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KNAUFUSTACA

Değerli Knauf Dostları,
Beğeni ve ilgi ile takip ettiğiniz yeni sayımızı sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.
Saygılarımızla

Türkiye Knauf’a, Knauf
Türkiye’ye Güveniyor:
Osmaniye’deki Yeni Yatırım
Knauf, 6 Şubat 2017 tarihinde düzenlediği
toplantısında Osmaniye’deki yeni yatırım haberini
açıkladı. “Türkiye Knauf’a, Knauf Türkiye’ye
Güveniyor” mottosu ile düzenlenen toplantı büyük ilgi
ve coşku yarattı.

Knauf Club Yenilendi

Yenilenen, dinamik Knauf Club içeriği, 3 ana kategoriden oluşuyor:

Knauf’un, tüm müşterilerine sunduğu Knauf Club
programı, 2017’de yenilendi. Değişen hediye
kataloğu, yenilenen portal yapısı ve sektörde ilk
kez uygulanmaya başlanan markalı ürünleriyle
müşterilerimize özelleştirilmiş ürünler Knauf Club
üyelerinin beğenisine sunuldu. Knauf Club,
2017’den itibaren “Knauf” ve “By Knauf“ markalı
ürünleri ile, sektörde bir ilki gerçekleştiriyor.
Alman Kalitesi ile seçilmiş, Knauf için özel olarak
üretilmiş hediyelerden oluşan yeni kataloğumuzu
görmek için sizleri Knauf bayilerine bekliyoruz.

@SITE: Her türlü şantiye ihtiyacınız, elektrikli el aletleri, iş güvenlik ekipmanları, saha ve şantiye giyim ürünleri ve bayilerimize
özel bayi logolu ürünler bu kategoride sunuluyor.
@OFFICE: Her türlü ofis, basılı materyal, tanıtım materyalleri gibi ürünlerin yanında çeşitli elektronik ürünler bu kategoride
bulunuyor.
@HOME: İş bitip eve gittiğinizde kullanacağınız her şey burada. Outdoor ve kamp ürünlerinin yanı sıra çay-kahve makineleri,
By Knauf markalı seçilmiş ve Knauf için özel üretilmiş giyim ürünleri bu kategoride yer alıyor.

Knauf ve Giresun
Üniversitesi’nden
Önemli İş Birliği
Knauf ve Giresun Üniversitesi, İş Birliği ile İş Gücü
Yetiştirme ve Geliştirme Kursları faaliyetlerine başladı.
Ankara, İstanbul ve İzmir’den sonra Giresun’un
Keşap ilçesinde hayata geçirilen eğitim merkezindeki
eğitimleri, konusunda uzman öğretim görevlileri veriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Knauf arasında imzalanan
protokol kapsamında, kursta başarılı olan katılımcılara
onaylı sertifikaları veriliyor. Knauf, Türkiye’nin dinamik
iş gücüne katkı yapmaktan dolayı gurur duyuyor.

www.knauf.com.tr/tr/bizden-haberler/

Knauf Dünyası
Social TV’de Sizi
Bekliyor

Knauf ürünlerini tanıtan videolardan, uygulamalara;
mimarlara yönelik programlardan, usta ve bayilerle
yapılan röportajlara kadar birçok içerik sizi Knauf
Social TV çatısı altında bekliyor. Bir İnternet televizyonu
olan Knauf Social TV’ye aşağıdaki linke tıklayarak
ulaşabilirsiniz.
www.youtube.com/watch?v=SE9zNlmLt8g

Aquapanel® Kalitesi
15 Yaşında
Suya %100 karşı koyan Aquapanel® ailesi 15 yıldır
yapılara yüksek performans sunuyor. Dış cephe
plakasından, tavan plakasına; zemin plakasından,
sistem aksesuarlarına kadar birçok ürünün yer aldığı
Aquapanel® ailesi bugüne kadar sayısız projede
kullanıldı. Çimento bazlı olması sebebiyle kullanıldığı
her yapıya sağlamlık; suya, neme ve küfe dayanım gibi
birçok özelliği kazandıran Aquapanel® ürünleri yapı
profesyonellerine temiz, hızlı ve kolay montaj imkanı
sunuyor.
Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://goo.gl/tKA0ak

Zorlu Hava Koşullarına
Dayanım Guardex®’te
Guardex® Dış Cephe Plakası, iç ve dış cephe
sistemlerinde kullanılan, özel alçı çekirdeği ve her iki
yüzündeki mavi cam elyaf şilte kaplama sayesinde
küf oluşumunu engelleyen cephe kaplama levhasıdır.
Guardex® ayrıca yalıtıma katkı sağlar ve dış hava
koşullarına dayanıklılık gösterir. A1 sınıfı yanmaz
malzemeden üretilen Guardex® suya ve neme karşı
koyar.
Özellikler:
• Hava şartlarına karşı üstün dayanım
• Nefes alma özelliği
• Suya, neme ve küfe karşı dayanım
• Antimikrobiyel
• Çevre dostu
• Yangına dayanım
Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://goo.gl/TPVRRU

Knauf Mantolama,
Mantolamanın
Kitabı’nı Yazdı
Knauf Mantolama’nın yıllara dayanan uzmanlığı
ve mantolama ile ilgili A’dan Z’ye tüm bilgiler
bir kitapta toplandı. Mantolamanın Kitabı’nı
www.knaufmantolama.com/kitap adresine tıklayarak
talep edebilirsiniz.

Yapının Ustasından
Nusret Taklidi
Yaklaşık 58.000 görüntülenmeye ulaşan bir videoda, bir
yapı ustası son günlerin fenomeni olan restoran işletmecisi
Nusret’in taklidini yapıyor. Bu yetenekli ustamız, iç
mekanlarda el ile uygulanan son kat yüzey düzeltme perdah
alçısı olan Satengips ile taklit yeteneklerini gösteriyor. Bu
eğlenceli videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
www.facebook.com/knaufturkiye/
videos/1122355064540797/
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