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Siz sadece hayal edin
You only dream…

Digi Peli’nin yeni yüzleriyle tanıştınız mı ?
Did you meet the new faces of Pelidigi?

D

ijital ortamda tasarlanan; çizim, logo,
ilustrayon veya fotoğraflar dekor
kağıdına basılarak özel preslenme prosedüründen sonra kişiye özel dekora sahip
laminat veya kompakt laminat üretimi
gerçekleştirilir. Dekoratif amaçlı olan bu
ürünler; iç ve dış cephe kaplaması, mobilya, WC kabin, banyo, masa gibi her alanda kullanıma uygundur. Kişiye özgü özel
konseptler sunmak ve mevcut projelerde
görselliği ön plana çıkarmak için eşsiz bir üründür.

T

he drawings, logos, illustrations or photographs
designed in digital medium
are put on decor paper and
pressed in production as

www.pelidiji.com

laminats or compact laminats that reflect
personal tastes. These decorative products
are suitable to use for all applications such
as interior and exterior wall coverings, furnitures, WC cabinets, baths and tabletops. Pelidigi is a unique product to provide special
concepts personally and to bring visuality
in the foreground in the existing projects.

Cihan Nur TURAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sevgili
Turanlar Group Dostları,

İ

nsan hangi meslekle yoğrulursa hayatın
tüm pencerelerine o mesleğin çerçevesinden bakar diye inananlardanım.. Mesleğim
olan iç mimarlığın özü mekanları yaşanır halle
getirmektir. Size sunulan yapıya ruh vererek
hem görsel hem de işlevsel olarak insanların
hizmetine sunmaktır.. İçine hayat katılmasaydı
her tür yapı işlevsellikten uzak , insan gereksinimlerine hizmet etmeyen sadece göz okşayan birer heykel olarak algılanmaz mıydı..?
Teknoloji ve sanayide ki gelişmeler sayesinde
İnsan hayatı her geçen gün daha çok konfor
kazanıyor bu da iç mimarı gelişen şartlara uymak ve onları yönlendirebilmek adına tasarımda sürekliliğe ve yeniliğe itiyor.. Bu sürekli
hem düşünsel hem de eylemsel üretim trendleri ortaya çıkarıyor..
Evet hepimizin merakla takip ettiği trendler
son zamanlarda hangi yönde seyrediyor?
İster bir evin salonu olsun, ister bir iş yerinin ofisi olsun: zemine uygun olarak açık renklerden
süt kayın, hareli beyaz ,akçaağaç ya da kahverengi ve kırmızı karışımı merbau, iroko, rustik
meşe, mambo, ceviz gibi parkeler uyumlu
mobilya ve aksesuarlarla tercih ediliyor. Duvar
kağıdının güncelliğini yitirmeye başladığı şu
günlerde yeni trend daha sert , daha kompakt,
desen seçiminde sınırsız ve özgür bir malzeme
olan kompakt laminata doğru ilerliyor..
Hem seçimin hem de uygulamanın sınırsız
olduğu bu yeni dönemde istediğiniz deseni
yaşamın geçtiği her yerde özgürce uygulayabileceğiniz Peli ürünleri sizleri bekliyor..

Peli Trend & Parlak Fikirler
Peli Trend & Bright Ideas

P

elit Arslan ‘Parlak Fikirler’ üretmeye devam
ediyor.
2010/2011 yılı koleksiyonuna kattığı her renkte uygulanabilen 3 farklı desen yüzeyine sahip
‘Peli Trend’ ürünlerinden sonra yeniliklerine
2011/2012 koleksiyonunda parlak renk kartelasına 130 yeni renk ve desenden oluşan ‘Parlak Fikirler’ serisini ekleyerek koleksiyonunu
zenginleştirmeye devam ediyor.
Peli Trend ve Parlak Fikirler koleksiyonumuz
1300 x 2800 ölçülerinde ve 0,6 mm’den 20
mm’e kadar tüm kalınlıklarda üretilebilmektedir.
Sektöre kazandırdığımız yenilikler günümüzdeki özgün mimarinin sınırlarını genişletme
imkani sunmakta, Pelidigi ve diğer yeni ürünlerimiz ile mimari uygulamalardaki sınırları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

P

elit Arslan is continuing to generate “Bright
Ideas”.
Pelit Arslan has added pelitrend products to its
2010/2011 collection and pelitrend has 3 different surfaces which can be appl ied to all colors.
Right after, it added “Bright Ideas” collection including 130 new colors and designs to its glossy
color collection 2011/2012 and it is continuing
to rich its collection permanently.
Our pelitrend and bright ideas collections can be
produced in the size of 1300x2800 mm and in all
thicknesses from 0,6 mm up to 20 mm.
The innovations we bring in the sector provide
opportunity to contemporary original architecture to extend its bounds and aim to eliminate
the bounds in architectural applications by pelidigi and other new prod.

Pelilam’da yeni renkler...
Pelilam new colors ...

Estetik ve tasarımın bir arada kullanılacağı, yenilikçi ürünleri ile pazara giren Pelit
Arslan, 2011/2012 yılı 31 yeni fantazi desen rengini Pelilam markası adı altında
sektöre sunmuştur.
Pelit Arslan who brings the innovative products to the market , has presented 31 more
new fantasy decors Pelilam decors for 2011/12.



Parkenin Yeni yüzü
The new face of parguet

O

rman ürünleri ve turizm sektöründe
Türkiye’nin önde gelen firmalarından
biri olan Turanlar Group, 60 yıllık, başarılı
bir geçmişe sahiptir. Samsun Vezirköprü’de
bulunan entegre tesisinde üretimini gerçekleştirdiği Peliparke’yi kısa zamanda sektörün
aranan markası haline getirmeyi başarmıştır.
Temmuz ayında 2. Üretim hattının devreye
girmesiyle beraber yıllık kapasitesini 15 milyon metrekareye yükselten Peliparke, rakamlarla sağladığı başarıyı sunduğu yeniliklerle
de pekiştiriyor.
Ağustos ayının ilk haftasında pazara sunduğu 8 yeni Elegance grubu ile büyük beğeni
toplayan Peliparke yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Eylül ayının ilk haftasında
Elegance grubuna 7 yeni renk daha katacak
olan firma yeni grubuyla yeni sezonda oldukça iddialı.

A

s one of the leading companies
of Turkiye in wooden products
and tourism sector, Turanlar Group
has a brilliant history for 61 years.
Turanlar have achieved to make Peliparkuet which is being produced
in its integrated facility in SamsunVezirkopru, as a requested brand of
its sector in a very short period.
By putting into service its second
production line, Peliparquet has
increased its production capacity
to 15 millions m2 per year. Thus, Peliparquet is consolidating its numerical success by serving innovations
to markets as well.
Peliparquet is winning public approval with its
new 8 designs of Elegance Collection that were
served into market on the first week of August.

As continuing to innovations, it will add more
7 designs to its collection on the first week of
September and it is very pretentious for new
season.

Peliprint Peliprint
T

uranlar Group bünyesinde faaliyet gösteren Samsun Vezirköprü Orman Ürünleri
ve Kağıt San A.Ş, 2008 ve 2009 yıllarında yeni
yatırımlar için yapmış olduğu araştırma, etüd
ve fizibilite çalışmaları sonucunda Peliprint Ultraviole Yüzey Boyama Tesisi’nin kurulmasına
karar verilmiş ve bünyesindeki birçok farklı
üretim hattının yanında yerini almıştır.
Peliprint, sunta ve MDF plakalarının yüzeylerini dünyada yeni bir teknoloji olan “ultraviole
boya baskı tekniği” ile boyamakta ve sonsuz
desen ve renk seçeneğini beğeniye sunabilmektedir. İstenilen ebat ve kalınlıkta, tek yüz
veya çift yüz üretimleriyle, klasik ve modüler
mobilya gibi birçok sektöre yarı mamul ürün
sunmaktadır.
Peliprint ile yapılan Peliparquet Colour üretimi, E1 kalitesinde HDF üzerine su bazlı ürünler kullanılarak gerçekleştirilmekte ve insan
sağlığını tehdit edecek kanserojen maddeleri
içermemektedir. Yüzeyi leke tutmaz, kolay temizlenir ve ayrıca çevre dostudur.
3 ayrı renk baskı tekniği ile geniş dekor ve renk
seçeneğine sahiptir. 15 - 100 gloss aralığındaki
parlak ve mat yüzeyler, düz ve tımberlant yüzey dokuları yapılabilmektedir.
Ultraviole tekniği ile yapılan ürün yüzeyleri,
darbe, aşınma, çizilme ve suya karşı yüksek
dirence sahiptir ve AC1,AC3 ve AC4 Avrupa

kalite standartlarına uygun olarak
üretilmektedir.
Peliprint tesisi, 125 mt/dk bant hızıyla ve yıllık 20.000 000 m2 lik Peliparquet Colour üretim kapasitesi ile
dünya genelinde en hızlı ultraviole
yüzey boyama tesislerinden biridir.

A

s a member of Turanlar Group,
Vezirkopru Orman Urunleri ve
Kagit San.A.S. had completed its researches, etud and feasibility studies in
2008 and 2009 and as a result of these
researches, it was decided to establish
“Peliprint Ultraviolet Surface Print Facility” besides other many different production facilities in
Samsun factory.
Peliprint prints the surfaces of chipboard and
MDF sheets with “ultraviolet paint pres technique” which is one of the newest techniques in
the world and it is able to provide limitless design and colour alternatives for general appeal.
With its productions as one face or double faces,
all sizes and thickness’, Peliprint supplies semifinished goods to many sectors such as classic or
modular furniture.
Peliparquet Colour Production that is manufactured by Peliprint has E1 quality HDF, water-based raw materials and does not contain cance-

rogenic or harmful materials for human health.
The surface is stain-resistant, easy to clean and
environment-friendly.
The technique of 3 different colour print, all
glossy and mat surfaces between 15 - 100 gloss
and also flat and timberlant finishes can be applied by this line.
The surfaces of sheets which are made with ultraviolet technique have high resistance against
to impact, abrasion, scratch and water and also
have been producing up to AC1, AC3 and AC4
European quality standards.
By its band speed of 125 mt/minute and its production capacity as annual 20.000.000 m2 for
Peliparquet Colour , Peliprint line is one of the
fastest print lines in the world.



Hafif panel

Light weight board

1

6 mm ile 100 mm arasında istenilen kalınlıkta hafif mobilya üretim amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Bir çift ince milim MDF veya yonga levha arasına bal peteği
(honey comb) kraft kağıt konarak kalınlaştırılan ürün dolu levha kadar dayanıklıdır.

L

ight weight board is a system which was development for purposing light furniture production with the
thicknesses begin from 16mm to 100 mm.light weight board which is mode with a couple of thn MDF’s or
chipboard and a honeycomb structured kraft paper between these shetts, is strong as much as a massive product
which has same thickness with it.
Kalınlık / Thickness
En / Width
Boy / Length
Kapasite / Capacity
Yüzey levha kalınlığı / Surface shet thickness
Levha özelliği / Sheet specification
Ürün Çeşitleri / Product Range :
Yüzeyde kullanılan levha çeşitleri
Surface sheet types
Levha yüzeyleri
Sheet surfaces

:16 mm – 100 mm arası istenilen kalınlıklarda
All thckness between 16 mm – 100 mm
: max. 2200 mm
: max.4200 mm
: 36.000 m2 / gün
: 1,5 – 8 mm
: E0, E1, E2 formaldhyte group
: MDF,HDF, Yonga Levha
: MDF, HDF, chipboard
: Melamin kaplı boyalı ham
(boyanabilir,laminat veya kaplama preslenebilir.)
: melamine faced printed raw,laminate or veneer
Can be pressed on light weight board and
Chipboard comparison.

Dünya Pazarını Hedefliyor
Targeting World Market

D

ünya pazarlarında rekabet edebilecek
“Çay Filtre Kağıdı” üretebilen ve bu
konuda yüksek kalitedeki dünyadaki 2 – 3
üreticiden biri olan Pelipaper Türkiye’de bir
ilki başardı …
Uzun liflerden kağıt yapabilme hem hüner
hem de sanattır . Doğal Abaca ( Manila
hemp ) uzun liflerini kullanarak her ikisini
Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt fabri-



kamızda gerçekleştirebiliyoruz …
Pelipaper “ Çay Filtre Kağıtları “ Türkiye’nin
yanı sıra dünyanın dört bir yanında yoğun
talep görmektedir …

P

elipaper succeeded “the first” in Turkey
manufacturing globally – competitive “
Tea Filter Papers “ and being one of the 2 – 3

tea filter paper manufacturers in the world of
high quality …
Long fibre papermaking is both a science
and an art . We can achieve both goals using
natural Abaca ( Manila hemp ) long fibres
at our Vezirköprü Forest Products and Paper
factory …
Pelipaper “ Tea Filter Papers “ are in brisk
demand all over the world beside Turkey …

N Merkez Esenyurt Projesindeki
Pelit Kalip uygulamaları

Formwork System used in N Merkez Esenyurt Project
YER: ESENYURT
YATIRIMCI: ÖZYURTLAR İNŞAAT-AKIN TEKSTİL
TAŞERON FİRMA: BULUTLAR İNŞAAT PROJE
MÜDÜRÜ: HAKAN FERRUH SAĞLAM
Proje ile ilgili genel bilgiler: 180.000 Metrekare inşaat alanına sahip projede, 32.000
Metrekare alan üzerine, 24 katlı, 6 blokta
toplam 1.154 adet konut ve yaklaşık 200 ofis
olarak inşaa edilmektedir.
Projede kullanılan Pelit kalıp sistemleri:
Bodrum kat perdeleri ve normal katlardaki
kolonlar için PELIWOOD Endüstriyel Kolon
ve Perde Kalıbları,döşeme altı iskelesi olarak
PELITOWER Kovanlı iskele ve kendi üretimimiz olan Plywood kullanılmıştır.

General Information about project: 180.000
m2 total construction area, on 32.000 m2 area,
24 floor,6 blocks and totally 1.154 flats and
approximetly 200 offices are built.
Pelit Systems used in project: For basement
floor RC walls and regular floors columns

LOCATION: ESENYURT
INVESTOR: ÖZYURTLAR İNŞAAT-AKIN TEKSTİL
SUBCONTRACTOR N: BULUTLAR İNŞAAT
PROJECT MANAGER: HAKAN FERRUH SAĞLAM

PELIWOOD Industrial Column and RC Wall Formworks, under the slabe are used tower type
scaffolding (PELITOWER) and our production
plywood.

Euroscaf İskele (Güvenli Dış Cephe İskelesi)
üretimi Pelit Kalıp bünyesinde başladı…
Pelit Formwork has started Euroscaf Scaffolding
(Safe Facade Scaffolding) production….

2

002 yılında kurulan ve kuruluşuyla birlikte müşteri memnuniyetini ön planda
tutan Pelit Kalıp, İstanbul Sefaköy deki yeni
üretim tesisiyle birlikte, özellikle piyasada
Alman güvenlik iskelesi olarak ta bilinen
iskelenin üretimine ağırlık vererek dış cephe uygulamalarında daha çok tercih edilen
kalıp ve iskele firması olmayı başarmıştır. Turanlar Group bünyesinde müşterilerine hep
daha iyisini sunmayı amaç edinmiş olan Pelit Kalıp, Euroscaf iskele için yeni makine ve
kalıp yatırımı yapmış ve mevcut olan iskele
üretim kapasitesini %25 arttırmıştır. Euroscaf iskele, üst düzey güvenlik, stabilite, kolay kurulum, rahat hareket imkanı sunması
ile müşterilerimiz tarafından tercih sebebi
olmaya devam etmektedir.

P

elit Formwork founded in 2002 and since founded cares customer satisfaction
first,has a new production plant in Istanbul
Sefaköy. PELIT managed to be a preferred
scaffolding company for facade applications as a result of focusing on German Type
Safe Scaffolding production. As a member
of Turanlar Group Companies, PELIT always
desires provide better solutions for costumers
.For Euroscaf scaffolding system production ,PELIT already installed new machineries
and production capacity is % 25 increased.
Euroscaf scaffolding provides high level
security,stablity,easy installation, and comfortable working platforms,and these make
this system more preffable.



Peli fair 2012
Sektörün önde gelen dünyaca ünlü dekor kağıdı ve mobilya aksesuar üreticilerinin yeni koleksiyonlarını sundukları,
dünyanın önde gelen mobilya firmalari, tasarımcı, mimar ve iç mimarlarının gelecek yılın trendlerini keyifli bir tatil
ortaminda izleyeceği 5. Pelifair, Nisan 2012 tarihinde Hotel Turan Prince World’de gerçekleşecektir.
5th Pelifair, inwhich the leading decor paper and furniture accesories manufacturers in their sectors will present their new collections and world’s
leading furniture manufacturers, designers, architectures will learn next year’s trends in an enjoyable holiday athmosphere, will be held in hotel turan
prince world in april 2012.

S

ektörün önde gelen dünyaca ünlü dekor
kağıdı ve mobilya aksesuar üreticilerinin
yeni koleksiyonlarını sundukları, dünyanın
önde gelen mobilya firmalari, tasarımcı, mimar ve iç mimarlarının gelecek yılın trendlerini keyifli bir tatil ortaminda izleyeceği
5. Pelifair, Nisan 2012 tarihinde Hotel Turan
Prince World’de gerçekleşecektir.
Turanlar Group olarak bu yıl 5. sini düzenleyeceğimiz geleneksel Peli Fair organizasyonumuzu katılımcı ve ziyaretçi dostlarımıza
daha fazla yenilik sunabilmek adına gelenekselleşmiş olan 29 Ekim tarihimizi 2011’de
sektörümüzün önemli 2 Fuari ZOW ve İntermob ile aynı döneme denk geldiği için Nisan 2012 tarihine erteleme kararı aldık.
5. Geleneksel Peli Fair organizasyonumuzda
yeni işbirliklerimiz ile Nisan 2012’de sizlerle
birlikte yaza merhaba diyeceğiz.

5

th Pelifair, inwhich the leading decor paper
and furniture accesories manufacturers in
their sectors will present their new collections
and world’s leading furniture manufacturers,

designers, architectures will learn next year’s
trends in an enjoyable holiday athmosphere,
will be held in hotel turan prince world in april
2012.
As turanlar group, on behalf of presenting
more innovations to our participants and
guests, we took a decision to postpone our

traditional date 29th October to April 2012
because of falling on the same period with
ZOW and Intermob which are significant fairs
in our sector.
we will greet summer together with our new
collaborations on our traditional 5th Pelifair
organization in April 2012.

Club Hotel Turan Prince World
Düşlerinizi gerçeğe dönüştüren tatil

1

7 yıllık turizm deneyimine sahip Turanlar Group’a ait Club Hotel Turan
Prince World, Mayıs 2010 tarihinde açılışını yaptığı Select Villalarla
değişen misafir isteklerine karşılık vermeyi hedeflemiştir. Select Villalar;
özel yüzme havuzu etrafında kurulu, balkondan havuza bağlantılı konforlu odaları, eşsiz mimarisi ve yemyeşil bahçeler içersinde yerleşik 58
Select Vip odadan oluşmaktadır. Üst düzey bir tatil geçirmek isteyenlerin
tercih ettiği Select Villalarda, ‘Her insan özeldir’ prensibiyle hizmet veren
Club Hotel Turan Prince World, yeni açılan de luxe villaları ile unutulmaz
bir tatilin bir numaralı adresi.

W

ith 17 years experience, Turanlar Group has targeted to answer the
innovating guest expectations while presenting the Select Villas inside Club Hotel Turan Prince World, in May 2010. The Select Villas, totally
58 VIP rooms, are built inside the green gardens with an uniqe architecture
and located around a special swimming pool. Serving with the philosophy
“Everyone is special”, Club Hotel Turan Prince World is the number one address for an unforgettable holiday with the new Selcet Villas.





Pelilam’dan yenilikler
News From Pelilam

Siz hangi
ebadı istersiniz?

Ebatta sınır tanımıyoruz...
01.01.2012’de başlıyoruz...

Ayrıca 100cm
kapı boyu ebatlarında

Daha özgür tasarlayın,
daha rahat uygulayın diye...
Turanlar Group olarak ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştiriyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Her geçen gün ürün gamımız genişliyor,
yeni ürünlerimiz sektörle buluşuyor.
Bu kez gelişen ürünümüzün eni oldu.
Pelilam CPL laminat artık maksimum 140
cm olarak üretiliyor.
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