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DÜNYANIN
YÜKSELEN DEĞERİ...
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• Avcılar Sosyal Tesisleri
• Altınköy At Maneji
• Nasreddin Grup Antalya Fabrikası
• İstanbul Kent Ormanı
• Restorasyon Projeleri

• CLT (Kontropanel Duvar) Ahşap Evleri
• Yığma Ahşap Evleri
• Karkas Ahşap Evleri

• Finger Joint ve Laminasyon İşlemleri
• Lamine Kiriş Üretimi
• Lamine Kiriş Ölçü ve Standartları
• Çatı Projeleri
• Pergole ve Güneş Kırıcı Projeleri
• Köprü Projeleri

• Ahşap Çeşitleri
• Kullanım Alanları ve Özellikleri
• Üretim Süreci
• Cephe Kaplama Profil Ürünleri
• Zemin Kaplama Profil Ürünleri

• Masif Panel Üretim Tesisi
• Masif Panel Çeşitleri

• Ahşap Pencere Kesit ve Profil Ölçüleri
• Ahşap Pencere Çeşitleri
• Ahşap Pencere Projeleri

• Hasır Çatılar
• Bali Evleri
• Şemsiyeler
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SAĞLAM KÖKLERLE,
DAHA YUKARIYA...
WITH STRONG ROOTS,
TO MORE RISE UP...

HİKAYEMİZ...
Ahşabı, geleceğin öncelikli yapı malzemesi olarak gören
Naswood, üretim altyapısı, üstün teknolojisi, yüksek
kalite standartları ve güçlü yatırımlarıyla sektöründe
Türkiye’nin öncü, dünyanın sayılı kuruluşlarındanız.
Naswood, sektöre 1975 yılında kamış ve hasır ürünleri
üretimi ile atalarımız tarafından başlatılmış olan ticaret
hayatımız bugün, Muğla, Antalya ve Ukrayna’daki modern
ahşap üretim tesislerinde 31.000 m2’si kapalı alan olmak
üzere toplam 49.000 m2’lik alanda, geniş ürün yelpazesiyle
ahşap yapı elemanları üretimlerini başarı ile sürdürmektedir.
Naswood, Uluslarası Thermowood Birliği’nin sertifikalı resmi
Thermowood üreticisi olup, Thermowood ahşap
ürünlerini başarı ile üretip yerinde uygulama yapan nadir
firmalardan birisidir. Aynı zamanda 45 m. uzunluğa ve 3,3
metre yüksekliğe kadar düz, eğrisel ve değişken kesitli
formlarda lamine ahşap üretiminde de sektör lideriyiz. Ayrıca
hazır ürün olarak veya projenin niteliğine göre; CLT panel,
kolon, kiriş, masif panel, cephe ve dış mekan zemin kaplama
ürünleri, ahşap pencere, kapı sereni ile birlikte ahşap evleri
de başarı ile üretmekteyiz.
Üretimin yanında, ahşap konusunda seçkin mühendisleri,
mimarları, üretim ve uygulama ekipleriyle Naswood, yurt içi
ve yurt dışında, birçok projeye imza atmıştır. Bundan sonraki
hedefimiz, sosyal konutlar, okul, avm, ibadethane gibi
birçok projede ahşabı kullanarak dünya standartlarında
yaşam alanları oluşturmaktır.
Naswood, ahşabın tomruk aşamasından, yaşam alanına
kazandırılmasına kadar olan tüm süreçlerini, kendi
bünyesinde gerçekleştirebiliyor olmanın avantajlarını ve
haklı gururunu yaşamaktadır. Kökümüzü sağlam, dallarımızı
yüksek kılan değerli çalışanlarımıza, müşterilerimize ve bize
güvenen değerli yatırımcılara teşekkür ederiz.
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OUR STORY...
Naswood sees that the priority building material of the future is
wood. Naswood is a pioneer company in Turkey and is one of the
important companies in the world in its sector with its production
infrastructure, superior technology, high quality standards and strong
investments.
Today, Naswood is continuing the production of wooden building
elements successfully in modern wood production facilities which
has a total area of 49.000 m² including 31.000 m² closed area in
Muğla, Antalya and Ukraine with wide product range.
Naswood is the certified official Thermowood manufacturer of the
International Thermowood Association and one of the rare
companies that can successfully produce Thermowood wood
products and implement them on the spot. At the same time we
are the industry leader in the production of laminated wood in flat,
curvilinear and variable section forms up to 45 meters long and 3.3
meters high. We have been successfully producing wooden houses
with CLT panels, columns, beams, massive panels, facade and
outdoor flooring appliances, wooden windows, door drains according
to the nature of the project or as ready-made.
Beside production, Naswood has made many projects in domestic
and abroad with its outstanding engineers, architects, production and
application teams on wood.
Our next target is to create world-class living spaces by using
wooden furniture in many projects such as social housing, school,
shopping center and places of worship.
Naswood is living with the advantages and rightful pride of being able
to realize all the processes of wood, beginning as wood logs until
taking its place in your living spaces.
We would like to thank our valued employees who made our roots
strong and our branches high, our customers and our valued
investors who trust us.

www.naswood.com.tr
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BOLEKHIV FABRİKA / UKRAYNA
BOLEKHIV FACTORY / UKRAINE

ANTALYA FABRİKA / TÜRKİYE
ANTALYA FACTORY / TURKEY

SATIŞ MAĞAZASI / TÜRKİYE
SALES STORE / TURKEY

31.000 m2’si kapalı 49.000 m2 üretim alanı

Production area of 50.000 m² with 31.000 m² interior area

45 m. uzunluğunda 3,3 m yüksekliğe kadar düz, eğrisel ve
değişken kesitli formlarda lamine ahşap üretimi
Production of laminated wood with 45 m height, 3,3 m length in straight,
curved and various sectional forms

MUĞLA FABRİKA / TÜRKİYE
MUGLA FACTORY / TURKEY

9.000 m3 lamine kiriş, 53.000 m/tül pencere profili,
130.000 m2 Thermowood, 300.000 m2 masif panel,
8.000 m3 seren imalatı olmak üzere yıllık 50.000 m3
ahşap işleme kapasitesi
Capacity to process 50.000 m3 wood as 9.000 m3 laminated beam,
53.000 m/tulle window profile, 130.000 m2 Thermowood, 300.000 m2
massive panel and 8.000 m3 mast

Dünyanın her köşesine anahtar teslim proje ve uygulama yeteneği
Ability to project and implement turn-key projects all over the world

1975
Atalarımız
tarafından
Anadolu’da
kamış
ve hasır
ticareti
başladı.
In 1975
Our
ancestors
have started
the trade of
straw and
wicker in
Anatolia.

2018

1996

yılında
Erbaylar Hasır
Dekorasyon Ltd.
Şirketi adı altında
turizm sektörüne
hizmet vermek
için bambu ve
hasır dekorasyon adı altında
Antalya Şubesini
açtık.

2005

In 1996
In order to
serve the
tourism sector
in the field
of bamboo
and wicker
decoration,
we opened
the Antalya
Branch of
Erbaylar Hasır
Dekorasyon
Ltd. Company.

yılında
Nasreddin
Orman
Ürünleri
Ltd. Şti.’yi
kurarak
Antalya’da
emprenyeli
ahşap ürün ve
kereste satış
mağazasıyla
yeni bir sayfa
açtık.

2008

In 2005
We established
Nasreddin
Orman
Ürünleri Ltd.
Company in
Antalya and
opened a new
page with
impregnated
wooden
products and
timber sales
store.

yılında
kiralık
5.000 m2
binada lamine
kiriş tesisini
kurup proje
uygulamaları
yapmaya
başladık.

2011

In 2008
We set up
a laminar
beam plant
in a rented
building with
5.000 m2 area
and started
to carry out
project
applications.

yılında
Ege Bölgesi’nde
Türkiye’nin CNC
makinalarda tek
ahşap ev
üreticisi olan
Salman Ahşap
San. Şirketini
bünyemize
kattık.

2015

In 2011
We bought
Salman Ahşap
Sanayi
Company
which is the
first company
to use CNC
machines for
manufacture
of wooden
houses in the
Aegean region
of Turkey.

In 2015
We became
a member
of the World
Thermowood
Association and
started producing Thermowood.
In this way, we
have combined
Thermowood,
massive panel
and wooden window productions
at the Muğla
Plant.

yılında
Dünya
Thermowood
Birliği’ne
üye olup
Thermowood
üretimine
başladık.
Böylelikle
thermowood,
masif panel,
ahşap pencere
üretimlerini Muğla
Fabrikasında
birleştirmiş
olduk.

2015

In 2015
With the aim of
branding, we
began to
produce
laminated
beam, wooden
houses and we
began to produce Turkey’s
first CLT panels.
We moved
our center to
Antalya OSB
with a strong
architectural
staff.

yılında
markalaşmak
amacıyla lamine
kiriş, ahşap ev
üretimlerini ve
Türkiye’de bir ilk
olan CLT panel
üretimine başladık.
Güçlü bir mimari
kadroyla
merkezimizi
Antalya OSB’ye
taşıdık.

2016

In 2016
Because of the
source of the
raw material,
we set up our
third factory in
Liviv region of
Ukraine for
export to
Europe. We
started to
produce log
cuts, firing,
laminar beams,
door drains,
massive panel
drafts.

yılında
hammadde
kaynağının merkezi
olması temel alınıp
Avrupa’ya
ihracat amacıyla
Ukrayna Liviv
Bölgesi’nde
3. fabrikamızı
kurduk. Tomruk
kesimi, fırınlama,
lamine kiriş, kapı
sereni, masif panel
taslağı
üretimlerimize
ekledik.

www.naswood.com.tr

ANTALYA FABRİKA
ANTALYA FACTORY
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13.000 m² alan üzerine kurulu 9.000 m² kapalı alana sahip fabrikamız
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır. Türkiye’de
ilk olan CLT Panel Duvar evleri seri olarak üretmektedir. Yapısal
ahşap alanında projelere çözüm ortağı olacak teknoloji ve ekibi
barındırmaktadır.

Our new factory is established on 13.000 m² area with a covered area
of 9.000 m² in the Industrial Zone of Antalya. Here we are doing serial
production of CLT Panel Houses. This facility also be a solution
partner for projects with its engineering team.

Antalya Fabrikadaki Üretimler:
Yapısal Ahşaplar (Lamine Kiriş, Kolon, CLT Panel, Yığma Duvar Profili)
Ahşap Evler, Ebatlanmış Emprenyeli Hazır Mamüller, Mimarlık ve Proje

Production in Antalya Factory:
Structural Woods (Laminate Beams, Columns, CLT Panels, Masonry Wall Profiles)
Wooden Houses, Sized Impregnated Ready Make Products, Architecture and Projects

www.naswood.com.tr

13

MUĞLA FABRİKA
MUGLA FACTORY

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, 15.000 m² üzerine kurulu, 10.000m² kapalı
alana sahip fabrikamız, tomruğun biçilmesinden nihai ürüne kadar tüm
proseslerin üretimini gerçekleştiren entegre ahşap üretim tesisidir.
Thermowood Ahşap başta olmak üzere; Masif Panel, Ahşap Pencere ve
birçok ahşap yapı elemanını üretmektedir. Üretimlerini üstün teknolojisiyle
Avrupa normlarında gerçekleştirmektedir.
Our factory established over 15.000 m² surface area with interior
surface area of 10.000 m² located in Közceğiz, Muğla is the integrated wood
production facility realizing all processes from log to final product. It produces
Thermowood Wood, Massive Panels, Wooden Windows and many wooden
construction parts. The production is realized by European Standards with
high technology.

Muğla Fabrikadaki Üretimler:
Thermowood Ahşap Ürünleri, Masif Panel, Ahşap Pencere,
Ahşap Mobilya, Cephe/Zemin Kaplama
Production in Muğla Factory:
Thermowood Wood Products, Massive Panels, Wooden Windows,
Wooden Furniture, Façade/Surface Covers
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Ukrayna Fabrikadaki Üretimler:
Tomruk Biçimi, Fırınlı Kereste, Lamine Kiriş,
Masif Panel Taslağı, Kapı Sereni

Production in Ukraine Factory:
Log Form, Oven Timber, Laminated Beams,
Massive Panel Templates, Door Beams

UKRAYNA FABRİKA
UKRAINE FACTORY

Ukrayna fabrikamız; 12.000 m²’lik kısmı kapalı
olmak üzere 23.000 m²’lik bir alanda kurulmuştur.
1.000 m³ kurutma kapasiteli fırınına sahip bir tesistir.
Fabrikamızda tomruk biçimi, fırınlı kereste, lamine
kiriş, kapı sereni, masif panel taslağı üretilmektedir.
Yüksek malzeme işleme kapasitesi ile Naswood
Ukrayna tüm dünyada ve özellikle Avrupa pazarında
bizi daha güçlü hale getirmiştir.
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Our factory in Ukraine is established over 23.000 m² surface area
with interior surface area of 12.000 m². The facility has an oven
with a drying capacity of 1.000 m³. In our factory, log form, oven
timber, laminated beams, door masts, massive panel templates are
being produced. Naswood Ukraine made us powerful in the
whole world and especially European market with high material
processing capacity.

www.naswood.com.tr
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Ahşap yapı elemanlarının neredeyse tümünü bünyesinde üreten NASWOOD,
gelen talepler doğrultusunda yapısal ahşap projeleriniz için NASPROJE’yi
oluşturdu. Bu girişimimizle fikir aşamasından, projelerinizin montaj
aşamasına kadar olan tüm sürecinde, siz değerli müşteri ve yatırımcılarımızın
güçlü çözüm ortağıyız.
Uzun yıllardır hizmetlerini sürdüren NASPROJE sayısız ahşap yapı projesine
imza atmıştır. Yatırımcılarımızın da beklentilerini göz önünde bulundurarak
sektörde edindiğimiz derin tecrübe ile dayanıklı, işlevsel ve estetik ahşap
projelerini başarıyla üretmekteyiz.
Bina, köprü, ev, otel, sosyal tesis, çatı veya sanatsal bir ahşap yapı… İster
komple ahşaptan üretilecek dev bir proje, ister projenizin içinde yer
alacak ahşap bir bölüm… Projenin fikir aşamasında, tanımlamasında,
yaratıcılık gerektiren bölümlerinde, statik hesaplamalarında, çözümlemede
mühendis ve mimarlardan oluşan güçlü Ar-Ge’mizle; projeye uygun olarak
yapısal ahşap elemanlarının üretiminden-saha uygulamasına kadar olan
süreçte, deneyimli ve konularında uzman saha ekibimizle her zaman
hizmetinizdeyiz.
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Producing all wooden construction parts, NASWOOD created
NASPROJECT for your structural wooden projects for the
incoming
requests.
We
are
a
strong
solution
partners of our customers and investors from idea phase
to assembly phase of your projects with this initiative.
Serving for years, NASPROJECT signed over numerous wooden
structure projects. We produce rigid, functional and aesthetical
wooden projects based on our deep experience and knowledge in
the industry with consideration on expectations of our investors.
Buildings, bridges, houses, hotels, social facilities, roofs or
artistic wooden structures… A giant project to be produced
completely from wood or wooden section in your project… We
are at your service all the time with our experienced expert
field team in all processes from idea phase, definition, phases
requiring
innovation,
static
calculations
and
solutions from production to implementation with our
strong R&D consisting of engineers and architects.

www.naswood.com.tr
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TOPLAMDA 3.700 m2‘lik,
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AHŞAP ÇATISINI ÜRETİP UYGULADIK...
WE PRODUCED AND ASSEMBLED THE BIGGEST WOODEN ROOF OF TURKEY WITH 3.700 M2 SURFACE AREA…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AVCILAR
SOSYAL TESİSLERİ

Istanbul Metropolitan Municipality
AVCILAR SOCIAL FACILITIES

22-26 m Boylarında, Farklı Eğrisel
Formlarda 126 ad. Farklı Radusa Sahip
Lamine ahşap Kiriş Ürettik
We produced 126 laminated wooden beams with
different radiuses in Different Curved Forms with
Height between 22 m and 26 m.

3.700 m²’lik Çatının İnşaası İçin
Toplam 660 m³ ’lük Ahşap Kullandık
We used total of 660 m³ wood for
construction of 3.700 m² Roof.

Muğla Fabrikamızda Üretilen 22-26 m.
Boylarındaki Mega Kirişleri Özel Tırlarla
Yekpare Olarak Naklettik
We transported the giant beams produced in
Muğla Factory with Special Semi-Trailer Trucks

Mimari ve Projelendirme Firması:
Yüksel Mühendislik Anonim Şirketi
Architectural and Projecting Company:
Yüksel Mühendislik Anonim Şirketi

PROJEDE KULLANILAN ÜRETİMLER
PRODUCTS USED IN THE PROJECT
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Yapısal Ahşaplar (Lamine Ahşap Kiriş ve Eğrisel Lamine Ahşaplar)
Structural Woods (Laminated Wooden Beams and Curved Laminated Woods)

www.naswood.com.tr
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AVCILAR SOSYAL TESİSLERİ

Istanbul Metropolitan Municipality
AVCILAR SOCIAL FACILITIES
2015’de tasarımından-inşaasına kadar anahtar teslim olarak tamamladığımız
projenin, 22-26 metre boylarındaki 126 adet Farklı radusa sahip Lamine ahşap kirişini
Muğla fabrikamızda ürettik. Proje merkezine yekpare olarak ulaştırıp, inşaasını
gerçekleştirdik. Avcılar’da ki bu başarılı eserimiz, ahşap mimarisinin üstün ve estetik
özelliklerini sunarken Türkiye’nin en büyük ahşap çatısı olma özelliğiyle de fark yaratıyor.

We produced 126 laminated wooden beams with different radiuses with
height between 22 m and 26 m in our Muğla Factory for the project we have
completed from design to construction as a turn-key project in 2015. We
transported them to project center and realized the construction. Our
successful work in Avcılar presented the superior and aesthetic properties of wood
architecture and made a difference by being the biggest wooden roof of Turkey.

PROJEDE KULLANILAN ÜRETİMLER
PRODUCTS USED IN THE PROJECT

Yapısal Ahşaplar (Lamine Ahşap Kiriş ve Eğrisel Lamine Ahşaplar)
Structural Woods (Laminated Wooden Beams and Curved Laminated Woods)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AVCILAR SOSYAL TESİSLERİ

Istanbul Metropolitan Municipality
AVCILAR SOCIAL FACILITIES

PROJEDE KULLANILAN ÜRETİMLER
PRODUCTS USED IN THE PROJECT

Yapısal Ahşaplar (Lamine Ahşap Kiriş ve Eğrisel Lamine Ahşaplar)
Structural Woods (Laminated Wooden Beams and Curved Laminated Woods)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AVCILAR SOSYAL TESİSLERİ

Istanbul Metropolitan Municipality
AVCILAR SOCIAL FACILITIES
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AVCILAR SOSYAL TESİSLERİ
Istanbul Metropolitan Municipality
AVCILAR SOCIAL FACILITIES
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1.200 m²‘lik MANEJ PROJEMİZ
TÜRKİYE’NİN İLK CLT AHŞAP MANEJ YAPISIDIR...
MANEGE PROJECT WITH A SURFACE AREA OF 1.200 M2 IS WOODEN STRUCTURE AND CLT PANEL IN TURKEY…

Ankara Altındağ Belediyesi

ALTINKÖY
AT MANEJİ PROJESİ

Ankara Altındağ Municipality
ALTINKÖY HORSE MANEGE PROJECT

Manej ile Birlikte 10 adet At Ahırı,
6 işletme alanı ve 2 adet depo İnşaa Ettik
We constructed 10 Horse stables, 6 operation
areas and 2 storehouses with Manege

2.500 m² Alan Üzerindeki 1.200 m²’lik
Yapının Tamamında Ahşap Kullandık
We used wood for the whole structure of
1.200 m2 over 2.500 m2.

Kiriş ve Kolonları “L” şeklinde 20 adet
20 m.’lik Eğrisel Lamine Ahşaptan Oluşturduk
We made beams and columns with 20 Curved
Laminated Wood with L shape of 20 meters.

Tüm Duvarları Clt Panel Olarak Üretip,
Üzerlerini Thermowood İle Kapladık
We produced all walls as CLT panels and
coated them with Thermowood.

Mimari ve Projelendirme Firması:
4E Proje Mimarlık Ltd. Şti.
Architectural and Projecting Company:
4E Proje Mimarlık Ltd. Şti.
PROJEDE KULLANILAN
ÜRETİMLER
PRODUCTS USED IN
THE PROJECT
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Yapısal Ahşaplar (Lamine Ahşap Kiriş ve Eğrisel Lamine Ahşaplar)
Structural Woods (Laminated Wooden Beams and Curved Laminated Woods)
Isıl İşlem Görmüş Ahşap Dışcephe Kaplamaları
Thermal Processed Wooden External Façade Coatings

Ahşap Pencere ve Kapılar
Wooden Windows and Doors
CLT Ahşap Duvar (Kontra Panel Duvar)
CLT Wooden Walls (Contra Panel Walls)
www.naswood.com.tr
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Ankara Altındağ Belediyesi

ALTINKÖY
AT MANEJİ PROJESİ

Ankara Altındağ Municipality
ALTINKÖY HORSE MANEGE PROJECT

Ankara Altındağ Belediyesi’ne gerçekleştirdiğimiz projenin
tasarımından-üretimine, temelinden-projenin inşaasına
kadar her aşaması tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. 2017
tamamladığımız Altınköy’deki At Maneji, Türkiye’nin en
büyük ahşap yapı projesi olmasıyla birlikte, yapısal ahşap
sektörünün güzide örneklerinden biri olarak gurur
duyduğumuz projelerimiz arasında yerini almıştır.

All phases of the project we have realized for Ankara Altındağ
Municipality from design to production, foundation to
construction of the project were realized by us. The Horse
Manege in Altınköy which we completed in 2017 is the biggest
wooden structure of Turkey and became one of the projects we
are proud of as a good example for structural wood industry.

PROJEDE KULLANILAN ÜRETİMLER
PRODUCTS USED IN THE PROJECT
Yapısal Ahşaplar (Lamine Ahşap Kiriş ve Eğrisel Lamine Ahşaplar)
Structural Woods (Laminated Wooden Beams and Curved Laminated Woods)
Isıl İşlem Görmüş Ahşap Dışcephe Kaplamaları
Thermal Processed Wooden External Façade Coatings
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Ahşap Pencere ve Kapılar
Wooden Windows and Doors
CLT Ahşap Duvar (Kontra Panel Duvar)
CLT Wooden Walls (Contra Panel Walls)

www.naswood.com.tr
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Ankara Altındağ Belediyesi

ALTINKÖY
AT MANEJİ PROJESİ

Ankara Altındağ Municipality
ALTINKÖY HORSE MANEGE PROJECT
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Ankara Altındağ Belediyesi

ALTINKÖY
AT MANEJİ PROJESİ

Ankara Altındağ Municipality
ALTINKÖY HORSE MANEGE PROJECT
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Ankara Altındağ Belediyesi

ALTINKÖY
AT MANEJİ PROJESİ

Ankara Altındağ Municipality
ALTINKÖY HORSE MANEGE PROJECT
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PROJEDE KULLANILAN ÜRETİMLER
PRODUCTS USED IN THE PROJECT
Yapısal Ahşaplar (Lamine Ahşap Kiriş ve Eğrisel Lamine Ahşaplar)
Structural Woods (Laminated Wooden Beams and Curved Laminated Woods)
Isıl İşlem Görmüş Ahşap Dışcephe Kaplamaları
Thermal Processed Wooden External Façade Coatings
Ahşap Pencere ve Kapılar
Wooden Windows and Doors
CLT Ahşap Duvar (Kontra Panel Duvar)
CLT Wooden Walls (Contra Panel Walls)

Nasreddin Group

ANTALYA FABRİKA PROJESİ
Nasreddin Group
ANTALYA FACTORY PROJECT

7.500 m² Üretim Sahasının Çatısını
32 m. Aks Aralıklı değişken kesitli ahşap
kirişlerden Oluşturduk
We constructed the Roof of Production Field of
7.500 m² from various sectional wooden beams of
32 m axis intervals.

1.400 m²’lik 2 Katlı İdari Binanın Tamamını
CLT Duvar ve Lamine Kirişlerden İnşaa Ettik
We constructed the 2 floored administrative building of
1.400 m² from CLT Walls and Laminated Beams.

Yaklaşık 170 m3 CLT Duvar ve
400 m³ Lamine Kiriş Kullandık
We approximately used 170 m³ CLT Walls and
400 m³ Laminated Beams.

Dünya’da Pek Çok Örneği Olmasıyla Birlikte,
Ahşap Konstrüksiyon ve CLT Duvarlardan
Oluşan Türkiye’nin İlk ve Tek Fabrikasıdır
This is the First any Only Factory of Turkey consisting of Wooden Construction and CLT Walls as
there are many examples in the World.

40

www.naswood.com.tr

41

Nasreddin Group

ANTALYA FABRİKA
PROJESİ
Nasreddin Group
ANTALYA FACTORY PROJECT
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Nasreddin Group

ANTALYA FABRİKA PROJESİ
Nasreddin Group
ANTALYA FACTORY PROJECT
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KENT ORMANI PROJESİ
CITY FOREST PROJECT

16.500 m²’lik Iroko Cephe
Kaplaması Gerçekleştirdik
We have realized Iroko Façade
Coating of 16.500 m²

Bina Çatılarını 7.500 m²’lik
Hasır Kamışdan Oluşturduk
Made the roofs of buildings out of
wicker canes of 7.500 m².

PROJEDE KULLANILAN ÜRETİMLER
PRODUCTS USED IN THE PROJECT
Ahşap Cephe Kaplamaları
Wooden Façade Coats
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Hasır Çatılar
Wicker Roofs

www.naswood.com.tr
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HAMİDİYE TABYALARI - ÇANAKKALE

RESTORASYON
PROJELERİMİZ
RESTORATION PROJECT
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GÖK MEDRESE - SİVAS

RESTORASYON
PROJELERİMİZ
RESTORATION PROJECT

50

www.naswood.com.tr

51

TAŞHAN VEZİRKÖPRÜ - SAMSUN

RESTORASYON
PROJELERİMİZ
RESTORATION PROJECT

AYANİS KİLİSESİ - VAN
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RESTORASYON
PROJELERİMİZ
RESTORATION PROJECT

SAMSUN KÜLLİYE - İLKADIM BELEDİYESİ
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KADIKÖY GAZHANE RESTORASYON AHŞAP KULE PROJESİ

PROF. DR. FUAT SEZGİN VE DR. URSULA SEZGİN
BİLİMLER TARİHİ KÜTÜPHANESİ - GÜLHANE PARKI - İSTANBUL
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İnsanlık tarihinden bu yana doğa ve insan arasında önemli bir rol oynayan ahşabın kullanımı, yapay yapı malzemelerinin gelişmesiyle son 100 yıldır azaldı.
İklim değişikliği, küresel ısınma gibi çevre faktörlerinin çok önemli olduğu günümüzde ise, başta yapı malzemesi olmak üzere ahşap, hak ettiği konuma
yeniden gelmiştir.

Since the beginning of the history of humanity, the use of wood with a significant role between the nature and mankind decreased in the last 100
years with development of artificial construction materials. In our day where the environmental factors such as climate change, global warming
are significant, the wood reached the place it deserves again.

Ahşabı sadece bugün değil, geleceğin de yapı malzemesi olarak gören, ahşap üretimi ve işleme teknikleri üzerine uzmanlaşmış NASWOOD için ahşap ev
üretimi de artık kaçınılmaz hale gelmişti. Güçlü mühendislik ve mimarlık departmanıyla harekete geçen ekibimiz ahşap ev üretimi için NASHOUSE’u yarattı.

The production of wooden houses became inevitable for NASWOOD gaining expertise over wood production and processing technique as it considers the wood as the construction material not of today but of future. Our team acting with stern engineering and architecture department created
NASHOUSE for wooden house production.

Gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla edindiğison sistem makine teknolojileriyle NASHOUSE bugün; ayrı türdeki “KARKAS EVLER”, “YIĞMA EVLER” ve “CLT
EVLER”i anahtar teslimi olarak müşterilerine sunmaktadır.
Ahşap evlerin oluşmasını sağlayan yapı elemanlarının tomruk biçiminden nihai ürüne ulaşmasına kadar olan sürecin tamamı bünyemizde sonuçlanmaktadır.
Güçlü üretim parkurumuz ve eğitimli teknik personelimiz sayesinde, her biri montajı ile birlikte 15 günde teslim edilmek üzere, yılda yaklaşık 250 adet
ahşap ev üretebilmekteyiz.
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NASHOUSE presents “CARCASS HOUSES”, “MASONRY HOUSES” and “CLT HOUSES” of different types to its customers as turn-key with state of
the art machine technologies obtained with big investments.
The process is completely conducted by us from log to final products for structural parts of wooden houses. We may produce approximately 250
wooden houses each delivered in 15 days including assembly thanks to our strong production line and trained technical personnel.
www.naswood.com.tr
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AHŞAP EV TERCİHİ İÇİN HAKLI NEDENLER
JUSTIFICATIONS TO PREFER WOODEN HOUSES

MONTAJ KOLAYLIĞI VE SORUNSUZ DETAYLAR
EASY INSTALLATION AND PROBLEM -FREE DETAILS

ENERJİ TASARRUFU
SAVES ENERGY

Ahsap bina yapılırken bütün detaylar fabrikada çözülür. Şantiyede sadece montaj yapılır.
Buda size hız katar.

Dünyada enerji tasarrufunun bu kadar önem kazandığı günümüzde ahşap
evlerin üstünlüğü öne çıkmaktadır.
Ahşap yapılar hem yapım aşamasından
hem de kullanımı boyunca enerji
dostudur.

While a wooden house is being produced all details are being solved at the facilities in industrial
environment. There is only need for installation
and assembly at sight and this provides speed.

Since energy saving is discussed so much
the remarkable advantages provided by
wooden houses are recognized. Wooden
structures are energy and environment
friendly both during production and using.

İKLİM EKOLOJİ VE SAĞLIK
ECOLOGY AND HEALTH

YANGIN
FIRE PRECAUTIONS
Gerekli yangın payları bırakıldıktan sonra artık ahsap binanın ne kadar süre sonra
yanarak çökeceği hesaplanabilmektedir. Diğer
malzemelerin tersine ahsap bir yapı birden bire
değil de yavasça çöker.

Yapı malzemelerinin içinde yinelenebilir olması, insan saglıgına zarar
vermemesi ahsabı diger malzemeler
içerisinde üstün tutmaktadır.
Wood is being preferred among other
construction materials because it is
renewable and doesn’t give harm to human health.

DEPREM
EARTHQUAKE

ISI IZOLASYONU
HEAT ISOLATION
Doğada en iyi ısı izolasyon malzemesi
ahsaptır. Aynı kalınlıkta bir tuglaya
göre 7 kat ısı izolasyonu sağlar.
Wood is the best heat isolation material
in nature. It provides 7 times more heat
isolation compared to a brick with the
same sizes.
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After putting precautions for re in the project it
is possible to calculate how long it will take the
wooding building to collapse in case of re
which is much slower than expected. Unlike
building produced from other construction
material wooden houses don’t collapse suddenly.

Depremde önemli olan yapının hafif olmasıdır.
Deprem anında binada olusan kuvvetlerin yanı
sıra; çökme anında can kaybı minimuma iner.
In case of an earthquake the most important fact
is the weight of the building. Because during an
earthquake the weight of the building is eecting the
power and pressure that causes to damage. If you
have a building with less weight the risk of life loss
is decreased during an earthquake.

İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın çokça tartışıldığı günümüzde yapı
ve yapı malzemelerinin önde gelenlerinden olan ahşap, insanlık tarihinden
bu yana hep doğa ve insan arasından önemli bir rol oynamış ve çağımızda
önemli projelerde en güzel malzeme olarak yer almıştır. Bu amaçla
NASREDDİN GROUP olarak ahşap ev konseptinde teknolojinin sunduğu
son sistem makinalarla üretimimizi gerçekleştiriyoruz. 15 gün gibi kısa bir

sürede kendi proje tasarımlarımız içerisinden seçilen modellerimizi teslim
edebilecek kapasiteye sahibiz. Kültürümüzden ve tarihimizden edindiğimiz
tecrübe, teknolojinin sunduğu kalite ve hız ile artık özlemini çektiğimiz
evler size bir telefon kadar yakın. NASREDDİN GROUP, teknolojisini ve beyin
gücünü bu noktaya odaklamıştır. Gelişmiş makine parkıyla 3 ana ev grubu
üreten NASREDDİN GROUP, bugün Avrupa Kalitesi ile yarışır durumdadır.

Since climate changes and global warming is being discussed so frequently nowadays wood, which is among the leading construction materials and
which has played an important role between nature and mankind through
history, has earned an important place in projects as the most beautiful
material. With this purpose NASREDDIN GROUP is producing wooden
houses with the best machinery technology is providing. We have a capacity of delivering a model chosen from our own designs in a short time like

15 days. With the experience we have gained from our culture and history, the quality and speed provided by technology the wooden house you are
longing is as close a phone for you. NASREDDIN GROUP has focused its
technology and brain power to this point. Today NASREDDIN GROUP is
competing with European Quality with its advanced machinery park in
producing 3 main kinds of wooden houses.

www.naswood.com.tr
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AHŞAP EV ÜRETİM ÇEŞİTLERİMİZ
PRODUCTION TYPES FOR WOODEN HOUSES

YIĞMA
AHŞAP EVLER
LOG HOUSES

CLT
AHŞAP EVLER

Kütük evler olarak bilenen geleneksel yığma ahşap evleri,
gelişen teknolojiyle birlikte modern metodlarla üretmekteyiz. Evin duvarlarını, lamine ahşap kirişleri lego
gibi üst üste yerleştirerek oluşturuyoruz. Yapının tüm
ahşap elemanlarını bilgisayarda tasarlıyor, mm’nin 1/5
hassasiyetindeki CNC’lerde işleyip, yerinde montajını
gerçekleştiriyoruz.

CLT WOODEN HOUSES
CLT ahşap evler, karkasa gereksinim duymadan panel halinde
ürettiğimiz duvarların vinç yardımı ile yerine konulmasıyla
oluşturduğumuz ev sistemidir. Türkiye’de ilk ve tek olarak
ﬁrmamız tarafından üretilen, dünyada uzun zamandır
kullanılan ve kabul görmüş geçerli bir sistemdir. Apartman
gibi çok katlı binaların yapımında da sıklıkla kullanılmaktadır.

The traditional masonry wooden houses known as log
cabins are produced with modern methods with the
developing technology. We create the walls of the house
by placing the laminated wooden beams one on another
like toy blocks. We design all wooden parts of the structure
in computer and process them in CNC machines with a
sensitivity of 1/5 of a millimeter and assembly at the site.

CLT wooden houses are the house systems constructed with walls
assembled with cranes produced without requiring carcass. It is a
valid system accepted and used for long times in the World while
produced Only by us in Turkey. It is frequently used for construction of multiple floored buildings such as apartments.

KARKAS
AHŞAP EVLER
CARCASS WOODEN HOUSES

Ahşap kolon ve kirişlerden oluşturduğumuz karkas yapılı
ahşap ev sistemimizdir. Ahşap taşıyıcılar düşey, yatay ve çapraz birleşim sistemleriyle kenetlenmektedir.
Karkas oluşturulduktan sonra duvar ve zeminleri
direkt olarak CLT duvar panel olabileceği gibi, ısı
yalıtımı ile birlikte betopan, alçıpan v.b. çeşitli malzemelerle de oluşturabildiğimiz yapı çeşidimizdir.

They are the carcass wooden house systems which
we construct with wooden columns and beams. The
wooden carriers are locked with vertical, horizontal and
cross-sectional systems. After the carcass is constructed,
we may construct the walls and floors with CLT wall panels
or various materials such as betopan, alçıpan, etc. along
with thermal insulation.
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CLT PANEL SİSTEMİYLE
EV ÜRETİMİ
CLT (WOODEN WALL HOUSE) PRODUCTION

Güçlü yatırımlarımız ve teknolojik makine parkurumuz ile
Türkiye’de kontra panel ev sistemini üretebilen ilk ve tek
firmayız. İstenilen proje doğrultusunda bütün detayları
çözülmüş olarak bilgisayar kontrollü makinalarda CLT
panel duvarları üretip, vinç yardımı ile yerinde kolayca
montajlamakta, sağlıklı ve estetik CLT ahşap evleri çok
kısa montaj sürelerinde müşterilerimize sunabilmekteyiz.
Dünyada uzun zamandır kullanılan ve kabul görmüş en
geçerli olan bu sistem hızlı, güvenli, sağlıklı konut ve bina
üretimlerini karşılamak için mükemmel özellikler taşımaktadır.
We are the first and only company which may produce contra
panel house system in Turkey with our sound investments and
technological machine lines. We produce CLT panel walls with
computer controlled machines with all details given for the
requested project and assemble by the use of a crane and
present healthy and aesthetic CLT wooden houses to our
customers in very short assembly periods. This system
accepted and used for long times over the world has the perfect
properties to realize fast, safe, healthy residence and building
constructions.
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YÜKSEK ALMAN KALİTESİ: “HUNDEGGER PBA”

CLT DUVAR PANELİ
ÜRETİM TESİSİMİZ

HIGH GERMAN QUALITY: “HUNDEGGER PBA”

Kalınlık 6 - 23 cm

Thickness 6 - 23 cm

CLT (WOODEN WALL HOUSE)
PRODUCTION

Uzunluk 13 m (Maksimum)
Lenght 13 m (Maximum)

Yükseklik 3,60 m (Maksimum)
Height 3,60 m (Maximum)

Height

CLT çapraz lamine panel sistemi, yan yana sıralanmış ahşap tabakaların
kontra şekilde üst üste yapıştırılması ile elde edilen panel sistemidir.
Güçlü yapısı ile ahşap yapı sektöründe sıklıkla duvar olarak kullanılması
ile birlikte, yer ve tavan malzemesi, merdiven ve rüzgar tirbünü gibi
birçok farklı üretimde de kullanılan bir yapı elemanı haline gelmiştir.

CLT cross laminated panel system is the panel system obtained by
contra attaching wooden layers placed side by side. As it is used
frequently as wall in wooden structure industry with its strong
structure, it also became a structure part used in many different
productions such as the floor and ceiling material, stair and wind turbine.

20. yüzyılın başlarında yapı sektöründe ahşap büyük oranda terkedilerek,
pratikliği ve kolay işlenebilmesi nedeniyle beton ve çelik sistemlerine geçiş
yapılmıştı. Ancak sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji kaynakları, sera
gazlarının oluşumu, küresel ısınma gibi çevresel kavramların günümüzde
önemi arttıkça alternatif arayışlar tekrar başladı. Çapraz lamine ahşap bu
anlamda önemli bir yenilik olarak, yapı sektöründe hak ettiği yeri buldu. Çok
katlı yapılarda da güvenle kullanılan güçlü bir yapı malzemesi haline geldi.

The wood was abandoned greatly in construction industry at the
beginning of 20th century, the concrete and steel systems were
used as a practical and easily processed substitute. Yet, search
for an alternate started as the significance of environmental
concepts such as global warming, creation of greenhouse gases,
renewable and sustainable energy sources increased. The cross
laminated wood got its deserved place in the construction industry as an important innovation in this sense. It became a strong
construction material used reliably in multi floor structures.

Ahşabı geleceğin yapı malzemesi olarak gören Naswood, Antalya
fabrikasında yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin ilk CLT panel üretim
tesisini kurdu. CLT üretimlerinin önemli bir kısmını kendi
projelerinde ve ürettiği ahşap evlerde kullanan Naswood, aynı zamanda
projeye özel olarak müşterilerine CLT panel üretimi de gerçekleştirmektedir.
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Yükseklik

Considering the construction material of the future, NASWOOD
established the first CLT panel production facility of Turkey with
its investments made in Antalya factory. Using the significant part
of the CLT production in wooden houses and its own projects,
NASWOOD also produces CLT panels for its customers tailored for
their projects.

www.naswood.com.tr
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KAYA PALAZZO HOTEL - BELEK

CLT EV ÜRETİMİ

CLT EV ÜRETİMLERİMİZ
OUR CLT HOUSE PRODUCTIONS
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KAPLANKAYA CANYON DELUXE - DİDİM

CLT EV ÜRETİMİ

CLT EV ÜRETİMLERİMİZ
OUR CLT HOUSE PRODUCTIONS
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ZEYBEK EVİ - İZMİR

CLT EV ÜRETİMİ

CLT EV ÜRETİMLERİMİZ
OUR CLT HOUSE PRODUCTIONS

RIXOS - TEKİROVA
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YIĞMA EV ÜRETİMİ
LOG HOUSE PRODUCTION

Ahşap sektöründe derin tecrübeye sahip firmamız, gerçekleştirdiği
yatırımları, güçlü teknolojisi ve tecrübeli ekibiyle yığma ev
üretimlerini başarıyla gerçekleştirmektedir. Tüm detayları 3
boyutlu programda tasarlanan projenin ahşap yapı elemanları
5 eksenli özel CNC makinesinde işlenerek montaja hazır halde
üretilir. Duvarları 7.8 ve 12cm kalınlıkta, 13.7cm yükseklikte, kurt
ağızı geçme (fingerjoint) sistemde boy ekli olarak lamine edilmiş
ahşap kirişlerin bir lego gibi üst üste konmasıyla oluşmaktadır.
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With deep knowledge and experience in wood industry, our
company realizes masonry house production with its
investments, strong technology and experienced team.
The wooden construction parts of the project designed in
3-dimensional software are processed on special CNC machines
with 5 axes and produced ready for assembly. Its walls have a
thickness of 7.8 cm and 12 cm, height of 13.7 cm and created by
placing one laminated wooden beam on another with fingerjoint
system.

www.naswood.com.tr
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98 - 140 m²‘lik
ÇİFT KATLI 28 ADET AHŞAP VİLLA

YIĞMA EV ÜRETİMİ

28 WOODEN VILLAS WITH TWO FLOORS OF 98 – 140 M² SURFACE AREA

BOTANİK KÖYÜ
AHŞAP EVLERİ PROJESİ
BOTANIC VILLAGE’S
LOG HOUSES PROJECT

98 - 140 m² arasında, 3 Farklı Tipte, Çift
Katlı Toplam 28 Ahşap Villa Ürettik
We produced 28 Wooden Villas with two floors
of 3 types between 98-140 m² surface areas.

Evlerin Yapısı “Lamine Yığma Ahşap”tır
The structure of houses is Laminated Masonry Wood.

Doğrama ve Kapıları Lamine AhşaptanDolap ve
Merdivenler Masif Panelden Ürettik
We produced cabinets and stairs from massive panels
and woodworks and doors from laminated wood.

Projenin Tamamını 1 Yılda Tamamladık
We completed the project in 1 year.

PROJEDE KULLANILAN ÜRETİMLER
PRODUCTS USED IN THE PROJECT
Lamine Ahşap Kiriş ve Lamine Ahşap Kolonlar
Laminated Wooden Beams and Laminated Wooden Columns
28 Adet Yığma Ev
28 Masonry Houses
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Ahşap Pencere ve Kapılar
Wooden Windows and Doors
Mutfak Dolapları ve Merdivenler
Kitchen Cabinets and Stairs

www.naswood.com.tr
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YIĞMA EV ÜRETİMİ

BOTANİK KÖYÜ
AHŞAP EVLERİ
PROJESİ
BOTANIC VILLAGE’S
LOG HOUSES PROJECT

Kota Mühendislik için gerçekleştirdiğimiz projenin
tasarımından-üretimine, temelinden-projenin inşaasına
kadar her aşamasını grubumuz üstlendi. Yığma ahşap
tipindeki villaların tüm parçaları bilgisayar kontrollü 5
eksenli cnc makinesinde hazırlandı. İmalatlar Antalya
ve Ukrayna fabrikalarımızda gerçekleşti. 2017’de teslim
ettiğimiz 28 villalı projenin tamamı, devam eden diğer bir
çok projemizin üretimiyle eş zamanlı olarak 1 yıl içinde
tamamlandı.
Our group undertook the all phases of the project we have
realized for Kota Mühendislik from design to production,
foundation to construction. All parts of villas of masonry
wooden type are prepared on Computer controlled CNC
machines with 5 axes. The production was realized in
Antalya and Ukraine factories. The project consisting of
28 villas was completed in 1 year simultaneous with the
production of our many projects.
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YIĞMA EV ÜRETİMİ

LONG BEACH
AHŞAP EVLERİ
LONG BEACH
LOG HOUSES
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YIĞMA EV ÜRETİMİ

CYRISTAL NİRVANA - BELDİBİ KEMER
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YIĞMA EV ÜRETİMİ

ALTINKÖY KINA KONAĞI - ALTINDAĞ BELEDİYESİ - ANKARA

MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANDÜZÜ YAYLA EVLERİ - RİZE

ÖZEL EV - MARMARİS

MAZI EVLERİ - BODRUM
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KARKAS EV ÜRETİMİ
FRAME HOUSE PRODUCTION

Günümüzde ileri teknoloji ve mühendislik hesaplarının birleşimiyle
birlikte kaliteli olarak üretilmeye başlayan ahşap karkas yapı sistemleri
genel olarak taşıyıcıların ahşap kolon kirişlerden oluşmasıdır. Bu
sistemde bağlantılar düşey - yatay ve çapraz birleşim sistemleriyle
kenetlenmektedir. Karkas oluşturulduktan sonra direk olarak CLT duvar
paneli kullanılacağı gibi, araya ısı ve ses yalıtım malzemeleri de konup
iç ve dış cepheleri değişik malzemelerle kaplanabilen bir yapı türüdür.

The wooden carcass structure systems produced with quality thanks to
combination of state of the art technology and engineering calculations
generally consist of wooden columns and beams of carriers. The
connections of this system are locked with vertical, horizontal and
cross-sectional systems. After the carcass is constructed, CLT wall panels
will be directly used and thermal and noise insulation materials will be put in
between; the internal and external facades will be covered with different
materials.
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KARKAS EV ÜRETİMİ

FRAME HOUSE PRODUCTION

PAPILLON ZEUGMA HOTEL PROJESİ
PAPILLON ZEUGMA HOTEL PROJECT

3 Ayrı Tipte ve Farklı m²’lerde
22 adet Ahşap Villa İnşaa Ettik
We constructed 22 Wooden Villas of three
different types with varying surface areas.

Evlerin Yapısı “Ahşap Karkas Ev” Sistemidir
The structure of the houses are Wooden Carcass House system.

Bina İçlerinde Alçıpan,
Dış Cephede Dikey Lambiri Uyguladık
We used Alçıpan in buildings and
vertical wainscots at external facades.

Doğrama ve Kapıları
Tamamen Lamine Ahşaptan Ürettik
We produced the joinery and doors
completely from Laminated Wood.

PROJEDE KULLANILAN ÜRETİMLER
PRODUCTS USED IN THE PROJECT
22 Adet Karkas Ahşap Villa
22 Carcass Wooden Villas
Lamine Ahşap Kiriş ve Lamine Ahşap Kolonlar
Laminated Wooden Beams and Laminated Wooden Columns
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Ahşap Deck Kaplamaları ve Ahşap Cephe Kaplamaları
Wooden Deck Coats and Wooden Façade Coats

Ahşap Pencere ve Kapılar
Wooden Windows and Doors
Merdivenler
Stairs

www.naswood.com.tr
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PAPILLON ZEUGMA HOTEL PROJESİ
PAPILLON ZEUGMA HOTEL PROJECT

KARKAS EV ÜRETİMİ

FRAME HOUSE PRODUCTION
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KARKAS EV ÜRETİMİ

FRAME HOUSE PRODUCTION

KARKAS EV ÜRETİMLERİMİZ
OUR FRAME HOUSE PRODUCTION

BKM FİLM STÜDYOSU - KÖYCEĞİZ

92

www.naswood.com.tr

93

KARKAS EV ÜRETİMİ

FRAME HOUSE PRODUCTION

KARKAS EV ÜRETİMLERİMİZ
OUR FRAME HOUSE PRODUCTION

ÖZEL EV- KÖYCEĞİZ
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ÇOCUK OYUN KLÜPLERİ
KIDS CLUBS

ÖZEL EV- KÖYCEĞİZ
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LAMİNE AHŞAP
LAMINATED TIMBER

Lamine edilerek geliştirilmiş taşıyıcı yapısal ahşaplar, kendi
doğasından çok daha güçlü olarak yapılarda yeniden hayata
bağlanır. Ağır yüklerin ve büyük açıklıkların bulunduğu yapılar
için mükemmel özellikler sergiler. Sağlamlığı, dayanıklılığı
ve estetik kazanımları birlikte sunan, çok zarif bir ahşap
yapı elemanıdır. Tercih sebebi de oluşturan doğal ahşap
yapısı sayesinde, ek bir kaplama maliyeti getirmeden, kendi
başına mimari ve görsel olarak üstün özelliklere sahiptir.
Taşıyıcı özelliği, mekanik direnci çok yüksek olan lamine
edilmiş ahşaplar, özgül ağırlığının da hafif olması nedeniyle
beton ve çelik yerine tercih sebebi oluşturmaktadır.
Lamine ahşaplar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kiriş,
kolon, makas, kemer v.b. olarak üretilen lamine ahşaplar,
taşıyıcı özellik isteyen konut, inşaat, endüstri, spor tesisi, kapalı
yüzme havuzu, köprü ve yol yapılarında, bir yaşam süresinden
çok daha fazla dayanımla ve güvenle kullanılabilmektedir.
Lamine ahşaplar, yoğun ve homojen yapısından dolayı diğer
malzemelere oranla yangına karşı daha dayanıklı, deprem
güvenliği de daha yüksektir.
Lamine ahşap üretiminin her aşamasında, yüksek bilgi, eğitimli
teknik personel ve son teknolojilere sahip olan Naswood, lamine
ahşap üretimlerini kendi fabrikasında gerçekleştirmekte,
Naslam
markası
ile
müşterilerine
sunmaktadır.
Naslam, “fingerjoint” ve “lamine” işlemi gibi özel üretim
teknikleri ile 3,3 metre yükseklikte ve 45 metre uzunluğa
kadar yekpare olarak yapısal ahşaplar üretmektedir. Standart düz lamine kirişlerin yanı sıra, güçlü
ar-ge
kadrosuyla
eğrisel
formlarda
da
üretilen
lamine kirişler, projelerle yeniden hayat bulmaktadır.
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The carrier structural woods developed with lamination
bind to their lives in structures as much stronger than their
nature. It has perfect properties for heavy loads and big spaces. It
presents rigidity, resistance and aesthetics and is a very
elegant wooden construction part. Thanks to its natural
wooden structure, it has architectural and visual
superior properties without requiring an additional coating costs.
The laminated woods with high mechanical resistance and carrier
properties are preferred over concrete and steel as it is much lighter.
The laminated woods have a wide area of utilization. The
laminated woods produced as beams, columns, switches and
arches are used with much more resistance and reliability in
residences, constructions, industrial facilities, sports facilities, indoors swimming pools, bridges and road structures.
The laminated woods are more fire and earthquake
resistant compared to other materials thanks to its dense and
homogenous structure.
With high knowledge, educated technical personnel and
state of the art technologies in all processes of production of
laminated woods, NASWOOD realizes the laminated wood productions
in its own facilities and presents the same to its customers
under NASLAM brand.
NASLAM produces structural woods with height 3,3 meters and
length 45 meters with special production techniques such as
fingerjoint and lamination processes. In addition to standard
straight laminated beams, the laminated beams produced in
curved forms with strong R&D personnel find new lives thanks
to projects.

www.naswood.com.tr
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İSTEDİĞİNİZ BOYUTTA YAPISAL AHŞAPLAR İÇİN

İSTEDİĞİNİZ UZUNLUKTA YAPISAL AHŞAPLAR İÇİN

FINGER JOINT İŞLEMİ

LAMİNASYON İŞLEMİ

LAMINATION PROCESS

FOR STRUCTURAL WOODS OF DESIRED LENGTHS

FINGERJOINT PROCESS

Finger joint işlemi; kusurlarından arındırılmış ahşaplarda konik dişler
açıldıktan sonra tutkallanarak uç uca birleştirilip, preslenmesi yolu
ile gerçekleştirilen boy ekleme işlemidir. Boy uzatmak için ahşapların
birleştirilmesinde kullanılabilecek en doğru yöntemdir. Bu işlem
sonrasında ahşap aynı zamanda daha rijit bir yapıya da kavuşmaktadır.
Küçük ahşapları dev yapı malzemesine evrindiren bu işlem, sonuçlarıyla
mimari harikalar yaratmaya imkan veren en estetik ve en sağlam yapısal
ahşabı sunmaktadır.
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FOR STRUCTURAL WOODS IN DESIRED DIMENSIONS
The finger joint process is the height attachment and pressure
process realized by connection of conic threads in woods free from defaults.
It is the most valid method which may be used for connecting woods in
order to extend the length. After this process, the wood gets a more
rigid structure. This process turning small woods into giant structure
materials presents the most aesthetic and rigid structural wood allowing
architectural wonders.

Ahşap laminesi; daha büyük ahşaplar elde etmek için, bağımsız
ahşap tabakaların (lamel), özel endüstriyel tekniklerle tutkallanıp
preslenerek
birleştirilmesi
işlemidir.
Laminasyon
tekniği
uygulanarak üretilmiş lamine ahşapların kalitesi masif ağaç malzemeden
çok daha üstündür. Taşıyıcı özelliği ve mekanik direnci de çok yüksektir.
Grubumuzun lamine ahşap üreticisi olan Naslam; kiriş, kolon, makas,
kemer ve bunlar gibi birçok farklı formdaki yapısal ahşap elemanlarını,
isteğe göre özel olarak üretebilmektedir.

The wooden lamination is the process where the independent wood layers
are glued and pressed with special industrial techniques to obtain bigger
woods. The quality of laminated woods produced with lamination technique
is much higher than the massive tree materials. The carrier properties and
mechanical resistance is also higher.
Laminated wood manufacturer of our group, NASLAM produces the beams,
columns, switches and other structural wood parts of different forms by
requests.

www.naswood.com.tr

101

TEKNOLOJİ, BİLGİ ve TECRÜBEYLE

LAMİNE KİRİŞ ÜRETİMİ
LAMINATED BEAM PRODUCTION WITH
TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND EXPERIENCE
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Lamine ahşabı gelecekte de önemli yapı malzemesi olarak
gören Naslam; tecrübeli personeli ve güçlü yatırımlarıyla
üretimlerini kendi fabrikalarında gerçekleştirmektedir.

Considering the laminated wood as an important structural
material for the future, NASLAM realizes its manufacturing
processes in its own factories with experience personnel and
strong investments.

Entegre teknikler gerektiren lamine ahşapların üretimi için
öncelikle kerestelerin kusurları ayıklanır ve birinci sınıf
keresteler elde edilir. Finger joint ile birleştirilecek
ahşaplarda karşılıklı konik dişler açılır. Özel melamin tutkalı
ile endüstriyel yapıştırma işlemi yapılır. İstenilen boyda
birinci sınıf lameller oluşturulur. Lamel yüzeyleri planya
edilerek prese hazırlanır, tutkallanır ve preslenir. Blok haline gelmiş kiriş tekrar planyalanarak hazır ürün haline
getirilir.

First, the defaults of timber are removed and first-class timbers are obtained for production of laminated woods requiring
integrated techniques. Corresponding conic threads are
opened for woods to be connected by finger joint technique. The
industrial gluing process is realized with special melamine glue.
The layer surfaces are planed and prepared for press and then
glued and pressed. The beam which became blocks are made
into ready-made products after planning.

www.naswood.com.tr
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TEKNOLOJİ, BİLGİ ve TECRÜBEYLE

3,3 Metre Yükseklik ve 45 Metre Uzunluğa Kadar

DEĞİŞKEN KESİTLİ LAMİNE KİRİŞLER

LAMİNE KİRİŞ ÖLÇÜ STANDARTLARI

Up to 3,3 Meters Height and 45 Meters Length

WITH TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

LAMINATED BEAMS WITH VARIOUS SECTIONS

Kalınlık / Thickness

Genişlik / With (mm)

Kalınlık
Thickness (mm)

90

160

200

240

65

+

+

+

90

+

+

110

120

140

+

140

280

320

+

+

+

+

+
+

+

165

+

(Width)
190

Genişlik / Width

360

400

440

480

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

520

600

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kalınlık
Thickness (mm)

Genişlik / With (mm)
80

120

140

170

80

+

+

+

100

+

+

+

120

100

+

110

+

KALINLIK
(Thickness)

65
0
10
40
165
190

+

Maksimum Uzunluk (Maxsimum Length): 50m.
Maksimum Yükseklik (Maxsimum Height): 330 cm.

KALINLIK (MM)

Maksimum Uzunluk (Maxsimum Length): 50m.
Maksimum Yükseklik (Maxsimum Height): 330 cm.

90

120 1
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DIMENSIONAL STANDARDS FOR LAMINATED BEAM
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NUHUN GEMİSİ OTEL - KIBRIS

MEKANLARA DEĞER KATAN

GÜÇLÜ ÇATI UYGULAMALARI
STRONG ROOF IMPLEMENTATIONS
ADDING VALUE TO THE PLACES
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ÇATI UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ
OUR EXAMPLES FOR ROOF IMPLEMENTATIONS

KAPALI SPOR SALONU - ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

108

OLİMPİK HAVUZ - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

www.naswood.com.tr
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ÇATI UYGULAMA
ÖRNEKLERİMİZ
OUR EXAMPLES FOR
ROOF IMPLEMENTATIONS

TREDL LARA HOTEL - KUNDU

GALİBİ DERGAHI - İSTANBUL
110

CYRISTAL NIRVANA - KEMER

TOPKAPI SARAYI - İSTANBUL

KAZANCI RESTORAN - İNEGÖL

CYRISTAL NIRVANA - KEMER

CYRISTAL NIRVANA - KEMER
www.naswood.com.tr
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PERGOLA ve GÜNEŞ KIRICI
UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ
OUR EXAMPLES FOR PERGOLA AND
SUNSHADE IMPLEMENTATIONS

RIXOS PREMIUM HOTEL - BELEK
112
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NUHUN GEMİSİ DELUXE HOTEL
KIBRIS
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PERGOLA ve GÜNEŞ KIRICI
UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ
OUR EXAMPLES FOR PERGOLA AND
SUNSHADE IMPLEMENTATIONS
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL

MAXX ROYAL HOTEL - KİRİŞ

PAPILION ZEUGMA HOTEL - BELEK

HIDDEN BY - SEFERİHİSAR
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ÇATI, PERGOLA ve GÜNEŞ KIRICI
UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ
OUR EXAMPLES FOR ROOF, PERGOLA AND
SUNSHADE IMPLEMENTATIONS

ERASTA - FETHİYE

ERASTA - EDİRNE
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RÖNESANS HOTEL - BODRUM

RÖNESANS HOTEL - BODRUM

www.naswood.com.tr
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LAMİNE KİRİŞ

ESTETİK ve GÖRKEMLİ KÖPRÜLER
LAMINATED BEAM

AESTHETIC AND MAGNIFICENT BRIDGES
MAXX ROYAL HOTEL - KİRİŞ

43 m.’lik AHŞAP KÖPRÜ
43M LONG WOODEN BRIDGE
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KÖPRÜ UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ
OUR EXAMPLES FOR BRIDGE IMPLEMENTATIONS

ÜST GEÇİT - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

HOLIDAY VILLAGE - FETHİYE

SUENO HOTELS GOLF - BELEK

TITANIC HOTEL - BELEK
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SUNİS HOTEL - ÖZDERE İZMİR

www.naswood.com.tr
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KÖPRÜ UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ
OUR EXAMPLES FOR BRIDGE IMPLEMENTATIONS

EVREN BEACH HOTEL - SİDE

PRENSES HOTEL - SİDE
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SIRIUS DELUXE HOTEL - ALANYA

HILTON HOTEL - DALAMAN

TITANIC HOTEL - BODRUM

SUSESİ HOTEL - BELEK

www.naswood.com.tr
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ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ AHŞAP

THERMALLY PROCESSED WOODS

Thermowood® işlemi, üstün özellikli ahşaplar yaratmak için uygulanan özel bir işlemdir. Buhar ve ısıl yöntemlerle ahşabı modifiye ederek, doğal ve
kusursuz özellikler kazandırır.

The Thermowood® process is a special process implemented to create superior woods. Natural and perfect features are obtained with modification of wood
with steam and thermal methods.

Ahşapla uğraşan insanlar, uzun yıllardır ahşabın özelliklerini iyileştirmek için araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmüşlerdir. 1990’lı yıllarda son
olarak Finlandiya’lı bilim insanları günümüzün en mükemmel modifiye ahşap ürünlerini sunan Thermowood® yöntemini geliştirmişlerdir.

The people working on wood conducted research-development works to improve the properties of the wood for years. The Finnish scientists developed
Thermowood® method presenting most perfect modified wooden products in 1990s.

Thermowood® ürünleri, ısılı işlemler kullanılarak geçirdiği doğal değişim süreci sonunda üstün özelliklere kavuşmaktadır. Normal ahşaba oranla çok
daha stabil, çürümeye ve hava koşullarına karşı çok daha dayanıklı ahşapların yaratılmasını sağlar. Ahşapların daha uzun bir ömre sahip olması ile
birlikte kimyasal kullanılmadan doğal yöntemlerle üretildiğinden, insan hayatı için çok sağlıklıdır. İşlem sırasında içeriğindeki glikoz, reçine ve
sitrik asit boşaltılmış olduğundan biyolojik dayanımı çok yüksektir. Thermowood® yöntemi; dönme, uzama, kısalma (çalışma) gibi fiziksel değişim
faktörlerini minimize ederek, ahşapların boyutsal kararlık göstermesini sağlamaktadır. Formülize edilmiş kontrollü işlemler sayesinde, parça
boyunca renk tutarlılığı sunmaktadır. Uygulanan ısıl işlemle hafiflemiş olan ürün; cephe uygulamalarında yapıya bindirdiği yükü azaltmakta, termal iletimi
düşürüldüğünden güçlü ısı yalıtımı sağlamaktadır.

The Thermowood® products obtain superior properties at the end of natural change process by use of thermal processes. It creates woods much more
stable and resistant against rotting and air conditions compared to normal wood. Since it is produced with natural methods without using chemical
agents, it is very healthy for lives of people. Since the glucose, resin and citric acid is emptied during the process, it has a very high biological resistance.
Thermowood® method minimizes the physical changing factors such as turning, extending or shrinking and ensures that the wood has dimensional stability. Thanks to
formulized controlled processes, color stability is obtained on the part. The product lightening with thermal process decreases the load on the structure for façade
implementations and ensures strong heat insulation with lower thermal transmission.

Thermowood® işlemi ancak “Uluslararası Thermowood Birliği” üreticileri tarafından uygulanabilmekte ve sadece bu kuruluşlar Thermowood® ticari
markasını kullanabilmektedir. Üretim kriterlerini ve üyelik şartlarını yerine getirebilen dünyadaki 14 resmi üreticiden biri olan Naswood, üretimlerini
NasThermowood markası altında başarı ile sürdürmektedir.
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Thermowood® process may only be implemented by the manufacturers of “International Thermowood Association” and only such establishments may use
Thermowood® commercial trademark. As one of the fourteen official manufacturers over the World complying the production criteria and membership
conditions, NASWOOD continues its production under NasThermowood brand.

www.naswood.com.tr
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NASTHERMOWOOD

AHŞAP ÇEŞİTLERİMİZ

OUR NASTHERMOWOOD WOOD TYPES

ÇAM

DİŞBUDAK

İROKO

PINEWOOD

ASHEN WOOD

IROKO

Kuzey Avrupa özellikle Finlandiya sürdürülebilir
(FSC) ormanlarından tedarik edilen çamlar,
dekoratif
görüntüsü,
uzun
boylarda
üretilebilmesi nedeniyle en çok tercih edilen ağaç
türlerindendir. Çam, doğal ortamda dış
şartlara karşı dayanıksızdır. Bu sebeple
NasThermowood’un uyguladığı Thermowood®
işlem silsilesi sayesinde, çam ürünlerinin
dayanıklılığı önemli ölçüde artmaktadır. Çevre
koşullarına dayanıklı olan NasThermowood
çam, özellikle cephe kaplamalarında tercih
edilmektedir.

The pinewood procured from the sustainable
forests of Finland (FSC) and Northern Europe
is one of the most preferred tree types thanks
to decorative image and heights. The pine is
not resistant against external conditions in
natural conditions. Therefore, the resistance and
rigidity of pinewood products increases
significantly
thanks
to
Thermowood®
process implemented by NasThermowood.
NasThermowood pinewood resistant against
environmental
conditions
arepreferred
especially in façade coats.
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Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika kökenli
dişbudak, Thermowood® işlemi sonrasında
en güzel sonuç veren sert ağaç grubudur.
Rengi ve dayanıklılığı ile iyi özellikler taşıyan
dişbudak ağacı, ahşap dokusunu en iyi
gösteren ağaçtır. Dış hava şartlarına doğal
haliyle
yüksek
dayanım
gösteremeyen
dişbudak, Thermowood® işleminden sonra
çok uzun bir
ömre kavuşmaktadır.
NasThermowood
dişbudak
ürünlerinin
estetik açısından önem arz eden yapılarda
kullanılması doğru bir tercih olacaktır.

Ashen wood with origins from Northern
Europe and Northern America is a tough
tree group providing best results after
Thermowood® process. The ashen trees with
good features such as its color and resistance
are the tree showing the texture of the tree in
the best way. The ashen trees not having high
resistance to external weather conditions
in its natural conditions obtain a much longer
life after Thermowood® process. It is a valid
preference to use the NasThermowood
ashen wood products in structures with
significant aesthetics.

Afrika’nın
tropikal
ormanlarından
FSC
(Uluslararası
Orman
Yönetim
Konseyi)
belgeli hammadde olarak temin edilen
iroko, özyapısıyla doğal olarak dayanıklı
ağaç
gruplarındandır.
Thermowood®
ısıl işlemi görmüş iroko ahşaplar, ömrü,
sağlamlığı, renk tutarlılığı ve ölçüsel kararlılık
özellikleri ile kullanıcıların en çok ilgi duyduğu
cephe ve zemin kaplaması ürünüdür. Üstün
ahşap tanımını her yönüyle karşılayan
NasThermowood
irokoyu
her
yapıda
güvenle, estetik bir yapı malzemesi olarak
kullanabilirsiniz.

Iroko procured as a raw material with FSC
certification (International Forest Management
Council) from tropical forests of Africa is within
the naturally resistant tree groups thanks
to their structure. Iroko woods thermally
processed with Thermowood® is the facade
and floor coats most selected by the users
thanks to its life, rigidity, color consistency
and dimensional stability. You may use
NasThermowood Iroko fulfilling the definition
of superior wood in all aspects as an aesthetic
structure material with safety.

www.naswood.com.tr
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TESCİLLİ THERMOWOOD®
ÜRETİCİSİ: “NasWood”
REGISTERED THERMOWOOD®
MANUFACTURER: “NasWood”

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ HER ÜRÜN
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NOT ALL PRODUCTS THERMALLY

THERMOWOOD® DEĞİLDİR.

PROCESSED ARE THERMOWOOD®.

Naswood; Uluslararası Thermowood Birliği resmi üreticisidir.
Thermowood® üretimlerini, bağımsız kalite kontrol sistemiyle
prosedür ve orjinal tekniklere uygun olarak gerçekleştirmektedir.
Naswood, dünyada Thermowood® üretim belgesine sahip 14
kuruluştan biridir. Isıl işlem görmüş her ürün Thermowood®
değildir.

Naswood is the official manufacturer of International
Thermowood Association. Thermowood® realizes manufacture
processes with independent quality control system complying
with procedures and original techniques. Naswood is one
of the 14 establishments on the world with Thermowood®
manufacturer certificate. Not all products thermally processed
are Thermowood®.

www.naswood.com.tr
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YILLARA MEYDAN OKUYAN AHŞAPLAR...
WOOD CHALLENGING YEARS…

Thermowood® işlemli üstün özellikli ahşap üreticisi
Wood manufacturer with superior properties processed with Thermowood®
BOYUTSAL
KARARLILIK

DIMENSIONAL STABILITY

%100
DOĞAL ve SAĞLIKLI

100% NATURAL & HEALTHY

BİYOLOJİK
DAYANIMI YÜKSEK

BIOLOGICAL DURABILITY

HAVA KOŞULLARINA
DAYANIKLI

WEATHER RESISTANT

YÜKSEK
ISI YALITIMI

HIGH HEAT INSULATION

RENK
TUTARLILIĞI

COLOUR DURABILITY

AHŞABIN ÇALIŞMASINA,
DOĞAL FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ
KAYBETMESİNE DUR DİYEN
ÜRETİM TEKNOLOJİSİ:

THERMOWOOD
PRODUCTION TECHNOLOGY
PUTTING A STOP TO LOSE OF
NATURAL PHYSICAL
PROPERTIES AND MOVEMENT:

NasThermowood Kullanım Alanları:
• Cephe kaplaması
• Deck malzemesi
• Duvar ve tavan kaplaması
• Masif mobilya
• Bahçe mobilyası
• Pencere ve kapı bileşeni
• Sauna malzemesi
• Panjur
• Ses yalıtım panosu

NasThermowood Usage Areas:
• Facade lining
• Deck materials
• Walls and ceiling lining
• Wooden Furniture
• Garden furniture
• Components of windows and doors
• Materials for sauna
• Blinds
• Sound insulation panels

THERMOWOOD
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ÜRETİM SÜRECİ

TEKNOLOJİ VE GÜÇLÜ
YATIRIMLA ÜRETİYORUZ!

PRODUCTION PROCESS

WE PRODUCE WITH TECHNOLOGY AND
STRONG INVESTMENTS!

Thermo S
Thermo S ürünler için Thermowood® işlemi 185-190°C’de yapılır. NasThermowood, “Thermo S” ürünlerinin
yapı bileşeni, kuru şartlarda duvar ve tavan paneli, mobilya, kapı ve pencere bileşeni, sauna
ürünleri, yer döşemesi, kaplama ve panjurlarda kullanılmasını tavsiye etmektedir.
Thermowood® process for Thermo S products are conducted at 185 to 190°C. NasThermowood
suggests that Thermo S products are used in wall and ceiling panel, furniture, door and window parts,
sauna products, floor covers, coats and blinds in dry conditions.

Thermo D
Thermo D ürünler için Thermowood® işlemi 205-220°C’de yapılır. NasThermowood, “Thermo D”
ürünlerinin dış cephe duvar ve yer kaplamaları, dış doğrama, panjur, ses engeli, sauna/banyo mobilyası,
bahçe mobilyası ve diğer dış ortam yapı ihtiyaçlarında kullanılmasını tavsiye etmektedir.
Thermowood® process for Thermo D products are conducted at 205 to 220°C. NasThermowood suggests
that Thermo D products are used in external façade walls and floor covers, external joinery, blinds, noise
blockage, sauna/bath furniture, garden furniture and other external structural needs.

Thermowood® işlemi, kimyasal kullanılmadan
ahşaplara180-220°C’lik yüksek ısı ve buhar
ile işlemler uygulayarak gerçekleşmektedir.
Bu işlemler 3 fazda gerçekleşmektedir:
“Kurutma”, “Isıl İşlem”, “Kondisyonlama”
1. Faz | KURUTMA İŞLEMİ:
Bu fazda ahşap ısı ve buhar ile işlenir. Isı hızlı bir
şekilde 100°C’ye çıkarılır ve bu süreç boyunca
ahşabın içindeki nemin neredeyse tamamı atılır.
2. Faz | ISIL İŞLEM:
Bu fazda 180-220°C’lik ısı uygulanır. Ahşap son
kullanım amacına göre 2-3 saat boyunca yüksek
ısıya maruz bırakılır. Bu süreçte kalan nemin
tümü ahşabın içinden atılır.
3. Faz | KONDİSYONLAMA:
Bu fazda su püskürtme sistemleriyle soğutma
işlemi yapılır. Isı 80-90°C’ye ulaştığında nem
oranı ayarlama süreci başlar ve ahşabın nem
oranı %4-7 olacak şekilde ayarlanır.

Thermowood® process is realized with
application of high heat and steam between
180-220°C to woods without any chemical
agents. These processes are realized in 3
phases: Drying, Thermal Process, Conditioning.

Sıcaklık (Cº) / Temperature (Cº)

250

Thermo-D
Thermo-S

200

2nd Phase – THERMAL PROCESS:
In this phase, a heat between 180 to 220°C is
applied. The wood is subjected to high
temperatures for 2-3 hours depending on its
purpose. The remaining moisture in the wood is
completely removed in this process.
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Zaman (Saat) / Time (Hour)
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1st Phase – DRYING PROCESS:
The wood is processed with heat and steam
in this phase. The heat is increased to 100°C
swiftly and the moisture in the wood is almost
completely removed.

Faz 3 / Phase 3

40

45

50

3rd Phase – CONDITIOINING:
In this phase, the cooling process is conducted
by water spraying system. When the
temperature reaches 80-90°C, the moisture
adjustment process starts and the wood is
adjusted for 4-7% moisture.

Thermowood® üretimi gerçekleştirebilmek için Uluslararası Thermowood
Birliği’nin resmi üreticisi olma zorunluluğu ile birlikte, üretim için gerekli olan
güçlü altyapı ve teknolojiye de sahip olunması gerekmektedir. Birliğin resmi
üreticisi olan Naswood, ısıl işlemli ahşap üretimlerini NasThermowood markası
ile sürdürmektedir. Thermowood® üretimlerini grubun 15.000m² üzerinde
10.000m² kapalı alanı olan Muğla fabrikasında gerçekleştirmektedir.
Bağımsız kalite kontrol sistemiyle de denetlenen NasThermowood, prosedürlere
ve orjinal tekniklere uygun olarak Thermowood® ürünler sunmaktadır.
Güçlü yatırımları ve teknolojisi ile sektörün lider kuruluşu haline gelmiştir.
Thermowood® işlemler bütününde formülizasyon ve sürdürülebilir kalite
büyük önem arz etmektedir. Bu bilinçle Naswood, insan kaynakları yönetimi
ve kalite yönetimi politikasını uluslararası standartlarda yürütmekte, düzenli
eğitim ve workshoplar düzenlemektedir.

Along with obligation to be the official manufacturer of International
Thermowood Assication to realize Thermowood® production, one must have a
strong infrastructure and technology required for the production. As an official
manufacturer of the Association, Naswood continues its thermally processed
wood productions under NasThermowood brand. Thermowood® production
is realized at Muğla factory of the group with an indoor surface
area of 10.000 m² established over 15.000 m².
NasThermowood audited by independent quality control system presents
Thermowood® products according to procedures and original techniques. It
became the leading establishment of the industry with strong investments
and technology.
Formulization and sustainable quality has a significant importance on
Thermowood® processes. With this understanding, Naswood conducts
its human resources management and quality management policies by
international standards and organizes regular training and workshops.

www.naswood.com.tr
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CEPHE KAPLAMA
PROFİL ÜRÜNLERİMİZ
FAÇADE COATING
PROFILE PRODUCTS

TYPE OF WOOD

QUALITY

KALINLIK
THICKNESS (mm)

WIDTH (mm)

ÇAM (PINE)

EXTRA - I & II

20

92/117/138

750-5100

EXTRA - I & II

18

92/117/138

750-3000

EXTRA - I & II

20

92/117/138

750-3000

EFES-UTV

EXTRA - I1

ÇAM (PINE)

EFES-UTS

EXTRA - I & II

EFES-STP
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Taking a pride in bringing Turkey the state-of-the-art technology from
Finland which has reached the highest level in technology of heat
treatment of wood, Naswood has recently been at a new stage in finishing
wood without using chemicals. By using only steam and high temperature;
the product is relieved, its qualifications of operation are enhanced
and it turns out to be a uniform product having an original
colour and it cannot be destroyed by microorganisms.

92/117/138

50-3000

750-5100

18

92/117/138

750-3000

EXTRA - I & II

20

92/117/138

750-3000

99

27

50-3000

EXTRA - I & II

20

92/117/138

750-5100

EXTRA - I & II

18

92/117/138

750-3000

EXTRA - I & II

20

92/117/138

750-3000

EXTRA - I1

Isıl işlem ahşap teknolojisinde en üst seviyeye ulaşmış olan Finlandiya’dan
en son model teknolojiyi Türkiye’ye kazandırmaktan gurur duyan Naswood,
ahşabın kimyasalsız olarak terbiye edilmesinde yeni bir aşamaya
ulaşmıştır. Yalnızca buhar ve yüksek ısı kullanılarak; Çalışma özellikleri
iyileştirilmiş,
hafifletilmiş,
mikroorganizmalar
tarafından
yıkıma uğratılamayan, renk olarak orijinal ve yeknesak yeni bir
üründür.

20

27

EXTRA - I & II

EXTRA - I1

ÇAM (PINE)

99

UZUNLUK
LENGTH (mm)

99

27

50-3000

ARES-LOG

ÇAM (PINE)

EXTRA - I & II

26

92/117/138

750-5100

ARES-UYL

ÇAM (PINE)

EXTRA - I & II

26

92/117/138

750-5100

www.naswood.com.tr
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CEPHE KAPLAMA
UYGULAMA
ÖRNEKLERİMİZ
OUR EXAMPLES ON FAÇADE
COATING IMPLEMENTATIONS

MAXX ROYAL HOTEL - KİRİŞ

138
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CEPHE KAPLAMA
UYGULAMA
ÖRNEKLERİMİZ
OUR EXAMPLES ON FAÇADE
COATING IMPLEMENTATIONS

OKULLU KONUTLARI - EDREMİT

140

www.naswood.com.tr
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CEPHE KAPLAMA
UYGULAMA
ÖRNEKLERİMİZ
OUR EXAMPLES ON
COATING IMPLEMENTATIONS

TRENDY HOTEL - LARA

HAMİDİYE TABYALARI - ÇANAKKALE

142

www.naswood.com.tr
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CEPHE KAPLAMA
UYGULAMA
ÖRNEKLERİMİZ
OUR EXAMPLES ON
COATING IMPLEMENTATIONS

MAGNA PIVOT HOTEL - ERCİYES KAYSERİ

144

www.naswood.com.tr

145

ZEMİN KAPLAMA (DECK)
PROFİL ÜRÜNLERİMİZ
FLOOR COVERING (DECK)
PROFILE PRODUCTS

/ TYPE OF DECK

TYPE OF WOOD

QUALITY

KALINLIK
THICKNESS(mm)

WIDTH (mm)

UZUNLUK
LENGTH (mm)

ÇAM (PINE)

EXTRA - I & II

26

92/117/138

750-5100

EXTRA - I & II

20

90/115/130

750-3000

EXTRA - I

20/25

90

750-3000

EXTRA - I & II

26

92/117/138

750-5100

EXTRA - I & II

21

90/115/130

750-3000

EXTRA - I & II

26

92/117/138

750-5100

EXTRA - I & II

20

90/115/130

750-3000

EXTRA - I

20/25

90

750-3000

PERGE-SHP

PERGE-AS

TEOS-SHP

TEOS-AS

TALES
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ÇAM (PINE)

ÇAM (PINE)

ÇAM (PINE)

EXTRA - I & II

26

92/117/138

750-5100

EXTRA - I & II

20

90/115/130

750-3000

EXTRA - I & II

10

90

750-3000

EXTRA - I1

09

07

50-5100

www.naswood.com.tr
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HALİÇ
DECK KAPLAMA PROJESİ
HALİÇ DECK
COVERING PROJECT

“Kent Estetiği Projeleri” kapsamında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Haliç Sahili Projesi”
kapsamında üstün özellikli ahşap deck kaplaması
Nasthermowood Ireko’dan üretilip aynı zamanda uygulama
firmamız tarafından yapıldı.
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The superior wooden deck covering work in scope of “Haliç
Sahili Project” realized by Istanbul Metropolitan Municipality in scope of “City Aesthetics Projects” was produced and
implemented by our company with Nasthermowood Iroko.

www.naswood.com.tr
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ZEMİN KAPLAMA
UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ

RIXOS PREMIUM - BELEK

OUR EXAMPLES ON FLOOR
COVERING IMPLEMENTATIONS

JUMEIRAH BODRUM PALACE - BODRUM

150

www.naswood.com.tr

151

ZEMİN KAPLAMA
UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ
OUR EXAMPLES ON FLOOR
COVERING IMPLEMENTATIONS

152
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Yaşam tarzınıza uygun sürdürülebilir mekanlar tasarlarken,
ihtiyacınız olabilecek tüm malzeme, doğa tarafından size olanca
cömertliğiyle sunulmaktadır. Yapmanız gereken tek şey ise
neye ihtiyacınızın olduğuna bir an önce karar vererek, harekete
geçmektir.

154

While designing the sustainable places suitable to your life style,
all the materials you may need is generously presented to you by
nature. The only thing you should do is to decide what you need right
away and take action.

www.naswood.com.tr
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MASİF PANEL

DOĞAL AHŞAPLA
DOĞAL YÜZEYLER YARATIN
Ahşap sektöründe Türkiyenin en hızlı büyüyen üreticisi olan
Naswood, dünya teknolojilerini yakından takip ederek her geçen
gün yatırımlarını daha da güçlendirmektedir. Grubun masif panel
markası olan Naspan, Türkiye’deki en gelişmiş panel teknolojisi
ile masif panel imalatı gerçekleştirmektedir.
Masif panellerimizi yumuşak, sert ve egzotik ağaçlardan
üretmekteyiz. Panelleri uluslararası kabul gören masif panel
üretim tekniğine uygun olarak üretmekte, TSE standartlarında
sınıﬂayıp müşterilerimize sunmaktayız.
Masif panellerimiz %100 doğal ahşaptır. Bu paneller finger joint ve
tutkal-pres teknikleri ile ahşapların birleştirilmesinden elde edilir.
Doğal ahşap olduğundan sağlam ve dekoratif

ürünlerdir. Geniş ebatlı yüzey gerektiren hemen hemen tüm ahşap
uygulamalarında kullanılabilmektedir.
Kullanımında işçilik, zaman ve malzemeden tasarruf sağlarken,
doğal malzeme olduğundan kenar bandı, kaplama gibi ekstra
maliyetleri de yoktur. Üzerine işlem yapılmasına, farklı formlarda
ebatlanmaya uygundur.
Masif panellerimizi birleştirmek için kullandığımız tutkal, özel ve
çevre dostu bir malzemedir. Bu sebeple doğal masif panellerimiz
son derece sağlıklı ürünlerdir. Mutfak tezgahı, yemek masası
gibi hijyen isteyen kullanım alanlarında da güvenle
kullanılabilmektedir.

MASSIVE PANELS

CREATE NATURAL SURFACES WITH NATURAL WOOD
As the fastest growing manufacturer of Turkey in wood industry,
Naswood strengthens its investments every day following the
technologies of world. Massive panel brand of the group, Naspan
realizes massive panel production with the most developed panel
technology in Turkey.
We produce our massive panels from soft, tough and exotic trees.
We produce the panels by massive panel production technique
accepted internationally, classify them by TSE standards and
present them to our customers.
Our massive panels are 100% natural wood. These panels are obtained
by binding of woods with finger joint and glue-press techniques.
They are more rigid and decorative than the natural wood. They may
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be used in all wood implementations requiring wider dimensions.
While it ensures savings regarding labor, time and materials; it
also does not have extra costs such as covering and side bands
as a natural material. It is suitable for processing and sizing in
different forms.
The glue we used to connect our massive panels are special
and environmentally friendly materials. Therefore, our natural
massive panels are very healthy products. It may be used safely in
utilization areas requiring hygiene such as kitchen benches and
dining tables.

www.naswood.com.tr
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GÜÇLÜ MASİF PANEL
ÜRETİM TESİSİ

STRONG MASSIVE PANEL
PRODUCTION FACILITY

Modern Tesis,
Üstün Kalite,
Yüksek Kapasite...

Modern Facility,
Superior Quality,
High Capacity…

Naspan olarak masif panel üretiminde akla gelen ilk marka
olmamız tesadüf değildir. Muğla fabrikamızda güçlü yatırımlarla
gerçekleştirdiğimiz masif panel üretim tesisimiz ve makina
parkurumuz, bugün Türkiye’nin en modern ve güçlü masif panel
üretim tesisidir. Naspan, yüksek kapasite ile dünya standartlarında
üretimlerini başarı ile sürdürmektedir.

As Naspan, it is not a coincidence that we are the first brand
considered for massive panel production. Our massive panel
production facility and machine lines which we realized with
strong investments in our Muğla factory is the most modern and
strongest massive panel production facility of Turkey. Naspan
continues its productions in world standards with high capacity.

01

02

03

FINGER JOINTING SYSTEM

04

PRODUCTION CAPACITIES

INFEED: UP TO 225 LUGS/MIN.
OUTFEED: UP TO 15 PRESS CYCLES/MIN.

01 Weinig Opticut Ahşap İşleme Makinası
02 Weinig Powermat Profil Makinesi
03 Weinig Profipress Yüksek Frekanslı Panel Makinesı
04 CRP2000 Tam Otomatik Fingerjoint & Panel Hattı
01 Weinig Opticut Wood Processing Machine
02 Weinig Powermat Profile Machine
03 Weinig Profipress High Frequency Panel Machine
04 CRP2000 Fully Automatic Fingerjoint & Panel Line
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MASİF PANELLERİMİZİN
BAZI KULLANIM ALANLARI
SOME FIELDS OF USE FOR OUR MASSIVE PANELS

• Ahşap evlerin iç duvar, tavan ve tabanlarında
• Yatların güverte ve mobilyalarında
• Yer döşemelerinde
• Kapı ve kapı kasası üretiminde
• Okul sıralarında
• Merdiven kaplamalarında ve döşemelerinde
• Büro, yatak ve oturma odası gruplarında
• Mutfak tezgahı ve dolaplarında
• Duvar panolarında
• Kütüphane dolaplarında
• Vagon, karavan duvar, tavan ve tabanlarında
• Sağlamlık gerektiren mobilyaların iskeletlerinde
• Sandık ve Tabut üretiminde
• Spor salonları iç döşemelerinde
• Ve daha sayısız ahşap elemanlarında kullanılır
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• For internal walls, ceilings and floors of wooden houses
• Decks and furniture of yachts
• Production of doors and door frames
• School desks
• Stair coats and covers
• Office, bed and living room groups
• Kitchen benches and cabinets
• Wall panels
• Library cabinets
• Wagons, caravan walls, ceilings and floors
• Frames of furniture requiring rigidity
• Production of chests and coffins
• Internal covering of sports centers
• And numerous wooden parts

www.naswood.com.tr
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MASİF PANEL ÇEŞİTLERİMİZ
MASSIVE PANELS VARIETIES

LADİN - SPRUCE

SARI ÇAM - PINE

Ladin, ahşap yapı kolon-kirişlerinde, masif
panel üretiminde, marangozluk işleri ve
doğramalarda, kutu ve sandık yapımında, müzik
aletlerinde, tel direği, maden direği, ambalaj
ve kağıt, lif odunu, kontraplak yapımında, gemi
direği yapımlarında kullanılır.

Spruce is used in column – beems of wooden structure,
production of massive panel, carpentry, chopping,
box and crate construction, musical enstruments,
construction of wire pole, mine poles, packaging and
paper, plywood and construction of a ship mast.

AA-AB-BB
18-26-30-40 mm.
122 cm.
360 cm.

AA-AB-BB
18-26-30-40 mm.
122 cm.
100-240 cm.

KAYIN - BEECH (fagus orientalis)
Kayın (halk arasındaki yaygın ismi GÜRGEN), masif
ve kaplaması mobilya üretiminde, dekorasyon
uygulamalarında yapıların iç bölümlerinde,
kapı, merdiven, döşeme kaplamasında, parke
yapımında, alet sapları, masif panel üretiminde
kullanılır.

AA-AB-BB
18-26-30-40 mm.
122 cm.
360 cm.

Pine can be used in door, window, chopping,
construction of bridge, deck flooring of aircraft and
ship and every place in which to be able to use wood
plating, can be evaluated briefly. It is demanded
material which is used in interior and exterior wall
coating ( paneling, flooring ) in laminated structural
materials.

AA-AB-BB
18-26-30-40 mm.
122 cm.
100-240 cm.

İROKO - IROKO
Kayın which is well-known as Gürgen among the people,
the production of massive and coating Furniture,
application of decoration interior and exterior part of
the buildings, covering of door, ladder and flooring,
hardwood construction, production of tool handles,
massive panel.

AA-AB-BB
18-26-30-40 mm.
122 cm.
360 cm.
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Sarıçam, binalarda kapı, pencere, doğrama,
köprü inşaatı, uçak ve gemi güverte döşemeleri,
kısacası ağaç malzemenin kullanılabileceği
her yerde değerlendirilebilir. İç-Dış cephe
kaplamalarında (lambri, döşeme), lamine yapı
malzemelerinde aranan bir ağaçtır.

AA-AB-BB
18-30 mm.
122 cm.
100-350 cm.

(Milicia excelsa) KAMBALA Sapelli, iroko yüksek
kalitede masif ve kaplaması mobilya üretiminde,
dekorasyon uygulamalarında yapıların dış
ve iç bölümlerinde, kapı, merdiven, döşeme
kaplamasında, parke yapımında, deckler de, yat
mobilyalarında ve güverte kaplamasında, bahçe
mobilyalarında kullanılır.

AA-AB-BB
18-26-30-40 mm.
122 cm.
360 cm.

İroko is used in production of Furniture with
high quality massive and its Plating, decoration
application of interior and exterior part of
the buildings, plating of door, ladder andfloor,
production of hardwood, in decks, yacht
furnitures and in deck coating and garden
furnitures.

AA-AB-BB
18-30 mm.
122 cm.
100-240 cm.

www.naswood.com.tr

163

MASİF PANEL ÇEŞİTLERİMİZ
MASSIVE PANELS VARIETIES

KESTANE - CHESTNUT (castanea sativa)

MEŞE - OAK (quercus hartwissiana)

Kestane, masif ve kaplaması mobilya
üretiminde, dekorasyon uygulamalarında
yapıların dış ve iç bölümlerinde, kapı, merdiven,
döşeme kaplamasında, parke yapımında, alet
sapları, fıçı, vagon, araba, gemi, kayık, köprü
ve iskele ayakları, demiryolu traverslerinde
kullanılır.

Meşe, masif ve kaplaması mobilya üretiminde,
dekorasyon uygulamalarında yapıların dış
ve iç bölümlerinde, kapı, merdiven, döşeme
kaplamasında, parke yapımında, alet sapları, fıçı,
vagon, araba, gemi, kayık, köprü ve iskele ayakları,
demiryolu traverslerinde kullanılır.

Chestnut is used in production of massive and oak
furniture, interior and exterior part of the buildings
during the decoration application, plating of door,
ladder, floor coverings, production of hardwood,
tool handles, barrel, carriage, car, ship, boat, bridge
and feet of pier, railway sleepers.

AA-AB-BB
18-26-30-40 mm.
122 cm.
360 cm.

AA-AB-BB
18-30 mm.
122 cm.
100-240 cm.

MERANTİ - MERANTI

THERMOWOOD
DİŞ BUDAK
ASH

Meranti yüksek kalitede masif ve
kaplaması mobilya üretiminde, dekorasyon
uygulamalarında yapıların dış ve iç
bölümlerinde, kapı, merdiven, döşeme
kaplamasında, parke yapımında, deckler de,
yat mobilyalarında ve güverte kaplamasında,
bahçe mobilyalarında kullanılır.

Meranti is used in production of Furniture with
high quality massive and its Plating, decoration
application of interior and exterior part of
the buildings, plating of door, ladder andfloor,
production of hardwood, in decks, yacht furnitures
and in deck coating and garden furnitures.

AA-AB-BB
18-26-30-40 mm.
122 cm.
360 cm.

164

AA-AB-BB
18-26-30-40 mm.
122 cm.
360 cm.

AA-AB-BB
18-30 mm.
122 cm.
100-240 cm.

Oak is used in production of massive and oak furniture,
interior and exterior part of the buildings during the
decoration application, plating of door, ladder, floor
coverings, production of hardwood, tool handles,
barrel, carriage, car, ship, boat, bridge and feet of pier,
railway sleepers.

AA-AB-BB
18-30 mm.
122 cm.
100-240 cm.

THERMOWOOD
ÇAM PİNE
Thermowood (ısıl işlem görmüş ahşap) hammaddeden
üretilmiş panellerdir. Isıl işlem görmüş ahşabın
gösterdiği karakteri gösterir. Dış mekanlar dahil tüm
alanlarda kullanılabilir. Masif panelin kullanılamadığı
yağmur ve güneş altındaki bölgelerde iyi sonuç verir.
Dekoratif, fonksiyonel, uzun ömürlü yeni bir üründür.
Doğal malzemeden farklı olarak renk bütünlüğü,
rutubete tepkisizlik, ilaçsız böceklenmeye ve
mantarlaşmaya direnç gibi iyileşmiş özellikleri ile yeni
nesil ahşap ürünüdür.

AA-AB-BB
18-26 mm.
122 cm.
360 cm.

These are panels, which are produces with Thermowood
(Thermal woods). These thermal process shows the
characteristics of the implemented woods. It can be used
inclusively at the outdoor areas. It provides good results in areas
where it rains and sun shines, which massive panels aren’t exist.
It is a very decorative, functional and long life product. It is a new
generation product with the characteristics which is immune
against fungals, infestation without medication and humidity. İt
has also a natural colour unity.

AA-AB-BB
18-26 mm.
122 cm.
100-240 cm.

www.naswood.com.tr
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DOĞADAN GELEN HUZUR
PEACE FROM NATURE

Grubun pencere üretim markası NASPEN olarak, Alman normlarında
(IV 68) ahşap pencere, kapı, kepenk ve üretimleri gerçekleştiriyoruz.
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The window production brand of the group, NASPEN we realize
production of wooden windows, doors, shutters in German Standards
(IV 68).

İmalatımızda kullandığımız ithal keresteleri, bilgisayar kontrollü
makinelerimizde işleyip, yine kendi kurutma fırınımızda kullanılacağı
yerin ihtiyacına göre kurutuyoruz. “Finger joint” ve “Lamine” işlemleri
tamamlanmış pencere profillerini kanatlı/sabit camlı, tek/çift açılımlı,
çift kanat açılmalı, üst ve dikey kayıtları eğimli, kemerli, dairesel
(pivot), giyotin sürgülü gibi geniş yelpazede ürün haline getirerek, yüksek
kalitede ahşap pencere seçeneklerini müşterilerimize sunuyoruz.

The imported timbers used in production are processed in computer
controlled machines and dried in our drying oven for the purpose of
use. We transform the window profiles with finger joint and lamination
processes completed into winged/stable glass, single/double opening,
double winged, vertically or horizontally curved, arched, pivotal or
guillotine slide products and present them as high quality wooden
windows to our customers.

Pencere ürün satışımız ile birlikte, anahtar teslim olarak montajını
da üstleniyoruz. Güçlü Ar-ge ve uygulama ekibimizle gerektiğinde
projelerinize özel çözümler de sunuyoruz.

Along with window product sales, we also undertake their assembly as
turn-key. We are presenting special solutions for your projects when
necessary with our strong R&D and implementation teams.

www.naswood.com.tr
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PROFİL KESİTİ ve PROFİL ÖLÇÜLERİ
PROFILE SECTIONS AND PROFILE DIMENSIONS

KALINLIK THICKNESS

86

68

ÇAM
PINE

THERMO ÇAM
THERMO PINE

68

86

68

86

68

86

68

86

68

86

68

86

4+16+4 mm ısıcam

Silikon
Nem alıcı
Cam çıtası
Damla toplama kanalı
Alüminyum damlalık

Eruo ispanyolet kanalı

WEINIG TURBO S-1000
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AHŞAP PENCERE ÇEŞİTLERİMİZ
OUR WOODEN WINDOW TYPES

TEK AÇILIM PENCERE SİSTEMİ
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VOLKSWAGEN SÜRME SİSTEMİ

KALDIR-SÜR (HEBEŞİBE) SİSTEMİ

SINGLE WING OPENING SYSTEM

GİYOTİN SİSTEMİ
GUILLOTINE SYSTEM

VOLKSWAGEN SLIDING SYSTEM

LIFT AND SLIDE SYSTEM

ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM SİSTEMİ
DOUBLE WING DOUBLE OPENING SYSTEM

PİVOT SİSTEMİ
PIVOT SYSTEM

BASİT SÜRME SİSTEMİ
SIMPLE SLIDING SYSTEM

AHŞAP KEPENK
WOODEN BUIND AND SHUTTER SYSTEM

www.naswood.com.tr
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AHŞAP PENCERE ve
KAPI UYGULAMALARIMIZ
OUR WOODEN WINDOW AND
DOOR IMPLEMENTATIONS
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AHŞAP PENCERE ve
KAPI UYGULAMALARIMIZ
OUR WOODEN WINDOW AND
DOOR IMPLEMENTATIONS
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AHŞAP PENCERE ve
KAPI UYGULAMALARIMIZ
OUR WOODEN WINDOW AND
DOOR IMPLEMENTATIONS
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AHŞAP PENCERE ve
KAPI UYGULAMALARIMIZ
OUR WOODEN WINDOW AND
DOOR IMPLEMENTATIONS
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HASIR ÇATI ve DEKOR
1975’DEN BAŞLAYAN TECRÜBE

WICKER ROOF AND DECORATIONS
INCREASING EXPERIENCE SINCE 1975

Geniş ürün yelpazesi, kapasitesi, kalitesi ile ahşap üretiminde akla gelen ilk markalar arasında olmayı başaran NASWOOD, gücünü 1975 yılındaki ilk
girişimi olan kamış ve hasır üretimine borçludur.

Succeeding to be one of the first brands coming to mind for wood production with the wide product range, capacity and quality, NASWOOD is indebted to
wicker and cane production which was the first initiative in 1975.

Gelişen teknoloji ile birlikte güçlendirdiğimiz yatırımlarımızla; projeye özel olarak hasır çatılar üretmekle birlikte “Bali Evleri” ismiyle klasikleşmiş olan
hasır çatılı mistik gazeboları, hasır şemsiyeleri ve farklı hasır dekor ürünlerini NASREED markamız altında sunmaktayız. Günümüzde oldukça yaygınlaşan
hasır çatı ve hasır dekor ihtiyaçlarını; “Ham Kamış”, “Saz”, “Örgülü Kamış” ve “Papür” hasır çatılarla birlikte; “Saz”, “Kargı-Papür” ve “Kamış” şemsiyeleri
üretimlerimizle karşılamaktayız.

In our investments which we have strengthened with developing technology, we produce wicker roofs for projects and wicker roofed mystical gazebos,
wicker visors and different wicker decoration products under our NASREED brand. We fulfill wicker roof and wicker decoration requirements of our day with
“Raw Cane”, “Reeds”, “Braided Canes” and “Papules” wicker roofs and “Reeds”, “Pike Papules” and “Cane” visors.

Başta göller yöresi olmak üzere Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden temin ettiğimiz sazları, proje ihtiyacına göre kendi üretim tesisimizde
dokuyarak montaja hazır hale getirmekteyiz. NASREED olarak hasır dekor üzerine ihtiyacınız olabilecek her ürün için üretime hazırız
180

The reeds which we procure from almost all regions of Turkey especially the lakes region are braided in our production facility by the needs of the project
and prepare for assembly. As NASREED, we are ready for production of all kinds of products you require as wicker decorations.

www.naswood.com.tr
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HASIR ÇATI UYGULAMALARIMIZ
OUR WICKER ROOF IMPLEMENTATIONS
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BALİ EVİ UYGULAMALARIMIZ
OUR BALI HOUSE IMPLEMENTATIONS
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DÜNYADAN ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER VE YAPMAYI

SPOR SALONLARI

HASTANELER

STADYUMLAR

OUR DREAMS

OKULLAR
TOPLU
KONUTLAR

SAMPLES OF THE WORLD WHICH

AHŞAP
CAMİİLER

HAYAL ETTİKLERİMİZ

YÜKSEK
BİNALAR
www.naswood.com.tr

REFERANSLARIMIZ;
REFERENCES

RESMİ KURUMLAR
MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA ALTINDAĞ BELEDİYESİ
ANKARA PURSAKLAR BELEDİYESİ
ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ
EYÜP BELEDİYESİ
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ
AYVALIK BELEDİYESİ
KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ
SAMSUN İLK ADIM BELEDİYESİ
SAMSUN CANİK BELEDİYESİ
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
MANİSA ORMAN İŞLETMELERİ İL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖKE TREN GARI
ÖZEL SEKTÖR YAPI FİRMALARI
RÖNESANS HOLDİNG
LOGO İNŞAAT
NUHOĞLU SAN. Tİ. LTD. ŞTİ.
GÜR YAPI RES. TAAH. VE TİC. A. Ş.
AKSOY HOLDİNG
POLİMEKS HOLDİNG
TAŞYAPI İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TIC. A.Ş.
POLİN İNŞ. SAN. VE TUR. TİC. LTD. ŞTİ.
EROĞLU GAYRİMENKUL A. Ş.
TAKSİM YAPI MİM. İNŞ. REST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ES YAPI MİM. İNŞ. REST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
EFOR İNŞAAT A.Ş.
SİNERJİ İNŞ. A. Ş.
LİMAK HOLDİNG
AÇIKHAVA FABRİKASI
BEKİROĞLU İNŞAAT REST. A. Ş.
ABMA İNŞ. REST. TİC. LTD. ŞTİ.
MNK PROJE MÜŞAVİRLİK İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
OKULLU GIDA MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ZEYDANLI TURİZM İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
ODAK İNŞAAT MÜH. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.
BOLER ÇELİK İNŞ. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AKSAL ÇELİK KONST. SAN. İNŞ.TURZ.. TİC. NAK. LTD. ŞTİ.
IŞIK PEYZAJ
KAZANCI KONAĞI SAN. TİC.
ÇEŞME OTELCİLER BİRLİĞİ
KUR İNŞAAT A.Ş.

ASÇA İNŞAAT
TOLGA ANIL RESTORASYON LTD.ŞTI
BEŞİKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ
IŞIK ORGANİK TARIM
EKSEN İNŞAAT
KÜÇÜK ÖZBEKLER
ÇERKEZOĞLU İNŞAAT
UŞAK ÖZAYDIN YAPI
VİZYON KOZA A.Ş
YILKA İNŞ. SAN. TİC. VE PAZ. A.Ş.
LADİN İNŞ. PEY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
CEYLAN İNŞAAT
GOYA MİMARLIK
EBRU EROL MİMARLIK
ORBAN MİMARLIK
SÜMERPARK AVM DENİZLİ
HASANOĞLU MİMARLIK
ADN MİMARLIK
EGEMEN BODRUM EVLERİ
ÖLMEZ İNŞAAT LTD ŞTİ.
KANİ İNŞAAT LTD LŞTİ
OFTON YAPI
MAKTAŞ A.Ş
TÜRKERLER A.Ş
ASYA İNŞAAT TAAH. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.
İSTANBUL
TOPKAPI SARAYI
GÜLHANE PARKI TARİHİ KÜTÜPHANESİ
HALİÇ TEMALI DECK
AVCILAR EVLENDİRME
KADIKÖY GAZHANE
VİALAND EYLENCE MERKEZİ
GÜNEŞLİ PARK
KEMERBURGAZ KENT ORMANI
GALİBİ DERGAHI
FERRUH KETHUDE CAMİİ
ANKARA
ANKAPARK
ALTINKÖY AT MANEJİ
BOTANİK KÖY
EMLAK KONUT ÇANKIRI
İZMİR
MAHALL BOMONTİ
HİDDEN BY
15 TEMMUZ TRAMVAY DURAĞI
ÖZEL THERMAL HASTANESİ
KAYA TERMAL RESORT
RADISSON BLUE HOTEL
NARLIDERE ZEYBEK EVİ
OASİS AQUAPARK

KOCAELİ SUNİS EFES ROYAL PALACE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
OLİMPİK HAVUZ
DARICA BELEDİYESİ
İSKOLİYE MEKTEBİ

SENTİDO PERISSIA HOTEL
BOĞAZKENT
LYKİA WORLD
SİAM ELAGANCE HOTELS
ALVADONNA HOTEL
CRYSTAL PARAİSO

OTELLER

BELEK
TİTANİC DELUXE
KAYA PALAZZO
REGNUM HOTEL
BELLİS HOTEL
SİRENE BELEK GOLF HOTEL
KAYA HOTEL BELEK
KAYA HOTEL SELECT
MELİSSA GARDEN HOTEL
JUSTINIANO HOTEL
CALISTA LUXURY RESORT
ASTERİA BELLİS RESORT HOTEL
ELAQUALITY RESORT HOTEL
SU SESİ DE LUXE RESORT HOTEL
GRİDA VİLLAGE
SPİCE OTEL
ADAM & EVE HOTELS
VOYAGE BELEK SELECT OTEL
MAXX ROYAL
GLORİA VERDE RESORT
SUN ZEYNEP GOLF RESORT
RİXOS PREMİUM HOTEL
LETONİA GOLF RESORT
GLORİA SERENİTY RESORT
GLORİA GOLF RESORT
XANADU RESORT HOTEL
LİMAK ATLANTİS HOTEL
LİMAK ARCADİA HOTEL
CLUP MEGASARAY
MARİTİM PİNE BEACH RESORT
MAGİC LİFE IMPERIAL
PAPILLION BELVİL
İC HOTELS -SANTAI
KEMPINSKİ HOTEL THE DOME
BELCONTİ RESORT HOTEL

KIBRIS
NUHUN GEMİSİ DELUXE HOTEL
LIMAK DELUXE HOTEL
KAYA ARTEMİS HOTEL
ALANYA
CLUB DEM
LONG BEACH HOTEL
LONG BEACH HARMONY CLUB DEM
NUMA BEACH
RUBİ HOTEL
OĞUZHAN İNŞAAT
MANAVGAT
ROBİNSON HOTEL
SUENO BEACH HOTEL
TURQUISE RESORT HOTEL
CLUP VOYAGE SORGUN SELECT
CLUP BLUE WATERS HOTEL
SİLENCE BEACH
SUNRISE HOTEL
NOVA PARK HOTEL
TERAS HOTEL
FELİCİA HOTEL
CLUP ALİBEY
WASHİNGTON RESORT HOTEL
EMİRHAN SİDE GÜNEŞİ HOTEL
CLUP HOTEL NENA
KAYA HOMES VİLLALARI
SİDE
CESARS HOTEL
KUMKÖY BEACH RESORT HOTEL
OLEANDER HOTEL
SİDE PRENSES HOTEL
SİDE KAYA SİDE HOTEL ÇOLAKLI
TURAN PRENSES HOTELS
AMARA BEACH RESORT
CANGARDEN OTEL
KAMELYA WORLD HOTEL
ROYAL DRAGON HOTEL
SİLKAR WINGS HOTEL
SPA EVREN BEACH RESORT HOTEL
SEZER GROUP

KUNDU
TRENDY LARA
ASKA OTEL
TOPKAPI PALACE
KREMLİN PALACE
VENEZİA PALACE DELUXE
İC GREEN PALACE HOTEL
LARA BEACH HOTEL
ROYAL WİNGS HOTEL
ROYAL HOLİDAY PALACE

SHERWOOD RESORT CONCORDE
DE LUXE RESORT FAME RESİDENCE
DELPHİN DİVA
TİTANİC DE LUXE RESORT
MİRACLE RESORT
HOTEL FAME VİLLALARI
BAIA HOTEL
ANTALYA
PORTO BELLO HOTEL
RİXOS DOWNTOWN HOTEL
DEDEMAN HOTEL
HİLLSİDE SU HOTEL
BELDİBİ
CRYSTAL NİRVANA
RİXOS SUNGATE HOTEL
RİXOS BELDİBİ HOTEL
ANTEDON DE LUXE HOTEL
RENAİSSANCE BEACH
RESORT CLUP
SALİMA HOTEL
AMARA CLUP MARİNE
SELÇUKHAN HOTEL
PALOMA BELDİBİ HOTELS
CHAMPİON HOLİDAY VİLLAGE
GÖYNÜK
OTİUM ART HOTEL
QUEEN ELİZABETH HOTEL
LAMER HOTEL
ROYAL RESORT HOTEL
KEMER
MAXXROYAL
CRYSTAL AURA
AMARA WİNG HOTEL
SULTAN HOMES VİLLALARI
ORANGE CONTRY DE LUXE HOTEL
KEMER RESORT HOTEL
PALMET RESORT HOTEL
KİRİŞ ALİNDA HOTEL
WORLD PALACE HOTEL
LİMAK LİMRA HOTELS
GRANT HABER HOTEL
PEGASOS HOTELS

TEKİROVA
RİXOS PREMİUM
AMARA DÖLCE VİTA HOTEL
CORİNTHİA CLUP HOTEL
PHASELİS PRİNCESS HOTEL
MARTİ MYRA OTEL
AMARA UNSAFIR HOTEL
QUEEN’S PARK RESORT
KUMLUCA
ŞAH-INN PARADISE HOTEL
PRESA Dİ FİNİCA OTEL
FETHİYE
RİXOS GÖCEK
ERASTA AVM
HİLTON DALAMAN RESORT HOTEL
CLUP SENO RESORT SARIGERME
PEGASOS SARIGERME OTEL
MAGICLIFE SARİ GERME HOTEL
HİLLSİDE BEACH CLUP
PEGASOS PALACE HOTEL
ALDİANA SARİ GERME
PEGASOS TROPİCAL HOTEL
MARMARİS
ANGEL’S PENİNSULA HOTEL
MARMARİS MARTİ HOTEL
BODRUM
THOR OTEL
GOLDEN SAVOY
RİXOS BODRUM OTEL
WOW BODRUM RESORT
VOYAGE TORBA OTEL
VOYAGE TÜRKBÜKÜ
VOYAGE BUTİK OTEL
KEFALUKA RESORT
XANADU İSLAND OTEL
BODRUM KEMPINSKI OTEL
YASMİN RESORT
WOW BEACH CLUP
MAJESTY BELİZA
DİDİM
APOLLUM SPA CONCEP

ÇAMYUVA
ROBİNSON CLUP
ÇAMYUVA BARUT HOTELS LABADA
ELİZA BEACH HOTEL
www.naswood.com.tr
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NASWOOD ANTALYA FABRİKA
AOSB 3.KISIM 32.CADDE NO:9
DÖŞEMALTI /ANTALYA
T. 00 90 242 3392632 / 3392111
F. 00 90 242 3395225
info@naswood.com.tr

NASWOOD MUĞLA FABRİKA
Esentepe Mahallesi, Muğla Fethiye Yolu,
48640 Ula / Muğla
T. 00 90 252 248 52 32 / 33 / 34
F. 00 90 252 248 55 58
info@naswood.com.tr

NASWOOD UKRAYNA FABRİKA
Danyla Galytskogo,-169 Misto Bolehiv
İvano Frankivska Oblast
T. 00380 343733369
F. 00380 343733369
info@naswood.com.tr

NASWOOD SATIŞ MAĞAZASI
Akdeniz Sanayi Sitesi 5022 Sokak
No:69 Kepez /Antalya
T. 00 90 242 3392111
F. 00 90 242 3121676
info@naswood.com.tr

