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SALKIM Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, masif ahşap 
üretim ve pazarlamasında Türkiye’nin lider firmalardandır. Firmamız 

üretimini, 20.000 m2si kapalı alan olmak üzere 125.000 m2 alana kurulu 
olan kendi fabrikasında gerçekleştirmektedir. Tam otomatik konvansiyo-
nel fırınlarda aylık kereste kurutma kapasitemiz sert ağaçta 1.000 m3tür. 
Bunun yanında aylık 4.000 m3 kereste buharlama ve yılda tek vardiyada 
48.000 m3 kayın ve meşe kereste üretim kapasitesine sahiptir. Firmamız 
ürün çeşidini günden güne arttırmaktadır. Ana ürünümüz olan Masif Pan-
ele ilaveten Masif Parke, Deck, Lambri, Kereste, Ahşap Travers ve Kiriş 
üretimine devam etmektedir. Ayrıca satış noktalarımızda OSB, Plywood 
gibi daha birçok ürünü birarada hizmetinize sunmaktayız. SALKIM, modern 
tesisi, teknolojik donanımı, uzman kadrosu ve yurt geneline yayılan kend-
ine ait satış yerleri ve seçkin bayiler ağı ile ahşaba dair tüm ihtiyaçlarınıza 
kaliteli hizmet anlayışı ile profesyonel çözümler sunmaktadır.

SALKIM Forest Products is among the leading companies in Turkey at pro-
duction and marketing of solid wood products .SALKIM Forest Products 

started to produce lumber and wooden parquet flooring in the plant founded 
in Demirköy, Kırklareli. Following the changing market conditions and devel-
oping technology in forestry industry, the company added edge glued solid 
wood panels, floorings, decking and impregnated wooden railway sleepers 
in oak and beech into production line. The company has 20.000 m2 covered 
area in 125.000 m2 open land, fertile raw material storage, 1000 m3/month 
capacity high technological automated drying kilns, 4000 m3/month capac-
ity steaming chambers and annual 48,000 m3/year capacity product line for 
beech and oak timber with one daily shift. The company meets the industry 
requirements with the unlimited service principle and markets its products in 
domestic and international markets.

“ Birinci sınıf 
ürün,

hızlı sevkiyat
ve güven...”
High quality products,

on time delivery

and confidence...
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Özellikleri : Meşenin rengi genellikle kirli sarıdır. Ko-
lay yarılır. Havanın ve nemin yıpratıcı etkisine karşı en 
büyük dayanımı gösteren ağaçtır. Dokusu itibarı ile 
çok iyi boyanabilir. Özellikle kimyasal boyalarda bu 
açıkça görünür. Kolay verniklenir. Ancak iri gözenekli 
olduğu için mat verniklenecek işlerde kullanılması 
daha uygundur. Özgül ağırlığı ortalama 0.86 gr/
cm3tür.

Kullanıldığı yerler : Sert meşe, yapıların dış ve iç 
bölümlerinde, kapı, pencere, merdiven, döşeme 
kaplamasında, parke yapımında kullanılır. Takım 
sapları, fıçı, vagon, araba, gemi, kayık, köprü ve 
iskele ayaklarında olumlu sonuçlar verir. Yumuşak 
tür mesenin masif ve kaplaması mobilya üreti-
minde, yapıların iç bölümlerinde, dekorasyon 
uygulamalarında kullanılır.

ÇAM   PINE
Özellikleri : Diri odun, sarımsı ile kırmızımsı beyaz ren-
kte, öz odun kırmızımsı sarı, kahverengimsi kırmızı 
olup giderek koyulaşır. Çok hızlı ve iyi bir şekilde ku-
rutulabilir. Kolay işlenir, iyi tutkallanır, elastikiyeti iyi, 
boyanabilir, cilalanabilir, tornalanabilir, soyulabilir, iyi 
çivi tutar ve renk verilebilir.

Özgül ağırlığı ortalama 0.40 - 0.50 gr/cm3tür.

Kullanıldığı yerler :  Binalarda kapı, pencere, doğrama, 
köprü inşaatı, uçak ve gemi güverte döşemeleri, 
kısacası ağaç malzemenin kullanılabilecegi her yerde 
değerlendirilebilir. İç-Dış cephe kaplamalarında 
(lambri, döşeme) kontrplak, oymacılıkta, tornacılıkta, 
tel direği, maden direği, su içi inşaatlarda ve travers 
olarak kullanılabilir.

LADİN   SPRUCE
Özellikleri : Diri odun ve öz odun, renk bakımından 
farklı değildir. Orta kısmı olgun odun özelliklerine 
sahip olup, odunu sarımsı beyaz renktedir. Kolay 
işlenir, soyulabilir, çivi ve vidalama özelliği iyidir. İyi 
yapıştırılır, renk verilebilir. Boyanması ve cilalanması 
iyidir. Hızlı ve iyi kurutulur, çatlamaya meyili azdır. 
Yeknesak tekstürde olup, lifleri düzgündür, kolay 
yarılır.

Özgül ağırlığı ortalama 0.42 gr/cm3tür.

Kullanıldığı yerler : Genellikle marangozluk işleri ve 
doğramalarda, kutu ve sandık yapımında, müzik 
aletlerinde, tel direği, maden direği, ambalaj ve 
kağıt, lif odunu, kontrplak yapımında, gemi direği 
yapımlarında kullanılır.

Özellikleri : Diri odunu kırmızımsı beyaz olup, öz 
odunu kırmızımsı kahverengidir. Sert dokusu 
nedeniyle uzun ömürlü ve sağlamdır. Yetişme 
şartları ve rutubet miktarı ile ilgili olarak 
işlenme özellikleri değişir. Çok iyi tornalanma 
özelliğine sahiptir, buharlama ile çok daha iyi 
hale getirilir. Kolay yapıştırılır, renk verilebilir, 
çok iyi cila kabul eder.
Özgül ağırlığı ortalama 0.75 gr/cm3tür.
Kullanıldığı yerler : Diğer yapraklı agaçlardan 
daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özel-
likle masif mobilya, lambri, spor aletleri, oyun-
cak, bobin, alet sapları, tornacılıkta, müzik 
aletleri yapımında, kontrplak, parke, kaplama 
levha, fıçı sanayinde ve emprenye edildiğ  i tak-
tirde travers yapımında kullanılır.

MEŞE   OAK

KAYIN   BEECH

MASİF PANEL SOLID WOOD PANEL
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Özellikleri : Dış odunu gri renklidir. İç odunu türüne 
göre sarı ile kırmızı kahverengi arasında değişir. Sıkı 
yapılı, az esnek bir ağaçtır. Kolay ve temiz işlenir. 
Az çeker ve az çatlar. Bol tanelidir. Bu yüzden en 
iyi boyanan ağaçlardandır. İyi verniklenir. Değişen 
hava koşullarında bile büyük dayanım gösterir. Ku-
ruma niteliği iyidir. Böcekler ve mikroorganizmalar 
tarafından kolay zarar verilemez. Oyma ve tornada 
başarılı sonuçlar verir. Özgül ağırlığı yaklaşık olarak 
0.50-0.60 gr/cm 3 tür.
Kullanıldığı yerler : Çok değişik amaçlarla 
kullanılabilecek, üstün nitelikleri olan bir ağaçtır. 
Yapıların iç ve dış bölümlerinde doğrama, parke, 
merdiven yapımında. Gemicilikte, müzik aletlerinde, 
tornalı, oymalı, kakmalı işlerde, modern ve klasik 
bütün mobilyalarda masif ve kaplama olarak geniş bir 
kullanım alanına sahiptir.

AKÇAAĞAÇ   MAPLE
Özellikleri : Hafif sarımsı beyaz veya pembe beyazdır. 
Akça ağacın rengi zamanla ve kendiliğinden sararır. 
Akçaağaç sert ve sıkı ağaçlardandır. Eş yapılıdır. Ko-
lay işlenir. Esnek ve oldukça bükülgendir. Az çeker. 
Çarpılmaya ve çatlamaya eğilimi vardır. Nemli or-
tama çok duyarlıdır, kolay çürür. Uygunsuz koşullarda 
böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip 
edilebilir. Özgül ağırlığı 0.56-0.68 gr/cm3 arasında 
değişir.

Kullanıldığı yerler :  Masif ve kaplama olarak mobilya 
üretiminde, müzik aletlerinde, mutfak aletlerinde, 
ayakkabı kalıplarında, oymacılıkta, kakmacılıkta, kıl 
testeresi ile hazırlanan ince işlerde, oyuncak, ma-
kara, el aletlerinin saplarında.

İROKO   IROKO
Özellikleri : Zaman içinde rengi sarıdan koyu kah-
verengiye dönüşür. Afrika’dan ithal edilen, fırınlanmış 
egzotik bir ahşap türüdür. İroko ağacı, sertliğinden 
dolayı genelde dış mekan kullanımında tercih edilen 
bir ahşaptır. Ağır, yağlı ve yüksek yoğunluğa sahip 
olduğundan dolayı Teak ağacına en yakın alternatif 
olarak sunulmaktadır. Özgül ağırlığı 0,66 gr/cm3 tür.

Kullanıldığı yerler :  İroko, dayanıklılık ve uzun ömür 
gerektiren dış mekan uygulamalarında, zemin 
kaplaması olarak, bahçe mobilyalarında ve tekne 
yapımında kullanılan çok dekoratif ve uzun ömürlü bir 
ağaçtır.

DIŞBUDAK   ASH
Özellikleri : Dış budağın dış odunu beyaza çok yakın 
renktedir. İç odun açık kahverengidir. Zamanla 
koyulaşır. Sert, ağır, sıkı yapılı bir ağaçtır. Ancak kolay 
işlenir. Zor yarılır. Kuru ortamda dayanıklıdır. Havanın 
değişen etkilerinden çabuk bozulur. Böcekler ve mi-
kroorganizmalar tarafından kolay tahrip olmaz. Uy-
gunsuz koşullarda depolanırsa odaklanır. Çok çeker. 
Tutkal, çivi ve vida ile orta derecede bağlantı kurar. İyi 
verniklenir. Su boyaları ile zor boyanır. Özgül ağırlığı 
0.68 gr/cm3 tür.

Kullanıldığı yerler :  Yapı kerestesi olarak kullanılması 
uygun değildir. Masif ve kaplaması mobilya üreti-
minde çok kullanılır. Tornacılıkta olumlu sonuç verir. 
Kontrplak üretiminde yararlanılır. Mobilya ve iç mi-
marîden başka, alet yapımında, spor araçlarında 
kullanılır.

MASİF PANEL SOLID WOOD PANEL

SAPELLİ   SAPELE
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SALKIM MASİF PANEL, mobilya 

merdiven basamağı, yer döşemesi, cephe 

kaplamaları, her tür iç ve dış dekorasyonda 

kullanılmaktadır. Sağlamlığı ve güzel görünü-

müne ilaveten işlenmesi de kolaydır. Paneller 

ileri teknoloji kullanılarak titizlikle üretilmek-

tedir. Lataların yapıştırılmasında çevre dostu 

tutkallar kullanılmaktadır.  Paneller mobilya 

üretimi için ideal rutubet derecesindedir. Pan-

ellerimizin yüzeyleri natüreldir. İstenilen her tür 

yüzey işlemi uygulanabilir.

MASİF PANEL
%100 Doğaldır.

Sağlam ve dekoratiftir.

Uzun Ömürlüdür.

İşçilik, zaman ve malzemeden tasarruf sağlar.

Kenar bandı ve kaplama gibi maliyetleri yoktur.

Kullanılan tutkal çevre dostudur.

T E K N İ K  Ö Z E L L İ K L E R İ Ö Z E L L İ K L E R

Tutkal Glue : D/D4

Rutubet Moisture : %10 +2

Zımpara Grinding : 120 Kum

Taslak Stave : Fingerjoint ve Solid

Kalite Quality : Ekstra, A/B ve B/B

Genişlik Width : 1000 / 1300 mm

Kalınlık Thickness : 16, 18, 25, 30, 40mm 

Uzunluk Length : 4000 / 4100 mm

Merdiven Baba
72 x 72 x 97 - 1150 mm

Merdiven Ara
45 x 45 x 750 mm

Küpeşte
Kayın, Çam, Meşe ve Sapelli

Pergolalık Baba
120 x 120 x 2600 mm

BOY EKSİZ / SOLID
MASİF PANEL

BOY EKLİ / FINGERJOINT
MASİF PANEL

16 mm

18 mm

25 mm

30 mm

40 mm

MASİF PANEL SOLID WOOD PANEL AHŞAP MERDİVENLER - SOLID WOOD STAIRS
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DECK, dış mekan ahşap yer döşemesi olarak 

kullanılan bir üründür. Güneş, su ve ısı 

değişiminin etkilerine maruz kaldığı için, her 

türlü hava ve nem koşuluna dayanabilen, özel-

likle Iroko, Teak, Ipe, Merbau gibi ağaçlar ter-

cih edilip kullanılmaktadır. Bu ağaçlar ıslak ve 

nemli ortamlardan etkilenmemekle birlikte, 

mukavemetlerini arttırmak için eprenye edi-

lebilirler. Deck’in üst yüzeyi düz bırakılabildiği 

gibi, ıslak mekan uygulamalarında kaymayı ön-

lemesi için derzli yapıda da üretilmektedir.

DECK, genellikle havuz kenarları, balkon, çar-
dak ve yürüyüş yollarında uygulanan ahşap 
deckler, BOY halinde veya değişken KARO 
halindedir. Kalınlığı 1.8cm - 3.8cm arasındadır. 
Deck’ler ahşap ızgaralar üzerine metal aparat 
çakılarak serbest boy olarak döşenebileceği 
gibi, tabanında su kanalı vazifesi gören plas-
tik altlık ile birbirine geçen dekoratif kareler 
halinde, yere herhangi bir şekilde sabitlemeden 
modüler sistemle de döşenebilir. Böylece iste-
nildigi zaman sökülerek farklı bir şekil ve yerde 
değerlendirilebilirler.

DECK DECKING
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E K O  S I S T E M  O L A R A K

ORMAN ve AHŞAP
Ormanlar yerkürenin en önemli eko 
sistemlerinden bir tanesidir. Dünyada 
yaklaşık olarak dört milyar hektar(yer 
yüzeyinin yaklaşık %30’u kadar) or-
man vardır. Dünyayı çevreleyen at-
mosfer tabakaları içerisinde bulunan 
bazı gazlara, yeryüzü için sera tesiri 
olusturduklarından, “sera gazları” denir. 
Bu gazların başlıcası, Karbondioksittir. 
Bu gazlarla hem yeryüzünün, hem de 
yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarının 
ısınması sağlanır. Yerkürenin etrafını bir 
manto gibi saran bu gazlar olmasaydı, 
yapılan tahminlere göre yeryüzü, günü-
müzdekinden yaklaşık 33oC daha soğuk 
olacaktı. Karbondioksit, tek başına to-
plam sera tesirinin % 50’sine sebeptir. 
Bu gaz, fosil yakıtların kullanılması, in-
san, hayvan ve bitkilerin solunumu ve 
organik maddelerin parçalanmasıyla 
meydana gelmektedir. Ormanlar, ge-
rek atmosfere bırakılan sera gazı 
yayılımlarının azaltılmasında, gerekse 
atmosferden sera gazı emme yoluyla 
‘karbon yutağı’ oluşturulmasında önemli 
roller oynamaktadır. Nitekim karalarda 
tutulan karbonun yaklaşık % 67’si or-
man ekosistemlerinde depolanmıs 
durumdadır. Bitki örtüsü tarafından tu-
tulan karbonun % 75’i de ormanlarda 
depolanmıstır. Ayrıca, çok uzun ömürlü 
odun ürünleri (ahşap binalar, ahşap mo-
bilya vb.) çürüyüp yanmadıkları sürece 
karbon depoları olarak kalmaktadır. Bil-
indigi gibi fotosentez esnasında, atmos-
ferden alınan karbondio-ksit, karbon 
ve oksijen moleküllerine ayrılır; sonra 
karbon, karbonhidratların meydana get-
irilmesinde kullanılıp kök, gövde, dallar ve 
yapraklarda depolanırken, oksijen atmos-
fere bırakılır. Böylece sera gazlarından en 
önemlisi olan karbondioksit miktarının, 
atmosferde belli bir dengede tutulması 
sağlanır. Bunu, sessiz sedasız, hiçbir 
gürültü çıkarmadan işleyen ve tek bir 
atık oluşturmayan dev bir fabrikaya ben-
zetebiliriz. Ormanlar, bir ağaç topluluğu 
olmanın yanı sıra, binlerce yılda yaratılmış  
toprağıyla, içinde barındırdığı milyonlarca 
bitki, hayvan ve mikroorganizmayla ve 
bunların karşılıklı münasebetleriyle bir 
çevre sistemi ve yaşama birliğidir.

AHŞABIN KULLANIMI
Ahşabın en önemli özelliği çevre dostu 
olması, iklime karbondioksit depolayarak 
katkı yapması ve yerine yenisi konulabilir bir 
hammadde olmasıdır. Ahşap malzemeler 
inşaat alanında sağlam ve maliyeti olumlu 
etkileyen çözümlere imkan verir; çok amaçlı 
kullanılabilir, dayanıklıdır, hafiftir, enerji 
dostudur, iç mimaride ve mobilya yapımında 
estetik kullanımlara imkan tanır. Olasılıklar 
o kadar çok olabilir ki, sağlıklı oyuncak 
yapımından modern mutfak donanımlarına 
ve dirençli tahta zemin yapımından enerji 
verimli ahşap evlere veya inovatif salon çatı 
konstrüksiyonlarına veya yüzyıllarca ayakta 
kalabilecek köprülere kadar uzanabilir. 
Ahşap, her türlü duyuya hitap eder, sağlığa 
katkısı vardır ve yaşam kalitesini arttırır. 
Ahşap geleceğin malzemesidir, hayat ile 
sürdürülebilirligi birbirine bağlar.

AHŞABIN İKLİMİN KORUNMASINA KATKISI

AHŞAP : EKO SİSTEM FOREST ECO SYSTEM
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P A R K E  P A R Q U E T
Ağacın kalitesi ve kurutma işlemi, parke imalatında 
en önemli noktadır. Parke taslağı haline getirilen 
ağaçlar ideal nem oranına (%8’e) düşürülür. İç 
ve dış nem oranlarında sağlanan denge ileride 
oluşabilecek eğilme, bükülme, çekme ve uzama gibi 
olumsuzlukları ortadan kaldırır.

Zeminlerimizde masif parkeyi kullanmamız için 
pek çok sebeb vardır :
• %100 doğaldır. 
• İnsan sağlığına uygundur.
• Solunum yolu rahatsızlığı ve alerji gibi 

hastalıklara neden olmaz.
• Uzun ömürlüdür.
• Defalarca sistrelenebilir.
• Ses ve ısı izolasyonu sağlar.
• Kolay temizlenir, hijyeniktir.
• Noktasal darbelere dayanıklıdır.

Esneklik ve üstün performans sağlayan 
yüzer spor zemini sistemlerinin bileşenleri 
şunlardır:
Nem önleyici polyetilen örtü,
Esnekligi sağlayan özel şok ayaklar,
Ahsap katmanlar,
Masif Parke.
Döşeme sonrası ahşap parke sistrelenir, 
cilalanır, boyanır, oyun çizgileri uygulanır 
ve duvar kenarı süpürgelikleri konularak 
hizmete hazır hale getirilir. Yüzer zemin 
spor sistemleri, sporcu sakatlanmalarını 
minimuma indirir. Mevcut sahaların üzeri-
ne uygulanabilir.MEŞE oak MERBAU merbau

SAPELLİ sapele İROKO iroko

PARKE ÖLÇÜLERI

MASİF PROFİL SÜPÜRGELİK

Kalınlık
15 mm
19 mm

Boy
300-1300 mm
400-3000 mm

Genişlik
80-90 mm
130-150 mm

Genişlik
43, 63, 83 mm

MASİF PARKE SOLID WOOD PARQUET

SPOR SALONU ZEMİNLERİ
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En zor iklim koşullarına uzun yıllar dayana-
bilen ahşap traversler, demiryollarından 
sonra giderek artan oranda park ve bahçe 
düzenlemelerinde kullanılmaya başlanmıstır.
Dayanıklılıgının yanısıra, kolayca sökülüp baska 
yerlere taşınabilirliği, hem duvar hem de merdi-
ven olarak kullanılabilmesi park ve bahçelerin 
vazgeçilmez bir elemanı olmasını sağlamaktadır. 
Ahsap traverslerin bakımı kolay ve bakım masrafı 
azdır. Demiryolu Traverslerimiz EN 13145 
standartlarına göre sabotesiz ve saboteli olarak 
ekolojik kreozot ile emprenyeli üretilmektedir. 
Ağaç Türleri: Meşe, Kayın, Azobe, Larex. 
Ölçülerimiz: Hat Travers 160 x 260 x 2600 mm-
Makas Travers 160 x 260 x 2600-5000 mm

AHŞAP TRAVERS WOODEN SLEEPERS

A H Ş A P  T R A V E R S
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Scantilings Lamine ahşap kirişler ve pen-
cere profilleri inşaatlarda büyük bir ihtiyacı 
karşılamaktadır. Normalde ölçü ve kalite olarak 
büyük kesitler-de elde edilmesi zor olan bu ürün-
ler teknolojik imkanlar sayesinde istenilen ölçül-
erde üretilebilmektedir.
Ahşap kiriş ve pencere profilleri hertürlü düşen 
budak ve diğer kusurlardan arındırılmış olarak 
sunulmaktadır.
Bu profiller rutubeti ortam dengesine indirilmiş, 
stabilitesi sağlanmış, sağlam ve dayanıklı mal-
zemelerdir.
İsteğe bağlı D4 normunda Beyaz ya da Poliüre-
tan tutkalla üretilmektedirler.
İstenildigünde projeye uygun özel ölçü üretim 
yapılabilmektedir.

LAMİNE AHŞAP KİRİŞ
Laminated Beams

PENCERE PROFİLİ
Windows Scantlings

LAMBRİ
Wooden Ceilings

DÖŞEME TAHTASI
Flooring

KAPI SERENİ
Door Styles

SANDÖVİÇ PANEL
Sandwich Panel

ÖZEL PROFİLLER
Special Mouldings v

Lambri
Ceiling

AHŞAP PROFİLLER WOODEN PROFILE
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Yüksek mukavemetli ve neme dayanıklı, düz 
ve izoleli satıhların yapımında, taşıyıcı zem-
inler, duvar ve ara bölme yapılarında, duvar 
kaplamalarında ve siding altında kullanılan bir 
Levha’dır. Çatı kaplamaları, yer döşemesi, kom-
bine ve tekli uygulamalarda kullanılır.
Mağaza, dükkan yapımı ve dekorasyonlarda, 
baraka ve prefabrik yapıların iç bölmelerinde; 
Depo, sahne, spor salonu, okul gibi mekanlarda, 
sıra, masa gibi marangozluk uygulamalarında 
kullanılır.

Ölçülerimiz
Kalınlık : 9, 11, 15, 18, 22, 25 mm
Ebatlar : 1220 x 2440 mm

Katman Türü : %100 Huş, Egzotik Sert Ağaç
Kalınlıklar: 3,4,5,6,8,9,10,12,15,18,21,24,27,30,
35,40
Standart Ebatlar : 1250x2500, 1220x2440, 
1500x2500, 1525x3050, 1500x3000, 
1525x1525, 2100x1700
Yüzey sınıfları : B/B, B/BB, BB/BB, BB/CP, CP/CP
Standart Film kalınlığı : 120 Gr/m2
Katman sayıları (18mm için) : 9, 11, 13

H-20 AHŞAP KİRİŞLER
M = 5 KNM
Q = 11 KN
Ağırlık : 5 kg/m
Paketleme : 50 adet

OSB POLYWOOD

FİLMLİ POLYWOOD

MARİN POLYWOODİnşaatlık Lamine POLYWOODH KİRİŞİ

OSB, PLYWOOD, KİRİŞ OSB, PLYWOOD, BEAM
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Şirketimiz otomatik arabalı çift hat şeridiyle 
ayda tek vardiyada 4.000 m3 kereste imal etme-
ktedir.
Yurt içi ve yurt dışından tedarik ettiğimiz kaliteli 
tomruklar son teknoloji ürünü makinelerimizle 
hassasiyetle biçilerek tasnif edilir ve otomatik 
fırınlarda rutubeti % 10-12’ye inene kadar ku-
rutulur. İstenmesi durumunda kurutma sonrası 
dört yüzü planyalanır.

Ağaç türleri : Meşe, Kayın, Akçaağaç, Kestane, 
Ceviz, Çam, Ladin, Sapelli, İroko, Teak ve Wenge

Kalınlık Thickness: 50, 60, 80, 100 mm
Genişlik Width: 100 mm ve üzeri
Boy Length: 2000 mm ve üzeri

FIRIN KURUSU
KERESTE

owen dry timber

HAVA KURUSU
KERESTE

air dry timber

DÖRT YÜZÜ
PLANYALANMIŞ

KERESTE
plane timber

KERESTE TIMBER
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MERKEZ / Head Office
İkitelli Keresteciler Sitesi

19.Sk. No 22-24
34306 Başakşehir

İSTANBUL

Tel +90 212 670 49 30
Faks +90 212 670 49 34

İKİTELLİ Şube / Branch
İkitelli Keresteciler Sitesi

5.Sk. No 34-36
34306 Başakşehir

İSTANBUL

Tel +90 212 670 39 61
Faks +90 212 670 39 62

ANTALYA Şube / Branch
Akdeniz San. Sitesi

Ahşap İşleri Bölümü No: 9
07220 Kepez

ANTALYA

Tel +90 242 221 25 21
Faks +90 242 221 25 12

internet
www.salkimorman.com.tr

e-mail
info@salkimorman.com.tr

ÜMRANİYE Şube / Branch
Nato yolu Cd. No: 90

34775 Yukarı Dudullu
İSTANBUL

Tel +90 216 364 65 15
Faks +90 216 364 00 98

İZMİR Şube / Branch
Yeşillik Cd. No: 218
35380 Karabağlar

İZMİR

Tel +90 232 264 02 55
Faks +90 232 264 02 56

FABRİKA / Factory
İğneada yolu 2.km üzeri

39500 Demirköy
KIRKLARELİ

Tel +90 288 681 50 14-62
Faks +90 288 681 54 18

ANKARA Şube / Branch
Taşdelen Cd. No: 24

06160 Siteler
ANKARA

Tel +90 312 351 48 91
Faks +90 312 351 48 81

KONYA Şube / Branch
Ağaç İşleri San. Sitesi
Üzümlü Sk. No: 37/A

Selçuklu
KONYA

Tel +90 332 237 36 51
Faks +90 332 237 36 52
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