SELECT

8 MM
FLOORING
PARKE

NATURA

1200 mm

natura select

191 mm

Yeni bir yaşam, yeni bir doğa.
Plank

Doğanın büyülü dünyasından özenle seçilen
Natura Select Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza
yenilik katın.
8 mm

A new life, a new nature.
Add innovation to your living spaces with the
Natura Select Flooring Series which selected
carefully from the magical side of nature.

mm

128

4 2

20

129

yeni new

Akdeniz’in cennet
kıyılarından bir parça!
Güneşin değdiği sıcak toprak
tonlarını mekanınıza taşıyın.
Plank

portofino

1200 mm

191 mm

A piece of the heavenly
shores of the Mediterranean!
Bring warm earth tones that
touch the sun to your space.

8 mm

4 2

130

20

131

Plank

1200 mm

191 mm

yeni new

porto

8 mm

Asil liman kentlerinin iç açan ferahlığı!
Doğal damarlara sahip gri tonlarla
mekanınızın havasını değiştirin.
Hearth-warming refreshment
of noble port cities!
Change the mood of your space with
shades of gray that has natural veins.

4 2

132

20

133

Plank

1200 mm

191 mm

yeni new

morella

8 mm

Geçmişin izlerini taşıyan eşsiz bir miras!
Morella Kalesi’nin güçlü surlarının dokusunu
yaşam alanlarınıza getirin.
A unique legacy that has traces of the past!
Bring the Morella Castle’s powerful
fortifications textures to your living spaces.

4 2

134

20

135

Plank

1200 mm

191 mm

lugano

yeni new

8 mm

Yaz tonlarının sıcak esintileri!
Lugano Gölü’ne komşu evlerin
tonlarını mekanınızda hissedin.
Warm breezes of summer!
Feel the shades of houses
adjacent to Lake Lugano
at your living spaces.

4 2

136

20

137

Plank

1200 mm

191 mm

bergama

pergamon

8 mm

Güneşin beslediği büyük
abidelerden bir iz!
Yaz şehirlerinin esintilerini
mekanlarınıza taşıyarak
ayaklarınıza serin.
A trace from huge monuments
that lay under the sun!
Carry the breezes of summer
cities to your places and
lay under your feet.

4 2

138

20

139

Plank

1200 mm

191 mm

patara

8 mm

Antik kentlerden doğan güzellik!
Beyaza çalan kumların ferahlatan
esintilerini mekanınızda yakalayın.
Beauty that born from ancient cities!
Have the refreshing breezes of
white sands in your living spaces.

4 2

140

20

141

Plank

1200 mm

191 mm

efes

ephesus

8 mm

Geçmişin güzelliğinden bir parça!
Estetik detaylarıyla kendine
hayran bırakan toprak tonlara
adım atın.
A piece of the beauty of the past!
Take a step into the earthy tones
that amaze itself with its
aesthetic details.

4 2

142

20

143

Plank

1200 mm

191 mm

antalya pine

antalya çam

8 mm

Doğallık trendine yeni bir soluk!
Çamın keskin çizgilerini ve
Antalya’nın doğal güzelliğini
mekanınıza taşıyın.
A new breathtaking natural decor.
Bring the sharp lines of pine and
the natural beauty of Antalya city
to your place.

4 2

144

20

145

Plank

1200 mm

191 mm

şiraz meşe

shiraz oak

8 mm

Sanatsal bir zenginlik!
Pers İmparatorluğu’nun kültür
başkenti Şiraz kentinin izlerini
yaşam alanlarınıza konuk edin.
An artistic wealth!
Welcome the traces and beauty
of the city of Shiraz, the cultural
capital of the Persian Empire,
to your living spaces.

4 2

146

20

147

canyon oak

kanyon meşe

Plank

1200 mm

191 mm

Yıllara meydan okuyan güç!
Toprağın yalın ve eşsiz renk
tonlarıyla meşenin kıvrımlı
formunu mekanınızda yakalayın.

8 mm

A power that defies years!
Have the curved atmosphere
of oak in your space with the
lean and unique hues of the soil.

4 2

148

20

149

olympus oak

olimpos meşe

Plank

1200 mm

191 mm

8 mm

Günümüze ulaşan efsane!
Toros Dağları’nın muhteşem
tonlarıyla mekanınıza
canlılık ve sıcaklık getirin.
A legend that has reached today!
Bring vitality and warmth to
your place with the gorgeous
patterns Taurus Mountains.

4 2

150

20

151

natura meşe

natura oak

Plank

1200 mm

191 mm

8 mm

Sıcak, samimi ve cömert bir doku!
Doğanın cömertliğini keşfedin ve
yaşam alanlarınıza taşıyın.
Warm, friendly and generous texture!
Discover the generosity of nature
and bring it into your living spaces.

4 2

152

20

153

Plank

1200 mm

191 mm

pacific pine

pasifik çam

8 mm

Pasifik Okyanusu’nun suladığı
topraklardan eşsiz bir parça!
Benzersiz dekoru ve özgün çizgileriyle
yaşam alanlarınıza taze bir enerji katın.
A unique piece of land irrigated
by the Pacific Ocean!
Add fresh energy to your living spaces
with its authentic decor and original lines.

4 2

154

20

155

Daima genç, daima yeni!
Ölümsüzlüğün ve gençliğin
sembolü olan meşe ağacının
kendini yenileyen formunu
mekanınızda hissedin.
Always young, always new!
Feel the renewed form of
the oak tree, a symbol
of immortality and youth,
in your space.

Plank

grey oak

gri meşe

1200 mm

191 mm

8 mm

4 2

156

20

157

Plank

1200 mm

191 mm

alara meşe

alara oak

8 mm

Zaman geçse de güzellik
her zaman baki!
Alara Kalesi’nin surlarını
andıran deseni ve rengiyle
yaşam alanlarınızda
yeniliği yaşayın.
Beauty is always remain over,
although time passes!
Experience innovation
in your living spaces with
pattern and color resembling
the walls of Alara Castle.

4 2

158

20

159

Plank

1200 mm

191 mm

silyon meşe

silyon oak

8 mm

Antik Yunan’dan günümüze bir miras!
Meşe ağacının beyaz ve kahve tonlarının
harmanıyla mekanınızı yenileyin.
A legacy from Ancient Greece!
Renew your space with blend of
oak white and brown tones.

4 2

160

20

161

white oak

beyaz meşe

Plank

1200 mm

191 mm

8 mm

Değerini kaybetmeyen bir ikon!
Beyazın asiliği ve meşenin doğallığıyla
mekanınızın atmosferini değiştirin.
An icon that isn’t lose its value!
Change the atmosphere of your place
with the rebelliousness of white
and the naturalness of oak.

4 2

162

20

163

kemer pine

kemer çam

Plank

1200 mm

191 mm

8 mm

Antalya’nın cennet köşesinden
doğal ve estetik bir dokunuş!
Kemer’in doğasının izleriyle
mekanınıza yeni bir esinti katın.
A natural touch from the
paradise corner of Antalya!
Bring a fresh breeze to your
living spaces with traces
of Kemer’s unique nature.

4 2

164

20

165

samara

Plank

1200 mm

191 mm

8 mm

Ağacın değerli formunu koruyan
Samara gibi her zaman yeni!
Her adımınızda yıllara meydan
okuyan dokusunu hissedin.
Always new, like Samara,
which retains the tree’s precious form!
Feel the texture that defies the years
with every step you take.

4 2

166

20

167

niksar ceviz

niksar walnut

Plank

1200 mm

191 mm

8 mm

Bereketin ve efsanelerin simgesi!
Asalet ve seçkinliğin sembolü
ceviz ağacının sağlam dokusunu hissedin.
A symbol of fertility and legends!
Feel the solid texture of walnut tree,
a symbol of nobility and elitism.

4 2

168

20

169

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

NATURA SELECT TEKNİK ÖZELLİKLER
NATURA SELECT TECHNICAL SPECIFICATIONS
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ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

STANDART /
STANDARD

SONUÇLAR / RESULTS

Elemanlar arası kalınlık farkı
Thickness difference between elements

EN 13329

T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm
T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm

Aşınma dayanımı
Abrasion Resistance

EN 438

Devir>4000
Cycle>4000

Elemanın baş kısım gönye sapması
Deviation from squareness of element

EN 13329

Q max< 0,2mm

Yüzey tabakasının uzunluğu
Length tolerance

EN 13329

1<1500mm 1 fark<0,5mm
1<1500mm 1 difference<0,5mm

Yüzey tabakasının genişliği
Width tolerance

EN 13329

W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm
W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm

Kılıcına dönme miktarı
Edgewise bending

EN 13329

0,30 mm

Elemanın yüzey düzgünlüğü
Surface smoothness

EN 13329

Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1
içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00
Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1
concave <%0,50 fl convex <%1,00

Elemanlar arası açıklık
Space between elements

EN 13329

O ortalama<0,15mm o max 0,15mm
O average<0,15mm o max 0,15mm

Elemanlar arası yükseklik farkı
Height difference between elements

EN 13329

H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm
H average< 0,10mm H max<0,15mm

Yüzey sağlamlığı
Surface soundness

EN 13329

AC4 ≥1,25 N/mm²

Çizilme mukavemeti (N)
Scratch resistance

EN 438

>3,5

Işık haslığı
Light fastness

EN ISO
4892 - 2:200

EN 20105 - A02’ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve
maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı
Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4
of grey scale according to EN 20105 - A02

Çarpma mukavemeti
Impact resistance

EN 13329

32. sınıf için IC2
IC2 for 32th class

Koltuk tekerleği etkisi
Determination of the effect of a castor chair

EN 425

Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak
No change or damage on appearance should occur

Mobilya ayağı etkisi
Determination of the effect of a castor furniture

EN 424

Görülebilir zarar olmamalıdır.
No visible damage should occur

Sıcak kaplara dayanıklılık
Resistance to hot pots

EN 13329

Sınıf 4 / Class 4

Sigara ateşine karşı dayanıklılık
Resistance to cigarette burns fire

EN 13329

Sınıf 4 / Class 4

Su buharına karşı dayanıklılık
Resistance to water vapor

EN 13329

Sınıf 4 / Class 4

Leke tutmaya karşı dayanıklılık
Stain resistance

EN 13329

Sınıf 5 / Class 5

24 saat suda şişme
24 hours swelling in thickness

EN 13329

<%18

Yoğunluk
Density

EN 323

850-900 kg/m³

Eğilme dayanımı
Bending strenght

EN 317

40 N/mm²

Elastikiyet modülü
Modulus of elasticity

EN 310

3500 N/mm²

Çekme dayanımı
Vertical internal bond

EN 319

≥1,2 N/mm²

KONUTLARDA / HOUSES
Az / Low

Orta /
Medium

Yoğun / High

Az / Low

Orta /
Medium

Yoğun / High

21

22

23

31

32

33

AC1

AC2

AC3

AC4

AC5

> 900

>1500

>2000

>4000

>6000

NATURA SELECT

Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value

OFİSLERDE / OFFICES

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan
gerçek ürünler ile karşılaştırınız.
Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.
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NATURA SELECT
DEKORLAR

NATURA SELECT
SÜPÜRGELİK DEKORLAR

NATURA SELECT
DEKORLAR

NATURA SELECT
SÜPÜRGELİK DEKORLAR

NATURA SELECT DECORS

NATURA SELECT SKIRTING
DECORS

NATURA SELECT DECORS

NATURA SELECT SKIRTING
DECORS

portofino

morella

samara

pasifik çam
pacific pine
kanyon meşe
canyon oak
beyaz meşe
white oak
silyon meşe
silyon oak
natura meşe
natura oak
olimpos meşe
olympus oak
niksar ceviz
niksar walnut
172

PRK1115

fuji

porto

pamir

lugano

pamukkale

PRK1109

dalaman

PRK1106

frezya
freesia

antalya çam
antalya pine

PRK002

antalya çam
antalya pine

PRK004

pasifik çam
pacific pine

kemer çam
kemer pine

PRK006

PRK201

kanyon meşe
canyon oak

gri meşe
grey oak

PRK202

beyaz meşe
white oak

patara

PRK206

silyon meşe
silyon oak

bergama
pergamon

PRK204

natura meşe
natura oak

şiraz meşe
shiraz oak

limra

alara meşe
alara oak

niksar ceviz
niksar walnut

efes
ephesus

PRK1111

PRK400

PRK208

PRK401

PRK203

PRK214

dalaman
gri meşe
grey oak
patara

PRK213

bergama
pergamon

PRK200

şiraz meşe
shiraz oak

PRK205

alara meşe
alara oak

PRK209

niksar ceviz
niksar walnut
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