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Zamansız renklere yer açın!
Renginizi seçin, estetik ve zarafeti yaşam
alanlarınıza taşıyın. Gördüklerinizin ötesinde
yepyeni bir ürün olan Supramat Panel Serisi
ile mekanlarınıza yenilik katın.

Make room for timeless colors!
Choose your perfect color to bring elegance
to your living spaces. Transform your
surroundings with Supramat Panel Series
which is a brand-new product beyond
what you see.

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.
Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.
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Mikro çizilme
direnci yüksek
Micro scratch
resistant

Onarılabilen
mikro çizikler

Üstün yüzey kalitesi

Repairable
micro scratches

Superior surface
quality

Supramat’ın üstün teknolojiye sahip özel yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklı olmakla birlikte
parmak izi önleme özelliğine de sahiptir. Bu sayede kullanım sonrasında kötü görünüme neden olan
izler ile karşılaşmazsınız. Yüzeyde oluşabilecek mikro çizikleri kolayca yok edebilen termal iyileşme
özelliği ile AGT Supramat, diğer tüm benzer ürünlerden ayrışarak ilk günkü yeniliğini yıllarca korur.
Supramat, dünyada yükselen trendlere uygun olarak tasarımcılara ultra mat yüzeyi ile eşsiz olanaklar
sunarken, birbirinden farklı ve modern renk seçenekleri ile verdiği ipeksi dokunuş hissi tüm tarzlara
hitap eder. Gerçekçi lake hissi onun en özel boya uygulamalarından ayırt edilmesini zorlaştırır.
Supramat’ın her iki yüzeyinde de aynı özelliklerde kaplama kullanılmaktadır.
Bu sayede ev, ofis, mobilya ve tüm dekorasyon uygulamalarında kullanım zenginliği sunar.

Supramat’s special surface with superior technology is resistant to scratches and has anti-fingerprint
feature. In this way, you will not encounter traces that cause bad appearance after use.

İpeksi dokunuş,
lake hissi
Silky touch,
lacquer feeling

Parmak izi direnci

Düşük çıtlama etkisi

Finger print resistance

Low chipping effect

AGT Supramat, with its thermal healing feature that can easily repair micro scratches on the surface,
protects its first-day innovation for years by separating from all similar products.
Supramat blends seamlessly with the rising trends emerging in the design world, offering designers
unique possibilities with its ultra-matte surface that is silky smooth to the touch in a wide range of

Çift yüz kullanımı

modern color options that appeals to all styles. The realistic lacquer feel makes it difficult to

Double-sided

distinguish it from the most special paint applications. Coating with the same properties is

Mat yüzeylerdeki
düşük ışık yansımaları
Low reflectivity on
matte surfaces

used on both surfaces of Supramat. In this way, it offers a richness of use in home, office, furniture and
all decoration applications.

Kesme işlemi
için uygun
Suitable for
cutting
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İnci Siyah
İncinin zarafetini taşıyan İnci Siyah
ile her ortama güçlü dokunuşlar
eklemek çok kolay.

Pearl Black
With Pearl Black, it’s easy to add
powerful touches to any environment.

Meltem Bej
Meltem rüzgarlarının ferahlatan
etkisinden ilham alan Meltem Bej
arzuladığınız yaşamı mekanınıza getiriyor.

Brezee Beige
Breeze Beige brings the life you desire
to your place which inspired by the
influence of breeze winds.
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Ay Işığı
Ay Işığı ile doğanın büyüleyici
yansıması mekanınıza taşınıyor.

Moon Light
The fascinating reflections of
nature comes into your space
with Moon Light.

Yunus Gri
Saf, sade ve tamamlayıcı
Yunus Gri ile mekanınıza
güzellik katın.

Dolphin Grey
Bring beauty to your space with
pure, simple and complementary
Dolphin Grey.
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İnci Beyaz
Denizin derinliklerinden doğan zarafet
yaşam alanlarınıza geliyor.

Pearl White
Elegant that from the depths of the
sea comes to living spaces with
Pearl White.

Orman Yeşili
Ormanın derinliklerinden gelen izlerle
yaşam alanlarınıza sakin ve rahat
dokunuşlar ekleyin.

Forest Green
Have calm and relaxed touches at
your living spaces with textures from
the depths of the forest.
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Safari Gri
Yolculuğa davet eden cesur
tonlara sahip Safari Gri,
aradığınız sadeliği
mekanınıza getiriyor.

Safari Grey
Safari Grey with bold shades
that invite you on the journey,
and it brings the simplicity
you’re looking for to
your place.

Rustik Kırmızı
Zamanı unutturan benzersiz tonlar!
Rustik Kırmızı ile mekanınızda dikkat
çekici bir enerji yakalayın.

Rustic Red
Unique rich tones that are timeless.
Capture striking energy in your space
with Rustic Red.
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Macaron Yeşil
Yeşilin en tatlı tonu Macaron Yeşil
ile mekanınızda rahatlatıcı bir
atmosfer yakalayın.

Macaron Green
Have a relaxing atmosphere at
your space with Macaron Green
which is the sweetest form of
green!

Royal Gri
Sakin bir tona sahip Royal Gri
ile mekanınızın dekoruna estetik
dokunuşlar ekleyin.

Royal Grey
Add aesthetic touches to your
space’s decor with Royal Grey’s
calm tone.
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Buz Gri
Buzul parçalarından esinlenen
Buz Gri, sadeliği sevenler için
mükemmel bir seçim.

Ice Grey
Inspired by glacier pieces,
Ice Grey is the perfect choice
for those who love beauty in
simplicity.

Londra Mavi
Her ortama uyum sağlayan
Londra Mavi ile aradığınız
huzur elinizin altında.

London Blues
Touch the surface and feel the
peace you seek with London Blues
which suits to any environment.
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Zamansız Gri
Zamansız Gri ile mekanınızda
zamana meydan okuyan
bir dekorasyona sahip olun.

Timeless Grey
Have a time-defying decoration
in your living spaces with
Timeless Grey.

Pasifik
Deniz ve okyanusun büyüleyici
tonlarını taşıyan Pasifik ile
doğallık trendini yakalayın.

Glamorous Pacific
Catch the trend of naturalness with
the Glamorous Pacific, that carries
fascinating shades of sea and ocean.
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Sahara Krem
Sahra kumlarından
esinlenen Sahara Krem ile
mekanınızda büyüleyici bir
görünüm elde edin.

Sahara Cream
Have a charming look
in your space with
Sahara Cream that inspired
by Saharan sands.

Bitter
Benzersiz sıcak ve
tatlı tonları ile Bitter,
yaşam alanlarının
vazgeçilmezi olacak.

Bitter
Bitter will be indispensable for
living spaces with its unique
warm and sweet tones.
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Çakıl Gri
Çakıl taşlarının eşsiz tonlarından
esinlenen Çakıl Gri ile mekanınızda
doğanın keyfini çıkarın.

Pebble Grey
Enjoy the beauty of nature
in your space with Pebble Grey
that inspired by the unique
shades of pebbles.

Pembe Papatya
Kalıpların dışında tasarlanan
Pembe Papatya ile mekanınızın
yeni görünümünü çok seveceksiniz.

Pinky Daisy
You will love the new look of your
space with the Pink Daisy that
designed outside the molds.
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Kar Beyaz
Doğanın beyaz örtüsünden
ilham alan Kar Beyaz ile
huzur ve dinginliği
mekanınızda yaşayın.

Snow White
Experience peace and
tranquility at your space
with Snow White, inspired by
nature’s white veil.

Bulutlu Gri
Gökyüzünün göz alıcı güzelliğine sahip
Bulutlu Gri ile yaşam alanlarınızda
ipeksi görünüm oluşturun.

Cloudy Grey
Create a silky look in your living spaces
with Cloudy Gray that has the
eye-catching beauty of the sky.
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TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA SHEET
ÖLÇÜ / MEASUREMENT: 08 x 1220 x 2800 mm / 18 x 1220 x 2800 mm
ÖZELLİKLER / PROPERTIES

DEĞER / VALUE

ÇİZİLME DAYANIMI /
SCRATCH RESISTANCE

6H

H

ISO 15184

ÇİZİLME DAYANIMI /
SCRATCH RESISTANCE

1,5 N

N

ISO 4586-2

%

ISO R527-3 /
ACCORDING TO ISO R527-3

KIRILMADA UZUNLUK /
ELONGATION AT BREAK

LONG.

>50

BİRİM / UNIT

METOD / METHOD

LEKE DİRENCİ /
STAIN RESISTANCE

5

-

-

IŞIK DİRENCİ /
LIGHT RESISTANCE

5

GRİ ÖLÇEK /
GREY SCALE

BÖLÜM 5 DIŞINDA, B KULLANIM
YÖNTEMİ (İÇ MEKAN) /
EXCEPT PART 5, USE METHOD B
(INDOOR)

AŞINMA DİRENCİ /
WEAR RESISTANCE

4

-

UNI EN 438/10

PARLAKLIK 60º/
GLOSS 60º

3

PARLAKLIK /
GLOSS

±1 PARLAKLIK/
±1 GLOSS

SICAKLIK DAYANIMI /
TEMPERATURE RESISTANCE

90

ºC

-

MİKRO ÇİZİLMELERE KARŞI YÜZEY
DİRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ /
EVALUATION OF SURFACE RESISTANCE TO
MICRO-SCRATCHES

9

% DEĞİŞİM /
% CHANGE

TS CEN / TS 16611 (Method A)

SOĞUK SIVILARA DAYANIM
(KİMYASALLARA DAYANIM) /
RESISTANCE TO COLD LIQUIDS
(RESISTANCE TO CHEMICALS)

5

CLASS

EN 12720 + A1

5

CLASS

EN 12722

5

CLASS

EN 12721

KURU ISIYA KARŞI YÜZEY
DAYANIKLILIĞI (70 ºC) /
SURFACE RESISTANCE TO DRY HEAT (70ºC)

ISLAK SICAKLIĞA KARŞI YÜZEY
DAYANIKLILIĞI (70 ºC) /
DETERMINATION OF SURFACE RESISTANCE
TO WET TEMPERATURE (70 ºC)

AÇIK RENKLER /
LIGHT COLOURS
RENK /
COLOUR
KOYU RENKLER /
DARK COLOURS

ΔE

MAX 0,80

ΔL

±0,50

Δa

±0,30

Δb

±0,40

ΔE

MAX 1,00

ΔL

±0,70

Δa

±0,60

Δb

±0,60

-

-

*Mikro çizikler meydana gelirse yüzey kolayca tamir edilebilir. Çizikler ürünün yüzeyindeki ilk katmanı kaldıracak kadar derin olmamalıdır.
Yüzeydeki lak tabakasına kalıcı zarar verecek çizikler doğal olarak kaybolmamaktadır.
*In case micro-scratches occur, the surface can be easily repaired. Scratches should not be deep enough to remove first layer on the surface
of the product. The scratches formed permanently damage the lacquer layer do not disappear naturally.
Kolay Onarım Detayları:
• Yüzey üzerine pamuklu kumaş konulur ve ütü ile ısıtılır.
• Yüzeyi 100-120 °C sıcaklıkta yaklaşık 20-30 saniye boyunca düzgün bir şekilde ütüleyin.
• Ütüyü ve kumaşı kaldırın. Yüzey soğuduktan sonra ilk haline geri dönecektir.
Easy Repaired Details:
• It is sufficient to lay a cotton fabric on the surface and heat the fabric with an iron.
• Iron the surface uniformly for about 20-30 seconds with a temperature of 100-120 °C.
• Then remove the iron and the fabric. The surface will return as new.
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PEMBE PAPATYA
PINKY DAISY
ORMAN YEŞİLİ
FOREST GREEN

BUZ GRİ
ICE GREY

MELTEM BEJ
BREEZE BEIGE
ZAMANSIZ GRİ
TIMELESS GREY

RUSTİK KIRMIZI
RUSTIC RED
PASİFİK
GLAMOROUS PACIFIC

BULUTLU GRİ
CLOUDY GREY
KAR BEYAZ
SNOW WHITE
LONDRA MAVİ
LONDON BLUES

MAKARON YEŞİL
MACARON GREEN

BİTTER
BITTER

SAHARA KREM
SAHARA CREAM

ROYAL GRİ
ROYAL GREY
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İNCİ BEYAZ
PEARL WHITE

AY IŞIĞI
MOON LIGHT

SAFARİ GRİ
SAFARI GREY

ÇAKIL GRİ
PEBBLE GREY

YUNUS GRİ
DOLPHIN GREY

SİYAH İNCİ
PEARL BLACK
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