
RAYLI SİSTEMLERDE 
İZOLASYON MALZEMELERİ
 
LOKOMOTIF //  TRAMVAY  //   VAGON //    
YÜKSEK HIZLI TREN

ŞUBELER / LOCATIONSHAKKIMIZDA

Cellofoam endüstriyel teknik ses yalıtımı ve ses sönümleme 

ürünleri sektörünün önde gelen uzman kuruluşlarındandır.

Ses, ısı yalıtımı ve sızdırmazlık ürünleri - Demiryolu ve Oto-

büsler için çevre dostu malzemelere ağırlık verir.

Raylı taşıtlarda ve otobüslerde seri üretim için akustik olarak 

optimize edilmiş, kuruluma hazır ürünler sunuyoruz,

ağırlıklı olarak PE, melamin sünger ve keçe kumaş taban üze-

rinde -en son yangın yönetmeliklerine göre test edilmiştir

(örneğin, EN 45545-2).

Son gelişmeler, drenaj fonksiyonlu yüksek performanslı 

yalıtım malzemelerini, yer ve duvar alanları için buhar 

bariyeri ile gizli ısı depolamalı (Pcm) sensör kontrollü ısıtma 

elemanlarını içerir.

ABOUT USABOUT US

ABOUT US

Cellofoam is a renowned specialist for sound and thermal  

insulation as well as sealing products for industrial and tech-

nical applications – with special focus on environmentally 

safe and sustainable materials for rail vehicles and buses.

For the series production of rail vehicles and buses we offer 

a wide range of ready-to-install products optimized for  

acoustic effectiveness, using mainly high-quality flexible  

foams on the basis of PE, melamine and non-wovens – tested 

acc. to the latest flammability regulations (e.g. EN 45545-2).

The latest achievements in our ongoing research and 

development activities are high-performance insulation 

materials with additional drainage and moisture barrier 

functions for floor and wall applications, as well as sensor- 

controlled heating elements based on phase-change  

material (Pcm).

ÜRETIM YERLERİ / FACTORIES

TÜRKIYE
Cellofoam Ltd. Şti
26110 Eskişehir
 www.cellofoam.com.tr

ÇIN
Cellofoam Lianyungang Co., Ltd 
222100, Jiangsu Province 
www.cellofoam.ltd

ALMANYA
Cellofoam GmbH & Co. KG
88400 Biberach 
88416 Ochsenhausen
 www.cellofoam.de

ÇEK CUMHURIYETI
Cellofoam cz s.r.o. 
39002 Tábor 
www.cellofoam.cz

FRANSA
Cellofoam sas
44700 Orvault
 www.cellofoam.fr

POLONYA
Cellofoam Polska Sp. z o.o. 
50-010 Wrocław 
www.cellofoam.pl

SATIŞ MERKEZLERI / SALES OFFICES

İRTIBAT KİŞİSİ / CONTACT PERSON

Ender Erkut
Satış temSılcıSı

t: +90 533 233 4677
e: e.erkut@cellofoam.com.tr



ÜRÜN AVANTAJLARI 

►Çok iyi akustik ve ısı yalıtımı  
►Avrupa Yangın standartlarını karşılar 

►Opsiyonel olarak Alüminyum folyo ile kaplanabilir, sıvı  

    sızdırmazlıkları, ısı yansıması ve buhar bariyeri 
►İsteğe bağlı yağ ve su geçirmeyen yüzey 

►Titreşime karşı dayanıklı 
►Yaşlanmaya karşı dirençli 
►cad verilerine göre 2d/3d-özel parça üretimi

►Excellent acoustic and thermal insulation 
►Compliant with all European fire safety directives 
►Optionally diffusion-proof aluminum foil for reflection of  

 heat radiation, vapor barrier and protection against liquids 
►Optionally oil and water-repellent surface layer 

►Vibration resistant 
►Very long lifetime 
►Production of customer-specific 2d/3d-parts based on   
 cad-data 

KEY BENEFITS

Cello® taPEs

CELLO® ÜRÜNLER / PRODUCT PORTFOLIO

Zemin 
Floor

Sürücü kabini,Yolcu/Motor odası 
Driver’s cab, passenger cabin, engine room

Kapılar 
Doors

Çatı 
Roof Klima-/Havalandırma kanalı 

hvac

Yan duvar 
Side wall

Geçiş bölmeleri/Kumanda kutusu 
Partition walls, switch cabinets

Teker Boşluğu 
Boogy/wheelhouse

Gövde altı dış yalıtım 
Underfloor outside-isolation

POLYESTER KEÇE  
PES NON-WOVEN

F700 FR hO 
F700 FR hO alg-01  

1 2 3 4 6

POLYESTER KEÇE  
PES NON-WOVEN

F800 FR hO alg-01 
F800 FR hO alg-04

1 2 3 4 6

DRAIN PES / MELAMIN 
DRAIN PES / MELAMINE

dRaın_F700 FR 
dRaın_F800 FR

5

MELAMIN HO 
MELAMINE FOAM HO

hR 290 hO alg-04 
hR 290 hO/O

MELAMIN  
MELAMINE FOAM

hR 290 alg

1 2 3 4 6

PE-SÜNGER 
PE FOAM 

d 2600

8 9

PE-SÜNGER 
PE FOAM

pe-01 alg-04

5

AĞIRFOLYO 
HEAVY FOIL

hl FıReStOp R

2 5 7

SIZDIRMAZLIK 
GASKETS

lS 37

2 4 7

TERMAL İZOLASYON 
THERM. INSULATION

lSlt

8

1 2 3
4

5
67

9

1 2 3 4 6

2 4 7

10

Tank izolasyonu-
Tank isolation

10


