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KERESTE

İSVEÇ/ÇAM KERESTE
Çam kereste; isveç kereste olarak bilinen; Kıbrıs’ta ve dünyada en
yaygın kullanılan kereste çeşididir. Kolay işlenir ve mobilya
imalatında, doğramalık kereste olarak, inşaatlık kereste olarak
çeşitli kullanım alanları vardır. Beyaz ve kırmızı türlerde; çok
çeşitli sınıf, ebat ve uzunluklarda bulunmaktadır.

İMPREGNE İSVEÇ/ÇAM KERESTE
Impregne demek; isveç
kerestenin dış mekan hava
koşuluna dayanıklı hali
demek. Çardak, havuz
kenarları, bahçe mobilyaları,
decking üretimi ve her türlü
nemli alanda kullanıma
uygundur

Yumuşak kereste; Dünyada üretilen ve kullanılan kerestenin çoğunu oluşturur. Sert kereste ile arasındaki en önemli fark
tahtanın yoğunluk farkıdır. Yumuşak kerestenin en fazla
kullanıldığı alan inşaattır, ayrıca iç mekan ahşap işlerinde de çokca
tercih edilir.
RENDELENMİŞ İSVEÇ/ÇAM KERESTE

Kerestede yeni dönem!

Satın aldığınız şekli ile, rendeleme
gerektirmeden; dört tarafı temiz
yüzey olan rendelenmiş kereste işleri
kolaylaştırıyor.

İsveç kereste,
doğası itibari ile dış mekan
kullanımında uzun ömürlü
değildir; impregne edilmiş
kereste, yüksek basınç altında
sağlığa zaralı olmayan belirli
kimyasalların ahşaba emdirilmesi
ile dış mekan kullanımına uygun
hale getirilir ve ömrü 10 katına kadar
uzatılmış olur.

BEYAZ/LADİN KÖKNAR KERESTE
Beyaz kereste bir tür çam çeşididir. İsveç’ten ve orta Avrupa
ülkelerinden ithal edilir ve doğramalık keresteye göre daha
yumuşaktır. Mobilya sanayiinde kullanılan ve çeşitli ebatlarda
bulunan beyaz kereste uzun yıllar Romanya’dan ithal edildiği için
Romanya kereste olarak da bilinir. Her türlü doğramalık, inşaat,
kalıp ve mobilya işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Ceviz kereste şık ve estetikliği ile hem çok değerli hem de mobilya
sektöründe aranan bir kereste türüdür. İç mimari ve dekorasyon
işlerinde, mobilya ve kaplama gibi işlerde tercih edilen bu kereste
çeşiti, sert keresteler arasında yer alır. Dayanıklıdır, değerlidir,
sağlamdır, torna ve oyma işleri için uygundur.

MEŞE KERESTE

Meşe dayanıklılık açısından, hava koşulları ve neme karşı en
dayanıklı olan ağaç türlerindendir. Kolay işlenir ve diğer türlere
göre daha az çalışır. Her türlü hava koşuluna dayanıklılığı
bakımından, iç ve dış mekân kullanımı için tavsiye edilir. Dış ve iç
mekan mobilya, ahşap kapı/pencere ve parke/decking üretimi
için tercih edilen bir ağaç türüdür

Sert kereste genel olarak yumuşak keresteden daha yoğun

ve daha sert bir yapıya sahiptir, bu keresteden elde edilen ahşap
ürünler, dış mekan hava koşullarına daha dayanıklı olurlar. Bu
özelliklerinden dolayı, mobilya, gemi ve dış mekan işlerinde tercih
edilirler.

İROKO KERESTE

İroko kereste, egzotik bir ağaç türüdür; her türlü hava koşuluna
dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Tik’ten sonra en değerli ağaç türü
olarak görülen iroko, tekne , yat ve gemi üretiminde günümüzde
ilk tercih edilen kereste çeşitidir. Dünya genelinde miktarı gün
geçtikçe azalan bir ağaç türü olduğundan, kullanılan iroko kerestelerin yasal olarak ve doğru şartlarda elde edildiğinden emin olmak
gerekmektedir. Fırın kurusu ve birinci sınıf olan iroko kereste
ayrıca ıslak ortamlarda kullanıma elverişli olduğu kadar, iç mekan
ahşap tasarımlarının da vezgeçilmez tercihidir.
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Okşa ve Gürgen olarak da bilinen Kayın ağacı orta derece sertlik özelliği olan bir kereste çeşididir. 1. sınıf, buharlı ve fırın kurusu olan Kayın
kereste üstün yüzey kalitesine sahiptir. Ham şekli açık ve dengeli bir renk olan Kayın, renklendirme çin idealdir. Masif mobilya, bahçe
mobilyası, sandalye üretimi, mutfak tasarımları ve merdiven gibi çokca yerde tercih edilmektedir

SAPELLİ KERESTE

Sapelli, Afrika menşeili, egzotik bir ağaç türüdür. Kırmızı ile
kahverangi arası bir renge sahiptir. Sertliği ve dayanıklılığı dolayısı ile
zemin ve dış mekan kullanımına da elverişlidir, ayni zamanda
mobilya üretiminde de tercih edilir. Fırın kurusu ve birinci sınıf
olarak ithal edilmektedir

KİRAZ KERESTE

Sıcak ve kızıl rengi ile mobilya sektörünün vazgeçilmezi olan Kiraz
kereste, yoğunlukla kapı/pencere ve müzik instrümanı üretiminde
tercih edilmektedir. Sert ve dayanıklı bir kereste türü olan kiraz
kereste ayni zamanda kolay işlenir.

Erel Company olarak 40 yılı aşkın bir süredir hizmet verdiğimiz bu sektörde, kaliteden ödün vermeden uygun ﬁyatlarla ve geniş ürün yelpazesi ile lider ahşap sağlayıcısı olmayı sürdürmekteyiz. Ürünlerimizin kaliteli olması kadar doğru kaynaklardan geliyor olması da şirketimiz için büyük önem taşımaktadır. İthal ettiğimiz ve sattığımız keresteler, yağmur ormanlarına
zarar vermeden elde edilmiş, insan sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde işlenmiş ve kansorejen madde içermeyen standartlarda üretilmiştir.

