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Morgül Pleksi Tasarım & Cnc. 2008 yılında Ankara’ da kurulmuş olup, 

reklam sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır.

 

Sektörde olan değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek stok 

çalışmasıyla piyasanın ihtiyaçlarını yerli ve ithal malzemeler ile karşılamaktadır.

 

Ürün çeşitliliği ve stok mevcudu, müşterilerimizin memnuniyetine yönelik 

yaklaşımlarla sektörün ihtiyaçlarına cevap veren aranılan bir firma 

olmamızı sağlamıştır.

Uluslararası piyasada kendisini ispatlamış, kalitesine güvenen, 

kalitesiyle güven sağlayan firmaların Türkiye temsilcisi olarak ürün ve kalite 

yelpazemizi genişleterek ithalat yoluyla çeşitli ürünleri 

müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız.

Hizmette kalite ve güven. ..
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Hizmetlerimiz

02 ankaralazerkesim.com

Dekorasyon ve iç mimari, 
Pleksi standları, Ürün teşhir 
standları, Vitrin standları, Gözlük 
standları, Saat standları, Takı ve 
mücevherat standları, Ajanda standları, 
Tabela, Logo, Harf ve Yazı, Kabartma 
Yazı, Pleksi Masaüstü Setler, 
Cep Telefonu Standları ve 
Özel Pleksi Kesimler…

Pleksi
Uygulama
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Broşürlük
Mönü Holder

Tabelalar

Pleksiglas (Akrilit – akrilik 

döküm levha),

polimetilmetakrilat esaslı 

termoplastik bir malzemedir.

 

Transparan ve opak müşteri isteği 

doğrultusunda istenilen 

her renkte üretilebilen,

 

• Aydınlatma armatürleri

• Aplik imalatı

• Acil yönlendirme – aydınlatma ürünleri

• Işıklı reklam tabelaları

• Mimari yönlendirme sistemleri

• Broşürlük

• Plaket- isimlik – etiketlik

• İnşaat sektörü

• Balkon ve merdiven korkulukları

• Çatı aydınlatma

• Banyo – mutfak aksesuar

• Masa – sandalye

• Otomobil yan sanayi (sinyal lambası imalatı)

• Minibüs ve otobüs gibi araç iç aydınlatma

gibi alanlarda kullanılmaktadır. 

Pleksiglass

Özellikleri



Tezgah Üstü Standlar

Asalak Standlar

Boy Standlar

Hizmetlerimiz
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Dekorasyon ve iç mimari, 
Pleksi standları, Ürün teşhir 
standları, Vitrin standları, Gözlük 
standları, Saat standları, Takı ve 
mücevherat standları, Ajanda standları, 
Tabela, Logo, Harf ve Yazı, Kabartma 
Yazı, Pleksi Masaüstü Setler, 
Cep Telefonu Standları ve 
Özel Pleksi Kesimler…

Pleksi
Uygulama
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Pleksiglass, döküm metodu ile üretildiği için 

yüksek moleküler ağırlıklı bir yapıya sahiptir.

Dolayısıyla çok iyi fiziksel ve mekanik 

özellikleri vardır:

Tüm bu özelliklerin yanı sıra Pleksiglass,

• Düşük özgül ağırlık                                    

• Parlak ve sert yüzey

• Sağlamlık ve kırılmaya karşı dayanıklılık                      

• Isı ile mükemmel şekillenme

• Birçok inorganik kimyasal maddeye dayanıklılık          

• Bütün ahşap el aletleriyle işlenebilme

• Ultraviole ışınlara karşı mükemmel dayanıklılık             

• Eğilip bükülebilme

• Yüksek ışık geçirgenliği                                  

• Parlak ve renksiz kesit    

• Aynı kalınlıktaki cama göre ısıyı %20 daha az iletir.

• Normal cama göre ışık geçirgenliği %92 daha fazla 

  olup, darbelere 6 kat daha fazla dayanıklıdır.

• Kırılan parçaları keskin kenarlı değildir, 

   yaralanmalara sebep olmaz.

• Kolaylıkla işlenebilir, yaklaşık 150°C´de ısıtıldığında 

  birçok şekle girebilir.

• Basınçla ve vakumla form verilebilir.

• Soğuduktan sonra şeklini muhafaza eder.

• Maksimum dayanma sıcaklığı 80°C´dir.

• Yanıcı bir termoplastiktir. Kendi kendine yanma 

   sıcaklığı 400°C´ dir. 250°C´de alevle tutuşabilir.

• Yüzeyi bakır sertliğindedir, fırça ve zımpara ile çizilebilir.

• Şeffaf ve renkli bütün formlarında parlak 

   bir görünüme sahiptir.

• Atmosfer şartlarında dayanıklılığı diğer bütün 

   plastiklerden daha yüksektir. Bu sebeple çok değişik 

   iklim şartlarında dahili ve harici geniş uygulama 

   alanlarında kullanılabilir.

Pleksiglass
Özellikleri



Lazer & CNC
Kesim

Hizmetlerimiz
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Fire kaybı olmadan 

en hassas çizimleriniz

gerçeğe dönüşüyor...
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Hijyenik olmaları ve sağlığa zararı 

bulunmamaları sebebi ile gıda 

sektöründe gıda saklamaya ve teşhirine 

yönelik imalatlarda ve sağlık sektöründe 

çeşitli  tıbbi cihaz ve üretiminde kullanılır.

 

Sağlamlık , transparanlık ve kolay işlenebilirlik 

özellikleri ile akrilik levhalar makine imalat 

sektöründe , özellikle de değirmen , gıda , matbaa 

ve iş makinası üreticileri tarafından da işlerinin 

tamamlayıcısı parçalar olarak kullanılmaktadırlar.

Özellikle son yıllarda kullanımı çoğalan 

Aynalı Akrilik levha çok değişik amaçlı 

kullanımı ile öne çıkan değişik bir malzeme 

olarak reklam ürünleri arasında yerini almıştır. 

Cam aynaya göre ÇOK HAFİFDİR. 

KIRILMAZLIK ve LAZERDE ŞEKİLLENDİRME 

özelliği ile ciddi bir alternatif durumundadır.

Kullanım alanları;

• Duvar giydirmede kullanılır.

• Harf, rakam kesim ve uygulamasında kullanılır.

• Dekoratif uygulamalarda kullanılır.

• Reklam ve tanıtımlarda kullanılır.

• Fuar stand tasarımlarında kullanılır.

• Ev-Ofis çalışmalarında kullanılır.

• Mobilya aksesuarı olarak kullanılır.

• Mağaza dekorasyonlarında kullanılır.

• Stüdyo fotoğraf çekimlerinde ışık yansıtma 

  aracı olarak kullanılır. 

Pleksiglass

Özellikleri

Aynalı Pleksi



Hizmetlerimiz
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İç ve dış mekan yönlendirme 
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sistemleri, kapı isimlikleri,
kapı levhaları...

Yönlendirme
Levhaları



09ankaralazerkesim.com



Lazer & CNC
Kesim

Hizmetlerimiz
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Pleksiglass, Dekota, Mukavva, 
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Maket Karton, MDF, Kontraplak, 
Aliminyum, su kontraplağı, 
derlin, kompozit ve dekota 
gibi malzemelere hassas ve 
kaliteli kesim...

Morgül Pleksi, 50 mm kalınlığına kadar 

305 * 205 cm ebatında lazer kesim,

400 * 210 cm ebatında CNC kesim

305 * 155 cm ebatında CNC kesim 

makineleri ile kesme ve delme

işlemleri yapmaktadır.
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Ev ve büro mobilyalarından

aydınlatma elemanlarına,

antika teşhir ünitelerinden

banyo ve mutfak aksesuarlarına,

tekne, yat dekorasyon ve 

aksesuarlarından

vitrin standlarına, 

yatak başlarından

hediyelik eşyalara,

endüstriyel alanlardan

organizasyon firmalarına kadar,

tüm ihtiyaçlarınıza
cevap verecek 
makina parkuru ile 
kaliteli hizmet
vermekteyiz.

PleksiKesimi

Kesimi

Kesimi

AhşapMDF
Karton Kesimi



12 ankaralazerkesim.com

Fire kaybı olmadan 

en hassas çizimleriniz

gerçeğe dönüşüyor...

Lazer & CNC
Kesim

Hizmetlerimiz
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Lazer & CNC
Kesim

Hizmetlerimiz
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Fire kaybı olmadan 

en hassas çizimleriniz

gerçeğe dönüşüyor...
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Özel dekoratif 

sarkaçlı duvar saatleri



Hizmetlerimiz
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Dekoratif özel kesimlerle,
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evinizin her köşesinde...

Dekoratif özel kesimlerle,
evinizin her köşesinde...

Desenler,
Özel Kesimler





Taşdelen Caddesi Yalınç Sokak 
No : 7  Siteler / ANKARA
Tel: (0312) 350 15 74
morgulpleksi@hotmail.com
www.pleksiankara.com 

Müşterilerine göştermiş olduğu kaliteli hizmet hızlı teslimat ve güvene dayalı iş birliği ile 
tüm hizmetlerinde toplam kalite yönetimi felsefesine uygun olarak, müşteri memnuniyetini esas almıştır.


