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TÜRKİYE’DE

BİR İLK
FIRST IN THE 

HISTORY
OF TURKEY

Türkiye’de ilk kez Bien teknolojisiyle üretilen 
20 mm kalınlık, standartları ve beklentileri yükseltmeyi 

hedefliyor. Dış mekanlarda olduğu kadar iç mekanlarda da 
kullanılan ürün, zahmetsiz döşenmesi ve üstün dayanıklılığıyla 
sosyal alanlarda etkili çözümler sunuyor. Seramiğe dair bütün 

bildiklerinizi değiştirmek için Bien kalitesiyle üretiliyor...

20 mm thickness produced for the first time 
in Turkey with Bien technology aims to enhance the 

standards and expectations. Used both indoor and outdoor 
areas, the product provides efficient solutions in social 

spaces with convenient installation and superior durability. 
To change everything that you know about ceramic so far, 

It is produced with Bien quality...

ÖDÜLLÜ TASARIM HARİKASI

20 mm’lik full body teknik porselen karolarımız, 
Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından 

2014 Raf Yapı Malzemesi Ödülü, İnce Yapı Bileşenleri 
Kategorisi’nde ödüle layık görülmüş bir tasarım. 20 mm’lik 

porselen karolar; performansı, üretiminde kullanılan 
malzemenin özellikleri, standartlara uygunluğu, zaman ve dış 

çevre koşullarına dayanımı sayesinde 
Bien teknolojisinin kalitesini ortaya koyuyor.

FERO IMOLUPIS A CUPTA IPID

Fero imolupis a cupta ipid est res ab in re non reium 
endelique nobis el ium demperuntis estrum consequ 

amenimintur mi, volessi ipsam si officias pernat excercit 
estiatur? Solecto quisquasita dolupta tendes am as vel ipsam 

nonsequi aut enecea id minis untiasi molupti bearundanis 
et exerum, cus utatus intionsequam sunde pe volupicto 

omnitiore, ut

raf
ÖDÜLLÜ
AWAR D

2014



Yüksek teknik yeterliliği sayesinde özel ve halka açık mekanlar için idealdir. 
Teras, balkon, çatı güneşlenme alanları, veranda, sahil, plaj, yüzme havuzu, 
araba yolları, metro, havalimanı, istasyon, park, yeraltı geçidi, villa, bahçe, 
bilgi işlem merkezleri, dağıtım şirketleri, çağrı merkezleri, eğitim binaları gibi 
yoğun trafiğin olduğu ya da mukavvemetin ön planda olduğu alanlarda güvenle 
kullanılabilir. 

Kalın ve dayanıklı olduğu için eğimli yüzeylerde diğer seramikler gibi kolay 
kırılmaz. Otel ya da kurumsal firmalarda, geniş mekanda çalışılan iş yerlerinde, 
mutfaklarda, ağır malzemelerin taşındığı ve düşme ihtimali olduğu durumlarda, 
çatlamaya ve kırılmaya karşı dayanıklı yapısıyla uzun süre dayanıklı, pratik ve 
ekonomik bir seçimdir.

It is ideal for private and public spaces with its high technical sufficiency. It may 

be used securely in places with heavy traffic or where the resistance in prior 

concern such as terrace, balcony, roof sunbath areas, veranda, coasts, beaches, 

swimming pools, car ways, subway, airport, station, park, underground passages,  

villas, gardens, IT centers, distribution companies, call centers, training facilities. 

It is not broken easily on sloping surfaces like other ceramics as it is thick and 

sound. It is a long-lasting, practical and affordable choice with its crack and crash 

resistant structure in hotels or corporate, businesses working in wide spaces, 

kitchens, where heavy loads with risk of falling down are carried. 

KALABALIK 
MEKANLAR İÇİN
MÜKEMMEL ÇÖZÜM
PERFECT SOLUTION 
FOR CROWDED PLACES
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20 mm seramik karolar, yürüme yolları ve yaya yolları yapmak için çimen, çakıl 
ve kum alt katmanları kullanılarak kuru olarak döşenebilir. Kuru döşenen sistem 
üzerinde hemen yürümeye başlanabilir. Yapıştırıcı, derz ve döşeme işçiliği 
gerektirmediğinden kolay, hızlı ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir üründür. 
Geleneksel betonarme zemin hazırlanmasını gerektirmediğinden zeminler 
hemen kullanıma hazır hale gelir. Pratik ve çevre dostu 20 mm’lik ürünler, 
yüksek kaliteli görünümü ve teknik özellikleri sayesinde kalabalık mekanlarda 
özellikle tercih edilir.

20 mm width ceramic tiles can be furnished dry on grass, ballast and sand 

substrates for building walk ways and pedestrian ways. Can be walked on the 

system right after dry furnishing. As it does not require adhesive, joint and 

furnishing, it can be installed rapidly and sustained ecologically. As it does not 

require conventional ferroconcrete surface preparation, surfaces can be used 

immediately. Practical and environmental friendly 20 mm products are especially 

preferred in crowded places thanks to its high quality appearance and technical 

specifications.

KURU UYGULAMA: 
DOĞAYA SAYGILI, 
HIZLI, pRATİK
DRY APPLICATION: 
ENvIRONmENT FRIENDLY, 
FAST, PRACTICAL
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20 mm’lik ürünler, geleneksel yapıştırıcı tekniği ile uygulamalarda, özel kalınlığı 
sayesinde kırılma ve çatlamaya karşı üstün dayanıklılık sunar. Bu uygulama, 
yoğun trafik geçiş performansı gerektiren araç geçebilir endüstriyel ve ticari 
zeminler, giriş rampaları ve garaj yapımı için ideal bir çözümdür. 

20 mm products offers superior resistance against cracking and crashing with its 

exclusive thickness and traditional adhesive technique. This application is an ideal 

solution for industrial and commercial floors where there is heavy traffic, entry 

ramps and garage building.

GELENEKSEL UYGULAMA: 
YOĞUN TRAFİKTE YÜKSEK 
pERFORMANS
TRADITIONAL USE: 
HIGH PERFORmANCE IN HEAvY 
TRAFFIC
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YÜKSELTİLMİŞ 
UYGULAMA: 
MUCİZE ÇÖZÜMLER
ESCALATED SOLUTION: 
mIRACULOUS 
SOLUTIONS

Taşıyıcı aparatlarla birlikte kullanıldığında, yükseltilmiş uygulama için ideal bir 
çözümdür. Bu uygulama ile temel planı ve yüzey arasında boş bir kullanım alanı 
sağlanır. Konut ve işyerleri gibi iç mekan uygulamalarda bu alan, aydınlatma 
sistemleri, kablo ve boruların kolaylıkla hem döşenmesini hem de kontrol 
edilebilmesini sağlar. Aparatların üzerine yerleştirilen seramikler arasında 3mm’lik 
bir açık birleşme yeri yaratır. Özellikle dış mekan uygulamalarında bu sayede 
yağmur suları birikmez, alttaki boşluğa akar. Yükseltilmiş döşeme sistemi ile 
kullanıldığında ısı ve ses yalıtımı artar. Zemin eğrilikleri ve çökme gibi sorunları 
çözmek için de benzersiz bir üründür. Uzman döşeme ustası gerektirmeden hızla 
uygulanır, sökülebilir ve başka bir yerde yeniden kullanılabilir. 
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When used with carrier apparatus, it is an ideal solution for escalated application. 

In this application, an empty usage area is provided between foundation plan 

and surface. This section ensures easy installation and control of lighting systems, 

cables and pipes in indoor applications such as residence and workplaces. It 

provides a 3 mm open joint point between ceramics placed on apparatus. Thus, 

rain water accumulation is prevented by directing towards the gap underneath 

especially in outdoor applications. Increases heat and sound insulation when used 

with escalated floor system. It is a unique product to prevent surface slopes and 

collapses. It can be rapidly applied, dismantled and re-installed in different place 

without a competent floor maker.



BİR 
SERAMİKTEN

DAHA
FAZLASI

MORE THAN
A CERAMIC

TILE
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20 mm’lik ürünler dayanıklılık ve güvenilirlikte üstün performansı garanti 
etmek için özel üretiliyor. 20 mm kalınlığındaki tek parça seramik karolar kolay 
döşeniyor ve mükemmel bir performans sergiliyor. Dokulu yüzeyi sayesinde 
her türlü dış ve iç mekanda maksimum güvenlik ve dayanıklılık sunuyor.

20 mm products are produced exclusively to guarantee superior performance 

in endurance and integrity. Monoblock ceramic tiles with 20 mm thickness are 

installed easily and provide a superior performance. Ensures maximum safety and 

durability in any indoor and outdoor area with textured surface. 

DAHA FAZLA 
DAYANIKLILIK,
DAHA FAZLA
KONFOR
BETTER 
DURABILITY, 
BETTER 
COmFORT

Yüksek kırılma dayanımına sahiptir. (cm2 başına 1,000 kg’den fazla)
Provides high cracking endurance. (more than 1.000 kg per cm2)

Uygulaması kolaydır, uzman döşeme ustası gerektirmez. (kuru uygulama için)
It is easy-to-apply and does not require competent floor maker. (for dry application) 

Sökmesi, yenilemesi ve yeniden kullanılması kolaydır. Easy to remove, renew and re-apply.

Kayma önleyici özelliğe sahiptir. (R10 A+B+C) Provides antiskid property (R10 A+B+C)   

Termal şoka karşı dayanıklıdır. Durable against thermal shock. 

Dayanıklıdır ve zaman içinde değişime uğramaz. Maintains durability over time. 

Emici değildir. (su emme düzeyi %0.1’den düşük) Non-absorber. (water absorption level is less than 0,1%)

Donmaya, yangına karşı dirençlidir. Resistant against freezing and fire.

Temizlemesi kolaydır, basınçla yıkanabilir. Easy to clean, can be washed with pressure water. 

Tuzlara karşı dirençlidir. Resistant against salts.

Küf, yosun ve böcek ilaçlarına karşı dirençlidir. Resistant against mold, moss and pesticides.



Çimen üzerine doğrudan uygulama ile parçalar 
ortama mükemmel şekilde entegre olur. Böylece 
benzersiz güzellikte yürüme yolları yaratılabilir.

Yükseltilmiş uygulama sistemi, üç farklı polipropilen aparatla 
uygulanmaktadır. 12 mm, 15 mm veya 20 mm yükseklikteki sabit 
aparatlar en hızlı ve en ekonomik çözümdür. 25 mm ile 100 mm 
arasında değişen yüksekliklerdeki ayarlanabilir aparatlar, zeminin düz 
olmadığı durumlarda bile eşit bir döşeme imkanı sunar. 37.5 mm ile 
100 mm arasında değişen kendi kendine düzleşen aparatlar zeminin 
eşit olmayan bombeli yerlerinin %5’e kadar eşitlenmesini sağlar.  Bien, 
yükseltilmiş uygulamada azami yüksekliğin 100 mm olmasını ve 
metrekare başına altı aparat kullanılmasını önermektedir. 

Escalated application system is enabled with three different 
polypropylene apparatus. Fixed apparatus with 12 mm, 15 mm 
or 20 mm height are the fastest and most affordable solution. 
Adjustable apparatuses with heights between 25 mm and 100 mm 
ensure leveled flooring even on uneven surfaces. Self-flattening 
apparatuses with height between 37,5 mm and 100 mm enable 
leveling up to 5% on swaged uneven surfaces. Bien recommends 
100 mm maximum height and use of six apparatuses per square 
meter in escalated applications.

SABİT 
FIXED

AYARLANABİLİR & KENDİ KENDİNE DÜZLEŞEN
ADJUSTABLE & SELF-LEVELING

SABİT FIXED

AYARLANABİLİR 
ADJUSTABLE

KENDİ KENDİNE DÜZLEŞEN 
SELF-LEVELING

With direct application on the grass parts are 
perfectly fitted to the setting. Thus, unmatched 
walk ways can be created.

YÜKSEKLİK: 12mm-20mm
HEIGHT: 12mm to 20mm

YÜKSEKLİK: 25mm-100mm
HEIGHT: 25mm to 100mm

YÜKSEKLİK: 37,5mm-100mm
HEIGHT: 37,5mm to 100mm

Kum üzerine uygulama, yüzeyin fazla ısınmasını 
önlemek için tercihen açık renklerde, sahil ve 
plajlarda bile yaya yolları yapılabilmesini sağlar. 

Preferably in light colored application to prevent 
over heating on sand enables walk ways building 
on in coasts and beaches. 

Çakıl üzerine uygulama yağmur sularının 
doğru şekilde drene olmasını sağlar. 

Application on ballast enables rain water 
to be drained appropriately.

KURU UYGULAMA
DRY APPLICATION

pERİMETRİK DÖŞEME:
ESNEK FİKİRLER, DEĞİŞİME 
AÇIK FİKİRLER
PERImETRIC FLOORING: 
FLEXIBLE IDEAS OPEN TO CHANGE 

YÜKSELTİLMİŞ UYGULAMA ApARATLARI
ESCALATED APPLICATION APPARATUS

Aparatlar %100 geri dönüşümlü malzemeden yapılmıştır. Apparatuses are made of 100% recyclable material.

Asit ve bazik solüsyonlara dirençlidir. Resistant against acid and basic solutions. 

Olumsuz hava koşullarına dirençlidir. Resistant against adverse weather conditions.

-30° ile +120° arası sıcaklıklara dirençlidir. Resistant against temperatures between -30° and +120°.

Bien yükseltilmiş uygulamalarda, temel planına uygulanan yükün eşit 

şekilde dağıtılmasını sağlamak için, plakanın merkezinde beşinci bir 

destek kullanılmasını önermektedir. 

Bien recommends the use of a fifth backing on the center of plate to 

ensure that the load applied on foundation plan is distributed evenly

in escalated applications. 

20 mm’lik seramikler, tesviye gerektiren yerlerde ve 
köşelerde destekler üzerinde değişiklik yapılmasına 
imkan veren perimetrik uygulama ile de uygulanabilir. 
Ayarlanabilir veya kendi kendine düzleşen destekler 
kullanılıyorsa, aparatların üstüne yerleştirilen karoların 
arasından bazıları çıkarılabilir. Sabit aparatlarla, 
uygulama koşullarına bağlı olarak, desteği bire, ikiye, 
üçe veya dörde kesmek gerekebilir.

20 mm ceramics may be applied with perimetric 

applications allowing alteration in places where leveling 

is required and on backings in corners. If adjustable or 

self-flattening backings are used, some tiles placed on 

apparatus may be removed. Depending on application 

conditions and fixed apparatuses, backing may required 

to be reduced to one, two, three or four. 
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GENEL MERKEZ VE İHRACAT YÖNETİMİ
HEADQUARTERS EXPORT mANAGEmENT

Bugüne kadar dış mekan kullanımına yönelik yükseltilmiş 
zeminlere ilişkin hiçbir endüstri standardı hazırlanmamıştır. 
Mevcut tek standart EN 12825 olup, bu standart da daha çok 
iç mekana yönelik yükseltilmiş zemin uygulamalarını kapsar. 
Bien’in ürettiği 20 mm’lik tek parçalı ürünler porselen karo 
olup standart yükseltilmiş zemin uygulamalarında kullanılan 
kalınlaştırılmış panel türü malzemelere göre çok daha üstün 
özellikler gerektiren TS EN 14411 ANNEX G GL GROUP 
B1a’ya uygun üretilmektedir. Bu standardı sağlayan ürünler, 
yükseltilmiş zemin panelleri için istenen ve aşağıda bir kısmı 
verilmiş olan tüm testleri başarıyla karşılamaktadır. 

Madde 4.1 Yük taşıma sınıfı 
Madde 4.2 Sehim yapmadan yük taşıma kapasitesi
Madde 4.3 Dinamik yük tesirinin emilimi
Madde 4.4 Boyutlarda sapma aralığı
Madde 4.5 Korozyona karşı koruma 
Madde 4.6 Döşeme kaplamasının soyulmaya direnci
Madde 4.7 Yangına karşı dayanıklılık 

“Dinamik yük kapasitesi – sert nesne darbe testi” ile ilgili 
olarak, Bien malzemelerin kullanım alanlarına uygun 
olarak seçilmelerini ve azami 100 mm yükseklikte destek 
yapılarının kullanılmasını önermektedir. 

Until now, there is no industrial standard concerning 

escalated floors in outdoor use. The only existing 

standard is EN 12825 and it manly covers escalated floor 

applications for indoor. 20 mm monoblock product 

produced by Bien are porcelain tile and in compliance 

with TS EN 14411 ANNEX G GL GROUP B1a which requires 

much better properties compared to thickened panel 

materials used in standard escalated floor applications. 

Products satisfying such standard meet all test 

requirements regarding escalated floor panels some of 

which mentioned below: 

Article 4.1 Load carrying class 

Article 4.2 Load carrying capacity without deflection

Article 4.3 Absorption of dynamic load impact

Article 4.4 Deviation intervals in dimensions

Article 4.5 Protection against corrosion 

Article 4.6 Peeling resistance of flooring cover 

Article 4.7 Resistance against fire 

Bien recommends the materials to be chosen in line with 

intended use and the use of maximum 100 mm height 

backing structures regarding “Dynamic load capacity – 

hard object impact test”.

YÜKSEK STANDART, YÜKSEK KALİTE
HIGH STANDARD, HIGH QUALITY

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TURİZM VE TİC. AŞ.
Soner Sokak No: 5 K: 4-5 Meral Plaza Tepeüstü Mevkii, 
Ümraniye, İstanbul
T. 0216 614 10 60 (pbx) F. 0216 614 10 85
info@bienseramik.com.tr  www.bienseramik.com

BİLECİK FABRİKA BİLECİK FACTORY
Bahçelievler Mahallesi, Eskişehir - İstanbul Asfaltı
No. 113 Merkez P.K. 21 11000 Bilecik 
T. 0228 214 80 00 (pbx) F. 0228 216 01 81

BOZÜYÜK FABRİKA BOZÖYÜKFACTORY
Seramik Caddeci, 11400 Bozüyük, Bilecik
T. 0228 314 02 00 (pbx) F. 0228 314 02 10

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ REGIONAL OFFICES
İstanbul Avrupa: 0532 609 09 21
İstanbul Anadolu: 0530 179 21 84
Marmara: 0530 344 35 09
İç Anadolu - Ankara: 0532 471 58 34
İç Anadolu - Kayseri: 0530 179 21 85
Ege: 0532 665 64 39
Akdeniz: 0532 522 23 87
Güney Anadolu: 0532 487 23 99
Güney Doğu Anadolu: 0533 478 86 73
Karadeniz - Trabzon: 0532 367 64 17
Karadeniz - Samsun: 0530 179 21 86

İŞ GELİŞTİRME VE PROJELER MÜDÜRLÜKLERİ
BUSINESS DEVELOPMENT OFFICES AND PROJECTS
İstanbul: 0530 773 43 74 - 0533 275 95 02
Akdeniz: 0531 371 17 20
Ege: 0531 374 23 11

KURUMSAL MÜŞTERİLER MÜDÜRLÜĞÜ
DIRECTORATE OF CORPORATE CUSTOMERS
0530 762 18 32

BELGIUM STONE
GRİ / GREY
60X60 / 24”X24”

QUARTZ
BONE / BONE
60X60 / 24”X24”

QUARTZ
GRİ / GREY
60X60 / 24”X24”

BELGIUM STONE
SİYAH / BLACK
60X60 / 24”X24”

QUARTZ
BEJ / BEIGE
60X60 / 24”X24”

QUARTZ
ANTRASİT / ANThRACITE
60X60 / 24”X24”

Bu seri full body TEKNİK PORSELEN’dir. 
Full Body TEChNIC PORCELAIN.



www.bienseramik.com


