1973 yılından bu yana
sektörde faaliyet
gösteren bir İtalyan
şirketi olan Dellas
Spa; mermer, granit
ve kompozit taşların
işlenmesi için elmaslı
kesicilerin üretimi
ve pazarlamasında,
40 yıllık tecrübesi ile
sektöründe dünya
çapında lider konuma
ulaşmıştır.

Dellas, önceliğimiz
en iyi hizmet ve
daima en iyi kalite.

Katrak Lamaları
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taşların kesilmesi, ebatlanması, yüzey kalibrasyonu, parlatılması ve çeşitli şekillerde
hassas olarak işlenmesi de dahil olmak üzere tüm gereksinimleri karşılayabilmektedir.

Dellas’ın gücünü ortaya koyan pek çok etken vardır:
• Mermer sektöründeki şirketler ile uzun yıllar boyunca işbirliği içinde olmanın verdiği geniş
kapsamlı tecrübe ve bunun getirisi olarak sektörün tüm alanlarında edinmiş olduğu bilgi
birikimi;
• Doğaltaş ve malzemeleri analiz ederek, kesimi ve işlenmesi sırasında en uygun çözümün
sunulmasına yönelik araştırma ve geliştirmeye verilen büyük önem;
• Üstün performanslı ve kaliteli ürünlerin ortaya çıkartılması için yenilikçi ve teknolojik üretim
süreçleri;
• Müşteri gereksinimlerini hızlı ve profesyonel bir şekilde tatmin etme yeteneğine sahip, son
derece uzmanlaşmış bir teknik ekip;
• Yerel düzeyde rekabetçi maliyet garantisi ve hızlı hizmet sunan, doğrudan iştirakler ve
temsilcilikler tarafından yönetilen, toplam 30 satış ve servis merkezi ile dünya çapında
hizmet;
• Kurumsal olarak büyümüş olsa da dinamik kalmayı başarmış, esnek ve son derece rekabetçi
bir iş organizasyonu.
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Dellas S.p.a. ve DBC Mühendislik, birlikte oluşturdukları yepyeni bir Türk şirketi ile Türkiye mermer
sektörüne girmenin haklı gururunu yaşıyor: DELLAS İSTANBUL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bu yeni oluşumun altında yatan sır, yıllar boyu süren yakın işbirliğimiz ve bu birlikteliğin sonucunda
elde etmiş olduğumuz başarılardır.
DELLAS İSTANBUL, iki şirketin uzun yıllara dayanan deneyimini bir araya getirmek ve bu
deneyimlerden yararlanarak Türk mermer sektöründe ürün, hizmet ve rekabet etkinliğini
artırmak amacı ile kuruldu.
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Dellas’ın uzun yıllara dayanan tecrübesi, elmaslı soket üretiminde kalite, kesim
performansı ve uzun ömür gibi pek çok gereksinimi karşılayabilmektedir.
Kesilecek taş cinsi ve katrak makinasına bağlı olarak çok farklı tipte, ölçüde
ve özelliklerde elmaslı soket üretimini gerçekleştirmektedir. Tüm bu koşullar
sayesinde, DELLAS bugün Türk ve dünya mermer sektöründeki prestijli
konumuna ulaşmıştır

artan bu geniş ürün yelpazesi ile sektörde; doğal taşın ocaktan çıkartılması ile başlayıp,

Dellas, önceliğimiz en iyi hizmet ve daima en iyi kalite
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Katrak lamalarının iyi performans verebilmeleri ve uzun ömürlü olmaları için
katrak makinasına doğru şekilde montajının yapılması esastır. Bu nedenle
uzman Dellas teknisyenleri azami etkinliği garantilemek üzere, müşterilerimize
montaj ve işletim süreçleri boyunca destek vermektedir.

yüzey kalibre ve parlatma malzemeleri, CNC takımları bulunmaktadır. Şirketimiz sürekli
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Dellas ürünleri içerisinde en iyi bilinen ve en çok tercih edilen malzemelerin
başında gelen katrak lamaları, katrak makinalarında mermer bloklardan
plaka kesmek amacıyla kullanılmaktadır. Dellas katrak lamaları, yüksek kesim
performansı, kesim hassasiyeti ve üstün ürün kalitesi sayesinde, tüm mermer
katraklarında sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Dellas’ın geniş ürün yelpazesi arasında; katrak lamaları, dairesel testereler, elmas teller,

Kalite ve profesyonelliği ilke edinmiş olan DELLAS S.p.a. ve DBC Mühendislik, kurulan yeni
ortaklığın gücü ile Türk mermer sektörünün ihtiyaç ve gereksinimlerini en verimli şekilde
karşılamayı hedeflemektedir.
DELLAS S.p.a. ve DBC Mühendislik, yeni kurulan DELLAS İSTANBUL ile üstün performans ve
kaliteye sahip İtalyan ürünlerini, satış sonrası nitelikli teknik destek imkanlarıyla birlikte, Türk
mermer sektörünün hizmetine sunuyor.
DELLAS İSTANBUL mermer, granit ve kompozit malzemelerin kesimi ve işlenmesi için gerekli
tüm malzemeleri sağlıyor: katrak lamaları, dairesel testereler, elmas teller, kalibre, abrasiv, CNC
takımları.

Dairesel Testereler
Elmas soketli dairesel testereler mermer, granit ve çeşitli doğal taşların
kesiminde kullanılmaktadır. Kalite ve yüksek performans sözü veren Dellas
testereleri; 200 mm ile 3.000 mm arasındaki çaplarda, standart veya sessiz
gövdeli olarak üretilmektedir.
Her farklı taş, kendi yapısına uygun bir soket gerektirir. Dellas, gelişmiş
araştırma laboratuvarı sayesinde, kesilecek taşı doğru şekilde tanımlar ve
müşteri gereksinimlerini karşılamak için en uygun elmaslı soket üretimini
gerçekleştirir.
Dellas, farklı makinalar için çok çeşitli dairesel testereler üretmektedir;
• Köprü kesme
• Yatay yarma
• Baş kesme
• Mermer S/T
• Çok bıçaklı Granit S/T
• Yan kesme
• Asfalt/beton kesme
• Duvar kesme

Elmas Tel

Cila ve Kalibre Malzemeleri
Elmas teller, mermer ve granit ocaklarının yanı sıra, tek telli ve çok telli
makinalar ile plaka kesimlerinde ve blok şekillendirmede kullanılmaktadır.
Dellas, yapmış olduğu ar-ge yatırımları sayesinde müşterilerine; yüksek hızlı,
hassas ve düzgün bir kesimi garanti eden ürünler sunmaktadır. Kalite ile birlikte
verimliliği de esas alan Dellas, kullanıma sunduğu tel kesme ürünlerinde enerji,
su ve işçilik gibi maliyetleri de asgariye indirmeyi hedef almıştır.
Dellas’ın elmas tel ürünleri arasında yer alan:
• Elektrolize boncuklu teller
• Sinterize boncuklu teller
Başlıca 5 uygulamada kullanılırlar:
1. Mermer ve granit ocakları
2. Monotel makinaları (plaka kesimi –sayalama)
3. Telli profil kesim makinaları
4. Çok telli kesim makinaları
5. Beton kesim makinaları
Talepler doğrultusunda Dellas, müşteri gereksinimlerini temel alarak kauçuk
veya plastik kaplamalı, yaylı ya da yaysız, yekpare ya da ekli elmas teller
önerebilmekte ve üretmektedir.

Kalibrasyon ve cilalama malzemeleri, doğal taşların yüzey işleme - parlatma
işlemlerinde kullanılmaktadır.
Yüzey işleme süreci üç aşamada gerçekleştirilir:
• Kalibrasyon: Malzemenin kesim işleminden sonra ortaya çıkan yüzey
kusurlarını ortadan kaldırmak ve malzeme kalınlığını, pazarın talep
ettiği toleranslara uygun olacak şekilde hazırlamak amacı ile yapılır.
Kullanılan malzemeler: Silindirik, dairesel ve satellite kalibrasyon
ekipmanları, fickert soketler.
• Honlama: Cila öncesi kalibrasyon izlerini gidererek malzemeyi
parlatma, fırçalama gibi takip eden işlemlere hazırlamak için yapılır.
Kullanılan malzemeler: Elmas fickert, reçine fickert, elmas frankfurt,
sentetik frankfurt, reçine frankfurt, elmas fırçalar, çelik fırçalar,
zımpara taşı fırçaları.
• Parlatma: Malzemeye parlak görünümünü kazandırmak amacı ile
yapılan işlemdir.
Kullanılan malzemeler: reçine fickert, sentetik frankfurt, reçine
frankfurt ve parlatıcılar.
Dellas, yıllara dayanan deneyimi ile her tip makina, malzeme ve uygulama için
özel malzemeler önerebilmektedir.

CNC Takımları
Dellas, CNC takımları ile; doğal taşları delme, frezeleme, kıvrımlı veya çeşitli
formlarda hassas olarak işlenmesine olanak tanır. Dellas müşterilerine tüm
CNC uygulamalarında kullanılan, çok geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır:
• Mermer ve yumuşak taşları işlemede kullanılan elektrolitik Cnc
takımları, delici uçlar, frezeler, profil setleri, v.b.
• Granit, aşındırıcı, sert ve renkli taşları işlemede kullanılan sinterize
Cnc takımları, delici uçlar, frezeler, profil setleri, v.b.
Dellas Cnc takımların sadece temin edilmesiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda
kullanılan malzeme ve makinaya bağlı olarak, en uygun çözümleri ve
çalışma parametrelerini de önerir. Ayrıca Dellas teknik departmanı, müşteri
gereksinimleri doğrultusunda her çeşit Cnc takımını tasarlayıp, üretimini
gerçekleştirmektedir.

