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 +9(0) 216 389 80 70     +9(0) 533 221 31 11    info@bafcontrol.com     www.bafcontrol.com

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz. 
For more details, please contact with us from contact informations below.

BAF GAP

BAF GAP serisi ürünleri, proje ölçüle rine göre özel üretim 0,6mm galvaniz sacdan imal edilmiştir. Yüzer döşeme 
uygulamalarında yardımcı ürün olarak BAF VIBRA ve BAF VIBRAFOAM serisi ürünleri ile birlikte kullanılırlar.

BAF GAP series products are made of 0,6 mm galvanised metal according to project size. They are used as supporting 
elements with BAF VIBRA and BAF VIBRAFOAM series products on floating floor application.

BAF GAP serisi ürünleri üzerine, uygulama sırasında gelecek olan Plywood ya da diğer kalıp görevi görecek olan 
malzemeler, uygulama kolaylığı ve sistemin rijitliği açısından rahatlıkla vidalanabilirler. BAF GAP serisi ürünleri, 
yapılan hesaplamalara göre belirlenen BAF VIBRA ve BAF VIBRAFOAM serisi ürünleri ölçülerine göre (en x boy x 
yükseklik) farklı ölçülerde üretilebilirler ve bu sayede yüzer döşeme uygulamalarında kolay, hızlı ve işçilikten 
kaynaklanabilecek hataları minimuma indiren ekonomik çözümler sunar.

BAF GAP series products can be easily screwed down with Plywood and other materials. The products can be produced of 
any size according to BAF VIBRA and BAF VIBRAFOAM series products size (width x length x height) so that any problem that 
could occure during application can be minimized.

1- MEVCUT DÖŞEME / EXISTING FLOOR
2- BAF VIBRA / BAF VIBRAFOAM
3- BAF GALVANİZ AKUSTİK PROFİL / BAF GALVANIZED ACOUSTIC PROFILE
4- TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
5- PLYWOOD
6- PE FILM
7- DONATILI ŞAP / REINFORCED SCREED
8- BİTİŞ MALZEMESİ / FINISHING MATERIAL
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