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COREX’in üstün katman teknolojisine sahip 
güçlendirilmiş çekirdeği, iç mekan kuru duvar ve 
asma tavan imalatları esnasında bütün ihtiyaçlar 
araştırılarak ve bu araştırmalar sonucunda 
levhanın gerekli katmanlarında farklı yoğunluklar 
uygulanarak üretilmiştir. COREX, bünyesinde 
gereksiz hiçbir yükü barındırmaz.

Üstün Üretim Teknolojisi ile,

Herkese Kazandırır

Daha düşük karbon salımı

Daha üstün vida 
tutma kabiliyeti

Aynı tonajlı kamyona 
daha fazla m2

Daha düşük ısıl 
iletkenlik değeri

Kağıt-çekirdek 
yapışma üstünlüğüCOREX kazandırır. Doğaya kazandırır. 

Daha düşük karbon salımı ile üretilen 
COREX, doğaya daha az zarar verir. 

Doğal kaynaklarımızı daha az tüketir. 
Böylece çocuklarımız için daha 

yaşanılabilir bir dünya bırakmamıza 
yardımcı olur.

Üstün katman teknolojisi sayesinde, 
levhanın farklı yerlerinde farklı 

yoğunluklarla üretilen COREX’in vidalama 
yapılan kenar bölgeleri özel olarak 

tasarlanmıştır. 

Daha rahat taşınabilirlik
Gücü ihtiyaç olan katmanlarda 

yoğunlaştırdığı için COREX, taşıma ve 
uygulama gibi işlemler sırasında gereksiz 

hiçbir yükü size taşıtmaz.

Daha esnek
Üretim teknolojisi COREX’e 

özel bir esneklik katıyor.

Gereksiz yükleri taşımak yerine, COREX ile 
daha fazla m2 taşımanın avantajını yaşayın. 
Üstün katman teknolojisi sayesinde daha 
ekonomik nakliye avantajını yakalayın.

COREX, bilinen eşdeğer kalınlıktaki 
standart levhalara göre, daha düşük ısıl 

iletkenlik değerine sahiptir.

Düşük sehim değerleri
COREX’in üstün katman 
teknolojisine sahip güçlendirilmiş 
çekirdeği sarkma ve sehim yapma 
problemlerini asgariye indiriyor. 

TS EN 520’ye uygun
Tüm fark yaratan özelliklerinin 
yanında COREX, aynı zamanda, 
TS EN 520 standardı ile üretiliyor.

Yükü azaltır
COREX, uygulayanın yükünü 
azalttığı gibi, uygulandığı 
binaları da gereksiz yüklerden 
kurtarır.

COREX’in özel katman teknolojisine sahip 
güçlendirilmiş çekirdeği, formülasyonu sayesinde 
üstündeki kağıda sıkı sıkıya yapışır. COREX’in kağıt 
kaplaması çekirdeğinden ayrılmaz. Bu yapışma 
özelliği, levhaya sağlam bir yapı kazandırır.

Farklı çekirdek katmanları
COREX’in ihtiyaç duyulan kısımları daha farklı 

yoğunluklarda üretilebiliyor. Farklı çekirdek 
katmanları sayesinde COREX, üstünde gereksiz 

hiçbir ağırlık bulundurmuyor.
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