
Kepenk Sistemleri





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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Cephe Sistemleri
Kepenkler ve Güneş Kırıcılar
Ahşap kepenkler, tarih boyunca kimi zaman yapıyı kötü hava şartlarından korumak için, kimi zaman 
mekanın içindeki güneş ışığını kontrol edebilmek için, kimi zaman güvenlik için, bazen de estetik kaygılarla 
bina cephelerinde mimari bir unsur olarak kendine yer bulmuştur.

Ahşap kepenkler günümüzde hem tasarım, hem üretim açısından çok çeşitlenmiş, unsuru olduğu 
cepheyle kurduğu ilişki de değişik boyutlara taşınmıştır.

Aduro Ahşap, sadece işlevsel değil, başlı başına bir tasarım unsuru olarak ahşap ve ahşap-metal  kompozit 
cephe sistemleri tasarlamakta ve üretmektedir. Restorasyon projelerinde kullanılan geleneksel kepenk 
sistemlerinden, modern mimaride giderek daha çok yer bulmaya başlayan kayar sistemlere, güneş 
kırıcılardan, kompozit sistemlere kadar çok farklı seçeneklere cevap vermektedir.
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Kepenk sistemleri ve güneş kırıcılarında kullanılan ahşaplar, tıpkı lamine ahşap doğramalarda 
olduğu gibi dış etkenlerden korunmak için emprenye edilmektedir. Ahşap kısımlar su bazlı boya 
ile, kompozit sistemlerde metal kısımlar elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. Dış cephede 
kullanılmaya uygun çamdan sapelliye, meşeden irokoya kadar çok çeşitli ithal ağaçlar kepenk 
sistemlerinde kullanılmaktadır.

Özellikleri



05



06

Malzeme Çeşitleri
Ahşap Sistemler

Ahşap-Metal Kompozit Sistemler
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Açılım Sistemleri
Açılır Kepenk Sistemleri
Katlanır Kepenk Sistemleri
Sürme Kepenk Sistemleri
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Kanat Modelleri
Ahşap kepenkler, ahşap metal kepenkler ve güneş kırıcılar, yapılarınıza hem iç mekanda hem de dış 
mekanda farkli bir kimlik kazandırır.
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