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KEY ENDÜSTRİYEL KİMYA MAKİNA İMALAT SANAYİ  
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak 1996 yılında Ankara 
Ostim Organize Sanayi Bölgesinde %100 yerli sermaye ile  
kurulmuş olup, erişilebilirlik ürünleri konusunda hem üretim, 
hem uygulama yapmakta ayrıca erişilebilirlik ile ilgili kanun ve 
mevzuatlar dahilinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Firmamız günün gelişen koşulları karşısında kendisini sürekli 
yenilemekte, işletme ve kurumların  problemlerini  çözmek 
ve ithalata dayalı ürünlere olan ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için sürekli efor sarf etmekte, ar-ge çalışmalarıyla dünya 
standartlarında yeni ürünlerle işletme ve kurumların 
ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

‘Kalitenin anahtarı bizde’ sloganıyla firmamız, profesyonel 
satış kadrosu ve teknik desteği ile sizlere her zaman bir 
telefon kadar yakındadır.

MİSYONUMUZ:Dünya standartlarında ürünler üreterek, 
tüm çalışanlarıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, 
yaşadığımız çevreyi gelecek nesillere, yaşanabilir şekilde 
bırakmak anlayışıyla çalışıyoruz.

VİZYONUMUZ:Erişilebilirlik konusunda; dinamik yapısı ile 
mal ve hizmet üreten her yerde,  problemlerin çözümünde 
anahtar marka olmak.

HİZMETLERİMİZ :

• Hissedilebilir yüzey ve uygulama projelendirme hizmetleri

• Hissedilebilir Zemin Montajı Hizmetleri

• Braille alfabeli tabela ve yerleşim planı tasarım hizmetleri

• Engelli wc dizaynı ve uygulama hizmetleri

• Engelli otopark dizaynı ve uygulama hizmetleri

• Kaydırmaz zemin kaplama hizmetleri

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLER NEDİR?

Hissedilebilir yüzey, görme özürlü bireyin 
dokunma duyusuna hitap ederek; 
yönlendirilmesini ve amaçlarına ilişkin yön 
değiştirmesini sağlamak, engeller konusunda 
uyarmak için zeminde tasarlanmış kabarma 
dokulu yüzeylerdir.

TABANLI ÜRÜNLERİN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

İç ve dış mekanlarda zeminin karakteristik 
özelliğine göre seçim yapılarak kullanılabilen, 
kendine ait özel yapıştırıcısı ile zemine monte 
edilen, yüksekliği yapıştırıcı dahil 8 mm 
geçmeyen ürünlerdir. 

TABANSIZ ÜRÜNLERİN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

İç ve dış mekanlarda zeminin karakteristik 
özelliğine göre seçim yapılarak kullanılabilen, 
kendine ait özel yapıştırıcılar, bant grupları, 
dübel, kendine ait kama veya vida ile zemine 
monte edilen, yüksekliği maksimum 5 mm’yi 
geçmeyen ürünlerdir.  



MMA metil metakrilattan imal 
hissedilebilir yüzey çeşitlerimiz

HİSSEDİLEBİLİR
YÜZEYLER

TABANLI-TABANSIZ MMA

İç ve dış mekanlarda her yüzeye kolayca uygulanabilir. Elastik yapısıyla; asfalt, beton, mozaik, kaldırım taşı, andezit, her 
türlü taş parke ve seramik, granit zeminler üzerine mükemmel uyum sağlar. Kendinden imal yapıştırıcısı ile 30 dakika içinde 
kuruyup yaya trafiğine en kısa sürede açılma imkanı sunar. Yüksek mekanik ve darbe mukavemeti sebebiyle uygulandığı 
zeminlerden kolayca kırılma ve kopma yapmaz. Taş döküm hissedilebilir yüzey ürünlerine göre çok hafif olmasından dolayı 
nakliye ve taşıma masrafları azdır. Uygulama süresinin kısalığından dolayı zaman ve işçilik maliyetleri düşüktür. Plastik grubu 
hissedilebilir yüzey ürünlerine göre bozulma ve kalkmalardan doğan değiştirme masrafları çok azdır. Sağlam ve dayanıklıdır 
(günlük 40 bin araç geçişinde dayanım (APPROVALCLASSP7 sınıfı). İçerdiği UV katkıları sebebiyle renk değişimi olmaz. 
İçerdiği özel katkılar sebebiyle yanıcı değildir (TS EN 13501-1 +A1:2013-04). Kimyasal olarak asitlerden bazlardan ve petrol 
türevi çözücülerden etkilenmez. İnsan sağlığına zararlı solvent ve uçucu bileşik içermez. Kaymazlık özelliğine sahiptir (R11 
kaymazlık sınıfı). Zemin durumu veya tercihe göre esnek (SHORE A - 85-50) ila ebonit (esnek olmayan) şeklinde imalatı 
yapılabilir.



TPU termoplastik poliüretandan imal hissedilebilir      
                yüzey çeşitlerimiz

TPU

İç ve dış mekanlarda her yüzeye kolayca uygulanabilir. Elastik yapısıyla (SHORE A 80-85) 
beton, mozaik, kaldırım taşı, andezit, seramik, granit üzerine mükemmel uyum sağlar. Özel çift 
kompanentli yapıştırıcısı ile zemine uygulanır. Diğer hissedilebilir yüzey ürünlerine göre çok hafif 
olmasından dolayı nakliye ve taşıma masrafları azdır. Sağlam ve dayanıklıdır. İçerdiği UV katkıları 
sebebiyle renk değişimi olmaz. İçerdiği özel katkılar sebebiyle yanıcı değildir. Kaymazlık özelliğine 
sahiptir. (R11 kaymazlık sınıfı)

TABANLI TPU; Özel çift kompanentli yapıştırıcısı ile zemine uygulanır.

TABANSIZ TPU;

• Bantlı :  Özel çift taraflı bandı ile zemine uygulanır.

• Bantsız : Çift kompenantlı yapıştırıcı ile zemine uygulanır.

• Dübelli : Dübel vasıtasıyla zemine uugulanır.

• Vidalı : Vida vasıtasıyla zemine uygulanır.

İstediğiniz 
ral renklerde 
üretim 
yapılabilmektedir.

!



PVC polivinil klorürden imal hissedilebilir      
               yüzey çeşitlerimiz

PVC

İç ve dış mekanlarda her yüzeye kolayca uygulanabilir. Elastik yapısıyla (SHORE A 80-85)  beton, mozaik, 
kaldırım taşı, andezit, seramik, granit üzerine mükemmel uyum sağlar. Diğer hissedilebilir yüzey ürünlerine göre 
çok ekonomiktir. 

TABANLI PVC: Özel çift kompanentli yapıştırıcısı ile zemine uygulanır.

TABANSIZ BANTSIZ PVC: Özel çift kompanentli yapıştırıcısı ile zemine uygulanır.

TABANSIZ BANTLI PVC: Özel çift taraflı bandı ile zemine uygulanır.

İstediğiniz 
ral renklerde 
üretim 
yapılabilmektedir.

!



CTP cam takviyeli polyamidden dan imal hissedilebilir yüzey çeşitlerimiz

KAUÇUKdan imal hissedilebilir  
                      yüzey çeşitlerimiz

CTP
İç ve dış mekanlarda her yüzeye kolayca uygulanabilir. 
Elastik değildir. İçerdiği cam katkıları sebebiyle 
darbelere karşı çok mukavim ve dayanıklıdır. Seçilen 
montaj türüne göre asfalt, beton, mozaik, kaldırım 
taşı, andezit, seramik ve granit zeminler üzerine 
mükemmel uyum sağlar. Diğer hissedilebilir yüzey 
ürünlerine göre çok ağır bası ve çekme dayanımına 
sahiptir. Bu sebeple diğer plastik grubu hissedilebilir 
yüzey ürünlerine göre bozulma ve kalkmalardan 
doğan değiştirme masrafı yok denecek kadar azdır.  
Kimyasal olarak asitlerden, bazlardan, petrol türevi 
ürünlerden ve alkol bazlı ürünlerden etkilenmez. 
İnsan sağlığına zararlı solvent ve uçucu bileşik 
içermez. İçerdiği UV katkıları sebebiyle renk değişimi 
olmaz. İçerdiği özel katkılar sebebiyle yanıcı ve 
parlayıcı değildir.
• Tabansız Bantlı CTP: Özel çift taraflı bandı ile 

zemine uygulanır.
• Tabansız Bantsız CTP: Özel çift kompanentli 

yapıştırıcısı ile zemine uygulanır.
• Tabansız Üstten Dübel veya Vidalı CTP 

kendinden imal dübeli veya vida ile zemine 
uygulanır.

• Tabansız Kamalı CTP kendinden kaması ile 
zemine uygulanır.

KAUÇUK
İç ve dış mekanlarda her yüzeye kolayca uygulanabilir. Elastik 
yapısıyla zemine mükemmel uyum sağlar (SHORE A 80-90). Asfalt 
zeminler, beton, mozaik, kaldırım taşı, andezit, seramik, granit 
üzerine mükemmel uyum sağlar. Diğer hissedilebilir yüzey ürünlerine 
göre çok ağır bası ve çekme dayanımına sahiptir. Bu sebeple 
diğer plastik grubu hissedilebilir yüzey ürünlerine göre bozulma ve 
kalkmalardan doğan değiştirme masrafı yok denecek kadar azdır. 
Kimyasal olarak asitlerden, bazlardan, petrol türevi ürünlerden ve 
alkol bazlı ürünlerden etkilenmez. İnsan sağlığına zararlı solvent ve 
uçucu bileşik içermez. İçerdiği UV katkıları sebebiyle renk değişimi 
olmaz. İçerdiği özel katkılar sebebiyle yanıcı ve parlayıcı değildir. 
Kaymazlık özelliğine sahiptir(R11 kaymazlık sınıfı). Tercihe göre 
NBR, EPDM kauçuktan üretilebilir. 

Tabanlı Kauçuk: Özel çift kompanentli yapıştırıcısı ile zemine 
uygulanır.

İstediğiniz 
ral renklerde 
üretim 
yapılabilmektedir.

!



METAL GRUBU HİSSEDİLEBİLİR 
YÜZEYLER

İç ve dış mekanlarda her yüzeye kolayca uygulanabilir. Beton, mozaik, kaldırım taşı, andezit, seramik, granit 
üzerine mükemmel uyum sağlar. Zeminde uzun süre kalıcılık sağlar. Bu sebeple bozulmadan dolayı oluşacak 
değiştirme masraflarını ortadan kaldırır. Hijyeniktir. 

Tabanlı Metal: Dübel veya vidalama yöntemi ile zemine monte edilebilir.

Tabansız Bantlı Metal: Özel çift taraflı bandı ile zemine uygulanır.

Tabansız Dübelli Metal: Dübel vasıtasıyla zemine uygulanır.

Tabansız Vidalı Metal: Vida vasıtasıyla zemine uygulanır.

Tercihe göre parlak veya mat 
yüzeyli;

• Vidalı

• Dübelli

• Bantlı 

PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLER



PİRİNÇTEN İMAL HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLER

Parlak yüzeyli, bant montajlı

Tercihe göre;

• Eloksallı parlak

• Kumlu mat

• Natural

vidalı, dübelli, bantlı

ALÜMİNYUMDAN İMAL HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLER



HİBRİD YÜZEYLER

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY 
UYGULAMA ŞABLONLARI 

YAPIŞTIRICILAR, KİMYASALLAR VE 

ZEMİN BOYALARI

TPU üzeri 304 kalite paslanmaz 
çelik 

TPU üzeri 304 kalite paslanmaz 
çelik 

Cam takviyeli polyemid üzeri 304 
kalite paslanmaz çelik

TPU üzeri 304 kalite paslanmaz 
çelik

Cam takviyeli polyemid üzeri cam 
takviyeli TPU 

Cam takviyeli polyemid üzeri 304 
kalite paslanmaz çelik

Plastik ve metalin kontrast    
uyumlu ile

Tercihe göre;

• Vidalı
• Dübelli
• Bantlı

• 2PU poliüretan yapıştırıcılar

• Tek komponentli PU 
yapıştırıcılar

• Otopark zeminleri için solventli, 
solventsiz  epoksi bazlı boyalar

• Bant uygulama öncesi için 
zemin ön hazırlık primerleri

• İPA’dan imal ön temizlik alkolü

• Otopark zeminleri için klor 
kauçuk veya reçine bazlı 
boyalar

• Kaydırmaz zemin için ön zemin 
temizleyicileri  

• Zemin kaydırmazlık kimyasalları

İstediğiniz 
ral renklerde 
üretim 
yapılabilmektedir.

!



ENGELLİLER İÇİN YÖNLENDİRME 
LEVHALARI VE DİĞER APARATLAR

BRAILLE ALFABESİ
Braille alfabesi ya da daha çok bilinen adıyla körler alfabesi, 
görme engellilerin okuyup yazabilmesi için geliştirilmiş olan bir 
yazı sistemid ir. Bir dikdörtgen üzerinde yer alan iki kolon ya 
da sütunda bulunan ve alt tarafları kabartılmış olan 6 noktadan 
oluşur.  
Plastik, PVC, pleksiglass ve her türlü metalden imal 
• Braille alfabeli asansör kullanma talimatı
• Braille alfabeli hasta hakları bildirgesi
• Braille alfabeli hasta öncelik sırası
• Braille alfabeli oda kapı isimlikleri
• Braille alfabeli yönlendirme levhaları
• Braille alfabeli engelli wc tabelalaları
• Braille alfabeli hat yönlendirme panoları
• Braille alfabeli bilgilendirme panoları ve kat yerleşim planları

BRAILLE ALFABELİ 
KAT YERLEŞİM 
PLANLARI
Tercihe göre;

• Ayaklı, duvara monte, sesli 
yönlendirmeli, ışıklı haritalar

• Paslanmazdan 

• Alüminyumdan 

• DKP boyalı sacdan imal 
seçenekleriyle istediğiniz 
ebatlarda üretimi 
yapılabilmektedir.



ENGELLİ TUVALETİ
TS 9111 standartlarına uygun, 303 veya 304 
kalite paslanmazdan veya boyalı metalden 
imal
• Tutunma barları
• Mafsallı hareketli barlar
• Yer-duvar tutunma barları
• Engelli klozeti  
• Engelli lavabosu
• Engelli aynası

ÇAĞRI BUTONLARI
433 veya 866 MHZ 
üzerinden çalışan kablosuz, 
• Basmalı

• İpli çekmeli 

Tekli veya çoklu merkezli 
acil yardım sistemleri

SESLİ, IŞIKLI, AKÜLÜ ACİL 
ÇIKIŞ YÖNLENDİRME 
SİSTEMLERİ
Acil durumlarda sesli ve ışıklı 
ikaz vererek acil çıkış noktalarına 
yönlendiren sistemlerdir.

• Kendine ait aküsü ile kesintisiz  
   yönlendirme

• 10W veya 30 W ses çıkış tercihli



ENGELLİLER İÇİN AKÜ SARJ İSTASYONU

ACİL AFET TAHLİYE VE TAŞIMA SİSTEMİ

EVAC ACİL YARDIM SANDALYESİ 
(EVACUATION CHAIR)

Acil durumlarda engellelerin merdivernlerden rahatça 
kurtarılmasını sağlar. Portatiftir.

YARDIM ÇAĞRI 
ASİSTAN NOKTASI 
(TOWER)

• Tuşlu, Tuşsuz

• Metal Ahizeli veya  
   plastik ahizeli

İNDÜKSİYON DÖNGÜ (IŞITME YARDIMCI 
SİSTEMİ) 

İşitme cihazının yetmediği yerlerde ses kaynağı 
ile dinleyici arasındaki iletişimi bozan yankılanma 
ve gürültü gibi çevresel faktörleri ortadan kaldıran 
sistemlerdir.

• Banko tipi

• Çanta tipi

• Konferans salonu veya cami tipi

İç ve dış mekanlar için 
• Ekranlı / Ekransız  • Tenteli / Tentesiz



KAYDIRMAZ BANTLAR

• 25mm ve 50mm eninde iç ve dış mekanlara uygun 
akrilik bazlı bantlar

• Döküm kaydırmazlar 25 mm veya 50 mm eninde 
iç ve dış mekanlara uygun 2K epoksi bazlı yerinde 
uygulamalı kaydırmaz zemin ürünleri

ISLAK ZEMİN KAYDIRMAZ ÜRÜNLERİ  
(ANTI SLIP)

• Granit, seramik, mermer, ahşap ve camsı her yüzeyde 
uygulanabilen su bazlı ıslak zemin kaydırmaz ürünleri

ACİL TIBBİ YARDIM MÜDAHALE 
SİSTEMİ (HLPme)

• 433 veya 866 MHZ üzerinden çalışan kablosuz 
tekli veya çoklu acil yardım sistemleri

CAM ÜZERİ KONTRAST RENK  
CAM ÜZERİ UYARICI BANT

Tercihe göre;

• Reflektifli, reflektifsiz ve çift tarafı renkli 



ENGELLİ 
OTOPARKLARI 
• TS 9111 standartlarına 

uygun şekilde yapılır.

• Omega ayaklı ve boru 
ayaklı, engelli otopark 
tabelaları

ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ;  
• İç ve dış mekanlar için vidalı veya hidrolik sistemli, açık-

kapalı tip platformlu asansör sistemleri.

METALDEN 
İMAL KOLAY 
MONTAJ 
RAMPALAR 
(EASY RAMP)  
• TS 9111 

standartlarına 
uygun;

• Rulo Tipi Rampa

• Çanta Tipi 
Rampa

PASLANMAZ ÇELİK 
VEYA ALÜMİNYUMDAN 
İMAL TUTUNMA 
BARLARI, KÜPEŞTE VE 
KORKULUKLAR

KÜPEŞTELİK
Braille alfabeli 
• Alüminyum
• PVC’den imal küpeşte 

korkuluk üzeri Braille alfabeli 
bilgilendirme ve yönlendirme 
ürünleri



REFERANSLARIMIZ
• AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

• AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

• ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

• KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

• ANKARA POLATLI BELEDİYESİ

• ANKARA SİNCAN BELEDİYESİ

• ZİRAAT BANKASI ERİŞEBİLİRLİK PROJELERİ

• TÜRKİYE DİYANET VAKFI

• PTT ERİŞEBİLİRLİK PROJELERİ

• AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ERİŞEBİLİRLİK PROJELERİ

• ESKİŞEHİR SSK

• ANKARA GÜDÜL KAYMAKAMLIĞI

• TÜRKİYE KAMU HASTANELER BİRLĞİ NE 
BAĞLI ÇEŞİTLİ HASTANELERİN ERİŞEBİLİRLİK 
PROJELERİ VE UYGULAMALARI

• TCDD TREN GAR İŞLETMELERİ ERİŞEBİLİRLİK 
UYGULAMALARI

• TCDD HIZLI TREN PROJESİ ERİŞİLEBİLİRLİK 
UYGULAMALARI

• ADMA ALIŞVERİŞ MRK. İŞLETME A.Ş. ANKARA 
ANATOLIUM AVM ERİŞEBİLİRLİK PROJE VE 
UYGULAMALARI
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Basım Tarihi:  21 Mart 2018
Baskı:
Boyut Tanıtım Matbaa
İvogsan 1354. Cadde Fora İş Merkezi No: 76
Yenimahalle -Ankara
Tel: 0312 285 72 12

Key Endüstriyel Kimya Makine 
İmalat San ve Tic. Ltd. Şti.

İvedik OSB 1354. Cadde Fora İş 
Merkezi A Blok No:138/83 

Posta Kodu:06378 Yenimahalle 
Ostim/Ankara/Türkiye

 Tel & faks:+90 312 354 65 30

Gsm: +90 532 789 41 14

Gsm:+90 506 287 74 35

info@keykimya.com

key-chem@hotmail.com

keykimya@yahoo.com

www.keykimya.com

www.hissedilebiliryuzeyler.com

facebook/keykimankara 

twitter/keykimankara 

instagram/keykimankara 

www.kosgeb.gov.tr


