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trend meşe
trend oak
Dekorasyonda yeni ufuklar açan, trendleri 
değiştiren desenler, sizin yaşam alanlarınıza da 
yenilik katacak. Trend Meşe’nin doğal dekorları, 
evinize farklı bir hava katacak.

Trend-changing, and horizon-widening patterns in 
decoration, will bring innovation to your home. 
Natural decors of Trend Oak will bring a different 
atmosphere for your home.

Derzli

With

V-Groove

Pl
an

k

8 mm

191 mm

12
00

 m
m

Pl
an

k

8 mm

191 mm

12
00

 m
m

Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.

Katalogdaki renk 
ve gerçek ürün 
rengi arasında ton 
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in 
the catalog may differ 
on actual products.

AC4-32 AC4-32

nil
nile

Nil Nehri; yeni uygarlıkların doğuşuna tanıklık 
etmiş, gizemli bir geçmişe sahip. Güzelliğiyle 

herkesi etrafında toplayan, dokunduğu 
her alana bereket katan Nil Nehri, şimdi 

renkleriyle yeni bir trend başlatıyor.

Nile has a mysterious history. It witnessed born of 
numerous civilizations. It manages to gather everyone 

around with its beauty and brings abundance 
wherever it touches. Now, it is creating a new trend 

with its colorful heritage.
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volga
Nehirler, her akışta kendini yeniler. 
Evinizi yenileyen ise parkedir. Avrupa’nın 
en uzun nehri Volga, AGT ile evinize 
ulaşacak. Volga Nehri’nin iç açan rengiyle 
eviniz aydınlanacak.

A river re-news itself, as it flows. For your home, 
floorings are responsible to do it. Europe’s 
longest river Volga will flow through your home 
with AGT. It will brighten your home, with its 
vivid colors.

selge
Antik kent kavramında yeni bir sayfa 
açan Selge, zirvelerde kurulmuş olan 

ender yapılardan biri. Selge’nin mistik 
renkleri, evinizi yenilemek için 

AGT Parke’ye rengini verdi. 

Selge, is a rare ancient site established 
over the peak, ushers a new era on 

ancient city concept. Mystic colors of Selge 
have been given to AGT floorings to 

renovate your home.
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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
Deviation from squareness of element EN 13329 Q max< 0,2mm 

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

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5

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

PAKET İÇİ ADET/
UNITS PER PACKAGE: 8

PAKET/
PACKAGE m2: 1,8336

PAKET İÇİ AĞIRLIK/
WEIGHT PER PACKAGE:  

13,20 KG

NATURA PLUS/LINE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER / 
NATURA PLUS/LINE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS
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Kendine has asaleti ile 
toprak tonlarını hissedin.
 
Ural Dağları’nın toprak tonları 
mekanlarınızda hayat bulacak.

Feel the earth tones with Ural’s 
unique royal look.

The earth tones of the Ural Mountains 
will spring to life in your place.

fuji
Gün batımının dayanılmaz cazibesi...

Fuji Dağları’nın gün batımını andıran
renginden ilham alarak mekanlarınızda 
doğal bir görünüm elde
edebilirsiniz.

The irresistible lure of the sunset...
Inspired by the sunset-like color of the
Fuji Mountains, get a natural look in 
your place.
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toros
Mekanlarınıza görkem katın.
 
Çeşit çeşit bitki türünün renk 
paletini içinde barından Toros, 
mekanlarınnıza görkemli bir 
görünüm kazandıracak.

Add glory in your house. 

By containing the color palette of various 
plant species, Toros Series will make your 
house to have a magnificent view. 
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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.

AGT PARKENİN YAPISI / AGT LAYERS FLOORING

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 


