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Aduro Ahşap, 20 yılı aşkın süredir tasarım ve yapı sektöründe faaliyet gösteren Yeni Güney İnşaat San. ve Tic. 
Ltd. Şti.’nin bir uzantısı olarak 1998 yılından beri faaliyet göstermekte olup, 2007 yılından itibaren de modern 
bir tesiste ve “Aduro” marka adı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Aduro Ahşap ürünleri, Ankara’daki üretim tesislerinde yenilikçi bir anlayışla üretilmektedir.
Hammadde ve aksesuar seçiminde son derece hassas davranan Aduro Ahşap, kaliteli üretim ve sorunsuz 
montaj yaparak, sektöründe lider olma amacı ile yola çıkmıştır. Yapı sektöründe elde edilen birikimi ve 
gösterdiği özeni ahşap sektörüne de yansıtmayı hedeflemektedir. Aduro Ahşap, sağlıktan ve doğaya saygıdan 
ödün vermeden, müşterilerinin yaşam kalitesini arttırma misyonunu benimsemiştir.

Üretimine lamine ahşap pencere ile başlayan Aduro Ahşap, 2011 yılından itibaren yürüttüğü çalışmalarla 
ürün çeşitliliğini arttırarak, yapı malzemesi olarak ahşabın cephede kullanımıyla ilgili bütün alternatiflere 
cevap verebilir duruma gelmiştir. Bu yeni ürünler ülkemizde ahşap bilgisi ve tekniğinin yetersizliğinden çok fazla 
gündeme gelmemiş, fakat çeşitli Avrupa ülkelerinde yoğun kullanıma sahip, ahşap-alüminyum pencere sistemleri, 
kepenk sistemleri, ahşap taşıyıcılı giydirme cephe sistemi ve kış bahçesi alternatiflerini de kapsamaktadır.
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Meşe 

Çam 

Alüminyum
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Tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermek üzere en küçük ayrıntılarına kadar tasarlanmış, eşsiz bir ürün...

uni_one, optimum enerji tasarrufu sağlayan ahşap-alüminyum bir pencere/kapı sistemidir. İç cephede 
kullanılan lamine ahşap, dış cephede alüminyum veya bronz ile kaplanır. Cam, yapısal silikon ile ahşapla 
birleştirilir.

uni_one kapı ve pencere sistemleri, tasarım için en önemli üç unsuru bir araya getirmek için doğmuştur: 
estetik, doğallık ve teknoloji.

İç ve dış tasarımın uyumu ve birlikteliği, her zaman tasarımlarımızın merkezinde olmuştur.

Kullanılan malzemeler, uni_one’ın en önemli unsuru olmuştur. Alüminyum sağlamlık ve kaliteyi, ahşap 
doğallık ve sıcaklığı getirmiştir...

Teknoloji ise bütün bu unsurları biraraya getiren uni_one kapı ve pencere sistemlerini, ısı ve ses yalıtımı 
açısından kusursuz hale getirmiştir.

Birbirini dengeleyen bu üç unsur sayesinde, uni_one evinizle ve tasarımlarınızla muhteşem bir bütünlük 
yakalamıştır.

uni_one
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Isı Yalıtımı

Ahşap, doğası gereği iyi ısı yalıtım değerlerine sahiptir, ve bu özelliği sayesinde ısıtma ve soğutma için
gerekli enerji miktarını kayda değer miktarda azaltır.

Ahşap yaz güneşine maruz kaldığında ısınmaz, iç mekanı sıcaktan korur, kışın ise ısınan havayı dışarı
çıkarmadığı gibi, soğuk havayı iç mekana iletmez.

Ses Yalıtımı

Pencerelerin ahşap profilleri, metal profiller gibi boşluklu bir yapıda değildir ve bu özellik ahşap
pencerelere gelişmiş bir ısı yalıtımı sağlamaktadır.

Ekolojik Sürdürülebilirlik

Ahşap doğal bir malzemedir. Ahşabın, lamine profillere dönüştürülmesi sürecinde, doğaya zarar
verecek, toksik maddeler ve zararlı atıklar üretilmez.

Lamine ahşapları üretme sürecinde gerekli olan enerji yaklaşık 300 kWh/t’dır ve bu miktar, diğer yapı
malzemelerinin üretimi için gerekli olan enerji miktarına göre oldukça düşüktür. (Alüminyum üretimi
için gerekli olan enerji miktarı 72500 kWh/t, çelik için gerekli olan enerji miktarı 3500 kWh/t’dir.)

Neden Ahşap-Alüminyum  
Sistemler?
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Konforlu Yaşam

Yaşam alanlarına rahatlık katar. Ahşap kullanımı, iç mekan kirliliğinde; içeride hava kalitesinin düşmesi, 
yapay elektromanyetik alanların yaratılması, zararlı emisyonların salımı gibi, kaydadeğer bir azalma 
sağlar, biyotermal nefes alınabilirliği artırır.

Estetik Görünüş

Ahşap pencereler, iç mekan mobilyalarıyla kusursuz bir uyum ile bütünleşir. Yüzey kaplamalarındaki 
çeşitlilik, tüm estetik gereksinimlere cevap verebilir. İsteğe bağlı olarak kaplama yüzeyine uygulanan 
özel bir işlemle, ahşabın dokusu daha da ön plana çıkarılabilir ve ahşaba “eskitilmiş” bir görüntü 
verilerek, daha sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratılabilir.

Alüminyum Dış Kaplama

Alüminyum dış kaplama, bakım gereksinimini ortadan kaldırır, su ve hava geçirmezlik özelliklerini opti-
mize eder, tasarımcılara yeni formların ve renklerin kullanımı için farklı çözümler sağlar.
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Sert ağaçtan yapılmış, özel cila ile emprenye 
edilmiş, işlenmiş, saf  selüloz esaslı kaplama

Kumaş katman

Poliüretan yapıştırıcı

3 kat lamine çam profil
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Çam, yüksek ısı yalıtımı değerleri ve sağlamlığıyla, pencere ve kapı sistemleri üretmek için çok uygun bir 
ağaçtır. Budaklarından ayrılan çam profiller, parmak geçme yöntemiyle tekrar birleştirilip, 3 kat halinde 
lamine edilir. Yüzeyleri tasarımınıza uygun bir feel yüzey kaplamasıyla kaplanır.

Lamine Ahşap Profiller
Lamine Çam
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Feel, özel kimyasallarla emprenye edilmiş ve işlenmiş, senkronize gözenek dokusu baskılı, formaldehit 
içermeyen, saf  selüloz esaslı bir kaplamadır.

Feel, ışığa maruz kaldığında bile renk değiştirmezliği ile ön plana çıkan, aşınmalara, çiziklere, lekelere, ısıya 
karşı yüksek dayanıma sahip olan sıradışı bir kaplamadır. Özel bir bakım gerektirmez, günlük hayatta 
kullanılan tüm sıradan temizleyicilerle temizlenebilir.

Yüzey Kaplama Çeşitleri
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ALX00 Mat Siyah

ALX40 Doğal Meşe

ALX10 Mat Beyaz

ALX50 Antrasit Meşe

ALX11 Beyaz Çam

ALX60 Kiraz

ALX20 Fildişi Çam

ALX70 Açık Ceviz

ALX30 İpek Gri Çam

ALX80 Kahverengi Çam
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Meşe profiller, meşe kerestelerin üç veya daha fazla kat masif  laminasyon uygulanarak üstüste 
preslenmesiyle elde edilmektedir. Bu yenilikçi sistem, profillere optimum dayanıklılık ve sağlamlık 
sağlamaktadır.

Lamine profiller çok dayanıklıdır ve özellikle geniş açıklıkları geçmek için çok uygundur. Bu sistemle 
ahşabın doğasında bulunan gerilme kuvveti giderilmiş olur, ahşap dönmelere, çalışmalara karşı korunaklı 
hale gelir.

Bu sistem, mutfak tezgahlarında, lamine ahşap parkelerde, masa yüzeylerinde sıkça tercih edilen bir 
sistemdir.

İsteğe bağlı olarak, meşe profillerin yüzeyine özel bir işlem uygulanır ve “eskitme” görüntüsü elde 
edilebilir. Özel fırçalar kullanılarak yapılan bu işlemde, ahşabın sert dokusunun arasında kalan yumuşak 
kısımlar bir miktar kazınır ve yüzeyde bir derinlik elde edilir. Sonra ahşabın yüzeyi, özel mumlu bir 
vernikle cilalanarak antika ahşap yüzeyler gibi bir yüzey elde edilir.

Lamine Ahşap Profiller
Lamine Meşe
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Alüminyum çerçeveler ahşaba plastik klipsler yardımı ile birleştirilmektedir. Ahşaba vidalanan klipslere, 
alüminyum çerçeveler geçirilmektedir ve özel bir anahtar yardımıyla gerektiğinde sökülebilmektedir. 
Bu sayede ısı değişimlerine farklı tepkiler (genleşme vb.) veren ahşap ve alüminyum, fiziksel olarak 
birbirlerinden ayrılmış olur. Ahşap ve alüminyum birbirine geçme olarak üretilen sistemlerle 
karşılaştırıldığında sistemsel üstünlüğe sahiptir.

Ahşap-Alüminyum 
Birleşimi
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ORO - Altın

CRL - Parlak Çelik

CRS - Satine Çelik

GMT - Metalik Gri

BCO - Beyaz

Köşe Birleşim Yüzeyleri
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Ahşap profiller “kırlangıç kuyruğu” tekniği ile, 45 derece açı ile birleştirilmektedir. Kanat profillerini 
birleştirirken, köşelerde patentli bir aksesuar olan ABS kullanılmaktadır. Değişik yüzey bitişlerine sahip 
olan ABS’ler, kanat köşelerini su geçirmez hale getirir, köşeleri çarpma ve ezilmelere karşı korur. Çeşitli 
renklerde olan ABS’ler pencere kollarıyla da uyum içerisindedir.

Köşe Birleşimleri
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Alüminyum dış kaplama, bakım gereksinimini ortadan kaldırır, su ve hava geçirmezlik özelliklerini 
optimize eder, tasarımcılara yeni formların ve renklerin kullanımı için farklı çözümler sağlar.

Pencere doğramalarının dış yüzeyi alüminyumdur. Alüminyum çerçeveler, maksimum sağlamlık ve kalite 
sağlamak adına, köşeleri kaynaklanarak üretilirler.

Boyama işlemi, kaynaklama işleminden sonra yapılır ve köşelerde mükemmel bir koruma sağlar. Bu 
işlem sayesinde, bitmiş çerçevede de kusursuz bir görüntü elde edilir. uni_one’ın modern boyama 
sistemi Qualicoat-Avrupa kalite standartlarına uygundur.

Alüminyum Dış Yüzey
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Köşenin Kaynaklanması Kaynağı Tamamlanmış Köşe Kaynaklama İşleminden 
Sonra Boyanmış Çerçeve
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Profiller için kullanılan özel bronz alaşım, yüzey koruması ve bakıma ihtiyaç duymamaktadır. Bakır 
ve parlatılmış bronz efektleri, mimari bronz olarak da bilinen özel bir pirinç alaşımının yüzeyinde 
gerçekleştirilen kimyasal tepkimeler ile elde edilmektedir. Bronz profillerde de köşeler, maksimum 
sağlamlık ve kalite elde etmek için, kaynaklanarak birleştirilmektedir.

Bronz Dış Yüzey

Antik Bronz Bakır Bronz
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Standart Integral Bronz
Uw =1,2 W / (m2K) 
28 mm cam boşluğu, çift cam

Uw =1,2 W / (m2K) 
28 mm cam boşluğu, çift cam

Uw =1,2 W / (m2K) 
33 mm cam boşluğu, çift cam
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CoplanarVerbundComfort
Uw =1,0 W / (m2K) 
44 mm ve 49 mm kalınlığında üç cam

Uw =1,0 W / (m2K) 
33 mm cam boşluğu, çift cam + dış cephede 
6,5 mm sertleştirilmiş lamine cam

Uw =1,0 W / (m2K) 
49 mm kalınlığında üç cam
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