




Ay Kardesler Mermer Sanayi 1982 yý lý nda Yusuf ve Ali BURUKHAMZAOÐLU kardeþler tarafýndan Bursa’da kuruldu. 
Bugüne dek edindiðimiz tecrübe ve fabrikamýza yaptýðýmýz dünya standartlarýndaki makina ve ekipman parký yatýrýmý ile 
kendi mermer ocaklarýmýzdan elde ettiðimiz 9 farklý doku ve niteliklerdeki ürünlerimizi blok, parlatýlmýþ plaka, döþeme ve 
diðer isteðe uygun formlarda müþterilerimizin hizmetine sunmaktayýz.                            

Ay Kardeþler Mermer Sanayi olarak hedefimiz  geliþen dünya standartlarýnda uyumluluðumuzu arttýrmak amacýyla uygun 
kalite politikalarýnýn firmamýzýn bünyesine uygulamak ve dünya pazarýndaki satýþ payýmýzý arttýrmaktýr.
Ýstikrarlý büyüyen firmamýz 9.000 m2 kapalý alan, 7.000 m2 açýk alanda müþterilerine hizmet vermektedir. 
Her geçen gün artan müþteri portföyümüz, geçmiþten gelen deneyimlerimiz ve yeni dünya ilkelerine uyumlu üretim 
sistemimiz ile baþarýya olan yolculuðumuzda müþterilerimiz ve meslek taþlarýmýzla beraber yürütmekteyiz. 

Baþarýnýn Dürüst, Ýstikrarlý ve Kaliteli üretim yapmaktan baþladýðý ilkesinin bilinciyle geliþim sürecimizin devamýný tesis 
etmekle görevliyiz.
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Mermer, metomorfizma olayi sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristallesmesiyle meydana 

gelmis bilesimdir. Bilesimlerinin %90-98'i CaCO3'ten (Kalsiyum karbonat) olusmaktadir. Düsük oranda MgCO3 

(Magnezyum karbonat) içermektedir. CaCO3 kristallerinden olusan mermerlerde esas mineral "Kalsit" tir. 

Ayni zamanda az miktarda silis, silika, feldspat, demiroksit, mika, fluorin ve organik maddeler bulunabilir. 

Renkleri genellikle beyaz ve grimsidir. Fakat yabanci maddeler nedeniyle sari, pembe, kirmizi, mavimtirak, 

esmerimsi ve siyah gibi renklerde de olabilirler. Mikroskop altinda incelendiginde, birbirine iyice kenetlenmis 

"Kalsit Kristalleri"nden olustugu görülür. Mermer ortalama on bin yýllýk bir çökelme ile sakin bölgelerde 

1mm, aktif denizel ortamlarda 1cm kalýnlýðýnda CaC03 tabakasýnýn oluþmasý ve sonrasýdaki taþlama 

(diajenez) sonucu oluþmuþtur.                                      .
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Fabrikaya sevki yapýlan mermer bloklarý bohçalama yapýldaktan sonra katrak  makinasýnda, istenilen kalýnlýkta dilimlenmek sureti ile kesilir.
Elde edilen ürün ham plakadýr. Bir sonraki aþama için iþlem görmek üzere epox bölümüne sevk edilir.

Elde edilmiþ mermer plakalar 38 fýrýn ortamýnda ýsýtýlarak çift tarafa uygulanýr. Bu uyguluma mermere hijyen ve mukavvemet kazandýrýr. 
Cilalamadaki, parlaklýk kalitesini arttýrýr.
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Ýstenilen standartlara ulaþan mermer plakalar , farfklý deðer ve kalitedeki abresevlerin basýnçla mermer yüzeyi 
sürtünme suretiyle parlatýllýr.

Parlatýlan plakalar sevk edilmek 
üzere ambalajlanýr.

Projeye uygun imal edilen ürünler sevkiyat için paketlenir.
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Üstün teknoloji ile üretilmiþ pompalarýn yüksek basýnçla 4000 bar’a ulaþan suya aþýndýrýcý abresiv desteði 
ile istenilen modelde estetek görünümlü duvar, zemin, uygulamalarý hassas kesimlerle gerçekleþtirilir. 
Kesebildiði materyeller: mermer, granit, çelik, platik, cam, vs... iki eksenli NC makinasý ile 2D 
uygulamalarla; eps, al, dxf. 2d, 3d, dgv, ýges, hpgl, iso, stl, bmp, jpge, tiff, eps, iges formatlarýyla iþlemler 
gerçekleþtirilebilir. 
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Mermerin kaya parçalarýndan; zerafetini  doðallýðýný yaþmýnýzdaki lüks mekanlarýnýzda kalýcý uzun ömürlü þýk 
bir kullaným alaný oluþturulabilir. Bursa çýkardýðýmýz kaliteli 3.5 ila 4 monts %98.8 lik kaliteli mermerlerimiz 
basamak, döþeme, söve, sütun kolan, hamam, banyo, havuz, dýþ cephe mutfaklar ve zemin holerinizi saðlýklý 
hijyenik yaþam alanlarýnýzý þýk bir kullanýkm alanýna dönüþtürelim.
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Yapýlarýnýzda kullanýlan malzemelerin alýnlarýnýn pahlanýp ve parlatýlabilmesinin þekilleri
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Ay Kardeþler mermer kurmuþ olduðu sanat 
departmaný sizlerden gelecek istekler kabartma, 
rölyeflerini üretebilir. Bina giriþlerinizde kalýcý ve 
uzun ömürlü olmasýn istiyeceðiniz tablolarý farklý 
mermerleri bir araya getirerek kabar tma ve 
rölyefleriniz büyükçe bir duvar için üretilebilir. 
Arge departmanýnýnözel yapýþtýrýcýlarla -40 derece 
ve +180 dereceye dayanýklý uygulama tekniðimizle 
mermerlerin üzerine savarorki ve pýrýltýlý taþlarla 
mekanýnýza ve tablolarýnda size özel zenginlikler 
katabilir



Bursa Light Begie Alexander Gray

Honlama: Yüzeyin belli basli asindiricilarla yari mat hale getirilmesine Honlama denir. 
Iyi bir honlanmis yüzey saten dokusunu andirir. Ne isigi yansitacak kadar parlak, 
ne de kaba mat bir yüzeydir. Mimaride ve kullanýmda kaygan yüzeyler ve antik 
görüntüler elde edilir. 

Kumlama (Sandblast): Özel bir makine ile yüzeye yüksek basinçla kum 
püskürtülmesi ile cilali ve mat yüzeyde desen olusturma islemine verilen addir. 
Istenirse yüzeyin tümüne ya da belirli bir desen çerçevesinde uygulanabilir. Özellikle 
ýslak ve kaygan zeminlerde uygulanýr.

Kumlama Firçalama (Patinato Sandblast): 

sonra yüzeyin özel asindirici firçalar ile eskitilmis bir doku kazanincaya kadar 
asindirilmasýdýr. Islak ve kaygan yüzeylerin duvar uygulamalarýnda antik bir görselin 
kadifemsi bir doku elde edilir. Temzileme kolaylýðý vardýr.

Özel bir makine ile yüzeye yüksek 
basýnçla kum püskürtülmesi ile cilalý ve mat yüzeyde desen oluþturma iþleminden 

Patinato: Makineye takýlan özel aþýndýrýcý fýrçalar ile eskitilmiþ bir doku kazanýncaya 
kadar aþýndýrýlmasýdýr. Bu iþlem sonucu yüzeydeki taþýn doðal mineral damarlar 
belirginleþir diðer kýsýmlar iþlemden etkilenerek oyuklara dönüþür. Dokusu ve 
gözenekleri ortaya çýkmýþ olun yüzey antik ve yumuþak bir görüntüye kavuþur. 

Kod / Code: BAJ 101-H

Kod / Code: BAJ 101-K

Kod / Code: BAJ 101-KP

Kod / Code: BAJ 101-P

Kod / Code: HAG 119-

Kod / Code: AG 119-K

Kod / Code: AG 119-KP

Kod / Code: AG 119-P

Kod / Code: BAJ 101 Kod / Code: AG 119
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ÇaðlaBursa Rose
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Honlama: Yüzeyin belli basli asindiricilarla yari mat hale getirilmesine Honlama denir. 
Iyi bir honlanmis yüzey saten dokusunu andirir. Ne isigi yansitacak kadar parlak, 
ne de kaba mat bir yüzeydir. Mimaride ve kullanýmda kaygan yüzeyler ve antik 
görüntüler elde edilir. 

Kumlama (Sandblast): Özel bir makine ile yüzeye yüksek basinçla kum 
püskürtülmesi ile cilali ve mat yüzeyde desen olusturma islemine verilen addir. 
Istenirse yüzeyin tümüne ya da belirli bir desen çerçevesinde uygulanabilir. Özellikle 
ýslak ve kaygan zeminlerde uygulanýr.

Kumlama Firçalama (Patinato Sandblast): 

sonra yüzeyin özel asindirici firçalar ile eskitilmis bir doku kazanincaya kadar 
asindirilmasýdýr. Islak ve kaygan yüzeylerin duvar uygulamalarýnda antik bir görselin 
kadifemsi bir doku elde edilir. Temzileme kolaylýðý vardýr.

Özel bir makine ile yüzeye yüksek 
basýnçla kum püskürtülmesi ile cilalý ve mat yüzeyde desen oluþturma iþleminden 

Patinato: Makineye takýlan özel aþýndýrýcý fýrçalar ile eskitilmiþ bir doku kazanýncaya 
kadar aþýndýrýlmasýdýr. Bu iþlem sonucu yüzeydeki taþýn doðal mineral damarlar 
belirginleþir diðer kýsýmlar iþlemden etkilenerek oyuklara dönüþür. Dokusu ve 
gözenekleri ortaya çýkmýþ olun yüzey antik ve yumuþak bir görüntüye kavuþur. 

Kod / Code: BG 116-H

Kod / Code: BG 116-K

Kod / Code: BG 116-KP

Kod / Code: BG 116-P

Kod / Code: C 111 H-

Kod / Code: C 111-K

Kod / Code: C 111-KP

Kod / Code: C 111-P

Kod / Code: BG 116 Kod / Code: C 111



Emperador Golden Begie

Honlama: Yüzeyin belli basli asindiricilarla yari mat hale getirilmesine Honlama denir. 
Iyi bir honlanmis yüzey saten dokusunu andirir. Ne isigi yansitacak kadar parlak, 
ne de kaba mat bir yüzeydir. Mimaride ve kullanýmda kaygan yüzeyler ve antik 
görüntüler elde edilir. 

Kumlama (Sandblast): Özel bir makine ile yüzeye yüksek basinçla kum 
püskürtülmesi ile cilali ve mat yüzeyde desen olusturma islemine verilen addir. 
Istenirse yüzeyin tümüne ya da belirli bir desen çerçevesinde uygulanabilir. Özellikle 
ýslak ve kaygan zeminlerde uygulanýr.

Kumlama Firçalama (Patinato Sandblast): 

sonra yüzeyin özel asindirici firçalar ile eskitilmis bir doku kazanincaya kadar 
asindirilmasýdýr. Islak ve kaygan yüzeylerin duvar uygulamalarýnda antik bir görselin 
kadifemsi bir doku elde edilir. Temzileme kolaylýðý vardýr.

Özel bir makine ile yüzeye yüksek 
basýnçla kum püskürtülmesi ile cilalý ve mat yüzeyde desen oluþturma iþleminden 

Patinato: Makineye takýlan özel aþýndýrýcý fýrçalar ile eskitilmiþ bir doku kazanýncaya 
kadar aþýndýrýlmasýdýr. Bu iþlem sonucu yüzeydeki taþýn doðal mineral damarlar 
belirginleþir diðer kýsýmlar iþlemden etkilenerek oyuklara dönüþür. Dokusu ve 
gözenekleri ortaya çýkmýþ olun yüzey antik ve yumuþak bir görüntüye kavuþur. 

Kod / Code: EM 122-H

Kod / Code: EM 122-K

Kod / Code: EM 122-KP

Kod / Code: EM 122-P

Kod / Code: HGB 123-

Kod / Code: GB 123-K

Kod / Code: GB 123-KP

Kod / Code: GB 123-P

Kod / Code: EM 122 Kod / Code: GB 123
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Sonuç /

Ay Kardeþler mermer sizlere zengin üretim avantajlarý sunmaktadýr.
Yenilikçi ve araþtýrmacý yapýsýyla sunacaðýnýz yenilikçi araþtýrmalarýnýza açýktýr.

Ay Kardeþler mermer üretim avantajlarý

* Memer ocaðý yatýrýmlarý

* Blok satýþý ve alýmý

* Plaka üretimi ham mamül ve yarýmamül 

* Basamak

* Döþeme

* Söve, sütun, kolon kaplamalarý

* Hamam banyo, havuz

* Water jet ve cnc

* Projelere özel üretimlerle Ay Kardeþler Mermer üretim çeþitliliði ile

avantajlardan faydalanmanýz ve çalýþmak dileði ile baþarýlý yýllar.





Ankara Asfaltý 12. Km. Kestel / BURSA / TÜRKÝYE

Telefon: +90 224 372 83 40 (pbx)

Faks: +90 224 372 83 43

info@aykardesler.com

www.aykardesler.com
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