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NataNiko firması, 2002’den bu yana paslanmaz kapı eşiği,iç kapı eşiği, arka tampon eşiği, ayrıca 
3D karbon filminden kapı eşik ve tampon liplerini üretmektedir.  

Ürünler n kal tes , en y  malzemeler – yüksek alaşımlı paslanmaz çel k le 3М VHB (ABD) ve 
Lohmann (Almanya) marka bantların kullanımıyla üret lm ş olmalarıyla sağlanmıştır. 

B z, s ze «Individual (Standart)», «Premium», «El te» olarak üç çeş t ürünler m z  tekl f 
etmekten mutluluk duyuyoruz. 

«Individual(Standart)» sınıf ürünler  (kapı eş k çıtaları) – düşük f yatla 
b rl kte, yüksek kal te le n telend r len ve benzers z b r görünüm le kullanımda kolaylık sağlayan b r 
ürün grubudur. 

«Premium» sınıf ürünlerl (kapı dış eş k, kapı ç eş k, tampon, köşel  tampon çıtaları) – 
özel görünüm ve benzers z tasarımlarıyla d kkat çekerler. B nerken ve nerlen yolcuları  korumakla, 
ayrıca mod f ye unsuru olarak müşter ler m z n lg s n  çekerler. 

«Elite» sınıf ürünler  (DOUBLE bükülmüş kapı eşik ve tampon çıtaları) – en yüksek 
kal tel , benzers z desenl  İtalyan dekorat f paslanmaz çel kten üret lm şt r. 

 
Oto kapı eş kler ne ve tamponları ç n 3D karbon f lm nden üret lm ş l pler – c la, boya 

kaplamalarının korunması ç n üret lm ş olup, arabanıza benzers z b r görünüm vermekted r. 
B z, ürünler m z  BDT, Avrupa, ABD, Kanada ve İsra l’dek  pek çok oto bay ler ne, sanal 

mağazalara ve araba mod f ye atölyeler ne sevked yoruz. Ş rket m z, SİA ulusrarası oto serg  salonuna 
devamlı olarak katılmaktadır. Serg lere sunduğumuz ürünler, oto mod f ye sektöründe en y  ürünler 
olarak tanınmıştır ve defalarca yüksek kal te d plomalarıyla ödüllend r lm şt r. 2010 yılında NataNiko 
sektörün en y  ş rketler  “TOP-9” ödülünü ve d plomasını kazanmıştır. Tüm ürünler m ze, Ekonom k 
Kalkınma Bakanlığı ve Tekn k Standart zasyon Kom tes  tarafından ver lm ş b r d z  patent ve 
sert f kalar alınmıştır. 

B z, Ukrayna’da ürünler n görselleşt r lmes  ç n ortaklarına, üzer ler nde ürün kotlarının 
bulunduğu b n adetten fazla fotoğraf sunan tek ş rket z. Ş rket m z n Avrupa’da en büyük hazır ürün 
deposu vardır. Ücrets z olarak ürün nümüneler  standını sağlıyoruz. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Individual(Standart) 
Kapı Eşiği. 
 

 0,4 mm kalınlıkta kalınlıkta paslanmaz çelik. 
 2 ön çıtanın üzerindeki yazı, taşlama 

yöntemiyle yapılır. 
 Yüzeyi mattır.  
 Çift taraflı bant Lohmann (Almanya). 
 Basit ve kolay montaj. 
 Mekanik hasara dayanıklılık. 
 Beyaz renkli kutu. 

 
 

Premium  
Kapı Eşiği . 
 
(müşterinin isteği üzerine ürünler karbon film 
ile kaplanabilir) 
 

 0,5 mm kalınlıkta yüksek alaşımlı paslanmaz 
çelik. 

 Ön ve arka çıtaların üzerindeki yazı, taşlama 
yöntemiyle yapılır. 

 Yüzeyi kombinedir (parlak ve mat). 
 Çift taraflı bant 3M VHB (ABD) yada Lohmann 

(Almanya). 
 Basit ve kolay montaj. 
 Sarı renkli kutu. 

 
 

 
 
Premium  
İç kapı Eşiği. 
 
(müşterinin isteği üzerine ürünler karbon film 
ile kaplanabilir) 
 

 0,5 mm kalınlıkta yüksek alaşımlı paslanmaz 
çelik. 

 Çıtaların üzerindeki yazı, taşlama yöntemiyle 
yapılır. 

 Takımın içinde, aracın iç kapı plastik eşiğinin 
üzerine sabitlenen iki adet çıta vardır. 

 Yüzeyi kombinedir (parlak ve mat). 
 Çift taraflı bant 3M VHB (ABD) yada Lohmann 

(Almanya). 
 Basit ve kolay montaj. 
 Sarı renkli kutu. 

 



Ün versal ürünler  
Kapı Eşiği. 

 
 Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik. 
 Çıtaların üzerindeki yazı, taşlama yöntemiyle 

yapılır. 
 Takımın içinde, iki adet çıta vardır. 
 Çift taraflı bant Lohmann (Almanya). 
 Beyaz renkli kutu. 
 
İki farklı boyut olarak üretilirler: 
• 507 mm x 31 mm -2 ad. 
• 545 mm x 45 mm -2 ad. 
 
 
 

Premium 
Arka Tampon Eşiği. 
 
(müşterinin isteği üzerine ürünler karbon film 
ile kaplanabilir) 
 

 0,8 mm kalınlıkta yüksek alaşımlı paslanmaz 
çelik. 

 Yüzeyi mattır. 
 Çift taraflı bant 3M VHB (ABD) yada Lohmann 

(Almanya). 
 Basit ve kolay montaj. 
 Sarı renkli kutu. 

 
 
 

Premium 
Arka Tampon Eşiği. 
 
(müşterinin isteği üzerine ürünler karbon  
film ile kaplanabilir) 
 

 0,8 mm kalınlıkta yüksek alaşımlı paslanmaz 
çelik. 

 Çıtanın kenarı, tamponun kenarını kapatarak 
yüzeyi çiziklerden korumaktadır. 

 Yüzeyi mattır. 
 Çift taraflı bant 3M VHB (ABD) yada Lohmann 

(Almanya). 
 Basit ve kolay montaj. 
 Sarı renkli kutu. 

 
 
 
 



Elite 
Kapı Eşiği. 

 
 0,6 mm kalınlıkta özel rölyefli dekoratif 

paslanmaz çelik. 
 Çift taraflı bant 3M VHB (ABD) yada Lohmann 

(Almanya). 
 Basit ve kolay montaj. 
 Sarı renkli kutu. 

 
 
 

Elite 
Arka Tampon Eşiği «DOUBLE». 
 

 Birbirine yapıştırılmış iki parça dekoratif 
paslanmaz çelikten üretilmiş olup, özel dekoratif 
rölyefe sahiptir, kalınlığı 1,1 mm. 

 Çift taraflı bant 3M VHB (ABD) yada Lohmann 
(Almanya). 

 Basit ve kolay montaj. 
 Sarı renkli kutu. 

 
 

3D karbon f lm nden üret lm ş araba kapı eş k  
ve tampon l pler  . 

 
 C la, boya kaplamalarının korunması ç n d zayn ed lm şt r. 
 S yah ve gr  renklerde üret l r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

Sürekl  olarak çoğaltılmakta olan k  b nden z yade ürün çeş d m z vardır. 
Mevcut ürün ve çeş tler yle lg l  b z m pazarlama elemanlarımızla let ş me geç n z. 
Detaylı b lg y , ş rket m ze a t http://www.nata-niko.com s tes nde alab l rs n z. 
Ücrets z olarak fotoğrafları ve standlı numüneler ver yoruz. Bay  ağımızı oluşturmaktayız. 

 
 
 
 
 

«NataNiko» şirketi 
http://www.nata-niko.com 

E-mail: info@nata-niko.com 
+38(044) 599-57-31 
+38(067) 405-79-91 

Ukrayna, Kiev 
Voskresenska sk. 14-e, ofis 1. 


