Kalite ve estetiğe yön veriyor

35 yıllık deneyim ve kaliteyle üretiliyor
Maestro’yu ayrıcalıklı kılan en önemli unsurların başında, arkasında Granitaş gibi deneyimli ve yeniliklerin öncüsü
bir kuruluşun olması gelmektedir. Granit ve mermer üretimindeki seçkin konumunu ve tecrübesini kuvars taş
üretimine taşıyan Granitaş, bu yönü ile dünyada seçkin üreticiler arasında…
Maestro ürünleri, 18 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alana kurulu, yılda 700 bin
metrekarelik üretim kapasitesine sahip modern tesislerde üretiliyor. Alanında Türkiye’nin en geniş satış ağına
sahip Granitaş’ın uzman ekibi tarafından satışa sunuluyor.

35 years of experience in high–quality product manufacturing
One of the most important factors that make Maestro privileged is that it has an experienced and pioneering
company like Granitaş standing behind it. With this aspect , Granitaş which carries its distinguished position and
experience in granite and marble production to quartz surfaces production enables Maestro to be one of the
most reputable manufacturers globally.
Maestro products are manufactured in a modern plant equipped with high-tech production lines with a
production capacity of 700.000 m2 / Year on a total area of 30.000 m2 including 18.000 m2 of covered indoor
space. Granitaş’s nationwide sales networks offers Maestro products through all major channels of distribution
including its own warehouses located in more than twenty-five cities by professional sales team.

Tam beklediğiniz gibi
As perfect as you expect
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Başta Mutfak tezgahları olmak üzere iç mekan dekorasyonunda yeni tercih haline gelen ve
yaşam alanlarında benzersiz estetik katan kuvars taş, şimdi Maestro kalitesi ile sunuluyor.
Sektörünün öncü Markası Granitaş tarafından Türkiye’de üretilen Maestro, zengin ürün
yelpazesi, yenilikçi dizaynları kadar profesyonel hizmet kalitesi ile de kuvars taş segmentine
yepyeni bir yön verecek.

Quartz surface which has become a new choice in interior decoration, especially for kitchen
countertops is as perfect as you expect and is adding a unique aesthetic to living spaces .
Quartz surface is now presented with Maestro quality.
Maestro, manufactured by Granitaş in Türkiye, will lead for a new direction in quartz
surface industry with its broad product range, unique quartz designs combined
with professional service and quality.
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Yaşam alanlarına değer katan kalite
Quality that adds value to living spaces
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KENAR PROFİL DETAYLARI
EDGE PROFILE DETAILS
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Tezgah ve bankolardaki ön kenar profillerinin işçilik ve uygulamaları,
profesyonel atölyeler tarafından gerçekleştirilmelidir.
Atölyenin ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlere bağlı olarak, uygulanan işlemler
farklılık gösterebilmektedir.
Uygulama öncesinde atölye ile görüşülmesi ve uzlaşma sağlanması gerekmektedir.
The workmanship and applications of the edge profiles in countertops and
surfaces should be carried out by professionals.
The processes may vary depending on the equipment needed by the workshop.
Before the fabrication process and installation, it is essential to contact with the
workshop in order to agree on the edge profile selection.

MAESTRO 15 YIL GARANTİLİDİR
MAESTRO IS GUARANTEED 15 YEARS
Maestro Quartz Design, mutfak ve banyo tezgahlarında kullanılmak üzere satın alınan ve kurulumu
tamamlanmış olan tezgahlar ile ilgili, kullanıcıya ürünü, satın alındığı tarihten itibaren ONBEŞ (15) YIL süresince,
Maestro Quartz Design fabrikasında üretilen levhalarda gözlemlenebilecek üretim hatasına karşı garanti eder.
Bu garanti yalnızca, Maestro yetkili distribütörleri aracılığı ile satışı yapılan “A Kalite” ürünleri kapsar.
Garanti, tüketici ürünü satın aldığı tarihten itibaren 6 ay içinde, satın alma faturası veya satış makbuzu (satın alma
tarihini ve uygulayıcısını belirten) ile birlikte, www.maestroquartzdesign.com adresinde belirtilen “Maestro
Quartz Design Garanti Kayıt Formu” doldurulduğunda, tümüyle geçerli olacaktır.
Garanti kapsamından faydalanabilmek için, lütfen satın alma faturanızı ve garanti kayıt formunu doldurulduktan
sonra geçerli olacak, garanti belgenizi birlikte saklayın.
Maestro Quartz Design markalı ürününüzün garanti kapsamında bir kusuru olduğunu düşünüyor ve şikayet
talebinde bulunmak istiyorsanız, lütfen faks, e-posta, telefon ve/veya mektup aracılığıyla garanti numaranızı da
belirterek Maestro Quartz Design ile iletişime geçiniz.
Maestro Quartz Design, yukarıdaki paragrafta belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda veya tüketici
tarafından verilen bilgiler yanlış, eksik veya okunaksız ise, ücretsiz garanti verme hizmetini sunmama hakkını
saklı tutar.

Garanti Kapsamı
Bu garanti, ONBEŞ (15) YIL süresince* Maestro Quartz Design’ı, tüketici tarafından satın alınan ve üretim kusuru,
Maestro tarafından tespit edilen ürünü, burada yer alan şartlar ve koşullar altında, aynı özelliklerde bir ürün ile
değiştirmesini veya onarmasını zorunlu kılar.
Bu garanti, tüketici ya da ürünün son kullanıcısına ait, meskenin içine kalıcı olarak monte edilen Maestro Quartz
Design tezgahları ve pano kaplama yüzeylerini kapsar.
Maestro Quartz Design ürünlerinin, satın alma işlemi tamamlanmadan önce renk ve yüzey seçiminin yapılması,
tezgah işçilik detaylarının netleştirilmesi gerekmektedir. Bu seçimlerin herhangi birinde yapılacak olan bir
değişiklik garanti kapsamına girmeyeceğinden, önemlidir.
Maestro Quartz Design ürünlerinin, işçilik ve montaj uygulamalarına ilişkin ayrıntıların verildiği “Maestro Quartz
Design İmalat ve Montaj” kılavuzunda belirtilen şekilde uygulanması gerekmektedir.
Tezgah bakımının, “Maestro Quartz Design Bakım ve Koruma” kılavuzunda belirtilen şekilde yapılması,
tezgahınızı ilk günkü yeniliği ile kullanmanıza imkan verecektir.
* Maestro Ürün Broşürünün, uygulayıcı firmadan mutlaka talep edilmesi ve “Maestro Garanti Kayıt Formu’nun
doldurulması gerekmektedir.

Garanti Harici
Bu garanti, “Maestro Quartz Design İmalat ve Montaj” kılavuzunda belirtilen hususlar dışında uygulanmış, hatalı
veya düzgün olmayan imalatı veya montajı kapsamaz.
Renk değişimleri, ton, gölge, parçacık yapısı veya malzemedeki parlaklık düzeyi farklılıkları gibi ürünün farklı
bileşenlerinde meydana gelen doğal değişimler, yüksek sıcaklık içeren mutfak kaplarının, tezgah yüzeyi ile
teması, termal şok veya güçlü kimyasalların yüzeye dökülmesi sonrasında oluşan tahribatlar, darbe sonucu
oluşan çatlama ve kırılmalar, uygulayıcı firma sorumluluğunda oluşan hatalar ve/veya düzgün yapılmamış
işçilikten kaynaklanan sorunlar ve kötü kullanımdan kaynaklanabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
Montaj gerçekleştikten sonra kullanıcı hatasıyla oluşan çatlaklar da yine bu garanti belgesinin kapsamında yer almaz.
Doğal afetler, mücbir sebepler, diğer ürünler ile etkileşimden kaynaklanan hasarlar ya da Maestro Quartz
Design’ın kontrolü dışında gerçekleşen durumlar yüzünden oluşacak hasarlardan, Maestro Quartz Design
sorumlu değildir.
Bu garanti, Maestro Quartz Design tarafından düzgün bir şekilde doğrulaması yapılmadan onarılan ve / veya
kullanılan ürünler için geçerli değildir. Ürün, Maestro Quartz Design’ın önceden onayı olmaksızın tamir ve/veya
işlem görmesi durumunda garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Uzun Süreli Kullanımlar İçin Tavsiyeler
Çatlamanın başlıca nedenleri, ürünün montajından sonra tezgah altındaki dolapların hareket ettirilmesi, yüzeyine
doğrudan ısı uygulanması (termal şok), yüzeyine aşırı ağırlık konması veya kazınma, çarpma ya da darbeye maruz
bırakmaktır. Termal şok, fırından ya da ocaktan sıcak olarak alınan mutfak kaplarının (tencere, tava, fırın tepsisi vb.)
ateşten indirildikleri ya da fırından çıkarıldıkları sıcaklıkları ile tezgah üzerine konulması ile oluşabilir. Yüzeyin sıcakla
temas etmemesi için mutlaka nihale kullanılmalıdır.
Çapak atma, malzemenin kusurlu olmasından dolayı oluşmaz, sürtünme, köşe ve yüzeylere nesnelerin çarpması
sonucu oluşur. Tezgah üzerinde yapılacak kesme ve doğrama işlemleri için mutlaka kesme tahtası kullanılmalıdır.
Maestro Quartz Design gözeneksiz yapısından dolayı günlük kullanımda lekelere karşı dirençlidir. Lekeler (Salça, Yağ,
Çay vb.) yüzeye tutunmadan önce, oluşan lekeleri nemli bez ile temizlemenizi öneririz.
Kireç Kalıntıları; Kireç sökücü ürünü lekelerin üzerine dökün ve 1 dakika lekeye işlemesini bekleyin. Bol su ile durulayın
ve kurulayın. Kireç sökücü ürünün kullanım talimatlarına uyun. Kireç sökücüyü tezgâhın kendisinden başka hiçbir
parça üzerinde (musluk, evye, vb.) kullanmayın, aksi takdirde bu ürünlere zarar verebilir.
Yağ Lekeleri; Bulaşık deterjanını yağ lekelerinin üzerine dökün ve 2 dakika bekletin, sonra bulaşık süngeri ile leke
kaybolana kadar yumuşak bir biçimde fazla bastırmadan ovalayın. Hemen su ile durulayın ve kurulayın.
Kurumuş Zor Lekeler; Zor lekeler için, normal bir sıvı bulaşık deterjanı veya çamaşır suyu katkılı jel deterjan dökün ve 2
dakika bekletin. Sonra yumuşak bir süngerle fazla bastırmadan ovalayın, bol su ile durulayın ve kurulayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Speciﬁcations
Test Metodu

Sonuçlar

Aşınma Dayanımı
Abrasion Resistance

EN 14617-4:2012

V≤19mm³

Eğilme Dayanımı
Flexural Strength (Bending)

EN 14617-2:2008

40-80 MPa

Darbe Dayanımı
Impact Resistance

EN 14617-9:2005

> 3.0 J

Kimyasal Dayanımı
Chemical Resistance

EN 14617-10:2012

Sınıf C4 / Class C4

EN 14617-1:2013

< 0.06%

ASTM D 6329:2015

Derece 3 / Ranking 3

EN 14617 - 6:2012

20 dönüşümde değişiklik görülmemiştir.
No visual defects after 20 cycles.

Özellikler

Speciﬁcations

Su Emme
Water Absorption
Leke Dayanımı
Microbial Growth Resistance
Termal Şok Direnci
Thermal Shock Resistance

Test Method

Results

Levha Ebatları 305x152 cm ve 320x160 cm, levha kalınlıkları 15 mm, 20 mm ve 30 mm’dir.
Slab dimensions are 305x152 cm and 320x160 cm, thicknesses are 15 mm, 20 mm and 30 mm.

Maestro ürünlere ait renk, teknik özellikler ve ebatlarda değişim yapma hakkına sahiptir.
Katalogda bulunan taş örnekleri levhalarımızın bir kısmına aittir, taşın tüm özelliklerini yansıtmayabilir.
Satın almadan önce yerinde görerek incelemenizi tavsiye ederiz.
‘‘Maestro’’ reserves the right to change the color, technical specifications, and dimensions of the products
The quartz surface visuals in the catalog belong to some of our slab varieties and they may not reflect all the
properties of the stone. We recommend that you inspect it on-site before purchasing.
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