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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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Giydirme cepheler, hem yapılara getirdiği estetik kalite hem de mekansal katkılarıyla binalarda giderek 
daha çok yer almaktadır.  Ancak hem maruz kaldığı dış hava koşulları yüzünden hem de tüm cephenin 
yükünü taşıdığından yapı statiği açısından detayların doğru çözülmesi, malzeme seçiminin doğru yapılması 
gerekmektedir.

Bu kısıtlamalar, özellikle ülkemizde, giydirme cephelerde kullanıcıları metal malzeme seçimine 
yönlendirmiştir. Aduro Ahşap’ın kullandığı özel sistem, tüm bu kısıtlamaları ortadan kaldıracak şekilde 
tasarlanmıştır. Fırınlanmış, emprenye ve lamine edilmiş özel ahşap profiller, hem yük taşıma açısından 
hem de dış hava koşullarına dayanıklılık açısından mükemmel sonuçlar vermektedir.

Birleşim detaylarındaki yüksek kalite, hem enerji kaybını en aza indirmektedir, hem de güvenlik 
anlamında işlevsellik katmaktadır. 50 mm’ye kadar incelebilen yatay ve dikey elemanlarıyla göz alıcı bir 
tasarıma sahiptir. Bu özel sistem, hem yapı statiği anlamında hem de bakım masraflarının azlığı açısından 
diğer sistemlerden ayrışmaktadır.  Kolay ve çabuk montaj da bu sistemin önemli bir artısıdır.

Cephe profillerinde, dışta isteğe göre ahşap ya da alüminyum, içte istenilen çeşitte ahşapla birlikte 
kullanılabilmektedir. Sürdürülebilir ve dayanıklı bir sisteme sahip  bu özel tasarımda alüminyum ya da 
ahşap dış çeper, ve iç yüzeyde kullanılan ahşap elemanlar fitillerle tamamen birbirinden ayrılmaktadır. 
Uf  = 0.80 W/(m²K) değeri  ile verimli bir ısı izolasyonuna sahiptir. Profillerin içine entegre edilmiş üç 
kademeli su tahliye sistemi ile sorunsuz bir tahliye sağlanmaktadır.

Cephe Sistemleri
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Cephe sisteminin içerisinde sadece izolasyon bloğunu değiştirerek, standart giydirme cephe sistemi, 
pasif  evler için uygun hale getirebilir. Bu sayede, ekstra bütçe ve iş gücüne ihtiyaç duyulmadan, giydirme 
cephe sistemleri pasif  evlere entegre edilebilir. Bu izolasyon teknolojisi sayesinde, sadece 50 mm 
kalınlığında cephe sistemi ile pasif  ev gereklilikleri sağlanabilir. Bu sistem  European Passive House 
Institute (Avrupa Pasif  Ev Enstitüsü) tarafından onaylanmıştır. 

Pasif Evler İçin Giydirme Cepheler
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Silikon cepheler için giydirme cephe sistemi en az cam kalınlığı kullanımına izin vermektedir. Çift cam arasında narin bir 
izolasyon bloğu kullanılarak, bu ince görünüm elde edilmektedir. Bu özel sistem, narin görünüşe rağmen, izolasyon değerleri 
açısından pasif  evler için bile uygun izolasyon değerlerine sahiptir.

Silikon Cepheler İçin Giydirme Cepheler
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Temel giydirme cephe sistemine,  birkaç küçük eklemeyle, sistem yangına dayanıklı hale getirilebilmektedir. 
Yatayda ve dikeyde kullanılabilecek maksimum 1500x3000 mm cam ölçüleri ile yangına dayanıklı cephe 
sistemlerine yeni bir boyut getirilmiştir. Görünüş olarak temel giydirme cephe sistemi ile aynıdır.

Yangına Dayanımlı Giydirme Cepheler
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Temel giydirme cephe sistemine yapılacak birkaç eklemeyle, sistem hırsızlığa karşı güvenli hale 
getirilebilmektedir. Görünüş olarak temel giydirme cephe sisteminin aynısı olan bu sistem, kullanılan 
elemanlara göre  WK2 veya WK3 hırsızlığa karşı güvenlik sınıflarına uygunluk göstermektedir.

Hırsızlığa Karşı Güvenli
Giydirme Cepheler
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Ahşap giydirme cephe sistemlerimiz, test edilip, cam çatılarda kullanıma uygunluğu onaylanmıştır. Kolay 
monte edilebilir bu sistemler, en az 2 derece çatı eğimine kadar güvenle kullanılabilmektedir.

Cephe Sistemleri Cam Çatılar
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