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Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu 
okuyabilmesi için gereken “QR Code”  uygulamasını cep 
telefonunuza yüklemek. Yükledikten sonra barkodu cep 
telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak katalogun 
PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

The only thing that you should do for enabling your 
phone to read barcodes is to download any “QR Code” 
software to your phone. After downloading the software 
your phone will automatically download the PDF version 
of the catalog when the barcode is read.



Bizimle düşünün
tasarlarken, üretirken ve yaşarken...

Think with us
while designing, producing and living...

27 yılın en kısa tanımı ‘kalite’ olduğunda isminiz büyük bir değerle anılır; 

‘güven’. Yıllar içinde güven sadakate dönüşür. Ama cazibe ve yenilikçilikle 

tekdüzelikten uzak bir sadakat; yüzü güneşe dönük, her güne yenilikle 

varacağından emin bir sadakat. Ve yıllar içinde sizinle birlikte düşünenlerin 

sayısındaki artış markanıza yansır, bunun da kısa bir adı vardır; ‘gurur’.

Hayatı anlamak için, tek bir kök üzerinde daima taze 

çiçeklerin olabileceğine inanmak gerekir. Biz buna inandık. Bu 

yüzden üretimlerimiz hep yenilikçi oldu ve hayata dokundu. 

Daha konforlu ve estetik yaşam alanlarını, tüm detaylarıyla 

hak edenlerin ve üretenlerin hayatına.

Başarıyı bizimle birlikte düşünenlerin hayatına.

Saygıyla…

When the best definition of 27 years is ‘quality’, your name is mentioned 

with great esteem; that is ‘reliability’. Over the years, that reliability turns 

into loyalty. But loyalty removed from monotony, rather attractive and 

innovative; facing the sun, sure about starting the day with lots of novelties. 

The increase in the number of people who think with you reflects on your 

brand and this has a simple name: ‘pride’.

In order to understand life, you need to believe that there 

can always be young flowers grown from one root. We have 

always believed in this. That’s why our products have always 

been innovational and touched the life. The life of the ones 

who deserve and create more comfortable and aesthetic living 

spaces with every detail adhered to.

The life of the ones who consider success together with us.

Sincerely...

AGT, sektöründe dünyanın 
lider kuruluşu.

AGT is the leader 
establishment of its sector.

 > Kapı, kompozit deck ve ahşap mobilya 
bileşeni üretimi

 > Yüksek teknoloji ile donatılmış 400.000 m2’lik tesis

 > 500’ü aşkın uzman personel

 > AR-GE çalışmaları ile geleceğe yatırım

 > ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Akreditasyonu

 > %50 ihracat kapasitesi

 > The production of door, composite deck and wooden 
furniture components

 > A facility of 400.000 m2, equipped with high 
technology

 > More than 500 expert personnel 

 > Investment in the future with AR-GE activities

 > ISO 9001-2008 Quality Management Accreditation 

 > 50% export capacity



 > Ahşap ve polipropilen (plastik) bileşimden 

oluşan kompozit yer döşemesi

 > Bahçe ve yürüyüş yolları, havuz kenarları, 

iskeleler, plajlar, teras ve verandalar için

 > En son ahşap teknolojisi WPC ile üretim

 > Kaymayı önleyen, doğa şartlarına, suya, neme 

ve darbelere dayanıklı

 > Her boyda üretilebilen, boyanabilen, 

cilalanabilen

 > Kolay montaj, kolay döşeme, işgücü tasarrufu

 > 5 renk seçeneği (tik, gri, bej, venge, afromosia)

 > Composite floor composed of wooden and 

polypropylene (plastic) composition

 > For garden and walking paths, pool sides, port 

sides, beaches, terraces and verandas

 > Produced with the latest wooden  

technology WPC 

 > Resistant to slide, natural conditions, water, 

moisture and impacts

 > Suitable for production in any size, fit to be dyed, 

polished

 > Easy to assemble, easy tiling, labor-saving

 > 5 color options (teak, gray, beige, wenge, afromosia)

AGT SUNDECK
Dekoratif, Uzun ömürlü, Doğaya uygun

AGT SUNDECK Decorative, Long-lasting, Eco-friendly
Production with the latest wooden technology WPC 

En son ahşap teknolojisi WPC ile üretim



KOLAY UYGULANABİLİRLİK, TASARRUFLU İŞGÜCÜ
EASILY APPLICABLE, LABOR-SAVER

MEKANİK ÖZELLİKLER
MECHANICAL FEATURES

24 saat daldırma testi : % 0.95 su tutma

24 hours immersing test : water retention 0.95%

Çekme testi  : 414 kg (4.80 mm kalınlıkta)

Tensile test  : 414 kg (thickness 4.80 mm)

Eğme testi  : 31 kg (4.80 mm kalınlıkta)

Bending test  : 31 kg (thickness 4.80 mm)

Basma testi  : 2000 kg (4.80 mm kalınlıkta)

Compression test  : 2000 kg (thickness 4.80 mm) 

KULLANIM ALANLARI
APPLICATION AREAS

Havuz kenarları / Pools

Teraslar / Terraces

Plajlar / Beaches

İskeleler / Piers

Bahçe yolları / Garden paths

Yürüyüş yolları / Promenades

Kış bahçeleri / Winter gardens

Verandalar / Pergolas

Açık alanlar / Outdoor places
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ÇOK AMAÇLI DECKLER
MULTI-PURPOSE DECK

Detaylar / Details

En / Width  : 100 mm

Boy / Length  : 2800 mm

Yükseklik / Height  : 20 mm

Detaylar / Details

En / Width  : 80 mm

Boy / Length  : 3020 mm

Yükseklik / Height  : 15 mm

Tik / Teak

Tik / Teak

DECK

Detaylar / Details

En / Width  : 140 mm

Boy / Length  : 2800 mm

Yükseklik / Height  : 25 mm

Gri / Grey

Tik / Teak

Bej / Beige Venge / Wenge Afromosia

Gri / Grey

Gri / Grey

Bej / Beige

Bej / Beige

Venge / Wenge Venge / WengeAfromosia
Afromosia

Alüminyum Raylı Kompozit Taban Uygulaması
Aluminim Rail Composite Base Application

RAYGEN®

SUNDECKDECK MODELLERİ / DECK MODELS

SIDING PROFİL
SIDING PROFILE

Detaylar / Details

En / Width  : 145 mm

Boy / Length  : 2800 mm

Yükseklik / Height  : 14 mm

Yeni
New

Yeni
New

Yeni
New

Yeni
New

Yeni
New

Yeni
New



DECK KAPAMA PROFİLLERİ
DECK COVERING PROFILES

Alüminyum Taban Profili (Hareketli Sistem)

Aluminum Base Profile (Sliding System)

Detaylar / Details

En / Width  : 41 mm

Boy / Length  : 3000 mm

Yükseklik / Height  : 17 mm

Detaylar / Details

En / Width  : 40 mm

Boy / Length  : 2800 mm

Yükseklik / Height  : 60 mm

TABAN PROFİLLERİ
FLOOR PROFILES ÜRETİM RENKLERİ / PRODUCTION COLORS

Plastik Bağlantı Klipsi
Plastic Connection Clips

Başlangıç & Bitiş Klipsi
Start up & End Clips

H Birleşim
Type H Joint

90º Köşe Birleştirme
90º Corner Joining

İç Dış Köşe
Inside-Outside Corner

Kenar Kapama
Edge Cover

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

002 Tik / Teak

004 Bej / Beige 005 Venge / Wenge

006 Afromosia

003  Gri / Grey

Yeni
New

Yeni
New



• Aluminum base profiles should be fixed to the floor with fixing plugs at 
intervals of 35 cm at the beginning of the application.

• Siding Profiles should be applied from bottom to top. Base profiles should be 
applied at minimum 10 mm above the subfloor at intervals of 35 cm. 

The hole center of Beginning-Ending Clips should be fixed at minimum 40 mm 
above the base profile.

• After Siding Profile is settled in the Beginning-Ending Clip, Siding Juncture 
grooves are centered with #4 DIN 968 - Cross Cylinder Head Metal Sheet Shim 
Screw and screw is placed with 1 mm clearance without tightening. 

• Siding application should be laid with 10 mm clearance at beginnings and 
endings while 7 mm clearance at endings of continuing laying.

• No screw other than nails or grooves should be applied in siding applications.

7 mm

• Uygulama başlangıcında 35 cm aralıklarla Aluminyum taban profilleri 
zemine dubel ile sabitlenmelidir.

• Siding Profilleri aşağıdan yukarıya doğru uygulanmaktadır. Taban profilleri 
alt zeminden min.10 mm yukarıdan 35 cm ara ile uygulanmalıdır. 

Başlangıç Bitiş Klipslerinin delik merkezi  taban profilinden min.40 mm 
yukarıdan sabitlenmelidir.

• Siding Profili Başlangıç Bitiş Klipsine yerleştirildikten sonra 4’lük  DIN 968 
– Yıldız Silindir Başlı Pullu Sac Vidası ile Siding Bağlantı kanalları ortalanarak 
vida tam sıkılmadan 1 mm boşluklu olarak bağlanır. 

• Siding uygulama başlangıç ve bitişlerinde 10 mm, devam eden düzlemlerin 
bitimlerinde  7 mm boşluklu döşenmelidir.

• Siding uygulamalarında çivi ya da, kanallar haricinde vida uygulaması 
yapılmamalıdır.

• Montaj başlangıcında, taban profilleri zemine uygun vida ile sabitlenmeli.
• At the beginning of the montage, floor profiles must be fastened with a pinr r
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 Taban profilleri, ağır yüklerde 20 cm, orta yüklerde 30 cm, yürüyüş yolları için de en fazla 40 cm 
aralıklarla döşenmeli
• Floor profiles must be laid with 20 cm interspaces in heavy burdens, 30 cm in mid-weights, 
maximum 40 cm for the walking paths

 Yüzeyde su birikmesini engellemek için 4 mm/m eğim ile döşenmeli
• In order to prevent water accumulation on the surface, the floor profiles must be laid with an 
obliquity of 4 mm/m 

 Su tahliyesini sağlamak için uç kısımlardan en az 20 mm boşluk bırakılmalı
• In order to enable water disposal, there must be a 20 cm space on the nebs
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DECK KURULUM REHBERİ / DECK INSTALLATION GUIDE SIDING KURULUM REHBERİ / SIDING INSTALLATION GUIDE

• Montaj başlangıç ve bitişlerinde en az 10 mm, yanal alanlarda 5 mm, 
dikey alanlarda ise 7 mm boşluk bırakılarak döşenmeli

• Laying must be applied by leaving a minimum of 10 mm spaces at 
the beginning and finishing of the montage, and 5 mm space in lateral 
areas and 7 mm in vertical areas.

• Vidalama yapılırken, vidalama cihazının tork değeri en azdan 
başlatılmalı, uygun değer bulununcaya kadar yavaş yavaş artırılmalı
Uyarı: Kesinlikle vidaların boşa dönmesine sebep olacak yüksek 
tork değerleri seçilmemeli

• During the screwing process, the specified torque of the screwing 
machine must be at a minimum at the beginning and then it must be 
gradually increased until the proper value is reached.
Warning: Do not ever choose high specified torque which leads to 
stripping of screws

r • Montaj sırasında, sadece bağlantı klipsleri ile birlikte 3,5 mm‘lik 
vida kullanılmalı, kompozit profiller yüzeyden vidalanmamalıdır.
Uyarı: Kesinlikle çivi kullanılmamalı

• During the montage, together with a kneed connection clip, 
3.5 mm screws must be used.
Warning: Do not ever use nails

SUNDECK Kullanım Talimatları

••• Montaj, kurulum rehberinde yer alan şartlara uygun olmalıdır.
• SUNDECK’e ait bağlantı parçaları ve ürünleri dışında malzeme kullanılmamalıdır.
• SUNDECK, tuz ve su ile çok uzun süre temas etmemelidir.
• SUNDECK, toprak ile doğrudan temas edecek şekilde monte edilmemelidir.
• SUNDECK’in, sauna, buhar odası gibi yüksek sıcaklık ve neme sahip yerlerde kullanımı tavsiye edilmez.
• SUNDECK, taşıyıcı yapı malzemesi olarak ve amacı dışında kullanılmamalıdır.
• SUNDECK, uygun koşullarda muhafaza edilmelidir.
• SUNDECK’in, aşındırıcı ve renklendirici kimyasallar ile temasından kaçınılmalıdır.
• SUNDECK’in, güneş ışığı ve su ile uzun süre teması belli bir süre sonra renk değişimine neden olabilmektedir.
• Kompozit ürünler darbeye, çarpmaya maruz bırakılmamalıdır.
• Bakım sadece SUNDECK tarafından önerilen temizlik malzemeleri ve yöntemi ile yapılmalıdır, bunun dışında 
sadece tazyikli su kullanılmalıdır.

SUNDECK User’s Manuel

••• Montage must be applied in accordance with the guidelines in the installation guide.
• No materials other than fittings belonging to SUNDECK must be used.
• SUNDECK must not come into contact for long periods with salt and water.
• SUNDECK must not be set up in a way that is directly in contact with soil.
• SUNDECK should not be used in places with high temperatures and moisture, such as saunas or steam rooms.
• SUNDECK must not be used for other purposes, or as carrier construction material.
• SUNDECK must be kept in proper conditions.
• SUNDECK should not come into contact with abrasive or colorant chemicals.
• SUNDECK’s long term contact with sunlight and water may lead to color change after a point.
• Composite products should not be exposed to impact.
• Its maintenance should only be provided with the cleaning materials and methods proposed by SUNDECK, 
otherwise only pressurized water must be used.

Other Conditions and Limitations

••• The methodology of storage, application , installation, usage and maintenece is the sole responsibility of user 
unless if applied in other way described in this SUNDECK user’s manuel.
• In case of any defect caused by raw material and or faulty manufacturing, the final decision, inspection and 
final defect report can only be made by authorized SUNDECK inspectors
• In case of supersession, there might be colour differences between the preceding and the new deck. SUNDECK 
reserves the all rights to change or suspend the production of the products without prior notification and this does 
not provide any additional rights to the user or wholesaler.
• SUNDECK reserved the rights to change the warranty conditions anytime and no other party claims or prove to 
change any article in these conditions
• General measurement tolerance ± % 0,5.

Diğer Koşullar ve Sınırlamalar

•• SUNDECK kullanım talimatlarının yerine getirilmemesinden, kullanıcı hatası ve diğer uygunsuz durumlarda 

firmamız sorumlu tutulamaz.

• Her türlü ürün incelemesi ve hasar tespitinin kararı firmamız tarafından verilecektir.

• Değişime uğrayan ürünlerde, aynı renkteki ürünün tonu birbiri ile eşleşmeyebilir. Oluşabilecek bu gibi 

durumlar yeni haklar oluşturmaz.

• Firma hariç hiç kimse bu koşulların dışında farklı bir garanti koşulu öne süremez ve böyle bir talepte 

bulunamaz.

• Genel ölçü toleransı ± % 0,5 tir.
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Merkez
 Organize Sanayi Bölgesi
  Akdeniz Bulvarı ANTALYA
    T +90 242 249 17 17 F +90 242 249 17 27 

İstanbul Anadolu Showroom
 Büyükbakkalköy Mah. Samandıra Cad.
   No: 38 Maltepe / İSTANBUL
     T +90 216 561 24 00 F +90 216 561 24 18

İstanbul Avrupa Showroom
 Keresticiler Sitesi 1. Blok
   No: 4/6 İkitelli / İSTANBUL
     T +90 212 670 42 50 (3 Hat) F +90 212 670 42 53

www.agt.com.tr

Eylül 2012 / 5.000 adet basılmıştır.


