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NASIL UYGULANIR?
how is it applied?

DOĞAL / NATURAL ESTETİK / AESTHETICAL EKONOMİK / ECONOMICAL PRATİK / USEFULL ÖZGÜN / ORIGINAL

ESKİTME AHŞAP,
BOYA YADA ZIMPARA 
GEREKTİRMEYEN
KOLAYLIKLA
UYGULANABİLEN
BİR ÜRÜNDÜR.

OLD WOOD IS SIMPLE PRODUCT 
THAT  DOES NOT ANY PAINT EMERY.

Eskitme ahşap 
tamamen masif 
ağaçtan üretilir. 

Oldwood is made of 
solid wood.

Ahşabın doğal lif yapısının 
3 boyutlu ve renklendirilmiş 

görüntüsüne sahiptir.
Oldwood  has three dimencional 
and colored appearance of the 
natural fiber structure of wood.

Estetik olarak benzeri suni ya da 
doğal ürünlerden daha ucuzdur.

Aging wood is cheaper than 
aesthetically similar, unnatural or 

natural products.

Boy yada zımpara gerektirmeyen, 
her ahşap ustasının rahatlıkla 
uygulayabileceği bir üründür.

Aging wood is a product that every 
wood operatör can easily appply 
without sanding ot painting it.

Kendine özgü bir dokuya sahiptir. 
Özeldir, parmak izi gibi taklit 

edilemez.
Aging eood has its own unique 
texture. It canʼt imitated like a 

finger print.

Uygulama yapılacak yüzeyi 30 cm aralıklarla birbirine paralel ahşap çıtalar 
(4*2cm) monte edilerek teraziye alınır. 

The surface to be treated should be leveled by mounting parallel wooden timbers 
(4 * 2 cm) at 30 cm intervals. 

Sağlamlığı arttırmak ve zamanla eskitme ahşabın 
hareketini en aza indirmek için,ahşap çıtaların yüzeyine 

çizgi şeklinde poliüretan tutkal sürülür. 
In order to increase the strength and to minimize the 

aging wood movement over time, a polyurethane glue is 
applied on the surface of the wooden jugs. 

İlk parça, sağ alt köşeye, dişi zıvana kısmı yukarıda 
olacak şekilde koyulmalıdır. 

The first old wood should be placed on the right bottom 
corner and the mortise part should be placed should be on 

upright position. 

İkinci ve sonraki sıralara koyulacak eskitme ahşabın 
erkek zıvana kısmı,birinci sıradaki eskitme ahşabın dişi 

zıvana kısmına gelecek şekilde takozla vurularak birbirine 
geçmesi sağlanır ve 1. Adım da ki çakma işlemi uygulanır. 

The mortise of the second and subsiquent again wood 
should be placed the first or previous old  wood tenon and 
completely locked each other with a hammer. Follow the 

instructions in step-1 for nailing. 

Dikkat edilmesi gereken nokta,üst üste koyulan eskitme 
ahşapların ek yerlerinin aynı noktada olmamasıdır.  

The main point to note is that the joints of the aged woods 
placed on top of each other are not at the same spot. 

Ve sonuç dekoratif , sağlıklı bir yüzey… 
Finally decorative and eco-friendly sırface is ready for use. 

Çakma işlemi 3 ya da 5'lik çivi tabancası kullanılarak, dişi 
zıvananın arkada kalan kısmının, ahşap lata ile birleştiği 

noktadan 45 derecelik açı ile çakılır. 
The cracking operation is carried out using a 3-5 nail gun, 

from where the outward gear intersects with the 45 
degree chamfer. 
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