
antalya çam
antalya oak
Yeryüzünün doğal cenneti Antalya, eşsiz güzelliği ile 
AGT Parke’ye ilham verdi. Yaşam alanlarınıza yenilik 
katmak için tasarlanan Antalya Çam, dekorasyondaki 
doğallık trendine yeni bir soluk getirdi.  

Antalya, natural paradise on Earth, gave an inspiration to AGT 
Flooring with its unique beauty. Antalya Pine, designed to bring 
freshness into your living spaces, brought a new breath  to 
naturality trend in decoration.
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şiraz meşe
shiraz oak
Pers İmparatorluğu’nun yüzyıllar boyunca kültür başkenti 
olan Şiraz kenti, AGT’nin yenilikçi bakış açısıyla evinize 
konuk oluyor. Şiraz Meşe, kendine has rengi ve dokusuyla 
mekanlara Şiraz kentinin sanatsal zenginliğini yansıtıyor.

Shiraz, culture capital of Persian Empire, will be your new guest. 
Authentic colors and texture of Shiraz Oak will present artistic 
wealth the city of Shiraz for places.
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gri meşe
grey oak
Gri Meşe, adını ölümsüzlüğün ve gençliğin sembolü 
olan meşe ağacından alıyor. Kendini yenileyerek 
sürekli genç kalan meşe ağacının yaprakları, gövdesi 
ve palamutları, AGT Parke ile evinize konuk oluyor.

Gray Oak takes its name from oak tree which is considered 
as the symbol of immortality and youth. Body, leaves and 
acorns of the self-regenerating Oak tree will be your guest 
with AGT Floorings.
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kanyon meşe
canyon oak
Şartlar ne olursa olsun, Meşe duruşundan asla ödün 
vermeyen doğal bir anıt gibidir. Onu her tür hava 
koşuluna karşı güçlü kılan şey ise kökleridir. Tıpkı bir 
kanyon gibi kıvrımlı kökleri, nehirlerin akışından beslenir. 
Toprağın yalın ve eşsiz renk tonlarıyla Kanyon Meşe, 
mekanlarınıza yenilik katmaya geliyor. 

No matter what conditions would be, Oak is like a natural 
monument without compromising from its standing just like a 
canyon, its curved roots are nourished by the flow of the rivers. 
Canyon Oak will be added innovation to your home, with its 
plain, and unique colors.
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alara meşe 
alara oak
Zaman geçse de, güzellik her zaman baki kalır. 
Tıpkı Alanya’nın ünlü kalelerinden Alara’nın, ilk günkü 
güzelliğini koruması gibi. Adını bu heybetli kaleden alan 
Alara Meşe, surları andıran deseni ve rengiyle 
yaşam alanlarına yenilik katıyor.

As time goes by, beauty remains. Just like the Alara Castle’s 
beauty remains in Alanya. Taking its name from this castle, 
Alara Oak will bring innovation to living places with its wall-like 
pattern, and color. 
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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. Her zaman yeni kalan Samara, 
karaağacın gövdesinden ilham alan deseni ve zengin renk 
skalasıyla yeni bir trend yaratıyor. 

Elm (Samara) is the symbol of experience.
As this tree gets older, crust of it gets thicker. It provides protection for 
its valuable wood, just like the way of Samara flooring does. Samara, 
remains as good as new, creates a new trend with rich color options 
and texture inspired by trunk of elm.
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beyaz meşe 
white oak
Meşe, tarih boyunca değerini hiç bir zaman kaybetmeyerek 
ikon haline gelmiş bir ağaçtır. Meşe yapraklarının büyüleyici 
formundan esinlenen tasarımı ve rengiyle Beyaz Meşe, 
beyazın asilliğini ve meşenin doğallığını bir araya getirerek, 
evinizin çehresini yenileyecek.

Oak has always been iconic during centuries.
White Oak has a fascinating design, and colour, which is inspired by 
oak leaves. It combines the nobility of white, and naturality of oak. 
You can renew face of your house with White Oak.
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natura meşe
natura oak
Doğadaki birçok canlıya ev sahipliği yapan meşe ağacının 
cömertliğini, tasarımı ve dokusuyla fark yaratan Natura 
Meşe’ye yansıttık. Doğanın cömertliğini evinize taşımak 
için, siz de Natura Meşe’yi keşfedin. 

We reflected the generosity of the oak, which is the home of 
numerous living creature, on Natura Oak Floorings. It is a great 
chance for you to carry this generosity to your home.
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side çam 
side pine
Antalya’nın liman kentlerinden olan Side’nin tarihi 
dokusunu, evinizle buluşturuyoruz. Bölgenin şiirsel güzelliği 
ve köklü geçmişinin ilhamıyla üretilen Side Çam ile, yaşam 
alanlarınıza yeni bir renk katıyoruz.  

We bring together the historical texture of Side, a coastal town of 
Antalya, with your home. Produced both by the inspiration of lyrical 
beauty, and deep rooted history of area; we will bring a new color to 
your home.
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niksar ceviz
niksar walnut
Pek çok uygarlıkta bereketin simgesi olarak 
kabul edilen ve efsanelere konu olan bir ağaçtır ceviz.
Niksar da, Türkiye’nin en iyi ceviz ağaçlarına ev sahipliği 
yapan bir cennettir. Asalet ve seçkinliğin sembolü olan 
ceviz ağacı, Niksar Ceviz modeliyle şimdi yeni bir efsaneye 
dönüşüyor.

Walnut tree accepted as the symbol of abundance by a lot of 
civilization, and it became a legend, fitting for the heaven. Niksar is 
also a paradise that hosts Turkey’s finest walnut trees. As a symbol 
of nobility, and excellence, walnut tree will become an another 
legend with Niksar Walnut Flooring.
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silyon meşe
silyon oak
Tarihin her döneminde ilgi gören meşe ağacı, 
Antik Yunan Mitolojisi’nde Zeus’un kutsal ağacı 
olarak kabul edilir. Roma’da ise Jüpiter’e 
adanmasıyla bilinir. Meşe ağacının tüm güzelliğini 
yansıtan Silyon Meşe, evinizin yeni ilgi odağı olacak. 
Eviniz, onunla yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Oak has always attracted attention, and in Greek Mythology; it is 
accepted as the holy tree of Zeus. It is also dedicated to Jupiter, in 
Roman Empire. Silyon Oak will reflect all historical beauty of Oak tree, 
and become the centre of attraction.
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akdeniz meşe
mediterranean oak
Medeniyetin beşiği Akdeniz. Yüzyıllar boyunca birçok yeni 
uygarlığa hayat veren güneşi, denizi ve toprağıyla her 
zaman yeniliğe öncülük etmiş bir coğrafya. 
Akdeniz Meşe ile döşenmiş evinizle, siz de çevrenize ilham 
vererek yeniliğin öncüsü olabilirsiniz.

Mediterranean, cradle of civilization. It has always been the leader of 
new civilizations, with its unique nature. By choosing Mediterranean 
Oak, you can inspire others, and lead them.
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efes
ephesus
Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve estetik 
detaylarıyla kendine hayran bırakan 
antik kent Efes, Natura serisiyle geçmişin güzelliğini 
evinizde yeniden canlandıracak.

A member of the World Heritage, Ephesus always make you feel 
amazed by its’ esthetics. Natura Series will make you feel this ancient 
esthetics at your home.

Yeni

New

3938



mira
myra
Likya döneminin kültürel yapısını yansıtan Mira antik 
kenti, günümüze kadar güzelliğini korumuş yapılarıyla 
tanınır. Natura Mira, farklı uygarlıklara ev sahipliği 
yapmış bu kentten izler taşır.

The ancient city Myra is known by its’ buildings that reflects 
the cultural structure and beauty of Lycia era. Natura Myra 
Series have the marks of this ancient city that was a host of 
different civilizations.

Yeni

New
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tuna
Vals dansının doğduğu toprakların dokusu ve Tuna 
Nehri’nin huzur veren rengi, evinize yenilik katmak 
için AGT Parke’de bir araya geldi. Geçmişle bugünün 
sentezini her adımızda hissetmek için, siz de yeniliği 
keşfedin. 
The texture of the soil from which the waltz dance was born, 
and peace-giving color of Tuna, came together with AGT 
floorings. Explore the innovation to feel the synthesis of the past 
and present.
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selge
Antik kent kavramında yeni bir sayfa açan Selge, 
zirvelerde kurulmuş olan ender yapılardan biri. 
Selge’nin mistik renkleri, evinizi yenilemek için 
AGT Parke’ye rengini verdi. 

Selge, is a rare ancient site established over the peak, ushers 
a new era on ancient city concept. Mystic colors of Selge have 
been given to AGT floorings to renovate your home.
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