


Doğanın mucizesi AGT Legno Lamine Serisi
Her eve uygun ağaç tipleri ve 14 mm kalınlığı 
ile  fark yaratan Legno Parke Serisi, dünya 
ormanlarından izler taşıyor. 

Nature’s miracle AGT Legno Wood 
Flooring Series
Legno Flooring Series carry the marks of the 
World’s forests. It creates difference with 
suitable wood options for every home, 
and its’ 14 mm thickness.
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amazon
Amazon Ormanları’nın doğallığı evinizde.
Amazon Ormanları’nın uçsuz bucaksız 
ağaçlarından rengini alan Amazon, 
her ortama sıcaklık katar. 

Let naturality of Amazon Forests be your guest! 
Colors of the Amazon’s endless trees are 
coming to your home, thanks to Amazon. It creates 
a warmer feeling in every atmosphere.
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foresta
Dinlenmek için tatili beklemeyin.
Foresta dinlendirici tonu ile 
ortamı ferah göstermenin yanı sıra, 
mat dokusuyla mobilyalarınızla 
kusursuz bir uyum sağlar. 

A unique way to feel rested.
Foresta’s relaxing color tones make ambience 
appear fresh. Besides, its’ flat paint textures will 
be a perfect match for your furnitures.
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vista
Enerjinizi güneşten alın.
Doğal ağaç hissini mat bir görünümle 
buluşturan Vista, güneşin sıcaklığını andıran 
rengiyle bulunduğu ortama enerji katar.   
 
Energy of sun.
Vista combines the natural wood feeling with a flat  
appearance. Vista adds the energy of the Sun to 
ambience thanks to its sun reminding color.                            
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monteverde
Biraz uzaklaşmak kime iyi gelmez ki?
Zamana meydan okuyan tasarımı, trendlere 
uygun rengi ve doğal görünümüyle; 
Monteverde. Doğa yürüşü artık evinizde. 

Spare some time for yourself! 
Monteverde’s artful designs, trendy colors, 
and natural appearance challenges the time! 
Bring the nature to your home.
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alpin
Mucizelere inanır mısınız?
Dünya ormanlarını dolaşan maceraperest 
ruhlardan ilham alan Alpin, çizgiselliğin 
büyüsünü evinize taşıyor.  

Believe the miracles! 
Alpin took its inspiration from adventurer souls 
who travel all around the World’s forests, and 
carries the magic of the lineaments to your home.
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AMAZON, FORESTA, VISTA, MONTEVERDE PARKELERİN ÖZELLİKLERİ / 
FEATURES OF AMAZON, FORESTA, VISTA, MONTEVERDE FLOORINGS

Boyutlar (mm) / Dimensions (mm) Toleranslar / Tolerances

Kalınlık / Thickness: 14 Boşluk (Elementler arası) / Gap (between elements) < 0,2 mm

Uzunluk / Length: 2200

Ürünün türü nedeniyle, bu parametrenin kurulum zorluğu üzerinde 
hiçbir etkisi olmadığından herhangi bir özel sınırlama söz konusu 
değildir. Uygulanan toleranslar: 
• Bir paketteki bir element uzunluğu -20 mm’ye kadar çıkabilir.
• Bir paketteki iki element uzunluğu -10 mm’ye kadar çıkabilir. 

Due to the type of product, it is not a subject for any particular limitations 
as this parameter has no influence on the difficulty of installation. 
Applied tolerances:
• one board in a pack can have up to -20mm in length
• two boards in a pack can have up to -10mm in length

Genişlik / Width: 180 +/- 0,2mm

PAKET / PACKAGE

Bir paketteki element sayısı / 
Number of boards on a pack:

7 x 2200 mm veya 6 x 2200 mm+ 2 x 1092 mm
7 x 2200 mm or 6 x 2200 mm+ 2 x 1092 mm

Paket / Pack: 2,77m2/paket, 40 paket/palet = 110,80m2
2,77m2/pack, 40 pack/pallet = 110,80m2

KALINLIKLAR / THICKNESSES

Yüzey katmanı / Surface layer: 2,5 mm

Orta katman / Middle layer: 9,5 mm

Alt katman / Bottom layer: 2,0 mm

Kalınlıkları EN 13647’e göre ölçülmüştür. / Thicknesses boards measured in according with EN 13647

DİKKAT: 

Ahşabın doğal özellikleri, her ürünü benzersiz ve tekrar 
edilemeyen bir öğe yapar. Örnek kitaplardaki özgün 
fotoğraflar, ürünün görünümünü tamamen yansıtmamaktadır.

ATTENTION: 

The natural features of the wood make every product a unique 
and unrepeatable item. Individual photographs in the sample 
books do not fully reflect the appearance of the product.

KALINLIKLAR / THICKNESSES

Yüzey katmanı / Surface layer: 2,5 mm

Orta katman / Middle layer: 9,5 mm

Alt katman / Bottom layer: 2,0 mm

DİKKAT: 

Ahşabın doğal özellikleri, her ürünü benzersiz ve tekrar 
edilemeyen bir öğe yapar. Örnek kitaplardaki özgün 
fotoğraflar, ürünün görünümünü tamamen yansıtmamaktadır.

ATTENTION: 

The natural features of the wood make every product a unique 
and unrepeatable item. Individual photographs in the sample 
books do not fully reflect the appearance of the product.

ALPIN PARKENİN ÖZELLİKLERİ / FEATURES OF ALPIN FLOORINGS

Boyutlar (mm) / Dimensions (mm) Toleranslar / Tolerances

Kalınlık / Thickness: 14 Boşluk (Elementler arası) / Gap (between elements) < 0,2 mm

Uzunluk / Length: 2200

Ürünün türü nedeniyle, bu parametrenin kurulum zorluğu üzerinde 
hiçbir etkisi olmadığından herhangi bir özel sınırlama söz konusu 
değildir. Uygulanan toleranslar: 
• Bir paketteki bir element uzunluğu -20 mm’ye kadar çıkabilir.
• Bir paketteki iki element uzunluğu -10 mm’ye kadar çıkabilir. 

Due to the type of product, it is not a subject for any particular limitations 
as this parameter has no influence on the difficulty of installation. 
Applied tolerances:
• one board in a pack can have up to -20mm in length
• two boards in a pack can have up to -10mm in length

Genişlik / Width: 207 +/- 0,2mm

Kalınlıkları  EN 13647’e göre ölçülmüştür. / Thicknesses boards measured in according with EN 13647

PAKET / PACKAGE

Bir paketteki element sayısı / 
Number of boards on a pack:

7 x 2200 mm veya 6 x 2200 mm + 2 x 1092 mm
7 x 2200 mm or 6 x 2200 mm + 2 x 1092 mm

Paket / Pack: 3,18m2/paket, 40 paket/palet = 127,2m2
3,18m2/pack, 40 pack/pallet = 127,2m2

● 20 yıl garanti Amazon, Foresta, Vista ve Monteverde modellerinde geçerlidir. Alpin modelinde garanti 5 yıldır.
● 20-year warranty is available in Amazon, Foresta Vista and Monteverde models, in Alpin model warranty is 5 years.

● 5G click sitemi Amazon, Foresta, Vista ve Monteverde modellerinde geçerlidir.
● 5G click system is available in Amazon, Foresta ,Vista and Monteverde models.
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NOTLAR NOTES
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