümler 
Ürün çeşitlerimizi amaca, kullanım ve uygulama 
alanlarına göre geliştiriyor, profesyonellerle 
buluşturuyoruz.

Gebze tesisimizde kenarbantları profil veya bobin 
olarak üretilmektedir. 12 – 100 mm arası genişlik 
ve 0,40 – 3,00 mm arası kalınlıklara sahip geniş 
kenarbandı seçenekleri, mobilya endüstrisinin tüm 
ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Üretimde kullanılan 
PVC, ABS ve PMMA ham maddeleri; düz renklerden 
damarlı doğal ahşap dekorlara, cam benzeri 
akrilik ürünler ve malzeme reprodüksiyonlarına 
kadar uzanan sınırsız sayıda tasarım olanağı da 
sunmaktadır.

 PVC
� PVC, mobilya endüstrisinde kenarbandı üretiminde 

kullanılan ilk ham maddedir. 
� Esnek yapısı ile makinede işlenmeye son derece 

uygundur.
� Düz ve eğri kenar bantlama için ideal kullanım sağlar.
� Kuzey ve Güney Amerika, Orta Doğu ve Asya 

pazarlarında büyük talep görmektedir.

 ABS
� Darbe ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.
� Klor içermediği için yakılmasında sakınca yoktur.
� Avrupa kıtasında tercih edilmektedir.

PMMA 
� Akrilik kenarbantları genellikle tasarıma 

yönelik uygulamalarda kullanılmaktadır.
� Çizilmeye karşı son derece dayanıklı, sağlam ve 

uzun ömürlüdür.
� Cam gibi saydam olan bu malzeme 3D efektler  

için idealdir.

Kullanım şekilleri
Mobilya uygulamalarında kenarbantları üç farklı 
şekilde kullanılmaktadır. 

Bunlardan ilki ve en yaygını kenarbandının yonga 
levha renk ve deseniyle birebir uyumlu olarak 
seçildiği standart kullanımdır.

İkinci kullanım; kenarbandı ve yonga levhaların 
farklı tasarım arayışları için kontrast yaratacak 
şekilde seçilmesidir. Farklı vurgu ve efektlerin ön 
plana çıktığı yaratıcı bir kullanımdır.

Üçüncü kullanım ise daha çok teknik amaçlara 
yönelik fonksiyonel faydalar sağlayan endüstriyel 
kullanımdır.
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PVC
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Mükemmel Uyum 
Kenarbandı-yonga levha uygulamalarında mükemmel 
sonuca, doğru desen, uygun strüktür ve istenilen 
parlaklık seviyesi ile ulaşabilirsiniz.

Mobilya endüstrisindeki yeni trendler, yonga levha 
ile kenarbandı eşleşmesinde renk ve desen uyumu 
kadar, strüktür ve parlaklık seviyesi uyumunu da 
gerektiriyor.

Renk, desen, strüktürde geniş ürün yelpazemiz 
ve Super Matt’tan High Gloss’a kadar değişen 
parlaklık seviyelerimizle, tüm yonga levhalara 
mükemmel uyumlu seçenekler sunuyoruz.

→ 

Ürünler

Tavsiye 
Kenarbandı Sihirbazı ile melamin kaplı  
yonga ve Mdf levhaların mükemmel  
uyumlu kenarbandı karşılığını bulmak  
artık çok kolay. Kenarbandı Sihirbazı’na  
internet sitemizden ve mobil  
uygulamamızdan ulaşabilirsiniz:
www.romabant.com/kenarbandi-sihirbazi

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 
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Mükemmel uyum; yonga levhaları kenarbantlarıyla 
bütünleyen renk, desen, strüktür ve parlaklık 
uyumudur.

Kenarbandı üretiminde kullandığımız 1000’i aşkın 
baskı silindiri, 50 strüktür silindiri ve 14 farklı parlaklık 
seçeneği ile sınırsız dekor imkanı sunuyoruz.

Renk ve Desen

Mükemmel renk ve desen uyumunu yakalamak 
için tüm kenarbantları baz renkten başlanarak 
istenilen desen oluşuncaya dek 3 veya 4 
kez baskıdan geçer ve kalite uzmanlarımız 
tarafından adım adım kontrol edilir.

Granitten seramiğe, ahşaptan taş dekorlara 
yüzlerce desen, Gebze tesisindeki 1000’i aşkın 
baskı silindiri ile yapılan detaylı çalışmalarla 
ortaya çıkarılıyor.

Strüktür

Strüktür, kenarbandı ya da yonga levha 
yüzeyinde hissettiğiniz dokudur. Kenarbantlarını 
yonga levhalarla eşleştirirken sadece 
görsel bütünlüğe değil, hissedilen dokunun 
devamlılığına da önem veriyoruz.

Standart kumlu dokulardan frezeye, 
dişbudaktan larese, derin dokulardan granit 
baskı ve tekstil efektlerine kadar, Türkiye ve 
Avrupa’da üretilen yonga levha dekorlarla 
mükemmel uyumlu, 50’yi aşkın strüktürde 
kenarbandı üretiyoruz.

Parlaklık

Parlaklık, yüzeyler üzerindeki ışık etkisi 
olarak tanımlanır. Eşit parlaklık seviyesindeki 
kenarbandı ve yonga levhalar birbirlerini 
tamamlayarak, mobilya tasarımında uyumlu bir 
görünüm sağlar.

Super Matt’tan High Gloss’a 14 farklı parlaklık 
seviyesindeki kenarbantlarımız, mükemmel 
uyumun yakalanması için değişmez bir katkı 
sağlar. 

Super Matt 

   Parlaklık

High Gloss 

   Parlaklık

Strüktür

Renk ve Desen

Adım Adım Mükemmel Uyum

Ürünler



Trio kenarbantları, yaşam alanları için kontrast görünümlü zarif tasarımlar sunar.
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Trio 

Yeni nesil kenarbantlarımızdan Trio, hayata çok 
yönlü bakış açısı ve dinamizm getiriyor. Trio renk 
ve desen kombinasyonları, ahşaptan metale 
farklı yüzey elemanlarıyla kontrast yaratarak; 
fonksiyonel, pratik ve zengin seçenekler sunuyor. 
İstenilen parlaklık seviyesinde üretilebilen, şeffaf 
akrilik görünümlü Trio, etkileyici derinliği, darbe ve 
çizilmelere karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Tasarım Kenarbantları
Estetikteki yenilikleri yansıtan kontrast renkler, 
kenarbandı ve yonga levha kombinasyonlarında 
yarattıkları vurgularla görsel zenginliği artırıyor.

Nudoso Endgrain

Nudoso kenarbantları; hayatında doğal ahşap 
görünüme daha çok yer vermek ve ahşap ile 
farklı renk kombinasyonlarının zenginliğini 
keşfetmek isteyenlerin öncelikli tercihi. Doğal 
ağaç gövdesinden esinlenilerek yaratılan 
Nudoso koleksiyonu yonga levhalarla doğal 
uyumlu kullanımının yanı sıra kontrast 
kullanımıyla da fark yaratıyor.

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 
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Golden Doppia, 2017 Almanya Tasarım ödüllerinde 

“Özel Mansiyon” ödülüne layık görüldü.

Ürünler

Doppia

Çift renkli Doppia kenarbantları, mobilyalarda 
“gerçek cam” görünümü etkisi yaratıyor. Mobilya 
yüzeylerinde gerçek cam yerine kullanılan 
parlak folyo ve renkli akrilik, cam görünümünü 
tamamlayan Doppia’yı da öne çıkarmıştır. 
Doppia’da parlak bitişler standart olarak 
sunulurken, laminat ve dekoratif yonga levhalar 
için üretilen mat bitişler ise dikkat çeken renk 
geçişleri sağlıyor.

Duo

Zıt renk ve dekorların uyumu ile harmanlanarak 
tasarlanan Duo kenarbantları, yaşam alanlarında 
doğal renklerin kontrastıyla özgün bir tarz yaratıyor.  

Mobilyalara üç boyutlu derinlik hissi veren farklı 
karakteriyle, dekorasyona hareketlilik kazandıran 
Duo kenarbantları, bu özgün karakteriyle Interzum 
2019’da “Best of the Best” (En iyinin iyisi) 
ödülünün sahibi oldu. 

Duo kenarbantları tasarımlarda iki farklı 
malzemenin bir arada başarıyla sergilenmesine 
fırsat yaratarak, yaratıcılığın önünü açıyor.

Duo kenarbantlarının almaya hak kazandığı “Best of the Best” ödülü 

Interzum fuarı tarafından sektörde işlevsellik açısından yeni standartlar 

belirleyen sıra dışı tasarımlar için verilmektedir.
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Multiplex

Uzmanlarımız, geçmişten bugüne etkisini 
yitirmeyen, modası geçmeyen, dekorasyonda 
tarz yaratan kontraplak desenini yeniden 
yorumlayarak Multiplex kenarbantlarını 
tasarladılar. Multiplex, siyah-beyaz 
versiyonuyla kontrast çözümler, geleneksel 
kontraplak deseniyle de klasik çizgiler 
sunuyor.

Acrimarc

Acrimarc kenarbantları, ortasından geçen 
ayna görünümlü şeridiyle 70’li yılların krom 
çılgınlığına nostaljik gönderme yapan akrilik 
bir üründür. Günümüzün yalın ve modern 
tasarımlarına uygun olarak geliştirilen 
siyah-beyaz ve beyaz-gümüş kontrastlarıyla 
Acrimarc kenarbantları tematik bir ilham 
kaynağıdır. 

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 
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Ürünler

Alüminyum

Modern görünümlü ALU kenarbantları; yaşam 
alanlarındaki detaylarda göz alıcı vurgular 
yaratmak üzere tasarlanmıştır. Özel bir teknikle 
ABS üzerine kaplanan 0,1 mm kalınlıkta gerçek 
Alüminyum içeren koleksiyon; Fırçalı Alüminyum, 
Mat Alüminyum, Paslanmaz Çelik, Altın, Ayna ve 
Bakır seçenekleriyle sunulmaktadır.

→ 

Bilmenizde fayda var  
ALU kenarbantları aşınma ve renk 
solmasına karşı gerçek Alüminyum üzerine 
özel anti-oksidan bir uygulama yapıldığı 
ve çizilmelere karşı koruyucu folyo ile 
sunulduğu için uzun ömürlüdür.

Marino

60’lı 70’li yılların nostaljik esintilerden ilham 
alarak tasarlanan yeni Marino kenarbantları, 
kontraplak etkisini günümüze taşıyor. Soft 
renk geçişleri ile Multiplex serisinden ayrılan 
Marino, 7 özgün renk seçeneği ve farklı yüzey 
alternatifleriyle 100’e yakın kenarbandı 
çözümünü ofis ve mağazalara yönelik sunuyor. 
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RomaDoor

Yaşam alanlarımızdan dış dünyaya açılan 
zarif ve sıra dışı kapıların büyüleyici etkisi, 
üzerindeki detay ve aksesuarların uyumunda 
gizli. Kapı dekorlarıyla mükemmel uyumlu 
yeni nesil kenarbandı koleksiyonu RomaDoor, 
yaşam alanlarında sade ve modern kapılar 
tercih edenler için, ahşap ve düz renklerde  
11 dekor seçeneği sunuyor. RomaDoor 
koleksiyonu, klasik ile moderni bir araya 
getirerek iç dekorasyonda zamansız atmosfer 
yaratmak isteyenlerin vazgeçilmez tercihi 
oluyor.

Mobilya yüzeyleriyle mükemmel uyumlu, etkileyici 
parlaklıkta High Gloss (PG) kenarbantları düz 
ve ahşap desenleriyle zengin renk seçenekleri 
sunuyor. 

Parmak izi bırakmayan teknolojisiyle
Super Matt (PM) kenarbantları ise, çizilmeye 
dayanıklı yapısıyla mükemmel yüzey uyumu için 
zengin renk seçenekleriyle hazırlandı. 

Tasarımlarda şık ve stil sahibi detayları yakalamak 
için Yeni Nesil High Gloss ve Super Matt 
kenarbantları modern yaşam alanları yaratıyor.

Yeni Nesil High Gloss ve Super Matt

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 



Teknik Kenarbantları
Fonksiyonel ve profesyonel çözümler için geliştirilen 
teknik özellikli kenarbantlarıyla fayda yaratıyoruz.

Boyanabilir ABS Kenarbantları

Mobilya üreticileri, lake görünümlü ve daha 
ekonomik bir alternatif arayışıyla, MDF yüzeyleri 
boya ve renkli lakla spreyleme fikrini geliştirdiler. 
Bu nedenle, boyanabilir ABS kenarbantlarımızı 
lake görünümlü yüzeylere uyumlu olarak 
üretiyoruz. Renk tutma kapasitesiyle öne çıkan ve 
çizilmeye karşı yüksek dayanımlı bu ürünümüz, 
uygulama anından itibaren oluşan yapışma çizgisi 
ve bant görünümünün tamamen yok olmasına 
destek veriyor.

İletken ve antistatik kenarbantları elektriği 
üzerinde biriktirmeyen ve ileten yapısıyla, 
bilgisayarların yoğun olduğu bilgi işlem 
merkezlerinde ve şirketlerin sistem odalarında 
sıklıkla kullanılır. Cihazları elektrostatik boşalmalar 
sonucunda ortaya çıkabilecek hasarlara karşı 
korur. 

� Yüksek iletkenliğe sahiptir.

� Toz oluşumunu engeller.

� Elektrik yüklenmesi nedeniyle çıkabilecek 
yangınlara karşı koruma sağlar.

İletken ve Antistatik Kenarbantları

12

→ 

Ürünler
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Hizmetler

Ürünlere Değer Katan Hizmetler
Kaliteli kenarbantları üretmenin yanı sıra, 
geliştirdiğimiz hizmetlerle de iş ortaklarımıza konforlu 
çözümler sunuyoruz.

Hızlı Teslimat ve Geniş Depo 
Çözümleri 

Geniş stok kartelamızla sizlere daha iyi hizmet 
verebilmek için; teslimat, depolama ve yeni nesil 
raflama sistemlerimizi % 45 büyüttük. Emniyet 
stoklarımızı ve bitmiş ürün raflama kapasitemizi 
yükselterek, daha verimli, daha hızlı ve güvenli bir 
hizmet seviyesine ulaşmayı başardık. 

Kişiye Özel Renk Çözümleri 

Endüstriyel müşterilerimizin yeni koleksiyonlarını 
yakından izliyor ve talep üzerine müşteriye özel 
kenarbandı çözümleri ve özel renk çalışmaları 
sunabiliyoruz. Teknik bilgi birikimimizle mobilya 
endüstrisinin güncel ihtiyaçlarına yönelik kenarbandı 
tasarımları gerçekleştiriyoruz.

Taahhüt Ediyoruz
Talep edilen herhangi bir yüzey dekoruna 
uygun renk eşleşmesini 10 iş günü 
içerisinde sunuyoruz.

→ 

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 
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Dijital Hizmetler 
Teknolojiyi yakından takip ediyor ve müşterilerimizin 
gündelik hayatlarını kolaylaştıracak yeni nesil dijital 
hizmetler sunuyoruz.

Kenarbandı Sihirbazı: 
Cebinizdeki Kartela

İnternet sitemizin en sık ziyaret edilen özelliği olan 
Kenarbandı Sihirbazı’na akıllı telefonlardan mobil 
uygulamayla ulaşmak artık mümkün. Kenarbandı 
Sihirbazı uygulaması sadece 3 adımla, aranan dekorun 
renk, yüzey ve parlaklık derecesi ile uyumlu kenarbandını 
görüntüleme ve sorgulama olanağı sunuyor. Uygulamanın 
stok takip servisiyle, stoğu tükenmiş ürünler yeniden 
üretildiğinde anlık bildirimler ve e-posta aracılığıyla 
bilgilendirme sağlıyor.

Bayi Portalı: myEGGER

İnternet sitemiz üzerinden ulaşacağınız bayi 
portalımız, gelişen dijital teknolojinin faydalarını 
bir arada sunuyor. Kişiselleştirilmiş sayfalarınızda, 
kenarbandı siparişlerinizi takip edebilir, sevkiyat 
tarihlerini öğrenebilir, sevkiyat önceliklerinizi 
belirleyebilirsiniz. Yeni renk çalışması taleplerinizi 
kişisel sayfalarınız üzerinden dijital olarak başlatabilir 
ve takibini yapabilirsiniz. 

Mobilya endüstrisinin en güncel ihtiyaçlarına yönelik 
tasarladığımız bayi portalımız myEGGER, dijital 
dünyanın yenilikçi özelliklerini sizlerle buluşturuyor.

Hizmetler

’den indirebilirsiniz. 

’dan indirebilirsiniz. 

Hemen indirin, “Cebinizdeki Kartela”ya anında ulaşın!
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Fotoğraf kalitesinde dekor avantajı sağlayan yeni 
dijital baskı teknolojimiz sayesinde kapsamlı 
kenarbandı çözümleri sunuyoruz. 

Yeni dijital baskı teknolojimiz ile tüm yüzeylerle 
uyumlu, fotoğraf kalitesinde PP ve ABS
kenarbandı çözümlerimizi Almanya Brilon 
fabrikamızda hızlı ve kolay bir şekilde üretiyoruz.
Yüksek baskı kalitesi ve derinlik etkisi sayesinde, 
ahşap ve taş reprodüksiyonları gibi doğal
malzemelerin daha gerçekçi sonuçlarını elde 
ediyoruz.

Geleceğin yenilikçi teknolojisi, üretim sürecinde 
baskı silindirlerine bağlı kalmadan, ihtiyaçlarınıza 
en uygun kenarbantlarına büyük bir hızla ve 
kolayca ulaşmanızı sağlayarak projeleriniz için size 
zaman kazandıran optimum çözüm oluyor.

Dijital baskının avantajları: 
Kalite, zamandan tasarruf, 
esneklik, yaratıcılık. 

Dijital Baskı

Dijital baskı teknolojisinin 
derinlik etkisi, dekorlara 
otantik bir görünüm sağlar.

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 



www.egger.com/edging

EGGER Dekor A.Ş.

Gebze Plastikçiler OSB,

41400 Gebze / Kocaeli,

Türkiye

t +90 262 648 45 00

f +90 262 648 45 01

info-tr@egger.com

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Sadece burayı taratın ve ayrıntılı bilgi
edinin.
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