
Lamine Ahşap Pencere / Kapı 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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Doğal, Dayanıklı, Estetik, Sağlıklı

Ahşap yüzyıllardır yapılarda belki de en çok kullanılan malzemedir. Kapı ve pencereler de ahşabın sıklıkla 
kullanıldığı yerlerdir. Çünkü ahşap doğaldır. Yapı malzemesi olarak ahşap, üretimde belki de en küçük 
parçasına kadar kullanılabilen sınırlı sayıda hammaddeden birisidir. Isı ve ses yalıtımı konusunda yapay 
olarak üretilen malzemelere karşı üstünlük sağlar. Dolu bir kesit olarak kullanılır ve yalıtım değerlerini 
yükseltmek için ısı odacığı, ısı köprüsü gibi detaylara ihtiyaç duymaz. 

Uzun ömürlüdür, yüzyıllardır ayakta kalan ahşap eserler bunun en güzel kanıtıdır. Onarımı mümkündür 
ve kolaydır. Yanması esnasında açığa zehirli gazlar çıkarmaz ve yandıktan sonra bile ayakta kalmaya 
devam eder. 

Estetiktir, ahşap, kullanıldığı yerlerde sıcaklığı temsil eder. Çevremizde gördüğümüz kapı ve pencereler 
ahşap olmasalar da ahşaba en çok benzeme iddiasındadırlar. 

Sağlıklıdır, doğal ahşap nefes alır. Üretim sürecinin hiçbir aşamasında insan sağlığını tehdit eden maddelere 
maruz kalmaz. 

Ahşap:
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Özellikleri

Ahşap pencere üretimimizde kullanılan lamine profiller, özenle seçilip, bilgisayar destekli fırınlarda 
kurutularak nemi %12’nin altına indirilmiş ithal kerestelerden imal edilmektedir. Bu keresteler, budakları 
ayrılıp, parmak geçme (finger-jointing) yöntemi ile tekrar birleştirilerek, özel lamine tutkalları ve presi 
ile üç kat masif  laminasyon uygulanarak yarı mamul haline getirilmektedir.

Üretimimiz, Alman IV68 pencere normunda olup, sektöründe öncü markaların çözümleriyle 
yapılmaktadır. Profillerimiz, sağlığa zararsız özel kimyasallarla emprenye edilerek çürümeye, mantar, 
bakteri ve dış etkenlere karşı koruma altına alınmaktadır. Ahşap pencere sistemlerimizde özel koruyucu 
su bazlı ithal ahşap boyaları kullanılmaktadır. Doğramanın nefes almasını sağlayan bu boyalar sayesinde, 
pencerelerimiz ilk günkü kalitesini minimum bakımla uzun süre muhafaza etmektedir.

Ahşap pencere sistemlerimizde üstün kalitede ithal aksesuarlar kullanılmaktadır. Çift conta, çift ısı kanalı 
ve alüminyum damlalık detayı sayesinde, su, ısı,ses ve toz yalıtımı sağlanmaktadır.

Ahşap Pencere Sistemleri



06

Çeşitleri

Açılır Kanat Sistemleri
Tek Açılım Aksesuar
Çift Açılım Aksesuar
Vasistas Açılım Aksesuar

Ahşap Pencere 
Özel Sistemler
Açılı Sistem Aksesuar
Giyotin Aksesuar
Dairesel Pivot Aksesuar
Pivot Aksesuar
Kemerli Sistem Aksesuar

Sürme Sistemleri
Devirmeli Sürme Aksesuar
Kaldırmalı Sürme Aksesuar
Katlanır Sürme Aksesuar
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Ürünlerimiz çeşitli cam seçeneklerine olanak tanıyacak şekilde detaylandırılmıştır. Projelerinizde ısı 
ve güneş kontrolü (Isıcam Klasik, Isıcam Sinerji, Isıcam Konfor, Helio vb.), gürültü kontrolü, güvenlik 
(Duracam, Lameks vb.), yangın korunumu gibi önceliklere ve dekoratif  (Flotal, Vitray vb.) ihtiyaçlara 
cevap verecek doğrultuda özel camlar kullanılabilmektedir.

Üretimimizde dünya üzerinde çeşitli bölgelerde yetişen birçok ağaç türü işlenmektedir. Aduro Ahşap, bu 
türler arasında sektörde sık kullanılan ve doğrama için uygun özelliklere sahip aşağıdaki türleri özellikle 
tercih etmektedir.

Ürünlerimizde kullandığımız akseuarlarla mekansal ihtiyaçlara göre sizin için en doğru çözümleri sunmayı 
hedeflemekteyiz. Çift açılım pencerelerde sunulan yaz/kış konumu ayarlanabilen makas, güvenlik 
için yalnızca vasistas açılıma izin veren kilitli kol, emniyet mandalı, uzaktan kumanda edilebilen açılım 
mekanizmaları gibi özel detaylar da bu çözümleri zenginleştirmektedir.

Cam Türleri

Ağaç Türleri

Özel Aksesuarlar
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