Onunla her yer güzel...
Beautiful floors, beautiful spaces...
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Hayata güzellik,
doğallık katmak için AGT Parke.

AGT Flooring to add beauty and
nature to life.
Yaşam alanlarına özel ahşap çözümler sunan AGT’den
bir yenilik daha;
AGT’nin yeni laminat parke koleksiyonu: Natura Parke Serisi.
Doğanın güzelliğinden ilham alan ve doğal malzemelerle hayat
bulan Natura Parke Serisi’nin tasarımlarında ağaçların güzelliğinden
yararlanılıyor. 12 farklı renk seçeneği ve derin ahşap dokulu
yüzeylerden oluşan koleksiyon, tüm yaşam alanlarına ayrı bir enerji ve
ışık katıyor.
Trend yaratan renk ve desen seçeneklerinin yanı sıra, AGT’nin diğer
ürünleriyle mükemmel uyum sağlaması ve kolay kilit sistemi ile Natura
Parke, uygulama kolaylığı sağlıyor. Üstelik çok çeşitli renk ve model
seçeneğine sahip AGT Süpürgelikleri ile mekanlara zenginlik katıyor.
A new product from AGT that offers wooden based solutions for every
living spaces...
Here comes the new laminate flooring collection of AGT;
Natura Flooring Series.
In the design of Natura Flooring Series, enlivened with natural materials
and inspired from the beauty of nature, we’ve benefitted from the
beauty of the trees. The collection composed of 12 different colors and
deep wooden texture, bringing in a unique energy and light to all living
spaces.
Nature Flooring Series has trend setting color and pattern choices. With
its easy lock system and compatibility with other AGT products, it offers
an easy flooring installation.
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Yaşamın doğal zemini, parke...

Flooring, the natural ground of life...

ANTALYA ÇAM ANTALYA PINE
Akdeniz’in eşsiz doğal güzellikleri ve muhteşem sahili ile
Pamfilya’dan Likya’ya uzanan doğal bir cennet; Antalya.
Denizin pırıl pırıl mavisi ile yemyeşil çam ormanlarının
uyumundan ilham alınarak yaratılan eşsiz güzellik: Antalya
Çam. Akdeniz, Antalya Çam’ın özgün renk ve desenleriyle
zeminlerinize yansıyor.
Antalya is a natural heaven with unique natural beauties and
amazing beaches stretching from Pamphylia to Lycia. The
amazing beauty of Natura Antalya Pine is created thanks to
the inspiration from the harmony of crystal blue sea and lush
pinetum. Mediterranean will be reflected on your floors with
the authentic colors and patterns of Antalya Pine.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323

04

AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK002 / ANTALYA ÇAM ANTALYA PINE
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ŞİRAZ MEŞE SHIRAZ OAK
Yüzyıllar boyunca bir sanat şehri olmuş Şiraz, ‘Pers
kültürünün merkezi’ olarak anılıyor. Şiraz Meşe, kendine
has rengi ve desenleri ile zeminlere, Şiraz kentinin sanatsal
zenginliğini taşıyor.
Shiraz which has been an city of art for centuries,
is considered as “The center of Persian Culture”.
Natura Shiraz Oak is carrying the artistic richness of
Shiraz city with its specific colors and patterns.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323

06

AC331

mm

1200 mm x 191 mm

2 Plank
8 mm

PRK200 / ŞİRAZ MEŞE SHIRAZ OAK
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PERGE ÇAM PERGE PINE
Akdeniz’in benzersiz antik beldesi, Perge… Helenistik
çağ boyunca dünyanın en güzel, en zengin şehirlerinden
biri olmuş. Hititlerden Büyük İskender dönemine, Roma
İmparatorluğu’ndan Osmanlı’ya tarihe ve sanata yön vermiş.
Perge Çam da geçmişten gelen modern çağa uzanan bu
mirası mekanlara getiriyor.
Perge, is a unique ancient town in Mediterranean. During
the Hellenistic era, Perge was one of the richest and most
beautiful the cities in the world. From Hitits to Alexander the
Great, Roman to Ottoman Empires, it continued to guide art
and history. Now, Perge Pine brings this heritage into every
modern living space.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323
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AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK005 / PERGE ÇAM PERGE PINE
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GRİ MEŞE GREY OAK
Meşe... Hayatın, ölümsüzlüğün, bilgeliğin ve hep genç
kalmanın sembolü... Hep genç kalan zeminler içinse;
görsel zenginliğini meşe yapraklarından, gövdesinden ve
palamutlarından alan Gri Meşe...
Oak... The symbol of life, immortality, wisdom and
everlasting youth. Natura Grey Oak that takes its visual
richness from the oak leaves, trunks and acorns is made for
the everlasting floors.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323
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AC331

mm

1200 mm x 191 mm

2 Plank
8 mm

PRK203 / GRİ MEŞE GREY OAK
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PASİFİK ÇAM PACIFIC PINE
Pasifik Okyanusu’nun dev dalgaları çam ağacının
özgün desenleriyle buluşuyor. Eşsiz renk zenginliği ve
özgün çizgiselliğiyle Pasifik Çam, girdiği her mekana
görsel bir şölen sunuyor.
The great waves of Pacific Ocean meet the genuine
patterns of pine trees. Pacific Pine offers a visual feast to
all spaces with its variety of colors and unique lineament.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323
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AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK004 / PASİFİK ÇAM PACIFIC PINE
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KANYON MEŞE CANYON OAK
Her tür hava koşuluna rağmen meşe ağacını güçlü kılan,
rüzgara dayanıklı yapısıdır. Şartlar ne olursa olsun
duruşundan asla ödün vermeyen doğal bir anıttır sanki.
Nehirlerin akışlarıyla beslenen kıvrımlar, toprağın yalın
ve eşsiz renk tonları, Kanyon Meşe’nin desenleri ile
mekanlara taşınıyor.
The windproof structure of oak tree makes it strong under
all weather conditions. Oak tree, which remains solid
under any circumstances, is like a natural monument.
The curves feeding from the flow of the rivers, the plain and
unique color tones of the soil are carried to spaces with the
design of Natura Canyon Oak.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323
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AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK201 / KANYON MEŞE CANYON OAK
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ALARA MEŞE ALARA OAK
Bazı güzellikleri akıp giden zaman bile aşındıramaz. Tıpkı
Alanya’nın en ünlü kalelerinden biri olan Alara’nın ilk
günkü halini koruması gibi... Adını bu görkemli yapıdan
alan Alara Meşe de surları andıran deseni ve rengiyle
girdiği her ortama, zamandan bağımsız bir doku katıyor.
Even time cannot wash away some beauties. Just like one
of the most beautiful castles of Alanya, Alara Castle, which
still keeps its first appearance… Natura Alara Oak named
after this magnificent structure, brings a timeless pattern to all
spaces with its colors and patterns resembling castle walls.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323
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AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK205 / ALARA MEŞE ALARA OAK
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SAMARA SAMARA
Karaağaç: (Samara) deneyimin sembolü. Yaşlandıkça
kalınlaşan kabuğu, ağacın değerli odununu dış etkenlerden
koruyor ve tıpkı Samara modelinde olduğu gibi yıllara
meydan okuyor. Üstelik Karaağaç gövdesinden ilham alan
deseni ve zengin renk tonları ile, Samara estetikten de
ödün vermiyor.
Elm Tree: (Samara) The symbol of experience. The bark
of this tree thickens as years go by and becomes deeply
fractured in appearance in order to protect its valuable
wood from external factors, just as Samara model defy
the years. Additionally, Natura Samara with its pattern
and color depth inspired from the Elm Tree trunk does not
compromise in terms of aesthetics.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323
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AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK400 / SAMARA SAMARA
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BEYAZ MEŞE WHITE OAK
Meşe: bir çok antik uygarlıktan, önemini yitirmeden
günümüze ulaşan ‘ikon’ ağaç. Meşe ağacı yapraklarının
doğal formundan esinlenen grafik tasarımıyla Beyaz
Meşe, beyazın masumiyetiyle meşenin doğallığını modern
tasarımında bir araya getiriyor.
Oak: The “iconic” tree, reaching from many antic civilizations
to present day without losing its significance. Natura White
Oak with its graphical design inspired from the natural form
of oak tree leaves, brings together the innocence of white and
naturalness of oak in a modern design.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323

20

AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK202 / BEYAZ MEŞE WHITE OAK
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NATURA MEŞE NATURA OAK
Meşe... Ormanların koruyucusu, bir çok canlının hayat
bulduğu yuva. Doğanın içinde böylesine kucaklayıcı olan
meşe, Natura Meşe’yle tüm bu cömertliğini ortamlara
yansıtıyor. Tasarımı özel, dokusu özel, dokunuşu özel...
Oak... The ancient protector of forest, where many
creatures live. Oak, inclusive in nature, reflects all the
generosity of Natura Oak to the environment with its
unique design, unique texture and unique touch.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323

22

AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK204 / NATURA MEŞE NATURA OAK
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SİDE ÇAM SIDE PINE
Antalya’nın tarihi liman kenti Side, her yönüyle bambaşka.
Bir yanda sahilinin sade, şiirsel güzelliği bir yanda antik
çağdan gelen kalıntıların zenginliği... Beydağları’nın
ünlü çamlarıyla üretilen Side Çam da, Side sahillerinin
yaşanılan mekanlara bir yansıması sanki.
Side, the antic port town of Antalya, is matchless at all
points. It combines the plain and poetic beauty of its coast
with the richness of the historical ruins from the antic ages.
Natura Side Pine, which is manufactured from the famous
pine trees of Beydağları, is just like reflection of Side
beaches to the living spaces.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323

24

AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK003 / SİDE ÇAM SIDE PINE
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NİKSAR CEVİZ NIKSAR WALNUT
Ceviz... Efsanelere, masallara konu olmuş bir ağaç.
Türkiye’nin en iyi ceviz ağaçları da Niksar’da yükseliyor.
Pek çok uygarlıkta bereketin simgesi olarak kabul edilen;
asalet, zenginlik ve seçkinliğin sembolü ceviz, tüm bu
gücünü Niksar Ceviz modeli ile zeminlere taşıyor.
Walnut... A tree that is subject to the legends and
fairy tales. The best walnut trees of Turkey rise up in
Niksar. Walnut tree is the symbol of nobility, wealth and
excellence, as well as the symbol of abundance in many
cultures. And it reflects all of its power to the floors with
Turkey’s best Natura Niksar Walnut model.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323

26

AC331

mm

1200 mm x 191 mm

2 Plank
8 mm

PRK401 / NİKSAR CEVİZ NIKSAR WALNUT
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SİLYON MEŞE SILYON OAK
Meşe… Pek çok eski uygarlıkta önemi büyük. Eski Yunan
mitologyasında Zeus’un kutsal ağacı olarak kabul edilmiş.
Roma’da Jupiter’e adanmış. Kahinler, rüzgarda meşe
yapraklarından çıkan fısıltılara kulak vererek okumuş
geleceği. Silyon Meşe, antik çağların esintisini sizin
mekanınıza da taşıyacak.
The oak was considered sacred by many ancient civilizations.
It was sacred to Zeus and Jupiter. In those days, some people
attributed the oracles to oaks. Silyon Oak will bring the
breeze of ancient times into your living spaces.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323

28

AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK206 / SİLYON MEŞE SILYON OAK
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OLİMPOS MEŞE OLYMPUS OAK
Efsanevi uçan at Pegasus’un yamaçlarında kanat
çırptığı, karlı Toroslardan indikçe maviye kavuştuğunuz;
antik Likya’nın en önemli liman kenti, Olimpos...
Muhteşem desenleriyle Olimpos Meşe dokunduğu her
yere canlılık getiriyor.
Olympus: The prominent port city of ancient Lycia where
the legendary flying horse Pegasus flapped its wings on its
slope and cool blue colors of the sea embracesyou as you
descend from the Taurus Mountains... Olympus Oak, with
its wonderful colors, brightens up every place it touches.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323

30

AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK208 / OLİMPOS MEŞE OLYMPUS OAK
31

AKDENİZ MEŞE MEDITERRANEAN OAK
‘Uygarlık nerede doğdu?’ sorusunun cevabı hiç kuşkusuz;
Akdeniz... Güneşi, deniziyle insanlığa hayat vermiş, asırlar
boyu dünyanın merkezi olmuş. Tarih sahnesinin en önemli
aktörleri rollerini bu coğrafyada oynamış. Akdeniz’in
kültürü, doğası, sanatı ve yüzlerce medeniyetin mirası da
Akdeniz Meşe’de bütünleşmiş, bir araya gelmiş sanki...
You may ask “where is the cradle of civilization?” Your
answer is undoubtedly the Mediterranean. It has given life
to humanity with the sun and sea, and has served as the
center of the world for centuries. History’s most prominent
figures acted out their own dramas in this region.
The Mediterranean Oak exhibits a combination of the
Mediterranean’s nature and art, as well as the legacy of
hundreds of civilizations...

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323
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AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK207 / AKDENİZ MEŞE MEDITERRANEAN OAK
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KEMER ÇAM KEMER PINE
Doğa çok az yere Kemer’e davrandığı kadar cömert
davranmıştır. Yemyeşil çam ağaçlarına kadar uzanan
masmavi dalgaları, eşi benzeri olmayan doğal plajları...
Tarih öncesi şehirlerle kucaklaşan gizemli mağaraları
yalnızca Kemer’de görebilirsiniz. Kemer Çam, bu cennet
köşelerini yaşam alanınıza taşımaya hazır...
Nature has been very generously kind to Kemer.
Deep blue waves that stretch all the way to lush green pine
trees and unprecedented natural beaches. Kemer is unique
with mysterious caves that embrace ancient cities. Kemer Pine
is set to bring this corner of heaven to your living spaces.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323

34

AC331

mm

1200 mm x 191 mm

Plank
8 mm

PRK006 / KEMER ÇAM KEMER PINE
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36

AGT Parke’ye
AGT Süpürgelik Yakışır!

The perfect match:
AGT Skirting and AGT Natura Flooring.
AGT Parke ile birebir uyumlu, istediğiniz renk ve modelde süpürgelikler
ile yaşam alanlarınızın havasını değiştirin.
Refresh your living spaces with the rich colors and vast model selection
of AGT Natura Flooring compatible AGT Skirtings.
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NATURA PARKENİN YAPISI
LAYERS OF NATURA FLOORING

Üst Kaplama: Laminat parkeyi çizilmeden koruyan en üst
katmandır.
Dekor Kağıdı: Laminat parkeye sonsuz renk ve desen özelliği
verebilen dekoratif tabakadır.
HDF: Yüksek yoğunlukta lif levha tabakasıdır.
Balans

Kağıdı:

Stabilizasyonu

sağlayan,

nemden

ve

çarpılmadan koruyan tabakadır.

Overlay: Top layer protects laminate flooring from scratches.
Decor Paper: Decorative layer, which gives different alternative
colours and designs to laminate flooring.
HDF: High density fiberboard.
Balance Paper: Bottom layer, which protects from humidity
and distortion, provides stabilization.

TS EN
13329+A1
Standardına göre
test edilmiştir.

AC323

38

AC331

mm
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