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AHSAPMOZAİK  |  
Çağımızın ileri teknoloji ve hız arasındaki denge 
arayışında doğal yaşam aksesuarları ön plana 
çıkmaktadır. İster mobilya, ister duvar dekoras-
yonu olsun, ahşap ürünler popülerliğini koru-
maya devam etmektedir. Ardinart, ahşap duvar 
kaplama alanında; klasik, modern, minimalist, 
hemen her zevke ve beğeniye hitap edebilecek 
doku seçenekleri sunmakta ve yaşam alanla-
rına karakter kazandırmaktadır. Ardinart’in ya-
şam alanlarına yönelik tasarlamış olduğu ürün-
ler, mobilya tasarımlarıyla sektöre ilk adım attığı 
yılların izlerini taşımaktadır.  Mimari alanda, dün-
yadaki trendlerin yakın takipçisi olan Ardinart, 
özellikle ülkemizde duvarların yaşam alanlarının 
genel dekorunun dışında bırakılma eğilimini fark 
ederek, ahşap duvar kaplama alanında yenilikçi 
çözümler sunmaya başlamıştır. Konut, otel, ofis, 

kafe ve restoranların iç ve dış duvarları için este-
tik ve fonksiyonel çözümler sunan Ahşap Duvar 
Kaplama ürünleri; dayanıklılığı ve uzun ömürlü 
olma özellikleriyle de dikkat çekmektedir. Ar-
dinart, ahşap duvar kaplama ürünlerini kendi 
bünyesindeki üretim tesislerinde, tamamen el 
işçiliğiyle üretmektedir. Ahşap Duvar Kaplama 
ürünleri, ustaya gereksinim duymadan uygula-
nabilir. Tek başınıza montajını kolaylıkla gerçek-
leştirebileceğiniz işlevsellikte bir üründür. Firma, 
üretimini gerçekleştirmiş olduğu ürünlerde ah-
şabın, iyi yönetilmiş bir kaynaktan sağlandığının 
kanıtı; FSC ve PFEC; Coc-Orman Koruma ve 
Gözetim Zinciri Sertifikasyon Sistemlerinin birer 
üyesi olup; Türkiye’de PFEC ve FSC belgelerine 
sahip sayılı firmalardan bir tanesidir.
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WOODENMOSAIC
In our search for balance between advanced 
technology and speed, natural living accessories 
are gaining importance. Whether it is furniture 
or wall decoration, wood products continue to 
maintain their popularity. Ardinart, in the field 
of wooden wall covering, offers texture options 
that can appeal to almost every taste and 
interest like classical, modern or minimalist, 
and gives character to living spaces. Ardinart’s 
products, designed for interior spaces, bear the 
traces of the first years of the firm with furniture 
designs. Ardinart, who is a close follower of 
trends in the architectural field, has begun to 
offer innovative solutions in the field of wooden 
wall covering, especially realizing that the walls 
of the living spaces in our country tend to be 
excluded from the general decor. Wooden Wall 

Covering products that offer aesthetic and 
functional solutions for interior and exterior 
walls of houses, hotels, offices, cafes and 
restaurants are also durable and long lasting. 
Ardinart manufactures wooden wall covering 
products in its own production facilities, with 
latest technology machinary blended with 
handcrafting. Wooden Wallcovering products 
can be applied without the need for an expertee. 
It is really functionate that you can easily install 
by yourself. The firm proves that wood is made 
from a well-managed source of products with; 
FSC and PFEC; Coc-Forest Conservation and 
Surveillance Chain Certification Systems; It is 
one of the few companies with PFEC and FSC 
certificates in Turkey.
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Bir yapboz 
kadar keyifl i 
Lengthy...

Diğer ağaç seçeneklerimiz: 
Ceviz, Kayın, Kestane, Meşe
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Merhaba! Ben Avrupa Akasya-
sından Ardinart Lenghty,Ben ve 
kardeşlerim FSC Sertifikalı or-
manlarda tabiatın insanoğluna 
sunduğu nimetlerden beslene-
rek tasarımın doğayla bütünleş-
tiği o türküleri evlerinize getir-
mek adına özenle yetiştirildik. 
Herhangi bir kimyasal kullanma-
dan tamamen doğal yöntemlerle 
elde edilen rengimle eşi benzeri 
olmayan bir duvar kaplamasına 
dönüştürüldüm. Adımı aldığım 
uzun ince şeritlerden oluşan gö-
rünümüme Ardinart tesislerin-
de yüksek teknoloji makinalarla 
kavuşurum. Bir yapboz yapmak 
kadar kolaydır kurulumum!



As joyful 
as a jigsaw, 

Lengthy...
Other tree options: 

Walnut, Beech, Chestnut, Oak
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Hello there. I am Ardinart Len-
ghty from the European acacia! 
Me and my brothers have been 
carefully raised in FSC Certified 
Forests being fed from the bles-
sings that nature has offered to 
mankind and bring those songs 
to your houses. I was transfor-
med into an unprecedented wall 
covering with the color obtained 
by completely natural methods 
without using any chemicals. The 
appearance of long thin strips, 
which I take my name from, is ob-
tained with high-tech machines 
at Ardinart facilities. My installati-
on is as easy as making a jigsaw!
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Checkers’ın 
canlı dama 
renkleri

The lively 
colors of 
Checkers

Merhaba! Ben Avrupa Akasya-
sından Ardinart Checkers! Ben 
ve kardeşlerim FSC Sertifikalı 
ormanlarda tabiatın insanoğlu-
na sunduğu nimetlerden bes-
lenerek tasarımın doğayla bü-
tünleştiği o türküleri evlerinize 
getirmek adına özenle yetiştiril-
dik. Bir dama zeminine benze-
yen desenim ile renklerin, gölge 
ve ışık oyunlarıyla dokumun el 
işçiliğinin en güzel örneklerin-
den birini oluşturması sağlandı. 
Neredeyse matematiksel ve şi-
irsel bir dokunuşla yüzeylerinize 
kolayca uygulanabiliyorum!

Hello there! I am Ardinart Checkers 
from the European acacia!  Me and 
my brothers have been carefully 
raised in FSC Certified Forests 
being fed from the blessings that 
nature has offered to mankind and 
bring those songs to your houses.  
With a design that resembles a 
checkerboard backdrop, colors, 
shadows, and light games enabled 
one of the finest examples of 
handcrafted weaving. I can easily 
be applied to surfaces with an 
appearance that is mathematical 
and poetic!
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Diğer ağaç seçeneklerimiz: 
Akasya, Ceviz, Kayın, Kestane

Other tree options: 
Walnut, Beech, Chestnut, Oak
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Benzersiz 
Stripline 
İlüzyonu...
Unique 
Stripline 
Illusion...
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Merhaba! Ben Akasya Ağacından Ardinart Stripline! Batı Avrupa’nın ılıman topraklarında, yüksek tepele-
rin mavi göğe uzandığı bölgelerden birinde, yaklaşık 1800 rakımda büyüdüm. FSC Sertifikalı ormanlar-
da yetişerek en kaliteli malzemeyi temin etmek üzere boy attım. Yatay ve dikey çubuklarla oluşturulan 
süreklilik hissi yaratan desenimle ben, Stripline habitatımın doğal esintilerini sizlere getirmeye hazırım!

Hello there! I am Ardinart Stripline from Acacia Wood! I grew up at about 1,800 meter altitudes in the tem-
perate regions of western Europe, one of the regions where the high peaks extend to the blue sky. I grew up 
in FSC Certified Forests to give the best quality materials. With the design that creates a sense of continuity 
created with horizontal and vertical bars, I am ready to bring the natural breezes of the Stripline to your home!
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Diğer ağaç seçeneklerimiz:  Ceviz, Kayın, Kestane, Meşe

Other tree options: Walnut, Beech, Chestnut, Oak
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Hello there! I’m Ardinart Con-
cave from the Walnut Tree! 
I can stand for almost 1000 
years being one of the lon-
gest-lasting fruit trees. The re-
gion where this durability and 
poetic wooden fabric form the 
most precious shell is Anato-
lia itself! I was also supplied to 
Ardinart from the altitudes of 
1000 of the Black Sea for you! 
Due to its organic design and 
concave appearance, you will 
feel a playfulness and artistic 
look that you have never met 
before!

Merhaba! Ben Ceviz Ağacın-
dan Ardinart Concave! En 
uzun ömürlü meyve ağaçla-
rının başında gelerek nere-
deyse 1000 yıl dimdik dura-
bilirim. Bu dayanıklılığım ve 
şiirsel ahşap dokumun en 
değerli kabuğu oluşturduğu 
bölge Anadolu’nun ta ken-
disidir! Ben de Ardinart için 
Karadeniz’in 1000 üzeri ra-
kımlarından sizler için tedarik 
edildim! Organik tasarımım 
ve iç bükey görünümüm itiba-
riyle daha önce tanışmadığı-
nız bir oyunsallığı ve sanatsal 
görünümü yüzeylerinizde his-
sedeceksiniz!

Playful and 
organic 
Concave!

Oyuncu ve 
organik 
Concave!
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Other tree options: 
Acacia, Beech, Chestnut, Oak

Diğer ağaç seçeneklerimiz: 
Akasya, Kayın, Kestane, Meşe
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Dışbükey bir 
doku sanatı, 
Gibbons!

ve büyürüm. Kabuğum düzgün 
ve açık renklidir. Yılın doğru za-
manlarında kesilerek ormanımın 
eşsiz havasını mekanlarınıza ta-
şımak için yüksek teknoloji ma-
kinalarda işlenirim. Özgün dış 
bükey formum Ardinart tesisle-
rinde özenle kazandırılır bana ve 
en şık yüzeyleri tüm asaletimle 
size taşırım.

Merhaba! Ben Avrupa Kayının-
dan Ardinart Gibbons! Avru-
pa’nın neredeyse her noktasında 
doğal olarak yetişebilecek kadar 
dayanıklı bir yapıya sahibim, ye-
tiştiğim deniz yüksekliği yakla-
şık 1400-1800 metrelere kadar 
ulaşabilir. Kerestem yumuşak 
ve değerlidir. Yüksek nemli yer-
lerde, ılımlı sıcaklıklarda serpilir 

Diğer ağaç seçeneklerimiz: 
Akasya, Ceviz, Kestane, Meşe
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A convex art 
of texture, 
Gibbons!

ght. Cut at the right times of the 
year and processed in high-tech 
machinery to transport the unique 
air of my forest. Its unique convex 
form is carefully groomed at Ar-
dinart’s premises and meets all 
sorts of space with the most ele-
gant surfaces.

Hello there! I’m Ardinart Gibbons 
from European Beech! I have a 
durable structure that can grow 
naturally in almost every part of 
Europe, and the sea level I grow 
can reach about 1400-1800 me-
ters. My wood is soft and valuab-
le. In high humidity areas I sprinkle 
and I grow in moderate tempera-
tures. My wood is smooth and li-

Other tree options: 
Acacia, Walnut, Chestnut, Oak
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Merhaba! Ben Kestane Ağacın-
dan Ardinart Trigon, Deniz se-
viyesinden 50 ila 1500 metreler 
arasında rahatlıkla büyüyüp ye-
tişebilirim. Sıcak ve ılıman iklim 
koşullarında mutlu hissederim. 
Güneşi çok severim. Dayanıklı 
kerestem gemi, tekne yapımına 
bile elverişlidir. Kendine özgü 
koyu rengim ve uzun ömürlü 
doğam sayesinde duvarlarınız-
da aradığınız tamamlayıcı etkiyi 
yakalamak adına eşsiz bir seçim 
olduğum söylenebilir. Üçgensel 
bir algıyla harmanlanan formum 
ve hiçbir kimyasal kullanılmadan 
doğal yöntemlerle elde edilen 
rengim sayesinde mekanlarınız-
da kusursuz dokuyu yaratmak 
için geldim! El işçiliğiyle tek tek 
işlenerek 30 x 30 karolar halinde 
olabildiğince pratik bir uygula-
ma imkanıyla duvarlarınızda yer 
almaya hazırım!

Diğer ağaç seçeneklerimiz: 
Akasya, Ceviz, Kayın, Meşe

Göz alıcı 
Trigon 
Deseni...
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Glamorous 
Trigon 
Pattern...
Hello there! I am Ardinart Trigon 
from the Chestnut Tree, I can ea-
sily grow up to 50 to 1500 meters 
from the sea level. I feel happy in 
warm and mild climate conditi-
ons. I like the sun very much. My 
sturdy timber is also suitable for 
boat construction. It can be said 
that it is a unique choice for cap-
turing the complementary effect 
you seek in your walls thanks to 
my unique dark color and long life. 
I came to create perfect texture in 
your spaces thanks to the blend 
form with a triangular perception 
and the color obtained with na-
tural methods without using any 
chemicals! I am ready to take part 
in your walls with the practical 
application of 30 x 30 tiles that are 
handcrafted individually!

Other tree options: 
Acacia, Walnut, Beech, Oak

33



Ardinart Ahşap Mozaik 
sayesinde Ahşabın 
sıcak dokusu, mozaik 
sanatının büyüsüyle 
buluşuyor...

Thanks to the Ardinart 
Wooden Mosaic, the 
warmth of the wood, 
meets with the art of 
mosaic...
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Ekolojik bir duruş sergileyen Ardinart, tasarımlarında insan sağlığına zararlı hiçbir madde kullan-
mıyor.

Ahşabın sıcak dokusu, mozaik sanatının büyüsüyle buluşuyor ve Ardinart Ahşap Mozaik, klasik, 
modern, minimalist hemen her zevke ve beğeniye hitap edebilecek renk ve doku seçenekleriyle 
yaşam alanlarınıza karakter kazandırıyor.

Tamamen doğal malzemeden üretilen Ardinart Ahşap Mozaik ile konut, otel, ofis, kafe ve restoran-
ların iç ve dış duvarları zamansız birer klasiğe dönüşüyor.

Siz de; estetik, fonksiyonel, dayanıklı ve uzun ömürlü Ardinart Ahşap Mozaiğin, pratik kurulum 
özelliği ile kendi dünyanızın duvarını tasarlayın.

Ardinart Ahşap Mozaikle duvarlar boyut değiştirsin!

Ardinart, who has an ecological stance, does not use any substances harmful to human health in 
their designs.

The warmth of the wood meets the art of mosaic and Ardinart Wooden Mosaic gives character to 
your living spaces with the color and texture options that can appeal to almost every taste; classi-
cal, modern, minimalist.

Ardinart Wooden Mosaic, produced entirely of natural materials, transforms the interior and exterior 
walls of houses, hotels, offices, cafes and restaurants into a timeless surface.

You too, can design your own world’s aesthetic, functional, durable and long-lasting Ardinart Woo-
den Mosaic wall with its practical installation feature.

With Ardinart Wooden Mosaic, walls will experience a new dimension!
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