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1- TECSOUND FT 55 AL
2- PİS SU BORUSU / DRAINPIPE
3- PLASTİK KELEPÇE / PLASTIC FIXING
4- ALUMINYUM BANT / ALUMINIUM TAPE

BAF BKS series products are produced from special laminated Polymers. These products are used as an silencer product for 
mechanical pipes and dutcs for different Radius and sizes. Every pipe or duct would be evaluated to select wright product 
with wright application designs. BAF BKS products are easy to use, economic and very effective for sound insulation.  

 +9(0) 216 389 80 70     +9(0) 533 221 31 11    info@bafcontrol.com     www.bafcontrol.com

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz. 
For more details, please contact with us from contact informations below.

BAF BORU KANAL SARGISI / BAF PIPE AND DUCK WRAP

BAF BKS

BAF BKS serisi ürünleri, özel üretim lamine edilmiş polimer ürünlerinden imal edilmiştir. Yaşam mahallerinden 
geçen farklı çap ve ölçülerdeki boru ve kanalların ses yalıtımında kullanılırlar. Uygulama yapılacak boru 
ya da kanal için ayrı değerlendirmeler yapılarak doğru model ürün belirlenir. BAF BKS ürünlerinin kullanımı kolay, 
ekonomik ve ses yalıtım değerleri açısından son derece etkili ürünlerdir. 


