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Our factory, which started production in 1979 with Gentaş Werzalit brand,
runs in full capacity in 200,000 m2 area in Mengen/Bolu. Gentaş which aimed
to follow today’s technological developments is manufacturing its products
according to TS 4616 standards and ISO 9001: 2015 quality assurance system.
Gentaş is proud to distribute its products not only in Turkey but also in all over
the world. Gentaş Werzalit keeps its pioneering role in creating innovations
and developing products that harmonize the designs and indoor applications.
Gentaş Werzalit has proven its leadership in the ﬁeld of Werzalit products and
has become indispensable for interior and exterior decoration once again
with its products which can be used easily outdoor and with its specialist
designers who are providing design simplicity in diﬀerent places with diﬀerent
approaches. It will continue to oﬀer diﬀerent products and innovations to you
by enlarging its targets day by day with its experience in the sector and the
strength it has received from its customers.
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Gentaş Werzalit markası ile 1979 yılında üretim yapmaya başlayan Fabrikamız;
Bolu ili Mengen ilçesindeki 200.000 metrekarelik alanda tam kapasite ile
çalışmaktadır. TS 4616 standartlarına uygun, ISO 9001:2015 kalite belgeli
güvence sistemiyle üretim yapmaktadır. Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri
takip etmeyi ve bünyesine katmayı kendisine amaç edinmiştir. Bu teknolojik
ilerlemelerle ürün yelpazesini genişleten ve üretim kapasitesini arttıran
Gentaş Werzalit sadece Türkiye’de değil, dünyanın her kıtasına yayılmış
ürünlerini sizlerle paylaşmaktan gurur duymaktadır. Mekan tasarımlarıyla
uyumu hedeﬂeyen ürünler geliştiren Gentaş Werzalit, yenilikleri yaratmadaki
öncülüğünü korumaktadır. Werzalit ürünler konusundaki liderliğini ispatlamış
olan Gentaş Werzalit, bünyesindeki uzman tasarımcılarla dış mekanlarda
rahatlıkla kullanılabilen, farklı yaklaşımlarla mekanlarda tasarım kolaylığı
sağlayan ürünleriyle birkez daha iç ve dış dekorasyonun vazgeçilmezi
olmuştur. Sektördeki tecrübesi ve sizlerden aldığı güçle hedeﬂerini her
geçen gün büyüterek farklı ürünler sunmaya ve yenilikler getirmeye devam
edecektir.
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Ahşabın Sıcak Yüzü | The Warm Face of The Wood
Woodart renk koleksiyonu ile egzotik bir yolculuğa çıkmaya hazır olun, sizlere sıcak
ahşap tonları ile tarz dolu mekanların kapılarını açıyor. Renk skalamız; açık renkli
akçaağaçtan çam ağacına ve koyu abanoz tonlarına kadar uzanan bir yelpaze
sunmaktadır. Ürünlerimiz doğal görünümlü ağaç damarlarından örgülü dokulara
kadar uzanan farklı dokularda sizlerin beğenisine sunulmaktadır. Tarz ve gerçek
doğallıkta bir koleksiyon.
Get ready to go on an exotic journey with the Woodart colour collection, which
opens doors to the spaces that are full of style with warm wood tones. In our
colour scale you can easily find all the colours from light coloured maple lustre
to pine trees and even darker ebony shades. Our products are presented to your
liking in different wood textures ranging from natural-looking tree veins to braided
textures. It is a collection that combines style and natural look at the same time.
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4204

Akçaağaç

Rustik Meşe

4223

Koyu Ahşap

Real Teak

4395

Coco Bolo

4206

4241

4396

White Oak

4208

Açık Meşe

Armut

4251

Novacento Pine 4274

Rustic Dark Oak 4510

Steel Bambu

4220
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Kapito

4524
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Bir Bakışta Avantajlarınız / Your Advantages at a Glance
•
•

Çok sayıda modern desen / Numerous modern designs

Müşteriye özel tasarım çözümleri / Customer-specific design solutions
•
•

•

Indian Shesman

4525

Beyaz Rattan

4526

Yeni Wenge

4572

Old Pine

4573

Redden Wood

4604

Maracaibo

4614

Iceland Oak 1

4621

Iceland Oak 2

4622

Vinterio Oak

4666

4675

Magma

4677

Canyon Walnut

Eksiz, bakımı kolay yüzeyler / Seamless, easy to care surfaces

Hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklı / Weatherproof and UV resistant
•

Isıya dayanıklı / Heat resistant

•

TÜV garantisi / TUV guarantee

9662
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Maryland Oak

Sağlam ve dayanıklı / Strong and durable

Boyutlar | Dimensions (cm)
Q60 | Q70 | Q80 | Q90 | Q107 | 60x60 | 70x70 | 80x80 | 80x60 | 60x110 | 70x110 | 70x120 | 80x120 | 80x140 | 65x120 | 78x145
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Tabiatın Doğal Güzelliği | The Unique Beauty of Nature
FANTASY

Fantasy, mermer ve granit yüzeylerden, doğal taş ve sanatsal tasarımlara kadar farklı desenlerden oluşan ürün yelpazesi ile sizlerin
beğenisine sunulmaktadır. Renk yelpazesi ise açık gri ve krem tonlarından koyu ayrıntılara kadar uzanmaktadır.
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4519

Açık Punti

5332

Terazzo

5404

Mermer

5410

Metalic Oxid 1

5628

Metalic Oxid 2

5629

Metalic Oxid 3

5630

Copperfield

5648

Monaco

5655

Afyon Marble

5657

Karacabey Marble 5658

Grey Marble New

fantasy

White Flower
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fantasy

Fantasy, marble and granite surfaces, up to natural stone and artistic designs is presented to your liking with a product range
consisting of different designs. The range of colours are extending from light grey and cream tones to dark details. The beauty of our
Fantasy series products is its own richness of nature. As beautiful as dreams / to the romantic designs…

5666

7

Metallo

5672

Lucca

5700

Lavant

5707

Sydney

5716

Marrakesh

5717

Golden Marble

5734

Royal Marble

5736

Palazzo

5741

Light Emperador

5744

5786

Graffite Day

7533

White Block

7537

9686

Irony

9687

Morena

Rocket

5762

9684

Twister

Teramo

Boyutlar | Dimensions (cm)
Q60 | Q70 | Q80 | Q90 | Q107 | 60x60 | 70x70 | 80x80 | 80x60 | 60x110 | 70x110 | 70x120 | 80x120 | 80x140 | 65x120 | 78x145
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Doğanın hislerini taşıyan dokulara sahip desenlerle mekanlarınıza hayat
katacak ve yenilenmenin verdiği ferahlığa doğal tonlarla ulaşacaksınız.
Fantasy koleksiyonumuz ile doğa ve hayatın kesişim noktasına ulaşarak
farklılığı yaşayacaksınız.

The designs with textures harboring the sensations of nature will energize
your spaces, and you will be freshened up by natural shades of revitalization.
Our Fantasy collection will get you to the meeting point of the nature and life,
making you feel the difference.
9

uniart

Renklerin Gücü | The power of Uniart colours
UNIART

Sevdiklerinizi yumuşak renklerle etkilemek mi yoksa canlı renklerle güçlü bir giriş yapmak mı istediğiniz
tamamen size kalmış. Renk skalamız mekanlarınıza mükemmel dokunuşlar yapmanızı sağlar. Uniart ile
dünyamız artık daha renkli

Beyaz

3101

Manolya

3107

Tangarine

3118

Red Fire

3126

Neon Yellow

3128

Gök Mavi

3134

Ofis Gri

3153

Koyu Gri

3156

Siyah

3190

Turquaz Light

3246
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uniART

It is up to you to decide whether to impress your beloved ones with soft colors or make a strong impression with vibrant colors.
Our color scale will help you make the perfect touch on your spaces. Our world is more colorful now with Uniart

Boyutlar | Dimensions (cm)
Q60 | Q70 | Q80 | Q90 | Q107 | 60x60 | 70x70 | 80x80 | 80x60 | 60x110 | 70x110 | 70x120 | 80x120 | 80x140 | 65x120 | 78x145
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Masa sanatı | Table art
DIGIART

Koleksiyonlarımız adeta sanat eseri olan desenler sunuyor. Cezbedici renk kombinasyonları insanda sanatsal eser
tasarım teknikleri uygulanmış hissi veriyor. Masa tasarımı ancak bu kadar yaratıcı olabilir.

DG

01

DG

02

DG

05

DG

07

DG

08

DG

10

DG

11

DG
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digiART

Our collections offer patterns that are no different from the works of art. Our charming colour combinations give you the
impression that just as artistic work design techniques have been applied. A table design, could not be more creative.

Farklı kalınlık ve ebat talepleriniz için müşteri temsilcimiz ile irtibata geçiniz.
Please contact to our sales representatives for different thicknesses and sizes.
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harmony

Koyu Ahşap - Akçaağaç
4241 - 4206

Harmony koleksiyonumuzda koyu ahşap ile akçaağacın kusursuz uyumunu
deneyimleyecek ve yaşam alanlarınıza kattığı değeri yaşayacaksınız.
Our Harmony collection will make you experience the perfect harmony of
dark wood and maple, and the value added to your living spaces.

Satranç - Chess		

3101

Satranç - Chess

4206

Boyutlar | Dimensions (cm)
Q60 | Q70 | Q80 | Q90 | Q107 | 60x60 | 70x70 | 80x80 | 80x60 | 60x110 | 70x110 | 70x120 | 80x120 | 80x140 | 65x120 | 78x145

TS 01

Studioart koleksiyonumuz ile tekrar eden motiflerin mekanlarınızı
donatırken kattığı tarzı ve uyumu yakından hissedeceksiniz.
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With our Studioart collection, you will genuinely feel the style and harmony
offered by recurring motifs in your spaces.

4241 - 4206

TS 02		

Boyutlar | Dimensions (cm)
TS 01
|
|
TS 02
|
|
TS 12
| Q60 | Q70

|
|
|

Q80

4241 - 4206

|
|
|

Q90

TS 12		

| 60x60 | 70x70 | 80x80 |
|
| 70x120 | 80x120 | 80x140
|
|
|
|
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studioart

4241 - 4206
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Metal çerçeveli bistro tablalarımız ile mekanlarınıza canlılık ve şıklık katabileceksiniz. Yansıtmak istediğiniz tüm
farklılıkları eksiksiz olarak karşılayacak ve gerçeğe dönüştürecek bir koleksiyon.
Our metal-framed bistro tables will liven up your spaces with vibrancy and elegance. This collection will fully bring
all the difference that you want to reflect, making them real.

Brass
Boyutlar | Dimensions (cm)
Q60 | Q70 | Q80
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AKSESUARLAR VE AYAKLAR

AKSESUARLAR VE AYAKLAR | ACCESORIES AND LEGS

Chrome
Boyutlar | Dimensions (cm)
Q60 | Q70 | Q80
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AP 01 A Leg

FL101 Fuoz Leg

FL 102 Fuoz Leg

PL102 Plus Leg

RL101 Retto Leg

RL102 Retto Leg

TL101 Tay Leg

PL101 Plus Leg

VL101 Viva Leg

accesories and legs
M801

M 602 / E

M 902

LL 102 Lexileg

M 511

M 916
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aksesuarlar ve ayaklar

M 401

19
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G202

S201

S103

S504

S502

T101

T406

S405

T201
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G103

S101

S105

chairs and stools

aksesuarlar ve ayaklar
20

S708

S702
21

Nudo
50x70
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Werzalit
50x130

Nudo
45x120

Arkalık | Seat Back
395x155x17,5mm

Arkalık | Seat Back
400x285x16,5mm

Oturak | Seat
280x1100mm

Arkalık | Seat Back
180x1100mm

Oturak | Seat
400x440x13,3mm

Tabure | Stool
Q340x20mm - Q400x20mm

www.genmaryapi.com

Werzalit
50X120

Werzalit
45x110

sıra tablaları
seat-seat backs and stools

desk tops

Werzalit
45x63
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Sağlam ve UV-dirençli:
Çok katmanlı melamin reçine kaplama, iç
malzemeyle ayrılmaz biçimde kaynaşık
Robust and UV-resistant:

Building’s moisture resistant and original
form protection:

Multi-layer melamine resin coating,
inseparably fused with internal material

High density, homogeneous internal material

Pullanma yapmaz:
Entegre kenarlar, yekpare kalıplama yöntemi

Dikişsiz kenarlar:
Kaliteli PVC kenar kaplaması fabrikamızda mobilya kalitesinde yapılabilir
Seamless edges:

No flaking:

Beyaz

3101

Manolya

3107

Ofis Gri

3153

White Oak

4208

Coco Bolo

4396

White Pine

4522

Terazzo

5404

Mermer

5410

Black Mist

5603

Copperfield

5648

Afyon Marble

5657

Karacabey Marble 5658

White Block

7537
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Quality PVC edge coating can be produced in furniture quality in our factory

Integrated edges, solid molding

pencere denizliği

Yapı nemine karşı dayanıklı ve
orijinal formunu koruma özellikli:
Yüksek yoğunluklu, homojen iç malzeme

window sills

PENCERE DENİZLİĞİ

PENCERE DENİZLİĞİ | WINDOW SILLS
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profiles

Kolay işlenir / Easy to use
Fonksiyoneldir / Functional
Bakım gerektirmez / Maintenance-free
Şık ve dekoratiftir / Stylish and Decorative
Darbelere, sıcağa, soğuğa, rutubete, asitlere, böceklenmeye ve çürümeye karşı dayanıklıdır. / Resistant to strokes, humidity,
acids, worms and decay
Leke tutmaz / Stain-free
Yıpranmaz, uzun ömürlüdür / Durable
Sıcağa ve soğuğa karşı ısı izolasyonu sağlar / Provides insulation for hot and cold weather
İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar / Saves time and workmanship
Kaplama, boya, vernik, cila gerektirmez, ekonomiktir / Economic since there is no need of coating, paint varnish and polish
WERZALİT YAPI PROFİLLERİNİN KULLANIM ALANLARI / APPLICATION AREAS OF WERZALIT PROFILES
Duvar kapmalaları / İç dekorasyon / Wall covering / Interior Decoration
Tavan Kaplamaları / Ceiling Coverings
İç pencere denizlikleri / Interior window sills
Duvar bantları / Wall claddings
Yapı profillerindeki genleşme, uzunlamasına meydana gelir.
Oturma bakları / Benches
Genleşme miktarı iklim şartlarına, rutubete ve sıçaklığına
Balkon korkulukları / Balcony railings
göre +/- 1.2mm/m’dir.
Bahçe çitleri / Garden fences
Okul sıraları / School Desks
Expansion in building profiles is longitudinal. Amount
Amfi sıralar / Amphitheatre desks
of expansion in building profiles is about +/- 1.2mm/m
depending on climate conditions, humidity and temperature.
Tekneler / Ships

www.genmaryapi.com

YAPI PROFİLLERİ

YAPI PROFİLLERİ | PROFILES
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All rights of the products reserved and an unauthorized use is a violation of applicable laws. Our firm shall not bear responsibility for color and data errors,
which may occur when printing this catalogue. GENMAR A.Ş, has right to make changes in the products.
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Ürünlerin tüm hakları saklıdır. İzinsiz her türlü kullanımı yasalara aykırıdır.
Kataloğun basımı sırasında oluşabilecek renk ve bilgi hatalarından firmamız sorumlu değildir. Genmar A.Ş ürünlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Genel Müdürlük

Fabrika

Ege Bölge Müdürlüğü

Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Marmara Bölge Müdürlüğü

