
MUTFAK 
HİJYENİ ÜRÜNLERİ

culina
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PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİMUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

Maratem
M330 Alkol Bazlı Yüzey Dezenfektanı

Maratem
M328 QAC Katlılı Dezenfektan

Maratem
M378 Duo Mutfaklar İçin Konsantre
QAC Katkılı Temizlik Ürünü

Maratem
M311 Sebze ve Meyve Hijyenik
Durulama Ürünü

7500198
5.00                 
5.15             
4              

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7903351
0.33                 
0.33            
8              

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225257
5.00                 
5.45            
4              

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Mutfaklar ve gıda üretimi yapılan tesisler başta olmak üzere 
tüm genel alanlardaki tezgâh ve ekipmanların hızlı ve etkin 
dezenfeksiyonunu sağlar.
• Değişik yapıda QAC dezenfektanlarla desteklenen formülü 
sayesinde bakterilere karşı etkin dezenfeksiyon sağlar. 
• Çalışma alanlarındaki her tür yüzey üzerinde kullanılabilir. 

7500255 
0.75                   
0.64            
12                    

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Mutfaklarda ve gıda üretimi yapılan tesislerde, çalışma 
alanları, ekipman ve tezgahlarda dezenfeksiyon sağlamak için 
kullanılan QAC katkılı alkali temizlik üründür. 
• Özel formülü sayesinde hızlı ve etkin bir dezenfeksiyon sağlar. 
• Kolayca ve kalıntı bırakmadan durulanır. 
• Parfüm içermediğinden gıda üretim alanlarında güvenle 
kullanılabilir.

• Mutfaklarda ve gıda üretimi yapılan tesislerde, çalışma 
alanları, ekipman ve tezgahlarda hijyen sağlamak için kullanılan 
QAC katkılı alkali temizlik üründür.
• Özel formülü sayesinde etkin ve kalıcı hijyen sağlar.
• Kolayca ve kalıntı bırakmadan durulanır.
• Parfüm içermediğinden gıda üretim alanlarında güvenle 
kullanılabilir.
• Otomatik seyreltme aparatı sayesinde ekonomik kullanım 
sağlar.

• Sebze ve meyvelerde sudan, topraktan ve çevreden geçen 
kirliliklere karşı hijyenik temizlik sağlar.
• Yiyeceklerin tadını ve kokusunu bozmaz. 
• Kullanım sonrasında durulama yapılmalıdır.

DEZENFEKTANLAR - HİJYEN ÜRÜNLERİ
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PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİMUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

Sens
Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı

Maratem
M305 Elde Yıkama Bulaşık 
Deterjanı

Maratem
M301 Elde Yıkama Bulaşık 
Deterjanı

9225036
20.00         
20.40     
1

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225477 / 9225024
5.00      /  20.00             
5.05    /   20.20          
4       /     1             

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7903316 / 7903276
5.00      /  20.00            
5.15    /   20.19          
4       /     1             

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Bol köpüklü elde bulaşık yıkama deterjanıdır.
• Konsantre bir üründür, çok az miktarı bile bulaşıkların 
temizlenmesi için yeterlidir.
• Zenginleştirilmiş formülü sayesinde elleri korur ve yumuşaklık 
verir.
• Cilt pH’ına uygundur.
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır.

• Konsantre olduğu için birkaç damlası bulaşıkları temizlemeye 
ve yağları gidermeye yeterlidir.
• Cilt pH’ına uygundur.
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır.

Maratem
M315 Elde Yıkama Bulaşık 
Deterjanı

7904935 / 7904938
5.00      /  20.00            
5.05   /   20.20          
4     /    1            

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Az miktarda kullanımda bile yüksek performans gösterir. 
• Verimli temizlik ve ekoloji arasında mükemmel bir denge 
oluşturmaktadır. 
• Cilt pH’ına uygundur.
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır.

• Konsantre olduğu için birkaç damlası bulaşıkları temizlemeye 
ve yağları gidermeye yeterlidir.
• Cilt pH’ına uygundur.
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır.

BULAŞIK DETERJANLARI
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Green Care
Manudish Original Ekolojik Elde 
Yıkama Sıvı Bulaşık Deterjanı

9225424 / 7500256
1.00      /  5.00             
1.02    /   5.11          
10     /     2             

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Az miktarda kullanımda bile yüksek performans gösterir. 
• Verimli temizlik ve ekoloji arasında mükemmel bir denge 
oluşturmaktadır. 
• Cilt pH’ına uygundur.
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır.

PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİMUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

Maratem
M302 Endüstriyel Bulaşık 
Makineleri İçin Bulaşık Deterjanı

Maratem
M322 Endüstriyel Bulaşık Makineleri 
İçin Bulaşık Deterjanı 
Sert Sular

Maratem
M342 Endüstriyel Bulaşık Makineleri 
İçin Bulaşık Deterjanı

9225390
20.00                 
25.04             
1              

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225153
20.00                
24.00            
1              

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7500138
20.00                
24.40           
1              

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• İçerdiği aktif maddeler sayesinde donmuş yağ ve kirleri çözer, 
bulaşığın en iyi şekilde temizlenmesini sağlar. 
• Kireç birikimini önler. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.

• İçerdiği aktif maddeler sayesinde donmuş yağ ve kirleri çözer, 
bulaşığın en iyi şekilde temizlenmesini sağlar. 
• Sert ve çok sert sularda etkilidir. 
• Kireç birikimini önler. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.

• Bulaşıklardaki yağı ve kiri sökerek bulaşıkların temizlenmesini 
sağlar.
• Kireç birikimini önler.
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.
• Yumuşak ve orta sertlikteki sularda kullanıma uygundur.

BULAŞIK DETERJANLARI
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PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİMUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

Green Care
Energy Perfect - Endüstriyel Bulaşık
Makineleri İçin Ekolojik Sıvı Deterjanı

Green Care
Energy Pro Kliks - Endüstriyel 
Bulaşık Makineleri İçin Yüksek 
Performanslı Konsantre Deterjan

Sens
Endüstriyel Bulaşık Makineleri İçin
Bulaşık Deterjanı

7903369
5.00         
6.57     
10

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7500084
5.00           
6.48        
2           

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7500226
20.00            
24.40          
1            

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Doğal kaynaklı içeriği sayesinde kireç tortusu birikintilerini 
önlerken, eşsiz bir yağ ve leke çıkarma performansı sağlar.
• Ultra konsantre formülü, en düşük dozlamayı sağlar ve 
tüketimi azaltır.
• KLIKS ambalaj tasarımı sayesinde  maksimum kullanıcı 
güvenliği ve hijyen sağlar.
• Su geçirmez özel ambalajı kullanım pratikliği sağlar.
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan KLIKS dozaj 
pompaları ile kullanılır.

• Yağ, nişasta, protein kalıntılarına ve kurumuş lekelere karşı 
oldukça etkilidir. 
• Her su sertliğinde yüksek performansa sahiptir. 
• EDTA, fosfat ve klor içermez. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.

Sipariş üzerine getirilir.

• Bulaşıklardaki yağı ve kiri sökerek bulaşıkların temizlenmesini 
sağlar.
• Kireç birikimini önler.
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.

Maratem
M352 Endüstriyel Bulaşık Makineleri
İçin Klorlu Bulaşık Makinesi Deterjanı

7901721
20.00                 
24.94             
1             

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Bulaşıklardaki yağı ve kiri sökerek bulaşıkların temizlenmesini 
sağlar. 
• Bardaklardaki çay, kahve, meyve suyu gibi lekeler üzerinde 
etkilidir. 
• Bulaşıklardaki inatçı kirleri söker atar. 
• Ön daldırma gereksinimini azaltır. 
• Kireç birikimini önler.
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır. 

BULAŞIK DETERJANLARI



56

Maratem
M317 Endüstriyel Bulaşık Makinleri 
İçin Tablet Bulaşık Deterjanı
40 Tablet

7900945
2.60           
40          
1             

Kod
Hacim (L)
Adet-Kutu
Adet-Koli 

• Tezgah altı endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılır.
• Akıllı doz uyarıcısı sayesinde ilave bir ekipmana gerek 
kalmadan doğru ve etkin kullanım sağlar.
• Sert su koşullarında bile bulaşıkları mükemmel temizler.
• Porselen üzerindeki sır tabakasına ve cam yüzeylere zarar 
vermez, metalleri karartmaz, alüminyuma uygundur.
• Çay, kahve ve nişasta lekelerini çıkarır, istenmeyen kokuları 
giderir.
• Pürüzlü yüzeylerde ve girintili mutfak eşyalarında özellikle 
etkilidir.
• Bardaklarda su lekesi bırakmadan parlaklık sağlar.

PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİMUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

Maratem
M303 Endüstriyel Bulaşık Makineleri 
İçin Parlatıcı

Maratem
M324 Endüstriyel Bulaşık Makineleri 
İçin Parlatıcı
Sert Sular 

Maratem
M343 Endüstriyel Bulaşık Makineleri 
İçin Parlatıcı

9225150
20.00                
20.70            
1              

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7500135
20.00                 
20.10            
1             

7905250
20.00                 
21.00           
1             

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• İçerdiği aktif maddeler sayesinde makineden çıkan 
temizlenmiş bulaşığın lekesiz kurumasını sağlar. 
• Kireç birikimini önleyerek cam, metal ve porselen malzemenin 
parlamasını sağlar. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.

• Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere 
tasarlanmış yüksek performanslı durulama yardımcı ürünüdür. 
• Standart ürünün yetersiz kaldığı durumlarda üstün durulama 
performansı sağlar. 
• Çok sert, karbonatlı, silikatlı, tuzlu sularla çalışıldığı durumlarda 
güvenle kullanılabilir. 
• Yıkanan bulaşığın lekesiz kurumasını sağlar, özellikle bardak 
yıkama makineleri için idealdir. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.

• İçerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde makineden çıkan 
temizlenmiş bulaşığın lekesiz bir şekilde kurumasını sağlar.
• Bulaşıkların üzerinden suyu akıtarak damla ve su lekesi 
kalmasını önler, bulaşıklarda parlaklık sağlar.
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır. 

BULAŞIK DETERJANLARI - PARLATICILAR
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PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİMUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

Green Care
Brillant Perfect - Endüstriyel Bulaşık 
Makineleri İçin Ekolojik Parlatıcı

Green Care
Brillant Pro Kliks - Endüstriyel Bulaşık 
Makineleri İçin Yüksek Performanslı
Konsantre Parlatıcı

Sens
Endüstriyel Bulaşık Makineleri İçin 
Parlatıcı

7903370
5.00        
5.07     
10

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225429
10.00          
10.05          
1           

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7500227
20.00             
20.10          
1             

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Düşük su sertliği olan yerlerde ve osmoz sularında mükemmel 
bir durulama performansına sahiptir.
• Oldukça etkili yüzey aktif maddeler ve doğal alkol 
kombinasyonu sayesinde BRILLANT proKLIKS, kuruma süresini 
azaltır ve olağanüstü bir parlaklık bırakır.
• Köpük oluşturmaz.
• KLIKS ambalaj tasarımı sayesinde maksimum kullanıcı 
güvenliği ve hijyen sağlar.
• Su geçirmez özel ambalajı kullanım pratikliği sağlar.
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan KLIKS dozaj 
pompaları ile kullanılır.

• Çok yüksek su sertliğindeki sular hariç tüm su sertliklerinde 
etkilidir. 
• İçerdiği alkol sayesinde kuruma zamanını kısaltırken, organik 
asit sayesinde bulaşıklar üzerinde kireç kalıntısı bırakmaz. 
• Konsantre ve çevreci dostu formülü içeriğe sahiptir.
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.

• İçerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde makineden çıkan 
temizlenmiş bulaşığın lekesiz bir şekilde kurumasını sağlar. 
• Bulaşıkların üzerinden suyu akıtarak damla ve su lekesi 
kalmasını önler, bulaşıklarda parlaklık sağlar. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.

PARLATICILAR 
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PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİMUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

Maratem
M320 Genel Temizlik Ürünü

7500103 / 7903787
5.00      /  20.00            
5.62    /   22.68         
4       /     1             

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Mutfaklarda ve gıda üretimi yapılan tesislerde çalışma 
alanlarının günlük temizliğinde ve kısmen yanmış, yapışmış ağır 
yağlı kirlerin temizliğinde kullanılan köpüklü alkali temizleyicidir.
• Üretim ekipmanı, tezgahlar, zemin ve dik yüzeylerin 
temizliğinde köpük lansı ile kullanılır. 
• Her tür organik kir üzerinde etkilidir. 
• Ürün kolayca ve tamamen durulanabilir.

GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Tana
Nowa Frigo Derin Dondurucular İçin
Kullanıma Hazır Temizlik Ürünü

7903371
10.00            
9.40         
1            

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Soğutma odalarında olduğu gibi alkole dayanıklı tüm metal 
veya plastik malzemeler ve seramik yüzeyler için de uygundur. 
• Derin dondurucu depolarının çalışması sırasında temizlik 
yapmak için kullanılır. 
• Buz çözme veya malların stoktan çıkarılması gerekmez. 
Böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
• Yağlı ve organik kirlerin temizlenmesinde etkilidir.

Sens
Alkali Temizlik Ürünü

7901505
20              
21.40            
1             

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

•Fabrika çalışma alanlarının zemin ve yüzey temizliğinde, 
mutfaklarda ve gıda üretimi yapılan tesislerde kısmen yanmış, 
yapışmış ağır yağlı kirlerin temizliğinde kullanılan düşük 
köpüklü alkali temizleyicidir. 
•Üretim ekipmanı, tezgahlar ve zemin temizliğinde kullanılır. 
•Tüm paslanmaz çelik, seramik, alkaliye dayanıklı epoksi vb. 
yüzeyler için uygundur. 

Sipariş üzerine getirilir.
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PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİMUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

Maratem
M327 Yanmış Yağları Temizleme 
Ürünü

Maratem
M325 Yağ Çözücü

9225132
5.00                
6.10            
4              

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7500254 / 9225147
0.75      /  5.00             
0.83    /   5.55          
12     /     4            

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Mutfak ekipmanlarında zamanla oluşan yanmış ve kararmış 
yağ kalıntılarının temizliğinde kullanılan alkali temizleyicidir. 
• Paslanmaz çelik malzemeler için de uygundur. 
• Kaynatma ve daldırma yöntemleri ile kullanılabilir. 
• Uygulandığı yüzeyden kolayca durulanabilir. 

• Ocak, fırın, davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarındaki yanmış 
ve yapışmış yağ tabakalarının temizliğinde kullanılır. 
• Dik yüzeylere mükemmel bir şekilde tutunur. 
• Yüzeydeki yağlı kalıntıya derinlemesine işler. 
• Uygulandığı yüzeyden kolayca durulanabilir. 
• Paslanmaz çelik yüzeyler için uygundur. 
• Mutfak ekipmanlarına zarar vermez.

YAĞ ÇÖZÜCÜLER

Green Care
Grease Perfect Mutfaklar İçin
Ekolojik Yüksek Performanslı Yağ 
Sökücü

9225419
0.75         
0.76     
10

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Suya ve alkaliye dayanıklı tüm mutfak yüzeylerindeki yağ ve 
lekelere karşı oldukça etkilidir.
• Özellikle mutfak tezgahları, kesme makineleri, fırın, davlumbaz 
gibi yüzeylerde kullanılır.
• Plastik yüzeylerde de kullanımı uygundur.
• Parfüm içermez. 
• Cilde zarar vermez. 
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PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİMUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

Maratem
M306 Toz Ön Daldırma Ürünü

9225451
5.00   
1            

Kod
Ağırlık (kg)
Adet-Koli

9225444  / 7903350
5.00       / 20.00             
5.88     /   23.52          
4        /     1            

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7903823
20.00         
23.20         
1             

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Kurumuş çay, kahve ve nişasta kaynaklı lekelerin 
sökülmesinde kullanılır. 
• Özel formülü sayesinde her tür leke üzerinde etkilidir. 
• Girintili ve gözenekli yerlerdeki lekeleri söker, üstün bir temizlik 
sağlar. 
• Porselen, cam ve plastikten yapılmış eşyalar üzerinde güvenle 
kullanılır. 
• İçerdiği klor sayesinde hijyen sağlar.

• Kurumuş çay, kahve ve nişasta kaynaklı lekelerin 
sökülmesinde kullanılır. 
• Özel formülü sayesinde her tür leke üzerinde etkilidir. 
• Girintili ve gözenekli yerlerdeki lekeleri söker, üstün bir temizlik 
sağlar. 
• Porselen ve cam eşyalar üzerinde güvenle kullanılabilir. 
• İçerdiği klor sayesinde hijyen sağlar.

• Mutfak ekipmanları üzerindeki yapışmış ve kurumuş 
çay, kahve, meyve suyu lekelerinin ve nişasta kalıntıların 
temizlenmesinde kullanılır. 
• Porselen, cam, seramik ve paslanmaz çelik eşyalar üzerinde 
güvenle kullanılabilir.
• İçerdiği klor sayesinde hijyen sağlar. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerinde dozaj pompası ile 
kullanılabilir.

YARDIMCI YIKAMA MADDELERİ

Maratem
M321 Protein ve Nişasta Çözücü

TSEK
הכשרות ועד 

Maratem
M312 Sıvı Ön Daldırma Ürünü

TSEK
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PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİMUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

Maratem
M304 Endüstriyel Bulaşık Makineleri 
İçin Kireç Çözücü

Sens
Kireç Çözücü

Maratem
M362 Fırın ve Ekipman Temizlik 
Ürünü

Maratem
M310 Metal İzlerini Temizleme 
Ürünü

7903214
20 .00             
20.44          
1             

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7905251
5.00              
6.25         
4            

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225151
5.00            
6.20         
4            

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225320
5.00            
5.70          
4         

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Bulaşık makinesi, çay kazanı ve benmarilerin iç yüzeylerindeki 
kireç birikimini temizlemek için kullanılır.

• Cam, seramik, bakır, alüminyum gibi hassas yüzeyler için özel 
olarak tasarlanmış antikorozif özelliğe sahip yıkama deterjanıdır.
• Kendini temizleyen fırınlar için kullanımı idealdir.
• Alüminyum gibi hassas materyalden yapılan bulaşıkların 
yıkanması amacıyla bulaşık makinesi deterjanı olarak da 
kullanılabilir.
• Temizlenen yüzeydeki desen ve işlemelere zarar vermez.
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.

• Metal çatal bıçakların porselen tabaklar üzerinde, kaşıkların 
ise porselen fincanlar içinde bıraktığı siyah çiziklerin 
giderilmesinde kullanılır. 
• Daldırma yöntemi ile bu çizikler kolayca ve tamamen giderilir. 
• Porselenler temiz ve yeni bir görünüm kazanır.
• Paslanmaz çelik ve diğer metal yüzeyler ile kesinlikle temas 
ettirilmemelidir.

• Bulaşık makinesi, çay kazanı ve benmarilerin iç yüzeylerindeki 
kireç birikimini temizlemek için kullanılır.
• Üstün formülü ile hızlı ve etkin bir temizlik sağlar. 
• Düşük dozajda bile etkilidir.
• Soğuk suda da etkilidir.

KİREÇ ÇÖZÜCÜLER - ÖZEL ÜRÜNLER


