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Samur Karo Halı: 
Zeminlerde Tercih Edilen En iyi Çözüm
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 Samur halıları 1973 yılında kurulan 
ve 40 yıllık tecrübesiyle, üretimde ve ürün çeşit-
lerinde öncü olmayı ilke haline getirmiş bir kuru-
luş olup, Türkiye’de üretilen en geniş ve zengin 
ürün yelpazesine sahip duvardan duvara halı fab-
rikasıdır.
1999 yılında; Türkiye’nin ilk ve tek “Polyamide 
(PA-nylon) BCF İplik üretim tesisini ve “Chromo-
jet (halı baskı)” tesislerini faaliyete geçirmiştir.
2011 yılında da yine Türkiye’de ilk ve tek “Karo 
halı üretim” tesisini faaliyete geçirmiştir. 
Söz konusu tesis teknolojik üstünlük anlamında 
dünyanın en yenisidir.
Yaklaşık 2 milyon metrekare/yıl kapasiteye sahip 
karo halı tesisinde, halılar fiberglas takviyeli, çift 
katlı, PVC tabanlı ve 50cm x 50cm ebadında üre-
tilmektedir. 
Bilindiği gibi karo halı üretiminde iki değişik ta-
ban kullanılmaktadır. 
Bunların birincisi PVC taban ve diğeri de ZİFT 
(bitümen)’dir. 
Dünyada en çok karo halı A.B.D. de üretilmekte 
olup karo halıların % 90’ı PVC kaplamalıdır.

Samur Karo Halı’nın teknolojisi de ABD kaynak-
lı olup PVC kaplıdır.
Karo halı günümüz modern binalarında işyerleri, 
oteller, tatil köyleri, havaalanları, alışveriş mer-
kezleri vb. tesislerin zemininde tercih edilen en 
iyi çözümdür. 
Karo halılar daha ekonomiktir. Fire, mekana 
göre minumumdur. Montajı kolay olup sökülüp 
takılabilir. İstenildiği taktirde, kolaylıkla yerin-
den kaldırmak mümkündür. Bu nedenle, yedek-
te bulunan karo halılar, bir şekilde zarar gören 
karolarla kolayca değiştirilebilir. Kullanılmakta 
olan halıların, başka bir mekanda da kullanılması 
isteniyorsa, kolaylıkla sökülüp, yeniden kutulanır 
ve yeni mekana nakledilir. 
Tüm dünyada olduğu gibi bizde de karo halı 50 
cm x 50 cm ebatlarında, 5 m²’lik (20 Adet) kutu-
lar şeklinde paketlenir. Halıların bu şekilde pa-
ketlenmesi, nakliye, yatay-dikey taşıma, montaj 
ve yeniden taşıma durumlarında, son kullanıcıla-
ra büyük avantajlar sağlar. Karo halınızın desen 
ve rengine uygun sınırsız döşeme modellerinden 
birini tercih edebilirsiniz.
Karo halı sert zemin döşeme malzemeleri ile yu-
muşak döşeme malzemelerinin üstün taraflarını 
bir araya getirir. Samur Karo, tabanıyla mermer 
kadar sağlam, yüzeyi ile estetik ve konfor sunan 
bir halıdır…

Samur Karo Halı beş farklı tür ile piyasaya su-
nulmuştur: 
• Mirage (polipropilen)
• Yeni Phantom (polipropilen)
• Concorde (Polyamid 6)

• Apollo Polyamid 6.6 (Antron Lumena) 
• Polyamide esaslı Choromojet baskılı halılardır. 

Samur Karo Halı, müşterilerimizin istedikleri 
renklerde de üretilebilmektedir. Polypropilen ha-
lılarda 5 yıl, Polyamid halılarda ise 10 yıla varan 
garanti sürelerinin yanı sıra Samur Karo’nun 
kalitesi CE ve TSE ile belgelenmiş olup, Avrupa 
Birliği kriterlerine göre yangın standardımız Cfl/
S1’dir.
Katalog ürünlerimizin tamamı üretilmiş olup 
stoklarımızdan hemen tedarik edilebilmektedir…

Samur Halıları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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Son 6 ayda samur karo’yu tercih eden referanslarımızdan bazıları aşağıda yer almakta:

GENERAL ELEKTRİK - İSTANBUL
İKİTELLİ ORG. SAN. YENİ YÖNETİM 
BİNASI İKİTELLİ - İSTANBUL
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - 
İGDAS - İSTANBUL 
KORU MOTEL - ANKARA 
LİMAK AMBASADOR OTEL - ANKARA
LİMAK LIMRA - ANTALYA 
MİDAS HOTEL - ANKARA
NARCITY SATIŞ OFİSİ - MALTEPE
SİNAN ERDEM SPOR SALONU
SPEAK ÇAGRI MERKEZİ - TAŞDELEN – 
İSTANBUL
TAKAS BANK - İSTANBUL 
TURKCELL CAĞRI MERKEZİ - ERZURUM
UKTAŞ İNŞAAT - İSTANBUL
YILDIZ UNİVERSİTESİ - İSTANBUL

ACIBADEM HASTANESİ İSTANBUL 
AK-EL PLAZA KAVACIK - İSTANBUL
AKTİF METROPOLİTAN HOTEL - 
ANKARA 
ANADOLU AJANSI - İSTANBUL 
ARAS KARGO MERKEZ BİNASI - 
KAVACIK - İSTANBUL
ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 
BİNASI - MARDİN 
AYEDAŞ BÖLGE MÜD. - MALTEPE
BAŞKENT OTEL - ANKARA
BETUYAB - ANTALYA 
BİM A.Ş - GEBZE - KOCAELİ
BÜROTIME MAĞAZALARI
CLUB BELLIS - ANTALYA
EKONOMİ BAKANLIĞI - ANKARA 
EL CEZİRE - İSTANBUL 


