
DEKORATİF HAVUZ KAPLAMA ÜRÜNLERİ

Otel, Eğlence, Spor, Villa ve
Süs Havuzları için

www.beadcrete-tr.com

ARITES
TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Çamlıevler Köknar B1 Blok No:33
İçerenköy - Kadıköy / İSTANBUL

Tel: (+90) 216 575 50 00 (pbx) Fax: (+90) 216 575 77 21

w w w. a r i t e s . c o m . t r   e - m a i l :  i n f o @ a r i t e s . c o m . t r

50 den fazla 
renk çeşidi 
ile havuzunuzu
büyülü bir 
ortama dönüştürün.
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Beadcrete Jade, AKYARLAR - BODRUM
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Beadcrete, hem doğal hem de suni ışıkların altında ışıltılı görünüm

sağlar.  Sonuçlar nefes kesicidir. Yüzey üç boyutlu bir etkiye bürünür. 

Beadcrete®, yüzme havuzlarını parıldatan devrimci, yeni bir teknolojidir. 
Su içinde muhteşem ışık kırılması yaratan, tamamen eşsiz bir mimari havuz
kaplamasıdır.  Gündüz harikuladedir ve gece havuz ışıkları yandığında heyecan
vericidir. Sıradan standart agrega havuz kaplamalarından (pebblecrete) farklı
olarak  olağan üstü bir içeriğe sahiptir. Havuz suyu yüzeyinin altındaki ışığı
yansıtan seçkin renkli kuvars ile birleştirilmiş küçük ‘retro-reflective’ (geri yansı-
malı) şeffaf boncuk küreleri içerir ve hayret verici bir estetik cazibeye sahiptir. 

Beadcrete; havuzunuza, başka herhangi bir havuz yüzey bitirme

malzemesi ile sağlanamayacak zengin bir güzellik kazandırır.

Beadcrete patentli bir teknolojidir ve kopyalanamaz.

Muhteşem havuz suyu berraklığı ve ışık etkileri ortaya koyan farklı, zengin 
yansıtıcı renk seçenekleri ile tam anlamıyla eşsiz  bir havuz içi yüzey 
bitirmesidir. Beadcrete,  yüksek kaliteli beyaz çimentonun, radyan beyaz kuvarz 
kumunun, inorganik renkli oksitlerin, renk değiştirmez kuvarz agregasının ve
havuz suyunda inanılmaz ışık kırılması yaratan  ‘retro-refletive’kürelerin
karışımından meydana gelmektedir. Ayrıca, Beadcrete polimer modifiye çimen-
to/agrega teknolojisi ile, uzun süreli dayanıklılık, çok az bakım gerektirmesi ve
antislip özelliklerini pürüzsüz bir dokuda birleştiren,  gerçek anlamda kullanıcı
dostu bir yüzey bitirmesidir. Estetik görünümün korunması için herhangi bir
özel işlem yapılması gerekmemektedir. Yüzen kişinin rahatlığı açısından havuz
suyunun  kimyasal olarak dengeli tutulması, normal havuz bakımlarının 
yapılması yeterlidir.

Beadcrete Lagoon, ACARKENT - İSTANBUL

Sapphire

Sapphire

Tanzanite
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Atlantic

Beadcrete Diamond, CADDEBOSTAN EVLERİ - İSTANBUL

Black Lapis

Bu uzun ömürlü yüzey bitirme, yeni yaptığınız, yenilediğiniz veya yeniden

biçimlendirdiğiniz beton havuzda harikalar yaratacaktır.

Kullanım alanları
• Betonarme yüzme havuzu yüzey bitirmesi olarak kullanılır.
• Spa’lar, dekoratif havuzlar, su olguları, dekoratif duvarlar vb için idealdir. 
• Beadcrete; çakıl (pebble), beton, fibro beton veya herhangi bir hazırlanmış katı yüzey
bitirmesi üzerine uygulanabilir. 
• Beadcrete, yapı endüstrisinde de  hayal ettiğiniz şekilde, çok değişik ortamlarda kul-
lanılabilir.
• İç mekan, dış mekan, barbekü ocakları ve daha birçokları gibi çok geniş uygulama
alanı bulunur.
• Trafik adalarında, döner kavşaklarda, trafik bariyerlerinde, kontrol noktalarında
sürücülere daha iyi görüş sağlamak ve yayaların farkındalığını artırmak üzere kul-
lanılır, sağlam, oldukça yansıtıcı olup kaygan değildir. 

Black Lapis

Sapphire
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Beadcrete Diamond, CADDEBOSTAN EVLERİ - İSTANBUL Beadcrete Kimberley, ACARKENT - İSTANBUL Beadcrete Lagoon, ACARKENT - İSTANBUL
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Beadcrete Jade + Miami + Azure, DİVAN RESIDENCE - İSTANBUL
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Beadcrete Sapphire, AVRUPA KONUTLARI ATAKENT 2 - İSTANBUL
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Sapphire
BC6000

Danube
BC6000

Miami
BC6000

Diamond
BC6000

Honey
BC6000

Smokey-Q
BC6000

Emerald
BC6000

Jade
BC6000

Kimberley
BC6000

Zulu Stone
BC8000

BC8000 ve BC6000 SERİSİ RENKLER

Black Opal
BC8000

Black Lapis
BC8000

Azure
BC8000

Lapis Lazuli
BC8000

Torres Blue
BC8000

Amazon
BC8000

White Opal
BC8000

Tanzanite
BC8000

BC3000 ve BC300 SERİSİ RENKLER

Atlantic
BC3000

Adriatic
BC3000

Pacific
BC3000

Whitehaven
BC3000

Beach
BC3000

Ebony
BC3000

Reef
BC3000

Lagoon
BC3000

Opel
BC3000

Ocean Blue
BC300

Deep Blue
BC300

Pacific Ocean
BC300

Queensland White

BC300
Sandy Beach

BC300
Ebony Stone

BC300
Turquoise

BC300
Barrier Reef

BC300
Daintree
BC300

Eşsiz farklılığı kendiniz görünüz. Havuzunuzu inşa

eden kişinin size bir Beadcrete yüzey bitirmeli

havuz göstermesi konusunda ısrarcı olunuz. 

Görme şansınız olduğunda başka hiçbir ürünü  

istemeyeceksiniz. 

Beadcrete, modern havuz yüzey bitirmelerine yönelik
büyüyen pazar talebini karşılamaktadır. Gerçekten farklı,
dayanıklı, kaliteli, tutarlı ve solmaz olma 
özelliklerini taşımaktadır.

Bakım 

Beadcrete, sürekli  bakım gerektiren kalsiyum bazlı 

dolguları kullanmamaktadır. Beadcrete’nin karışım formülü

çok yoğundur ve alg büyümesine karşı dirençlilik

kazandırılmıştır. Farklılık tercihiniz az bakım ise, o halde

Beadcrete size gerçek farklılığı sunmaktadır. Görünümü

korumak için herhangi bir özel  başlangıç işlemi veya

düzenli manuel bakım prosedürleri yoktur. 

Renk seçenekleri

Beadcrete, çok çeşitli renk seçenekleri sunmaktadır.

Havuzunuzu, yaşadığınız ortamı  tamamlayan zengin yan-

sıtıcı renkler dizisinden seçim yaparak tasarlayabilirsiniz. 

Dahası, Beadcrete size beş özel yüzey bitirme seçeneği 

sunmaktadır: BC 300; BC 3000; BC 6000; BC 8000 ve BC

9000. Bunlar size, kişisel zevkinize göre 

biçimlendirme  esnekleği sunmakta olup, hayalinizdeki

görünüm ve mimarideki yüzme havuzunuza benzersiz

karakter ve bireysel stil kazandıracaktır. 

Jade

BC9000 SERİSİ RENKLER

Le Meridian Flash 
BC9000

Le Meridian Blue 
BC9000

Le Meridian 
BC9000

Bora Bora Flash 
BC9000

Bora Bora Blue 
BC9000

Bora Bora
BC9000

Maldives Flash 
BC9000

Maldives Blue
BC9000

Maldives
BC9000

Hawaii Flash 
BC9000

Hawaii Blue
BC9000

Hawaii
BC9000
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Beadcrete Sapphire, AVRUPA KONUTLARI ATAKENT 2 - İSTANBUL
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Beadcrete Maldives Blue, ALARKO GÖL MALİKANELERİ, HADIMKÖY - İSTANBUL Beadcrete Adriatic, MAYAVERA PROJESİ VİLLA HAVUZU, ÇEKMEKÖY - İSTANBUL

Spor, eğlence, ev, otel havuzları vb. tüm havuzlar

için ideal kaplama malzemesi. 

Beadcrete dekoratif etkiye zarar vermeksizin her türlü

havuz şekline ve en sivri köşelere, kavislere uyum sağlar.

Pürüzsüz dokulu ve düzdür, dahası uygun kayma

dirençliliği sağlamaktadır. 

Beadcrete; seramiklere, mozaiklere, mermer veya geleneksel

çakıllara (pebble) göre oldukça uzun ömürlü bir üründür. 

Ionize ve tuz klorlayıcılar ile uyumludur.

Beadcrete, görünüm, doku, daha az gözeneklilik ve

dayanıklılık bakımından alışılagelmiş havuz kaplama ürün-

lerine kıyasla pek çok avantaja sahiptir. 

Havuz üstleniciniz  Beadcrete hakkında bilgi sahibi değilse,

ticari bilgiler, saha incelemeleri, uygulama bilgileri ve

ürünümüzün numuneleri hakkında bizimle temasa

geçmesini sağlayınız. 

Beadcrete, Işığı tekrar kaynağına yansıtmakta,

havuz suyunun yüzeyine çaptığında kırılmakta ve

bir  “yanardöner veya parlak” etki yaratmaktadır.

Dekoratif sonuç ise muhteşemdir.

Beadcrete seçiminizde havuzunuzun çevresini hayal ediniz. 

Çevresel etkileri göz önüne alınız. Örneğin; yapraklı, ağaç

kaplı ortamlar  gölge oluşturabilecek ve gölgelerinin etkisi

ile seçtiğiniz havuz rengininde daha koyu tonlar ortaya

çıkaracaktır.

Beadcrete, çeşitli hava ve saha koşulları altında el ile uygu-

lanmaktadır. 

Havuz renkleri; saha koşullarına, çevredeki renklere, bulut

örtüsüne ve suyun derinliğine bağlı olarak değişiklik

gösterecektir.  Bu faktörlerden dolayı  tablodaki renkler 

yalnızca yol gösterme amaçlı olarak kullanılmalıdır. 

Özel renkler üretilebilir ve yaratmaya çalıştığınız görünüme

uygun renkler talep edebilirsiniz.

Beadcrete ile seçenekler sonsuzdur...
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Beadcrete Adriatic, MAYAVERA PROJESİ VİLLA HAVUZU, ÇEKMEKÖY - İSTANBUL



PR300 Ocean Blue PELICAN HILL - HADIMKÖY

DiamondSapphire

23
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Beadcrete Ebony, KEMER COUNTRY PROJESİ, KEMERBURGAZ - İSTANBUL
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NAIADE RESORTS, MAURITIUS HOTELS

Beadcrete Ürün Referansıdır.

Diamond

Danube

Beadcrete pek çok nedenle en iyi seçimdir:

•Tasarımlarınız kendini gösterir. Günümüzün göze çarpan

havuz tasarımlarına ve tasarımcı peyzaj  mimarisine

armağan edilen kaliteli, klasik bir yüzey bitirme ürünüdür.

•Beadcrete, en keskin köşelere uygulanabilir. 

•Havuz stilini ve görünümünü zenginleştirecek heyecan

verici renk seçenekleri.

•Suyun titrekçe parıldayan yüzeyinin altında dans eden

kırılma ışığı havuzunuzu canlandıracaktır

•Pürüzsüz, kaymaz, gösterişli doku ile yumuşaklık 

hissi verir.

•Sahada karıştırma hataları olmaz. Beadcrete, muntazam

renklilik ve kalite tutarlılığı sağlamak üzere imal edilmiş,

test edilmiş ve torbalara doldurulmuştur. 

•Yalnızca kalifiye, akredite edilmiş sertifikalı ustaların

havuzunuza Beadcrete uygulamasına izin verin .

•Polimerik   çimento modifikasyonu, çok az bakım 

gerektiren, yüksek leke direçliliği, artan dayanıklılık,

eğlenmek için daha fazla zamanınız olacağı anlamına

gelmektedir.

Zulu Stone
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Beadcrete Le Meridian Flash + Maldives Flash, CLUB HOUSE, ATAKENT - İSTANBUL
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Beadcrete Le Meridian Flash, MAYAVERA PROJESİ, ÇEKMEKÖY - İSTANBUL



32 33

Beadcrete Lapis Lazuli, NEZAHAT GÖKYİĞİT PARKI, ATAŞEHİR - İSTANBUL



BC9000 HAWAII BLUE, ARTAŞ İNŞAAT A.Ş., YEŞİLKÖY - İSTANBUL
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Beadcrete Lagoon, PELICAN HILL VİLLALARI, HADIMKÖY - İSTANBUL

Uygulama

Beadcrete ürün kalitesi ve tutarlılığı, önceden karıştırılmış

imalat ve fabrika ambalajlaması ile temin edilmektedir.

Yapımcınız, sadece doğru miktarda su ilave ederek tarif

edilen  uygulama ve işçilik metodları  ile ürünü uygulaya-

caktır. Her ürün, polimer modifiyeli beton bazlı havuz

işlemelerindeki en son yeniliklere sahiptir; kalite güvencesi

ve tutarlılık için fabrikada harmanlanmıştır. Üstün özellikte-

dir ve geleneksel ekspoze agregalara kıyasla daha incedir. 

20 kg ağırlığında plastik astarlı kağıt çuvallar halinde ambal-

ajlanmıştır. 

Ürünler kullanıcı dostudur; yetkin deneyimli ustalar tarafın-

dan kolayca işlenir ve uygulanır.

Kaymaya karşı direnç özelliği AS/NZS 4586:2000’ye uygun-

dur ve HE 197:1999 – Wet Pedulum Test : Class w (Low)

gerekliliklerini karşılar. Ürün uygulanmadan önce yapılan

doğru hazırlık ve havuz kaplamasını detaylandırmaya har-

canan dikkat, dekoratif etkinin bozulmasını önleme yolunda

atılacak önemli bir ilk adımdır. Bu sayede malzeme israfı en

düşük düzeye indirgenir ve tüm çalışma genelinde iyi bir

nihai kaplama tutarlılığına ulaşılır.

Beton havuz kaplaması kürünü aldıktan sonra aşağıdaki

işlemlere tabi tutulur: 

1- Temizlik: Havuz  içi tamamen temizlenir. Yüzeyler,

beton tozu, kir, yağ, gres, yapraklar ve beton artıklarından

ve gevşek bölgelerden arındırılmalıdır. 

2- Yüzey hazırlama: Beadcrete uygulanacak yüzeyde

tutunma özelliğinin arttırılması ve malzeme israfını önle-

mek için şaplama  yapılması tavsiye edilir. 

3- Astarlama: Yeni yüzey bitirmenin tutunma özelliğini

arttırmak için tüm hazırlama çalışmaları tamamlandıktan

sonra mevcut havuz içine Beadcrete tarafından üretilen

CPA 3000 Astar Malzemesi uygulanır. Benzer ürün varsa

onu da kullanabilirsiniz. 

4- Yüzey kaplama: Beadcrete, istenilen yoğunluğun elde

edilebilmesi için  yalnızca 2.5 – 3.5 litre temiz su ile mikser

kullanılarak karıştırılır ve yüzeye uygulanır. Detaylandırma

işleminden sonra, yüzeyi beton tozundan oluşan çamur

tabakasından arındırmak için su püskürtülerek yıkanır,

nihai temizlikten sonra havuz temiz suyla doldurulur.

Normal işletme kimyasalları kullanılarak havuz devreye

alınır.  

Ebony

Beadcr ete Ki mber l ey ,  ZEKER İY AKÖY  -  İS TANBUL
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Beadcrete Hawaii Flash + Bora Bora Flash, CLUB HOUSE, ATAKENT - İSTANBUL



Beadcrete Miami, YILDIRIM EVLERİ - SİLİVRİ

136
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Beadcrete Lapis Lazuli, ETİLER - İSTANBUL Beadcrete Maldives Blue, BANU EVLERİ VİLLA HAVUZU, BAHÇEŞEHİR - İSTANBUL
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Beadcrete Le Meridian Flash, MAYAVERA PROJESİ, ÇEKMEKÖY - İSTANBUL



Beadcrete Kimberley, ACARKENT - İSTANBUL


