
AGT Natura Slim & Large Serisi.
Çizgilerin ve Kalıpların Dışında!

Rutinden kaçmak için, bir sahil 
kasabasına yerleşmenize gerek yok. 
İtalya’nın sahil kasabalarından renklerini 
alan, dar ve geniş çeşitleriyle fark yaratan 
Natura Slim&Large Serisi var. 
Ahşabın doğallığını senkronize 
yüzey dokusu ve dekoru ile yansıtan 
parkelerimizle, doğa artık evinizde.

AGT Natura Slim & Large Series
Out of Lines and Patterns

There is no need for settling down in a cute 
coastal town for escaping routine life of cities. 
There is a Natura Slim & Large Series that makes 
a difference with narrow and wide varieties, 
taking its colours from the coastal towns of Italy. 
While giving a natural wooden feeling, Natura 
Slim and Large Series brings nature to your home, 
with its’ synchronised surface texture and decor.
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İç dünyasında yolculuk yapanlara...

Evde vakit geçirmek, ince ruhlu 
insanların iç dünyasında yaptığı 
huzurlu bir yolculuk gibidir. 
Minori Slim, size harika bir yol 
arkadaşı olabilir. 

For inner travellers...

Spending time at home is like a inner 
travel for the kind souls. Minori Slim may 
be the kindest fellow traveller.

minori
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Mutlu anlar biriktirenlere...

Hayatı doya doya yaşamayı sevenler, 
her ana yüzlerce anı sığdırmak ister. 
Minori Large, mutlu anlarınızın şahidi 
olmaya hazır. 

Saving happy memories...

Living the life to the fullest, 
and having thousands of memories… 
Are these your life codes? 
Minori Large is ready to be your happy 
moments witness.
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İnce zevk sahiplerine...

Ahşap sevenler, ince bir zevke sahiptir. 
Toskana Slim’in doğal ahşap rengi ve ince 
formu, tam da sizin zevkinize göredir.  

If you are an epicure...

Wooden lovers are epicures. 
Toskana Slim’s natural wooden colors, and 
slim shape is the perfect match for epicures.
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Aradığı sıcaklığı evinde bulanlara... 

Sıcakkanlı insanlar, kalbinde sevdikleri 
için geniş bir yer açar. Toskana Large’ın 
geniş formu, evinde ahşabın sıcaklığını 
hissetmek isteyenler için tasarlandı. 

Cosiness chasers...

There is always room in the heart of a friendly 
people for their beloved ones. Wide form of 
Toskana Large was designed for those who like 
to feel warmth of the wood.

toskana
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ravello

Huzuru arayanlara... 

“Az, çoktur” felsefesini benimseyerek 
hayatında sadeliği ön planda tutanlar, 
huzura ulaşır. Ravello Slim, bu huzuru 
evinizin her köşesine taşır.

A piece of peace...

‘’Less is more’’ surely brings peace for the 
simplicity adopters. Ravello slim will spread 
this peace every corner in your home.
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Kalabalık sevenlere...

Geniş bir ailenin en mutlu anları, 
birlikte geçirilen saatlerdir. 
Ravello Large, bu mutluluğu her 
adımda evinizde hissettirir. 

For the love of crowd...

Happiest moments of a crowded family 
are that spending time together. 
Ravello Large make you feel this 
happiness every moment.

ravello
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Yeniliği sevenlere...

Evinizin görünümünü küçük bir 
dokunuşla yenileyerek, hayalinizdeki 
ortamı yaratabilirsiniz. 
Tek ihtiyacınız: Sorento Slim.

Lovers of innovation...

Change your home’s appearance with a 
simple touch. Make it look like your dreams. 
All you need is Sorento Slim.
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Misafiri eksik olmayanlara...

Bir evin enerjisini belirleyen, 
paylaşılan keyifli anlardır. 
Sorento Large ile, bu anlara 
güzellik katabilirsiniz. 

Always guests for dinner...

The energy of a home depends on 
happy moments that shared in it. 
Sorento Large migh be the most 
beautiful energy of these moments.

sorento
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napoli

Keyfine düşkün olanlara...

Evdeki keyif hiçbir şeye değişilmez 
diyenlere, Napoli Slim. 
Onunla kendinize ve evinize daha 
fazla zaman ayırmak isteyeceksiniz. 

Take your time...

We seem to hear that you say 
‘’Home sweet home!’’. 
If it is, you will take more time in 
your home with Napoli Slim.
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Evine özenenlere...

Büyük bir özenle dizayn ettiğiniz 
eviniz için, büyük bir özenle 
tasarlanmış “Napoli Large” parke. 
Eviniz şimdi, tam istediğiniz gibi. 

For carefully designed homes...

You furnished your home with an 
ultimate care. We designed 
Napoli Large with an ultimate care. 
Don’t you think that it is perfect match?

napoli
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palermo

Kendini şımartanlara...

İnce detaylar, bir günün güzel 
başlamasına kapı açar. 
Evinizin güzelliği ise, incelikle 
tasarlanan Palermo Slim ile öne çıkar. 

Indulge yourself...

Kind details are the first step of a beautiful 
day. Beauty of your home elevates with 
kindly designed Palermo Slim.
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İşine aşık olanlara... 

İşini tutkuyla yapanlar, evinde de 
konforlu bir iş ortamı arar. 
Palermo Large, geniş tasarımıyla 
aradığınız konforu size sunar. 

Love of job...

A cosy working atmosphere in your 
home is possible. Just meet with the 
Palermo Large and its wide 
design’s comfort.

palermo
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TS EN
13329+A1

Standardına göre
t e s t  e d i l m i ş t i r .

mm
AC4�32

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

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.

TS EN
13329+A1

Standardına göre
t e s t  e d i l m i ş t i r .

mm
AC4�32
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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. 

Evinde yenilik isteyene: 
AGT Parke ve Süpürgelik.
Asking for Innovation at home? 
AGT Flooring and Skirting
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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 

minori

toskana

ravello

sorento

napoli

palermo
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