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Uğurel Mermer & Granit 2 Şubat 1984 yılından 
bugüne kadar doğal mermer, granit, karo mozaik imalatı 
ve mutfak tezgahları alanındaki faaliyetleriyle 34 yılı aşkın 
tecrübesini siz değerli müşterilerinin zevkiyle birleştirmeyi 
kendisine ilke edinmiştir.

Lefkoşa Haspolat Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan fabri-
kalarımızda ithal ettiğimiz ve ürettiğimiz ürünlerle iç ve dış 
piyasa pazarlarında müşteri memnuniyeti, ürün kalitemiz-
den ödün vermeyen işletme anlayışı ve Uğurel Mermer 
& Granit sorumluluğunun bizlere verdiği kurumsal güç 
ile uygun ticari koşullarla, mükemmel hizmet vermeye 
çalışmaktayız.

Uğurel Mermer & Granit olarak ürünleri yüksek 
üretim teknolojileri kullanarak kaliteyi birinci planda 

HAKKIMIZDA

tutmaktadır. Yüksek kalite ve teknoloji farkı ile 
üretilen ürünlerimizi otel, tatil köyleri, iş merkezleri, 
villa, havuz ve inşaat sektörünün birçok alanında 
doğal mermer, granit prekast yapı malzemeleri ile 
tecrübelerimizi birlikte sunmaktayız.

Üretimlerimizin bütün uygunluk değerlendirme 
faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketi-
cinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygun-
luğunu gösteren Avrupa Birliği'nin teknik mevzuat 
belgesi CE'ye sahiptir.

Bunun yanında yine, uluslararası geçerliliğe 
sahip kalite belgesi ISO 9001 Belgesi ile yaptığı-
mız işin kalitesini belgeledik.

4



5



Doğal Mermer
Traverten
Doğal Granit
Prestij Yüzey (Seramik)
Yapay Granit (Kuvars)
Karo Mozaik
Bahçe Mermerleri

ÜRÜNLERİMİZ
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Yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir.

YAPTIĞIMIZ İŞLER

Mutfak ve Banyo Tezgâhları
Şömine Kaplama
Zemin Döşeme
Mekanik Cephe Giydirme
Merdiven ve Basamak

Denizlik ve Balkon Kenar Mermeri
Parapet (Harpuşta)
Trabzan ve Babalar
Havuz
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Doğal mermer, traverten ve mozaik; tarih boyunca değişik uygarlıklar tarafından dayanıklılığı ve 
estetik görünümü nedeni ile özellikle anıtlarda görkemli yapı malzemesi olarak kullanılmıştır.

DOĞAL MERMER VE TRAVERTEN
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Doğal mermer günümüzde genellikle zemin döşeme ile iç 
ve dış cephe kaplama malzemesi olarak inşaat sektöründe, 
türbe ve süs eşya yapımında kullanılmaktadır.

Traverten dekoratif özelliği, aşınmaya  direnci , dış koşullara 
dayanımı, bakım gerektirmemesi nedeniyle zemin döşeme-
lerinde ve dış cephe kaplamalarında yoğun olarak kullanılır.  
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ottoman grey

beyşehİr bej

kıng blue

DARK OLIVE BLACK

afyon grİ

DARK OLIVE FUME

krema NOVİTA

dark tundra

EMPIRE

TUNDRA

GOLDEN BEJ

SAVANA GREY

SİLVER

SIRUS

AQUA VERDE

olıve maron

Mermer ile yaptığımız işler;

DOĞAL MERMER

Yer Döşeme
Mekanik Cephe Giydirme
Merdiven

30x60 cm
60x60 cm

45x90 cm
60x120 cm

Kesim Ölçüleri

İsteğe göre özel kesim







 

Denizlik
Balkon Kenar Mermeri
Parapet (Harpuşta)

Trabzan ve Babalar
Şömine Kaplamaları
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EMPARADOR DARK

SILVER

ALEXANDRA BLACK

PERFETTO BROWN

LUNA

DARK OLIVE BLACK

BRUNO PERLA

CAPPICINO

TOROS SİYAH

GRAPHITE

KREMA NOVİTA

BIANCO CARRARA

EGE KAHVE

LİKYA BEJ

SIVEC

BURDUR KAHVE

EMPARADOR LIGHT

AKHİSAR BEYAZ

VERDE SPIDER

EMPARADOR BURSA

UŞAK BEYAZ

MİLAS LEYLAK

AYDIN MENEKŞE

ZEBRANO WHITE
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Traverten ile yaptığımız işler; 

TRAVERTEN

Yer Döşeme
Mekanik Cephe Giydirme
Merdiven

30x60 cm
60x60 cm

45x90 cm
60x120 cm

Kesim Ölçüleri

İsteğe göre özel kesim






 

Denizlik
Balkon Kenar Mermeri
Parapet (Harpuşta)
Trabzan ve Babalar
Şömine Kaplamaları




DENİZLİ CROSS CUTKLASİK ANTİK

TRAVERTEN NOCHEKIRMIZI ANTİK

TRAVERTEN NİĞDE

PATERN SET
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Yurt dışından ithal ve kendi alanında öncü 
kompoze taşlarımız, doğadaki en sert mineral ve 
taşların bileşiminden oluşturulur.

Yanmayan, bakteri barındırmayan, çizilme ve 
aşınmaya son derece dayanıklı kompoze taşla-
rımızın sahip olduğu tüm üstünlükleri, kullandığı 
teknoloji sayesinde aynen yüzeylere taşıyan eşsiz 
markalarımızla; banko, tezgâh, zemin, cephe giy-
dirme, merdiven, havuz gibi her tür yüzeyin kap-
laması için mükemmel ürün ve detaylara sahibiz. 
Kompoze taşlarımız aşınma dayanımı yüksek, leke 
tutmayan, hijyenik ve renk alternatifli özel bir yüzey 
kaplama malzemesidir.

Uğurel dünyanın en prestijli kompoze taş marka-
larını siz müşterilerimizin hizmetine sunuyor.

PRESTİJLİ YÜZEY  
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PRESTİJLİ İTALYAN YÜZEY





Lapitec; yenilikçi, “tam donanımlı” sinterlenmiş taştır. Geniş formatlı lev-
halarıyla, ilgi çekici estetik tasarımı ve üstün mekanik zarafeti ile porselen 
fiziksel özelliklerin birleştiği, şıklık, işlenebilirlik ve renkler açısından oldukça 
zengin, doğal taş modelleri bulunur.

Lapitec, mimarlık ve tasarım için ideal bir çözümdür. İtalyan mirası güçlü 
çağdaş tasarımlarıyla en iyi şekilde daha çok ilgi çekici klasik, yapısal ve 
biçimsel sınırlamaları aşarak tasarımcıların estetik duyarlılığıyla bir araya 
geldi.

Lapitec, 3365x1500mm olan plaka ve 12, 20 veya 30mm 
kalibre kalınlıklarda üretilir. Levha başına 5,05 m2 ile, Lapitec® 
piyasada bulunan en büyük sinter taştır.

Lapitec, tasarımcıları tarafından gerekli boyutları ile, inşaat ve 
mobilya için en uygun ve çeşitli çözümler sunmaktadır. Çalışması 
kolay ve sayısız uygulamalarda kullanılabilir bir "tam gövdeli" mal-
zemesi mevcuttur.

Lapitec, geçirgen değildir ve bu nedenle boya, bakteri ve küf gibi 
sorunlara karşı duyarsızdır. Bu faktörler sayesinde Lapitec, kolayca 
temizlenir.

Lapitec, uzun ömürlü tamamen su geçirmez bir üründür. Her 
levha asitler, alkaliler, derin sıyrıklar, yangın, dona dayanıklı ve 
Ultraviyole ışınlarına karşı duyarsızdır. Ayrıca duvar yazılamalarına 
dayanıklıdır.

Lapitec, insanlar ve çevre için maksimum saygı ile üretilmektedir. 
Tamamen etkisizdir hiç bir çam sakızı veya petrol türevi içermez.

1. XXL ’TIR

3. TEMİZDİR

2. ÇOK YÖNLÜDÜR

4. HARİCİDİR

5. DOĞALDIR

İTALYAN STİLİ’NİN EN MÜKEMMEL ÖRNEĞİ.
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GRIGIO CEMENTO* GRIGIO PIOMBO* NERO ANTRACITE*

BIANCO CREMABIANCO ASSOLUTO

NERO ASSOLUTO*

ARTICO

ARABESCATO PERLA ARABESCATO CORALLOARABESCATO MICHELANGELO

*LUX VE SATİN SEÇENEKLERİYLE







T E K NIK  TANIML AMAL AR S TAN DAR T L AR TEST  S ONUÇ L AR I

Boyut EN 14617-16
3365 x 1500 mm
132 ‰ x 59 in

nceli EN 14617-16
12 - 20 - 30 mm
‰ - �  - 1… in

Kesin a rl k EN 14617-1
ASTM C97

2,4 kg/dm 3

149 lb/ft3

E ilim g�c�
EN 14617-2

ASTM C880

53 N/mm 2

7.687 lbf/in 2

43 N/mm 2

6.237 lbf/in 2

Suyu emme EN 14617-1
ASTM C97

0,1%
0.03%

Etkiye dayan l l k ASTM C170
483 N/mm 2

70 lbf/in2

S k t rma direnci EN 14617-9 3,3 Joule
�rnek: 20 mm ince

S TAN DAR T L AR TES T S ONUÇ L AR I

Derin a nma direnci EN 14617-4
25,5 mm
0.98 in

Dona kar  dayan kl lk EN 14617-5 Dayan kl

Yang n eylemi EN 13501-1 A1

Acid kum direnci
EN 14617-10

ASTM C650

C4 - Dayan kl k

Zarar g�rmemi

I a kar direnci DIN 51094
Renk de i imi
olmaz

Hat sanat  termal genle me katsay s EN 14617-11 6,3 x 10 -6 �C-1

Termal iletkenlik EN ISO 10456 1,3 W /m • �K
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UYGULAMALAR
KAPLAMA

BANYO

MUTFAK

HAVUZLAR

ZEMİNLER



Bileşimindeki minerallerin oluşturduğu doku-
suyla sağlam bir yapıya ve zengin renk skala-
sıyla estetik bir görünüme sahip olan granit; 
tarih boyunca aranılan, yeryüzünün en sert ve 
dayanıklı doğal yapı malzemesi olmuştur. Granit 
doğal bir malzeme olduğu için teknik özellikleri-
de taşına göre değişmektedir.

Piyasada farklı kalite ve fiyatta granit bulmak 
mümkün olduğundan granit seçerken teknik 
özelliklerini sorgulayınız. Granitlerin ortak teknik 
özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz; serttir, darbe 
ve ısıya karşı dayanıklıdır, su emme oranı %0,3 
gibi çok düşük seviyelerden başlar ve granitin 
çeşidine göre farklılıklar gösterir.

DOĞAL GRANİT

GRANİT İLE YAPTIĞIMIZ İŞLER
Zemin Döşeme
Mekanik Cephe Giydirme
Merdiven
Denizlik
Mutfak ve Banyo Dolap Tezgâhları
Şömine Kaplamaları








BLACK MARINACHE 

matrıx

absolute black

raın forest green

baltıc brawn

ROSA BETA

kozmus

Black Marınache

g 603

meteorus

star galaxy

g 66424



Uğurel Mermer & Granit'in ürettiği tüm Karo 
Mozaikler % 100 doğaldır ve hiçbir kimyasal 
madde içermez. Mermer, kuvars, granit gibi 
ürünler doğadan geldiği şekli ile ileri üretim tek-
nolojisiyle çimento ile birbirine bağlanır.  Zemin 
döşeme, basamak, kenar mermeri, parepet, 
denizlik, bahçe mermeri, iç ve dış alanlarda 
kullanılır.

KARO MOZAİK

13-9B

7-9

1-5

MS3 black 048

13-9

7-16

g1-9

13-5

1-16

g1-16

7-5

1-9

048-2

ALIN DETAYLARI
YARIM YUVARLIK

TAM YUVARLIK

DÜZ PAH
25



BAHÇE KAROLARI

40x40 cm
50x50 cm*

Kesim Ölçüleri

*yalnızca büyük miktardaki sparişlerde

kod 101 

kod 107

8 mm Beyaz Wash Beton

kod 102

8 mm Yerlİ Wash Beton

8 mm GRİ Wash Beton
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Şömine, haznesini tamamlayan ve estetik 
olarak değer katan şömine dış kaplamaların-
da doğal mermer, traverten ve granit kapla-
malarla size özel tasarımlarımız ile profesyonel 
hizmet vermekteyiz. Yerinde ölçümü alınan 
her model şöminede kusursuz montajın farkını 
yakalayın.

Söve, kısaca pencere ve kapı kenarlarında 
uygulanan dekoratif profillere verilen addır. 
Tarihten bugüne birçok malzemeden söve 
imalatı yapılmıştır. İnşaat sektöründe yapının 
özellik ve tasarımına göre en yaygın olan ve 
rağbet gören mermer sövelerde ince detay ve 
teknik bilgiyle istenilen modeli vermekteyiz.

ŞÖMİNE KAPLAMA SÖVE
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ZEMİN DÖŞEME VE 
CEPHE KAPLAMA
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Doğal taşta kaliteyi kendine ilke 
edinmiş Uğurel, doğal ve sağlam 
duruşuyla öne çıkan taşa, kendi 
özverisi ve gelişen teknolojinin yar-
dımıyla farklı bir anlam yüklemeyi 
başarmıştır. Mermer, garanit, vb. 
doğal taşlar yıllardır doğal görü-
nümü sayesinde seçilmekte iken bu 
gün teknolojinin verdiği olanaklarla, 
tasarım dünyasıyla da kendini birleş-
tirmiştir. Doğal taşa istenilen desen 
ve dokuyu verebilmeye imkan tanı-
yan makina ve personelimiz sayesin-
de mekanınızda görmek istediğiniz 
detay ve kaliteye kolayca ulaşabi-
lirsiniz. Zengin renk ve çeşitlerimiz-
le zemin döşeme, cephe kaplama 
alanlarında dilediğiniz tasarımı siz-
lere sunarız.
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33 yılı aşkın bu sürede edindiğimiz tecrübe ve bilgi sayesinde bugün 
karşımıza çıkan birçok teknik soruna kolayca çözüm getirebilecek 
kurumsal yapıya sahibiz.

Merdiven, denizlik, parapet ve kenar mermerlerinin oluşturduğu grup-
ta alın detaylarımız başta olmak üzere farklı kesimlerimizle dikkat çek-
mekteyiz. Seçmiş olduğunuz ürün grubu yerleştirilecek olan alana özel 
üretilmekte olup bu sayede olası işçilik hatalarını sıfıra indirgemekteyiz. 
Alana özel üretilen merdiven veya diğer elemanlar sayesinde alanın bitiş 
işlemlerini temiz bir şekilde bitirilirken, ürünün de buna paralel olarak 
uzun ömürlü olmasını sağlarız. Unutmayınız ki ürün ne kadar kaliteli 
olursa olsun, bu işçilikle doğru orantılıdır.

MERDİVEN, DENİZLİK 
VE PARAPET

ALIN DETAYLARI
YARIM YUVARLIK

TAM YUVARLIK

DÜZ PAH

3+3 KURT AĞZI

3+3 YENİ DETAY

OSMANLI DAMAKLI

GÖNYE KESİM
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Farklı model ve boylarda yer alan trabzan ve babalar için mermer ve 
traverten gruplarında apartmandan müstakil evlere kadar birçok çalış-
mamız olmuştur. Gerek dış mekanda balkon kenarları için gerekse iç 
mekanda merdiven korkulukları için yaptığımız projelerde farklı modeller-
de trabzan ve baba uygulamalarına gittik.

TRABZAN VE 
BABALAR
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Havuzlar hayatımızda gitgide daha fazla yer tutarken, havuz kaplama 
malzemeleri de buna göre çeşitlilik göstermekte hız kazanmıştır. Traverten 
havuz tutamak, ızgara ve kaymazlarda istenilen ebat ve havuz planına 
göre şekillendirebildiğimiz özel kesimlerimizle ürünlerimizde çeşitliliği art-
tırabilmekteyiz.

HAVUZ

KAYMAZ IZGARA TUTAMAK
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+90 (392) 444 60 20              

+90 (392) 233 60 23

www.ugurelmermer.com             

info@ugurelmermer.com           Haspolat Sanayi Bölgesi Yolu, Atatürk Caddesi, No: 59, Haspolat/Lefkoşa - Kıbrıs

ugurelmermer ugurelmermer


