
Ateco Zemin Malzemeleri hakkında kısaca 
bilgi verir misiniz?
Ateco Zemin Malzemeleri 2008 yılında alü-
minyum paspas üretmek üzere kurulmuş 
bir fi rmadır. 2009 yılından beri ise ofi s ha-
lılarında İngiliz kalitesi  ile ön planda olan, 
Avrupa’nın önde gelen fi rması Burmatex’in 
Türkiye tek yetkili distribütörüyüz. 2015 yı-
lından itibaren ofi s mobilyaları sektöründe 
faaliyet göstermeye başladık. Yılbaşından 
itibaren de Koleksiyon markasının Türki-
ye bayilerinden biriyiz. Paspas üretiminin 
yanında; karo halı, ofi s halıları, LVT zemin 
kaplamaları, yükseltilmiş döşeme gibi alü-
minyum süpürgeliklerle zemin konusunda 
faaliyet gösteren bir fi rma olmanın yanı 
sıra ofi s mobilyaları konusunda da faaliyet 
gösteren bir fi rmayız.

İÇ MEKANLARIN HİJYENİ 
SAĞLANIYOR

İç ve dış mekan paspaslarınızın özellikle-
rinden bahseder misiniz?
Paspaslarımız Artlines tescilli markasıy-
la; 20 mm kalınlığında, kauçuk yüzeyli 
ya da yuvarlak fırça diye tabir ettiğimiz, 
Hollanda’dan özel olarak getirdiğimiz, 
bizim kalıplarımıza ve formatımıza uy-
gun olarak üretilen, ayaktan gelen kirleri 
temizleyen alüminyum sıyırıcılardan olu-
şan paspaslardır. Uzun süreli ve dayanıklı 
kullanıma sahiptir. Biz bunların satışını 
yaparken, garanti süresi kapsamında kul-
lanımını 2 yıl olarak belirtiyoruz fakat 10 
yıldır ürünlerimizi kullanan müşterilerimiz 
var. Çelik halatlarla birbirlerine bağlandığı 
için profi l aralarındaki contaların bırakmış 
olduğu boşluklardan dolayı, ayakkabıyla 
gelen kirlerin aradaki boşluklara dökül-
mesi sistemiyle mekanların temizliğinde 
önemli bir katkı sağlıyor. Kiri paspasın içe-
risinde bulunan hazneye toplayarak iç me-
kanların hijyenik, sağlıklı ve temiz olması 
sağlanıyor. Slimlines tescilli markamızla 
10 mm kalınlığında paspas üretilerek yine 
aynı hizmeti veriyoruz. Paspas havuzu diye 
tabir ettiğimiz havuzlara göre 10 mm ya 
da 20 mm kullanılabiliyor. Şimdi yeni bir 
ürün geliştirdik ve 15 mm yüksekliğinde 
bir paspas üretimine başladık. İç mekan 
paspaslarında halı yüzeyli; dış mekanlarda 

daha çok kauçuk, yuvarlak fırçalı ve sıyırıcı 
özellikli paspaslar kullanıyoruz. Bunların 
en büyük özelliği; kiri ve suyu profi llerin 
arasına hapsederek mekanların hijyenini 
sağlaması. Bunun dışında yine Hollanda’da 
Türkiye’nin koşullarına göre özel ürettirdi-
ğimiz, nem alıcı paspaslarımız var. Bunlar 
da ayakta gelen kaba kiri ve ıslaklığı alarak 
mekanların hijyenik olmasını sağlıyor. 

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN 
AVM’LERİ ATECO’YU TERCİH 
EDİYOR

AVM ve perakende sektörüne yönelik han-
gi ürünler kullanılıyor?
AVM sektöründe genellikle yoğun trafi ğe 
uygun ürünlerimiz olan Artlines markasını 
kullanıyoruz. Artlines markası dayanıklı-
lığı ve profi l etki alanı bakımından yoğun 
trafi ğe uygun bir paspastır. Burada önem-
li olan, kalınlığıyla birlikte işlevselliğidir. 
Türkiye’nin önde gelen bütün AVM’lerine 
Ateco Zemin hizmet vermiştir. 

ÜÇ AŞAMALI PASPAS 
KULLANIMI ÖNEMLİ

AVM’lerde iç ve dış paspas kullanımının 
önemi nedir?
AVM’ler insan sirkülasyonunun çok fazla 
olduğu mekanlardır. Bu mekanlarda in-
sanların ayaklarında getirdiği kirler ortaya 
çıkıyor. Bunu önlemek için de kiri dışarıda 
bırakmak gerekiyor. Bu yüzden üç aşamalı 
paspas kullanımı çok önemlidir. İlk olarak 
dış mekanda bir paspas kullanılarak kaba 
kiri sıyırmak, sonrasında orta mekanda 

hem kaba kiri hem de ıslaklığı bir nebze 
almak, son olarak ise iç mekanda  nem alıcı 
toz kontrol diye tabir ettiğimiz paspasların 
kullanılması gerekiyor. Bu şekilde iç me-
kanların hijyeni sağlanmış olup insanlar 
için daha sağlıklı mekanlar elde edilmiş 
oluyor.  Aynı zamanda görünüş itibariyle 
de temiz bir mekanda insanların dolaşma-
sı da alışveriş merkezlerine prestij sağlar. 
Bu yüzden özellikle AVM’ler gibi insanların 
yoğun olduğu mekanlar paspas kullanımı-
na özen göstermelidir.

Paspas sistemleriniz nerelerde uy-
gulanıyor?
Paspas sistemlerimiz daha çok 
AVM’ler, kültür ve iş merkezleri, 
holdingler, konaklama ve dinlenme 
tesisleri, ofi sler, fabrikalar, hastane-
ler ve diğer sağlık kuruluşlarında 
kullanılıyor. Türkiye bu konuda 
daha yeni. Türkiye’deki inşaat sek-
törünün değişmesi ve gelişmesiyle 
birlikte, ticari alanlar dışında; rezi-
danslar, konutlar ve villalarda da 
kullanılmaya başlandı.

ATECO 
İLE TEMİZ 
ADIMLAR 
HİJYENİK 
MEKANLAR…

İnsan sirkülasyonunun fazla 
olduğu mekanlarda ortaya çıkan 
hijyen problemi ziyaretçilerin 
ayakkabıları ile taşıdığı kirden 
kaynaklanıyor. Bu farkındalıkla 
teknolojiyi ürünlerine entegre 
eden Ateco Zemin Malzemeleri, 
farklı paspas çeşitleriyle 
hijyenik mekanlar oluşturuyor. 
Ateco Zemin Malzemeleri 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Zafer Işık ile iç ve dış mekan 
paspaslarının özellikleri üzerine 
konuşarak, AVM’lerde paspas 
kullanımının önemi hakkında da 
bilgiler aldık.
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