


 Parke Dizayn olarak sizlere en 
kaliteli parke çeşitlerini , sınırsız hizmet 
ve maksimum kalite prensibi altında 
sunuyoruz. Satış sonrası hizmet garantisi 
ile fiyat kalite karşılaştırmasında en 
uygun alternatifleri sunmayı prensip 
edindik. Firmamızda temel hedef sınırsız 
müşteri memnuniyetidir. 

 

  Yılların vermiş olduğu tecrübenin yansımalarını ürünlerimizde 
bulabilirsiniz. Sektörde kaliteli ürün kaliteli müşteri anlayışı ile, üstlenmiş 
olduğumuz misyonun bilinci ile yıllardır prensiplerimizden taviz vermeden 
ilerliyoruz. 



 15 yıllık tecrübesiyle Düzce - Gümüşpınar Köyü’nde 2.000 metrekaresi 
kapalı olmak üzere 13.000 metrekarelik alanda 50 metreküplük buharlama ve 
200 metreküp kurutma fırınlarıyla birlikte diğer işleme makineleriyle faaliyette 
bulunmakta olan firmamız Türkiye'nin en büyük masif üreticilerindendir. 

 Üretimde kullanılan ağaç türleri ağırlıklı olarak yurtdışından ithal 
edilmektedir. Meşe, kayın, dişbudak çeşitleri Bulgaristan ve Rusya’dan; 
Uzakdoğu'dan ise merbau ve Afrika’dan sapelli, iroko, wenge, afrormosia, 
doussie ağaçlarını temin edilmektedir. Standart Parke kendi markası için 
üretimin yanında bir çok yerli parke markası içinde üretim yapmaktadır. Çevreye 
duyarlı üretim, Standart Parkenin önem verdiği kalite unsuru olarak öne 
çıkmaktadır. İlerisi yönelik olarak Standart Parke orman kaynakları geniş 
ülkelerde yatırım planlarıyla büyümeyi hedeflemektedir. 

 Tesisin yıllık 1000 metreküp kereste ve 180.000 metrekare parke 
işleme kapasitesi bulunmaktadır. Ürettiği ürünlerin tamamı %100 doğal ahşap 
malzemedir ve ürettiği tüm ürünlerini hem yurt içinde satmakta hem de 
yurtdışına ihraç etmektedir. 





 Standart Parke; Laminat 
Parke, Lamine Parke, Masif Parke 
ve Marküteri, Ahşap Merdiven, 
Basamak, Küpeşte, Sistre, Cila 
konularında başta İstanbul ve çevresi 
olmak üzere tüm Türkiye' de satış ve 
uygulama olarak hizmet vermektedir. 

 Üretilen tüm ürünler uzman 
kadrosu denetiminde ve son teknoloji ile 
donatılan fabrikasında yapılmakta ve tüm 
ürünler firma garantisi altındadır. 

 Masif parke lamine parke ve 
marküteri parke ile ilgili tüm 
ihtiyaçlarınıza ebat sınırı olmaksızın 
cevap vermekteyiz. 
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 Zemin döşeme malzemeleri arasında en çok tercih edilen parke çeşitlerinden 
biri ahşap parkedir. Uzun ömürlü olması, ısı ve ses izolasyonu sağlaması, sistre 
olabilmesinden dolayı masif parke günümüzde de sıklıkla kullanılmaya devam etmektedir. 
Masif parke üretimi, dayanıklı, uzun ömürlü ve sert ağaçlardan yapılmaktadır. Üzerinde 6 
mm sistre payı olması sebebiyle uzun seneler boyunca sağlıklı yapısını ve ilk günkü 
görünümünü korur. Maliyeti, özellikle uzun boylarında, laminat ve lamine parkeye nazaran 
daha yüksek olmasına rağmen, bir çok lüks mekân ve iş yeri için tercih sebebi olmaya 
devam etmektedir.  

 Zemin döşeme malzemeleri arasında en çok tercih edilen parke çeşitlerinden 
biri olan ahşap parke, uzun ömürlü olması, ısı ve ses izolasyonu sağlaması, sistre ve cila 
yapılarak yeniden kullanılabilmesi gibi özelliklerinden dolayı yıllardır tercihlerimiz arasında 
ilk sırada yer almaktadır.  

 Ham madde olarak Afrika’dan ve uzak doğudan getirilen taslak tomruklardan 
üretilmektedir. Üretim isteğe bağlı olarak 6 ile 16 mm ye kadar sistre payı ile ömür boyu 
sıcak ve sağlıklı ortamlar sunmaktadır. Parke üretiminde, yüksek dayanıma sahip olmaları 
nedeni ile yapraklı türler tercih edilmektedir. Bu amaçla yerli ve ithal ağaç türlerinden olan 
meşe, akçaağaç, kayın, dışbudak, ceviz, teak, merbau, sapelli, doussie, iroko, wenge, 
bambu ve jatoba vs. kullanılmaktadır. 

  



















 Decking havuz etrafı, bahçe gibi ıslak zemin üzerine uygulanan dış mekan hava 
şartlarına dayanıklı ahşap malzemedir. Teak, Merbau, İroko, Kestane ve Emrenye edilmiş 
dış cepheye dayanıklı ağaçlarından boy yada modüler sistem ile çeşitli ebatlara karo 
olarak üretilip mekanlarınıza monte edilmesidir.  

 

 Decking malzemesinin altına döşenen ızgara sayesinde suyun hızlı ve etkili bir 
şekilde süzülmesini sağlar. Deck malzemesinin ızgara montajında galvanizli paslanmaz 
çelik vida ile montajı yapılır. Açık ve kapalı yüzme havuzları, iskele üzeri, güneşlenme 
terasları, balkonlar, saunalar, soyunma odaları, çocuk bahçeleri, plaj ve bahçe yürüme 
yolları, çardak ve pergola zeminleri ile tüm ıslak zeminlerde kullanılabilir.  

 

  
 Decking modüler sistem ise 
istediğiniz zaman istediğiniz yere 
taşıyabileceğiniz, dilediğiniz anda başka 
mekanlarda kullanabileceğiniz, toplayıp 
deponuzda saklayabileceğiniz kadar size ait 
bir malzemedir. 
 

 















 Marküteri parke özel 
tasarımlar sonunda elde edilen çeşitli 
geometrik desenler ve bitkisel 
motiflerin masif parke yada masif 
papellerle işlenerek yapılan karo, 
madalyon bordür, göbek şeklindeki 
malzemelere denir. Tasarımlar lazer 
teknolojisi ile yapılmaktadır.  

 Marküteri çeşitlerimiz özel 
olarak tasarlanmaktadır.  

  











Göbek Madalyon 
Evlerde, işyerlerinde, 
tiyatro salonlarında ve 

akla gelebilecek pek çok 
mekanda; çeşitli 

boyutlarda, istenilen 
motifleri bilgisayar 

ortamında oluşturarak, 
hayalinizdeki desenlerde 

uygulama yapılabilen ağaç 
işleme sanatıdır. 



Masif Bordür 
Kalite ve estetiğin birleştiği her parkeye 
uygun bordürlerimiz zengin renk, desen 
ve çeşitleri ile piyasaya sunulmaktadır. 

Evlere, iş yerlerine vs. mekanlara uyumlu 
parkelerin yanı sıra her renk ve desende 
uygulanabilen bordürler montaja uygun 
tüm mekanlara ferahlık ve estetik getirir. 







 Standart Parke, otel 
dekorasyon çözümlerinde kusursuz 
hizmet anlayışı ile kaliteyi eksiksiz 
olarak sunuyor. Otel odaları suitler ve 
genel mekanlarda isteğe bağlı projeler 
hazırlanmaktadır. Müşterinin de fikri 
alındıktan sonra bütün detaylar en ufak 
ayrıntısına kadar düşünülüp üretilen 
projeler zengin görsel sunum teknikleri 
kullanılarak uygulanma süreci öncesi 
müşteri beğenisine sunulur. 

 Ayrıca Otel havuzlarının 
etrafına decking (dış mekan masif 
parkesi) uygulaması yapılmaktadır. Otel 
çözümlerinde belirtilen çalışmaların 
dışında daha bir çok ürün istek 
doğrultusunda tasarlanıp 
uygulanabilmektedir. 



Evinizde, işyerinizde gün içerisinde sürekli kullanacağınız merdivenlerin en iyi şekilde 
tasarlanması sağlığınız, güvenliğiniz ve rahatlığınız açısından büyük bir önem taşımaktadır. 
Bu nedenle merdivenleriniz, mekanlarınızdaki yerlerine mimari normlara uygun ölçüler 
çerçevesinde en uygun rıht yüksekliği, basamak genişliği ve korkuluğu seçilerek kullanımı 
sizi yormayacak şekilde tasarlanır. 

 Ahşap merdiven ve küpeşteler şartlara göre 
pek çok model ve ağaç türünden 
işlenmektedir. Tamamı masif ithal su kontrası 
üstü papel kaplama veya M.D.F. üstü 
kaplama çeşitleri vardır. 32- 35 mm kalınlıkta 
üretilmektedir. Tamamı masif veya lamine 
parkeler ile merdiven üretmek mümkündür. 
Kullanılan tüm ahşap aksam Dünya 
standartların da nem , kuruluk ve dayanıma 
sahiptir.  
Tercih edeceğiniz ağaç cinsine göre 
küpeşteniz ahşap, metal veya farklı 
materyalden hazırlanmış korkuluk üzerine 
keser işçiliğiyle en uygun formda yıllarca 
sorunsuz kullanacağınız şekilde hazırlanır.  
 










