
8 MM  
FLOORIN

G  PARKE 



şiraz meşe 
shiraz oak 

Pers İmparatorluğu’nun yüzyıllar boyunca kültür başkenti  

olan Şiraz kenti, AGT’nin yenilikçi bakış açısıyla evinize  

konuk oluyor. Şiraz Meşe, kendine has rengi ve dokusuyla  

mekanlara Şiraz kentinin sanatsal zenginliğini yansıtıyor. 

 
Shiraz, culture capital of Persian Empire, will be your new guest.  

Authentic colors and texture of Shiraz Oak will present artistic  

wealth the city of Shiraz for places. 
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gri meşe 
grey oak 

Gri Meşe, adını ölümsüzlüğün ve gençliğin sembolü  

olan meşe ağacından alıyor. Kendini yenileyerek  

sürekli genç kalan meşe ağacının yaprakları, gövdesi  

ve palamutları, AGT Parke ile evinize konuk oluyor. 

 
Gray Oak takes its name from oak tree which is considered  

as the symbol of immortality and youth. Body, leaves and  

acorns of the self-regenerating Oak tree will be your guest  

with AGT Floorings. 
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kanyon meşe 
canyon oak 

Şartlar ne olursa olsun, Meşe duruşundan asla ödün  

vermeyen doğal bir anıt gibidir. Onu her tür hava  

koşuluna karşı güçlü kılan şey ise kökleridir. Tıpkı bir  

kanyon gibi kıvrımlı kökleri, nehirlerin akışından beslenir.  

Toprağın yalın ve eşsiz renk tonlarıyla Kanyon Meşe,  

mekanlarınıza yenilik katmaya geliyor. 

No matter what conditions would be, Oak is like a natural  

monument without compromising from its standing just like a  

canyon, its curved roots are nourished by the flow of the rivers.  

Canyon Oak will be added innovation to your home, with its  

plain, and unique colors. 



alara meşe 
alara oak 

18 19 

Zaman geçse de, güzellik her zaman baki kalır. 

Tıpkı Alanya’nın ünlü kalelerinden Alara’nın, ilk günkü  

güzelliğini koruması gibi. Adını bu heybetli kaleden alan  

Alara Meşe, surları andıran deseni ve rengiyle 

yaşam alanlarına yenilik katıyor. 

As time goes by, beauty remains. Just like the Alara Castle’s  

beauty remains in Alanya. Taking its name from this castle,  Alara 

Oak will bring innovation to living places with its wall-like  

pattern, and color. 



beyaz meşe 
white oak 

Meşe, tarih boyunca değerini hiç bir zaman kaybetmeyerek  

ikon haline gelmiş bir ağaçtır. Meşe yapraklarının büyüleyici  

formundan esinlenen tasarımı ve rengiyle Beyaz Meşe,  

beyazın asilliğini ve meşenin doğallığını bir araya getirerek,  

evinizin çehresini yenileyecek. 

Oak has always been iconic during centuries. 

White Oak has a fascinating design, and colour, which is inspired by  

oak leaves. It combines the nobility of white, and naturality of oak. 

You can renew face of your house with White Oak. 



niksar ceviz 
niksar walnut 

Pek çok uygarlıkta bereketin simgesi olarak 

kabul edilen ve efsanelere konu olan bir ağaçtır ceviz.  

Niksar da, Türkiye’nin en iyi ceviz ağaçlarına ev sahipliği  

yapan bir cennettir. Asalet ve seçkinliğin sembolü olan  

ceviz ağacı, Niksar Ceviz modeliyle şimdi yeni bir efsaneye  

dönüşüyor. 

Walnut tree accepted as the symbol of abundance by a lot of  

civilization, and it became a legend, fitting for the heaven. Niksar is  

also a paradise that hosts Turkey’s finest walnut trees. As a symbol  

of nobility, and excellence, walnut tree will become an another  

legend with Niksar Walnut Flooring. 
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olimpos meşe 
olympus oak 

Efsanevi uçan at Pegasus’un yamaçlarında  

kanat çırptığı, karlı Toroslardan indikçe maviye 

kavuştuğunuz; antik Likya’nın en önemli liman kenti,  

Olimpos... Muhteşem desenleriyle Olimpos Meşe  

dokunduğu her yere canlılık getiriyor. 

 
According to Greek Mythology, Olympus is the house of 12 gods,  

and oak tree always described as home for numerous living  

creature. This story came together with Olympus Oak’s unique  color, 

and texture. Choose Olympus Oak, and start writing its story. 



akdeniz meşe 
mediterranean oak 

Medeniyetin beşiği Akdeniz. Yüzyıllar boyunca birçok yeni  

uygarlığa hayat veren güneşi, denizi ve toprağıyla her  

zaman yeniliğe öncülük etmiş bir coğrafya. 

Akdeniz Meşe ile döşenmiş evinizle, siz de çevrenize ilham  

vererek yeniliğin öncüsü olabilirsiniz. 

 
Mediterranean, cradle of civilization. It has always been the leader of  

new civilizations, with its unique nature. By choosing Mediterranean  

Oak, you can inspire others, and lead them. 



efes 
ephesus 

Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve estetik  

detaylarıyla kendine hayran bırakan 

antik kent Efes, Natura serisiyle geçmişin güzelliğini  

evinizde yeniden canlandıracak. 

 
A member of the World Heritage, Ephesus always make you feel  

amazed by its’ esthetics. Natura Series will make you feel this ancient  

esthetics at your home. 



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS 
STANDART / 

STANDART 
SONUÇLAR / RESULTS 

Elemanlar arası kalınlık farkı 
Thickness difference between elements 

EN 13329 
T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm 
T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm 

Aşınma dayanımı 
Abrasion Resistance 

 

EN 438 
Devir>4000 
Cycle>4000 

Elemanın baş kısım gönye sapması 

Yüzey tabakasının uzunluğu 
Length tolerance 

 

EN 13329 
1<1500mm 1 fark<0,5mm 

1<1500mm 1 difference<0,5mm 

Yüzey tabakasının genişliği 
Width tolerance 

EN 13329 
W  ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm 

W  average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm 

Kılıcına dönme miktarı 
Edgewise bending 

 

EN 13329 
 

0,30 mm 

Elemanın yüzey düzgünlüğü 
Surface smoothness 

EN 13329 

Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1  

içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 

Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1  

concave <%0,50 fl convex <%1,00 

Elemanlar arası açıklık 
Space between elements 

 

EN 13329 
O ortalama<0,15mm o max 0,15mm 
O average<0,15mm o max 0,15mm 

Elemanlar arası yükseklik farkı 
Height difference between elements 

EN 13329 
H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm 
H average< 0,10mm H max<0,15mm 

Yüzey sağlamlığı 
Surface soundness 

 

EN 13329 
 

>1 N/mm² 

Çizilme mukavemeti (N) 
Scratch resistance 

EN 438 >3,5 

Solma dayanımı (UV) 
UV resistance 

 

EN ISO105 
Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 6 için yeterli 

Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6 

Çarpma mukavemeti 
Impact resistance 

EN 13329 
32. sınıf için IC2 
IC2 for 32th class 

Koltuk tekerleği etkisi 
Determination of the effect of a castor chair 

 

EN 425 
Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak 

No change or damage on appearance should occur 

Mobilya ayağı etkisi 
Determination of the effect of a castor furniture 

EN 424 
Görülebilir zarar olmamalıdır. 
No visible damage should occur 

Sıcak kaplara dayanıklılık 
Resistance to  hot pots 

 

EN 13329 
 

Sınıf 4 /  Class 4 

Sigara ateşine karşı dayanıklılık 
Resistance to cigarette burns fire 

EN 13329 Sınıf 4 /  Class 4 

Su buharına karşı dayanıklılık 
Resistance to water vapor 

 

EN 13329 
 

Sınıf 4 /  Class 4 

Leke tutmaya karşı dayanıklılık 
Stain resistance 

EN 13329 Sınıf 5 /  Class 5 

24 saat suda şişme 
24 hours swelling in thickness 

 

EN 13329 
 

<%18 

Yoğunluk 
Density 

EN 323 850-900 kg/m³ 

Eğilme dayanımı 
Bending strenght 

 

EN 317 
 

40 N/mm² 

Elastikiyet modülü 
Modulus of elasticity 

EN 310 3500 N/mm² 

Çekme dayanımı 
Vertical internal bond 

 

EN 319 
 

≥1,2 N/mm² 

SINIFI  / CLASS 

KONUTLARDA / HOUSES OFİSLERDE / OFFICES 

Az / Low 
Orta / 
Medium 

Yoğun / High Az / Low 
Orta / 
Medium 

Yoğun / High 

Aşınma sınıfları 
Abrasion classes 

21 22 23 31 32 33 

Deviation from squareness of element 
EN 13329 Q max< 0,2mm AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 

Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value > 900 >1500 >2000 >4000 >6000 

NATURA PARKENİN YAPISI / LAYERS OF NATURA FLOORING 

Overlay: Top layer protects laminate flooring from scratches.  

Decor Paper: Decorative layer, which gives different  

alternative colours and designs to laminate flooring. 

HDF: High density fiberboard. 

Balance Paper: Bottom layer, which protects from humidity  

and distortion, provides stabilization. 

Üst Kaplama: Laminat parkeyi çizilmeden koruyan en  

üst katmandır. 

Dekor Kağıdı: Laminat parkeye sonsuz renk ve desen  

özelliği verebilen dekoratif tabakadır. 

HDF: Yüksek yoğunlukta lif levha tabakasıdır.  

Balans Kağıdı: Stabilizasyonu sağlayan, nemden ve  

çarpılmadan koruyan tabakadır. 

AC3-31 AC3-23 

TS EN  
13329+A1 

Standardına göre 

t es t  ed ilmiş tir. 
mm 



Evinde yenilik isteyene:  

AGT Parke ve Süpürgelik.  

Asking for Innovation at home?  

AGT Flooring and Skirting 

AGT Süpürgelikler, AGT Parkeler ile uyum sağlar. 

Geniş renk ve model seçenekleriyle istediğiniz görünümü  

elde ederek, evinize yenilik katabilirsiniz. 

AGT Skirting matches perfectly with AGT floorings.  

You can get desired look, and bring innovation to your  

home, thanks to its large color and model options. 



HIZLI VE KOLAY  

MONTAJ /  

FAST AND EASY  

ASSEMBLY 

UV IŞINLARINA  

DAYANIKLI /   

RESISTANT TO UV  

RAYS 

ÇEVRE  

DOSTU / 

ENVIRONMENTALLY  

FRIENDLY 

MOBİLYA AYAKLARI  

AŞINDIRMAZ /   

RESISTANT TO FURNITURE  

WHEEL ABRASION 

TAŞIYICI LEVHA,  

YÜKSEK YOĞUNLUKLU  

LİF LEVHA /  

BASE PANEL, HIGH  

DENSITY FIBERBOARD 

KOLAY TEMİZLENİR,  

HİJYENİKTİR /   

EASILY CLEANED 

MAINTAINED AND HYGENIC 

NOKTASAL DARBELERE  

DAYANIKLI /   

RESISTANT TO POINT  

STRIKES 

LEKELERDEN  

ETKİLENMEZ /   

NOT AFFECTED  

BY STAINS 

ÇİZİLMEYE  

DAYANIKLI /   

RESISTANT TO  

SCRATCH 

HDF 


