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MATERIALS TECHNICAL INFO & CARE

WOOD

Stained UV finish

Wood is sanded to get the perfectly flat surface. Two layers of 
water based, eco-friendly, uv resistant colors are coated. After, 
oil based natural matt finish is applied. Oil can be applied 
every year to prolong the material’s clean surface. Use only 
water and soft cloth and wipe until dry. Do not use abrasive 
substances. Protect from hot serving dishes.

Lacquer, glossy or matt (MDF)

The fibreboard is sanded to get the perfectly flat surface. 
Various layers of coating paint is applied. For glossy finishes, 
the fibreboard is polished. Use only water and soft cloth and 
wipe until dry. Do not use abrasive substances. Protect from 
hot serving dishes.

METAL

Aluminium

Aluminium is suitable for outdoor and it is highly resistant 
against mechanical and corrosive factors. It is covered with 
electrostatic powder coated paint finish which is durable 
against scratches. Use water, alcohol and a soft cloth and 
wipe until dry. Do not use abrasive substances.

Steel; chrome, brass, copper plating

Plating process is made on steel through an electroplate gal-
vanic procedures. It is not suitable for outdoor use. Plated steel 
is more resistant against rusting. Chrome finishing is glossy. 
Brass and copper finishing have an aged look with matt trans-
parent varnish on top. Use only water and soft cloth and wipe 
until dry. Do not use abrasive substances.

Steel; powder coating

It is a dry finishing process suitable for indoor that uses 
electrostatically charged pigments and resins to be sprayed 
on electrically grounded parts. The charged particles hold the 
part and become a uniform coating after oven curing. Use 
water, alcohol and a soft cloth and wipe until dry. Do not use 
abrasive substances.

Steel; cataphoresis + powder coating

It is a liquid finishing process suitable for outdoor that pro-
vides higher performance on corrosion and impacts. It consists 
of a various numbers of closed circuit tanks. As a final layer, 
powder coating is applied on steel with cataphoresis coating. 
Use water, alcohol and a soft cloth and wipe until dry. Do not 
use abrasive substances.

LAMINATED

HPL (Compact)

High pressure laminate is an advanced technological manu-
facturing process made by the compression of resinated paper 
based materials. It is highly resistant and suitable for outdoor. 
Surface is UV resistant. Use only water and soft cloth and 
wipe until dry. Do not use abrasive substances. Protect from 
hot serving dishes.

Membrane & Laminate (MDF)

Hot pressed high quality lamination sheets are applied on 
fibreboard. It is durable against scratches and suitable for 
indoor. Use only water and soft cloth and wipe until dry. Do 
not use abrasive substances. Protect from hot serving dishes.

STONE

Marble

Marble is a natural stone. Each marble top has its own unique 
pattern which indicates the natural authenticity. Although mar-
ble is a durable surface, it needs extra care for cleaning and 
maintenance. You may see scratches, cracks and stains after 
time. Splashes of acidic foods and drinks like tomatoes, citrus 
fruits, sodas, coffee, wine, fruit juice, and even vinegar will 
damage marble. Use only neutral ph soap, water, soft cloth 
and wipe until dry. Do not use abrasive substances. Protect 
from hot serving dishes.

Granite

Every granite slab is unique and has its own colors and 
patterns. It is very durable against scratches. Granite is a heat  
and stain resistant material. You may see scratches, cracks 
and stains after time. Use warm water and dish soap for 
general cleaning. Wipe down the product with a clean, white 
cloth once a day. Avoid using acidic cleaners on granite.

TEMPERED GLASS
Tempered glass is manufactured in two stages; heating over 
600°C and cooling with air pressure. This process gives glass 
a high resistance and durability. If the glass is broken, the 
tempered glass does not shatter like normal glass but breaks 
down into a fine “spider web” network of blunt, small pieces 
of glass. This property increases safety. Use only water and 
soft cloth and wipe until dry. Do not use abrasive substances.



MALZEME TEKNİK BİLGİ & BAKIM

AHŞAP

Renklendirici UV kaplama

Ahşap yüzeyi, kusursuz bir düzlem haline gelene kadar 
zımparalanır. Su bazlı, çevre dostu, uv ışınlarına dayanıklı 
renklendirici iki kat uygulanır. Sonrasında, yağ bazlı doğal 
mat kaplama ile sonlanı. Malzemenin temiz yüzey ömrünü 
uzatmak için her yıl yüzey yağlanabilir. Su ve yumuşak bir 
bez ile kuruyana kadar silin. Aşındırıcı malzeme kullanmayın. 
Sıcak servis tabaklarından koruyun. 

Lake, parlak veya mat (MDF)

Lif levha, istenen ölçülere getirildikten sonra kusursuz bir 
düzlem haline gelene kadar zımparalanır. Birkaç kat boya ka-
plaması uygulanır. Parlak yüzeyler için polisaj yapılır.Use only 
water and soft cloth and wipe until dry. Su ve yumuşak bir 
bez ile kuruyana kadar silin. Aşındırıcı malzeme kullanmayın. 
Sıcak servis tabaklarından koruyun. 

METAL

Alüminyum

Alüminyum, dış mekan kullanımına uygundur. Mekanik 
etkilere ve paslanmaya dirençli bir malzemedir. Çizilmeye 
karşı dayanıklı elektrostatik toz boya ile kaplanır. Su, alkol ve 
yumuşak bir bez ile kuruyana kadar silin. Aşındırıcı malzeme 
kullanmayın.

Demir; krom, pirinç, bakır kaplama

Elektroliz galvanik işlemler ile demir üzerine kaplama işlemi 
gerçekleştirilir. Dış mekan kullanımına uygun değildir. Ka-
plamalı demir, paslanmaya karşı daha dayanıklıdır. Krom 
kaplama parlak yüzeye sahiptir. Pirinç ve bakır kaplama, 
eskitme görünümlüdür ve mat şeffaf bir vernikle kaplanır. Su ve 
yumuşak bir bez ile kuruyana kadar silin. Aşındırıcı malzeme 
kullanmayın.

Demir; toz boya

Elektrikle topraklanmış parçalara püskürtülen elektrostatik 
yüklü pigmentler ile yapılan kuru kaplama işlemidir. İç mekana 
uygundur. Yüklü parçacıklar malzemeye yapışır, fırında pişerek 
bütün bir yüzey oluşturulur. Su, alkol ve yumuşak bir bez ile 
kuruyana kadar silin. Aşındırıcı malzeme kullanmayın.

Demir; kataforez + toz boya

Dış mekana uyumlu, paslanma ve çarpmalara karşı yüksek 
direnç gösteren hem sıvı, hem kuru bir kaplama işlemidir. Bir 
çok kapalı devre kazan kullanılarak kataforez işlemi yapılır. 
Son kaplama olarak, kataforezli demire toz boya kaplama 
uygulanır. Su, alkol ve yumuşak bir bez ile kuruyana kadar 
silin. Aşındırıcı malzeme kullanmayın.

LAMINAT

HPL (Kompakt)

Yüksek basınçlı kompakt laminat, üstün teknoloji üretim 
işlemleri sonucu ortaya çıkan sıkıştırılmış reçine kağıt esaslı 
malzemelerden oluşur. Son derece uzun ömürlü, dış mekanda 
kullanıma uygundur. UV ışınlarına dayanıklıdır. Su ve yumuşak 
bir bez ile kuruyana kadar silin. Aşındırıcı malzeme kullan-
mayın. Sıcak servis tabaklarından koruyun.

Membran & Laminant (MDF)

Yüksek kaliteli laminasyon kağıtları, sıcak baskıyla lif levha 
üzerine basılır. Çizilmelere dayanıklı, iç mekana uyumlu bir 
malzemedir. Su ve yumuşak bir bez ile kuruyana kadar silin. 
Aşındırıcı malzeme kullanmayın. Sıcak servis tabaklarından 
koruyun.

TAŞ

Mermer

Mermer doğal bir taştır. Her mermer tablanın kendine has, 
doğal bir deseni bulunur. Mermer yüzeyi çok sağlam olması-
na rağmen, oldukça bakım ve temizlik için ekstra özen ister. 
Zaman içerisinde çizikler, çatlaklar ve lekeler oluşabilir. Asidik 
yemek sıçraması, domates, turunçgiller, soda, kahve, şarap, 
meyve suyu ve hatta sirke gibi sıvılar mermerde hasar bırakır. 
Su, hafif sabun ve yumuşak bir bez ile kuruyana kadar silin. 
Aşındırıcı malzeme kullanmayın. Sıcak servis tabaklarından 
koruyun. 

Granite

Her granit levhası birbirinden farklıdır. Kendine özgü renkleri 
ve desenleri vardır. Çizilmelere karşı çok dayanıklıdır. Granit, 
ısıya ve lekeye dayanıklı bir malzemedir. Bir süre sonra 
çizikler, çatlaklar ve lekeler görebilirsiniz. Genel temizlik için 
ılık su ve bulaşık sabunu kullanın. Ürünü günde bir kez temiz, 
beyaz bir bezle silin. Granit üzerinde asidik temizleyiciler 
kullanmaktan kaçının.

TEMPERLİ CAM
Temperli cam üretim esnasında iki aşamadan geçer; 
600°C’nin üzerinde ısıtma ve hava basıncıyla soğutma. Bu 
işlemler cama yüksek dayanım ve mukavement kazandırır. 
Eğer temperli cam kırılırsa, normal cam gibi parçalanmaz, 
el kesmeyen ”örümcek ağı” gibi parçalara ayrılır. Bu durum 
güvenliği arttırır. This property increases safety. Su ve yumuşak 
bir bez ile kuruyana kadar silin. Aşındırıcı malzeme kullan-
mayın.
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5A reserves the right to change, without previous notice, materials, 
covers, finishes and drawings of the products presented in this cata-
logue. The textures and colours of materials and finishes are indica-
tive as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin 
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin 
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

00 Natural 26 Afro 29 Honey

68 Burma 70 Light walnut 72 Dark walnut 01 Black

70 Light walnut 72 Dark walnut

00 Natural 26 Afro 29 Honey 68 Burma

WOOD

WOOD

BEECH

OAK
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covers, finishes and drawings of the products presented in this cata-
logue. The textures and colours of materials and finishes are indica-
tive as they are depending on the tolerances of the printing process.
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00 Natural 29 Honey 68 Burma 70 Light walnut 72 Dark walnut

Oiled Dark oiled

9010 Matt/Glossy 1013 Matt/Glossy 9001 Matt/Glossy 9006 Matt/Glossy 7006 Matt/Glossy

5013 Matt/Glossy 7016 Matt/Glossy 9005 Matt/Glossy

WOOD

WOOD

WOOD

WALNUT

IROKO

LACQUER MDF
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BEECH, OAK, WALNUT, IROKO, LACQUER MDF

BAKIM & TEMİZLİK
Kayın, Meşe, Ceviz:

Nemli, yumuşak, pamuklu bir bez veya tüy toz alıci ile tozunu alın. 
Bezi hafif sabun veya suda çözülmüş bir deterjana batırın, bezi 
neredeyse tamamen kurulayın ve alanı silin. Asla çok amaçlı temizleme 
spreyleri kullanmayın. Durulayın ve derhal temiz, yumuşak bir bezle 
kurulayın. Ahşabın rengini korumak için, mümkün olduğunca doğrudan 
güneş ışığından kaçınmalısınız. Mobilyaları asla odun sobası, radyatör 
vb. Yakınına koymayın. Herhangi bir sıvı dökerseniz, mümkün olduğun-
ca çabuk silmelisiniz. Bakım ve temizlik talimatları, masif, masif panel 
ve kaplamalı ürünler için de geçerlidir.

Lake MDF:
Nemli, yumuşak ve pamuklu bir bezle silin. Tamamen ıslak bezler 
tavsiye edilmez. Kimyasal temizlik malzemeleri kullanmayın. Ciddi 
bir kontaminasyon olmadığı sürece saf temiz su ile temizleyebilirsiniz. 
Direkt güneş ışığına maruz kalırsa sararma olabilir. Amonyak veya 
çamaşır suyu içeren bir temizlik ürününden kaçının.

Iroko:

Ev tipi kıl yumuşak fırça ve biraz ılık, sabunlu su kullanın. Daha sonra 
temiz su ile yıkayınız. Yüzey pürüzlü hale gelirse, ince bir zımpara 
kağıdı ile zımparalanabilir, daha sonra tekrar yağlanabilir. Orijinal 
rengini korumak için her üç ayda bir tik yağı mobilya kullanın. Düzenli 
yağlama bu görünümü koruyacak ve yüzeyi lekelerden koruyacaktır. 
Basınçlı yıkama makineleri ve çelik yünlerden kaçınılmalıdır.

CARE & CLEANING
Beech, Oak, Walnut:

Dust with a damp soft cotton cloth or feather duster. Dip the cloth in 
mild soap or detergent dissolved in water, wring the cloth nearly dry, 
and wipe the area. Never use all-purpose cleaning sprays. Rinse and 
immediately dry with a clean, soft cloth. In order to maintain the colour 
of the wood, you should avoid direct sunlight as far as possible. Never 
place furnitures close to wood-burning stoves, radiators etc. If you spill 
any liquid, you should always wipe it off as quickly as possible. The 
care & cleaning instructions are valid for solid wood, solid panel and 
also coated products.

Lacquer MDF:
Wipe with a damp smooth and cottony cloth. Completely wet cloths 
are not recommended. Don’t use chemical cleaning materials. You can 
clean with pure clean water as long as there is no serious contam-
ination. Yellowing may occur if exposed to direct sunlight. Avoid a 
cleaning product that contains ammonia or bleach.

Iroko:

Use household bristle soft brush and some warm, mildly soapy water. 
Wash down afterwards with clean water. If the surface becomes rough, 
it can be sanded with a fine sandpaper, then re-oiled. Use teak oil 
furniture every three months to maintain its original color. Regular oiling 
will maintain this appearance and protect the surface from stains. 
Pressure washers and steel wools are to be avoided.

WOOD

TECHNICAL INFORMATION / Teknik Özellikler

Plate thickness / Plaka kalınlığı
18/30 mm (coated, solid panel lacquer mdf)
40 mm (solid)

Plate size / Plaka ebatları
2100x2800 mm (coated, lacquer max)
1200x3500 mm (solid panel)
2800 mm (solid max. length)

Flammability / Yanıcılık Fail

Waterproof / Su geçirmezlik Fail

Oak, 00 natural

Iroko, oiled
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5A reserves the right to change, without previous notice, materials, 
covers, finishes and drawings of the products presented in this cata-
logue. The textures and colours of materials and finishes are indica-
tive as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin 
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin 
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

Brass antique Brass glossy Copper antique Copper glossy

Chrome

1023 glossy 3022 glossy 5017 glossy

9006 matt textured 7016 matt textured 9005 matt textured

9003 matt textured 1013 matt textured 1019 matt textured 7006 matt textured

METAL

STEEL



5A reserves the right to change, without previous notice, materials, 
covers, finishes and drawings of the products presented in this cata-
logue. The textures and colours of materials and finishes are indica-
tive as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin 
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9006 textured 7016 textured 9005 textured

9003 textured 1013 textured 1019 textured 7006 textured

All steel and aluminium finishes are available for many different RAL 
colors if required minimum order quantity is met.

Asgari sipariş tutarı karşılandığı sürece, bütün demir ve alüminyum 
kaplamaları birçok RAL renginde yapılabilir.

METAL

ALUMINIUM
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BAKIM & TEMİZLİK
Yüzeyi sabunlu bir bezle silin, suyla yıkayın. Güçlü temizleyiciler, deter-
janlar, alkol/solvent bazlı ürünler, sert temizlik ürünleri, aşındırıcı bez, 
tel sünger kullanmayın. Demir, içeride ve kataforez işlemi ile dışarıda 
kullanılabilir. Alüminyum, hem iç hem dış mekanda kullanılabilir. Tuzlu/
deniz kenarı alanlarda kullanılmaması önerilir.

CARE & CLEANING
Wipe the surface with a soapy cloth, wash it with water. Don’t use 
strong cleaners, detergents, alcohol/solvent-baseds, harsh cleaning 
products, abrasive cloth, wire sponges. Steels can be used indoors 
and also outdoors with cataphoresis treatment. Aluminium can be 
used indoors and outdoors. It’s recommended to avoid salty/marine 
environments.

STEEL & ALUMINIUM

METAL

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER

Material thickness / Plaka kalınlığı Various

Material size / Plaka ebatları Various

Flammability / Yanıcılık Pass

Waterproof / Su geçirmezlik Pass

Steel, chrome

Steel, brass antique
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5A reserves the right to change, without previous notice, materials, 
covers, finishes and drawings of the products presented in this cata-
logue. The textures and colours of materials and finishes are indica-
tive as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin 
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin 
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

A-5055 matt G-5657 glossy A-5073 matt G-5658 glossy

G-3103 matt A-1065 matt A-3190 matt

A-5162 glossy A-5093 matt A-5156 matt A-5127 matt

G-4274 matt A-3146 matt A-3162 matt

LAMINATE

HPL (COMPACT)
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logue. The textures and colours of materials and finishes are indica-
tive as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin 
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S-379 matt E-564 matt soft S-284 matt E-561 matt soft E-565 matt soft

S-305 matt textured S-741 matt textured E-841 matt textured E-843 matt textured E-844 matt textured

D152 D104 D107 D439 A442

A362 A353 A333 A384 A379

LAMINATE

LAMINATE

MEMBRANE

LAMINATE MDF
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BAKIM & TEMİZLİK
Kompakt:

Yumuşak temizlik ürünleri ile temizleyiniz. Yüzeyi sabunlu bir bezle 
sildikten sonra suyla yıkayın. Güçlü temizleyici, deterjan, alkol bazlı 
temizlik malzemesi kullanmaya gerek yoktur. Yıkanmazsa, yüzeyde 
sabun ve deterjan izleri kalabilir ve yüzeye zarar verebilir. Sert veya 
aşındırıcı bez, tel sünger vb. ürünler yüzeyde çizik oluşturabilir.

Membran & MDF-Lam:

Nemli bir bez ve hafif bir temizleyici ile silin, ardından temiz bir bezle 
kurulayın. Yüzeye zarar vermemek için keskin veya bulaşık deter-
janı kullanmayın. Temizlik bezleri, mendil veya sünger kullanmanızı 
öneririz; plastik, mikrofiber bezler veya çelik yünden yapılmış temizlik 
bezleri kullanmayın. Keçeli kalem/inatçı lekeler, mümkünse kurumadan 
çıkarılmalıdır.

CARE & CLEANING
HPL (Compact):
Clean with soft cleaning products. After wiping the surface with a 
soapy cloth, wash it with water. No need to use strong cleaners, deter-
gents, alcohol-baseds, cleaning materials are sufficient. If not washed, 
soap and detergent traces may remain on the surface and damage the 
surface. Products such as hard or abrasive cloth, wire sponge, etc. may 
create scratches on the surface. 

Membrane & Laminate MDF:

Wipe with a damp cloth and mild cleaner, then dry with a clean cloth. 
Don’t use sharp or scouring cleaning agents to avoid damage the 
surface. We recommend to use cleaning cloths, wipes or sponges; do 
not use cleaning pads made of plastic, microfiber cloths or steel wool. 
Markers/stubborn stains should be removed before they dry if possible.

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER

Plate thickness / Plaka kalınlığı
12 mm (compact)
18/30 mm (membrane)

Plate size / Plaka ebatları
1400x3660 (compact)
2100x2800 (membrane, laminate mdf)

Scratching resistance / Aşınma dayanımı 3N smooth, 4N textured (compact) EN 438-2 PART 25 CGS

Light fastness / Işık haslığı 5 (compact) EN 438-2 Part 17 CGS

Flammability / Yanıcılık
Pass (compact)
Fail (membrane, laminate mdf)

EN 13501-1

Waterproof / Su geçirmezlik
Pass (compact)
Fail (membrane, laminate mdf)

HPL, MEMBRANE & LAMINATE MDF

LAMINATE

HPL, G-5658 glossy
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5A reserves the right to change, without previous notice, materials, 
covers, finishes and drawings of the products presented in this cata-
logue. The textures and colours of materials and finishes are indica-
tive as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin 
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin 
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

Black Portoro Carrara Bianco

River Black Verde Guatemala

STONE

MARBLE

Other various types of marbles are available if required minimum order 
quantity is met. Please ask for stock.

Asgari sipariş tutarı karşılandığı sürece, farklı türde mermer çeşitleri 
mevcuttur. Lütfen stok sorunuz.



5A reserves the right to change, without previous notice, materials, 
covers, finishes and drawings of the products presented in this cata-
logue. The textures and colours of materials and finishes are indica-
tive as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin 
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
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toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

Via Lactea Mist Leather (matt)

STONE

GRANITE

Other various types of granites are available if required minimum order 
quantity is met. Please ask for stock.

Asgari sipariş tutarı karşılandığı sürece, farklı türde granit çeşitleri 
mevcuttur. Lütfen stok sorunuz.
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BAKIM & TEMİZLİK
Mermer:
Günlük temizlik için ılık su ile silin. Mikrofiber bez kullanın, ılık suyla 
ıslatın ve mermeri silin. Hafif bulaşık sabunu veya bir çay kaşığı 
deterjanla bir çözelti hazırlayabilirsiniz. Temiz bir bezi nemlendirin ve 
mermeri sistematik olarak silin. Mermerin üzerinde herhangi bir kalıntı 
veya fazla köpük bırakmayın. Mermerler sirke, amonyak, H2O2, 
asidik temizleyiciler, meyve suları vb. malzemelerden hasar görür.

Granit:

Temizlik için genellikle nemli bir mikrofiber bez yeterlidir. Granit 
tablaları nemli bir bezle ve haftada bir kez nötr pH ile formüle edilmiş 
bir temizleyici ile silin. Sert kimyasallar veya aşındırıcı temizleyiciler 
kullanmayın. Amonyak bazlı temizleyicilerden ve sirkeden kaçının.

CARE & CLEANING
Marble:

Wipe down with warm water for daily cleaning. Use microfiber cloth, 
wet it with warm water and wipe the marble. You can prepare a 
solution with mild dish soap or a teaspoon detergent. Dampen a clean 
cloth and wipe down the marble systematically. Don’t leave any debris 
or excess suds on the marble. Marbles are damaged simply by making 
contact with vinegar, ammonia, H2O2, acidic cleaners, fruit juices.

Granite:
Damp microfiber cloth is usually enough for basic cleaning. Wipe your 
granite tops down with a damp cloth and a stone cleaner formulated 
with a neutral pH once a week. Don’t use harsh chemicals or abrasive 
cleaners. Avoid ammonia-based cleaners and vinegar.

MARBLE & GRANITE

STONE

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER

Plate thickness / Plaka kalınlığı 20 mm

Plate size / Plaka ebatları Various

Flammability / Yanıcılık Pass

Waterproof / Su geçirmezlik Pass

Marble, Carrara Bianco



Chlorine
resistance

Flame
retardant

UV resistant Water
repellency

Eco-friendly Anti
Microbial

Year
guarantee

FINISHES

TEMPERED GLASS



5A reserves the right to change, without previous notice, materials, 
covers, finishes and drawings of the products presented in this cata-
logue. The textures and colours of materials and finishes are indica-
tive as they are depending on the tolerances of the printing process.

5A, önceden haber vermeksizin, bu katalogda sunulan ürünlerin 
malzeme, kaplama ve çizimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
Malzemelerin ve kaplamaların dokuları ve renkleri, baskı işleminin 
toleranslarına bağlı oldukları için gösterge niteliğindedir.

TEMPERED GLASS
FINISHES

Transparent Smoked

Frosted
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TEMPERED GLASS
FINISHES
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BAKIM & TEMİZLİK
Tabla üzerine bulaşık deterjanı ve su karışımı püskürtün. Ardından 
camı yumuşak sünger/bez ile silerek temizleyin. Temperli cam üzerinde 
sirke veya bulaşık süngeri kullanmayın. Aşındırıcı ve sert malzemeler 
kullanmayın ve yüzeye zarar vermekten kaçının.

CARE & CLEANING
Spray the top with a mixture of dish soap and water then wipe the 
glass clean with your soft sponge/cloth. Don’t use vinegar or scouring 
pads on tempered glass. Don’t use abrasive and harsh materials and 
avoid damage the surface. 

FINISHES

TEMPERED GLASS

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER

Plate thickness / Plaka kalınlığı 10/12 mm

Plate size / Plaka ebatları Various

Flammability / Yanıcılık Pass EN 13501-1

Waterproof / Su geçirmezlik Pass

Tempered glass, transparent
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