
Kış Bahçesi 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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Kış bahçeleri, iç mekan ve dış mekan arasında bir geçiş oluşturan, şeffaf  bir kapalı mekanda doğayla 
bütünleşmeyi sağlayan, şehir hayatında, özellikle villalarda, son zamanlarda yüksek katlı binalarda da yer 
bulmaya başlamış bir mekandır. Açık mekanların kullanımının bir kaç ayla sınırlı olmasına karşın, yılın on 
iki ayı, açık hava keyfini yaşatmayı vaadetmektedir.

Aduro Ahşap, giydirme cephe sistemlerinin bir uzantısı olarak tasarladığı kış bahçeleriyle sorunsuz 
bir deneyim hedeflemektedir. Lamine ahşap cephe profilleriyle ahşabın sıcaklığını kış bahçelerinde de 
yaşatmakta, dışı alüminyum, içi ahşap çatı profilleriyle de ahşap bakımını en aza indirmektedir. 
Aduro Ahşap’ın kullandığı bu özel sistem, iyi çözülmüş detayları ve kişiye özel tasarım imkanıyla 
mükemmel bir görünüş vaadetmektedir. 

Birleşim detaylarındaki yüksek kalite, hem enerji kaybını en aza indirmektedir, hem de güvenlik anlamında 
da 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 kış 
bahçesi  sistemlerinden ayrışmaktadır.  

Kış BahçeleriCephe Sistemleri
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