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ALPI: Uluslararası mükemmellik için İtalyan izleri

Yeniden yapılandırılmış ahşap kaplama konusunda dekoratif yüzeyler üretiminde lider. ALPI söz konusu 

ürünlerin üretim aşamalarını endüstriyel formatta gerçekleştiren dünyadaki ilk firmadır.

TANITIM



Bir mükemmellik örneği olarak zengin ürün çeşitliliği – farklı yüzey çözümleri – kişiselleştirilmiş ürün tasarım 

imkanları ile tartışmasız olarak ahşap sektöründe teknolojik referans teşkil eder.

Alpi'nin başarı hikayesi üretimde mükemmellik ilkesini temel edinmek suretiyle kurucu Pietro Alpi ile 1919 

yılından başlayıp, 3 kuşaktır bir gelenek halinde başarı ile sürdürülmektedir.

TANITIM



Soyma, boyama, harmanlama, tutkallama, presleme, ebatlama, kesme, test; bunlar Alpi'nin teknik ve el 

işçiliği dengesinde Kavak, Ihlamur ve Ayaous ağaçlarının kesilip, tekrar bir araya getirilmesi ile sınırsız ürün, 

yüzey ve dekoratif efektler elde ettiği üretimin temel aşamalarıdır.

Bu göz kamaştırıcı üretim aşamalarında, en yaratıcı teknolojiler ve külterel mirasların yoğrulduğu el işçiliğinin de 

katkılarıyla belli ki zaman durur ve yaşayan malzeme olan ahşaba değer katılır. Ağacın "blok" haline dönüşümü.

ÜRETİM AŞAMALARI



ÜRETİM AŞAMALARI

1. Faz - Soyma



ÜRETİM AŞAMALARI

3. Faz - Presleme2. Faz - Boyama



ÜRETİM AŞAMALARI

4. Faz - Kesme 5. Faz – Kalite Kontrol



Alpi çevresel ve sosyal sorumluluklar kapsamında operasyonlarını şeffaf olarak yürütürken, doğal 

kaynakların doğru kullanımı konusunda mükemmellik ilkelerinden ayrılmaz.

Kavak, Ihlamur ve Ayous ile üretilen tüm ALPI ahşap ürünleri sürdürülebilir ormanlardan sertifikasyonlu, 

ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda maksimum duyarlılık için kontrol edilmektedir.

Ayrıca, tropik ormanların direk yönetimi Grubun sosyal sorumluluk kapsamındadır. Bu sebeple, ALPI, lokal 

popülasyonu korumaya yönelik projeleri destekler ve kurallarını yerine getirir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



ALPIlignum kaplama

ÜRÜNLER



ALPIlignum kaplama

ALPI kaplama, ALPI dünyasının sembolü ve temeli olarak A&G çalışmalarının en üst tanımı ve teknolojik 

inovasyonlar ile üst düzey sanatkârlık arasında mükemmel bir kombinasyon sunar.

Bu ürün sınırsız kişiselleştirme ve estetik farklılıklar sunar. Her türlü yüzeye tatbik edilebilir ve farklı 

kullanımlar için farklı kalınlıklarda temin edilebilir. Bu yüzden fonksiyonellik ve görünüm olarak her türlü 

tasarım gerekliliklerine cevap vermeye hazır çok yönlü bir üründür.

Talep üzerine, ALPI ürünleri uluslararası düzeyde sürdürülebilirliği en etkin olarak garanti eden FSC® 

sertifikası ile temin edilebilir.

ÜRÜNLER

http://alpi.wslabs.it/Certificazioni_ambientali


ALPIlignum kaplama

Formaldehit emisyonu E1 standardını (EN 717 ye göre analiz edilmiştir) karşılar.

Talep üzerine ALPIlignum Kaplamalar E1 standardının da altında 2 farklı standartta temin edilebilir:

BE - Emisyon seviyesi olarak E1 standart emisyonunun fraksiyonuna eş formaldehit seviyesindeki Alpilignum

ZeroF - Formaldehit eklenmemiş Alpilignum. Formaldehit normalde ağacın doğasında olan bir madde de 

olduğu için kesinlikle içermemesini garanti etmek mümkün değildir.

ALPIlignum yüzey olarak cilalı bir ürün olmadığından, ışığa karşı direnci cila aşamaları ve ciladaki 

kimyasallara bağlıdır. Alıcı bu yüzden ışığa karşı renk değişiklikleri için önceden uyarılır. Bu yüzden alıcıya 

kullanım amacına göre sonuçları optimize edebilmek için öncesinde çeşitli testler yapması tavsiye edilir.

ÜRÜNLER



ALPIlignum kaplama

Kullanıldığı sektörler;

Mobilya yüzeylerinde;

İç mimari yüzey ve yapılarda;

Oteller, konut projeleri, mağazalar, toptan outletler, ofisler, kamu alanları; 

Yüzey uygulamalarında, pencere ve kapılarda, duvar panolarında, akustik panellerde;

Yat ve seyehat gemileri ahşap yüzeylerinde;

Otomobil iç yüzeylerinde;

ÜRÜNLER



ALPIlignum avantajları

VERİMLİLİK

-Renk ve desen devamlılığı

-Doğal ağacın tipik kusurlarını içermemesi

-Endüstriyel üretime uygun standart ölçüler

-Ciddi oranda fireyi azaltması

ÜRÜNLER



ALPIkord hazır yüzeyli kaplama

ÜRÜNLER



ALPIkord hazır yüzeyli kaplama

ALPI kaplamanın sanat harikası örneklerinin cilalı olarak doğal güzelliğini ortaya koyduğu ürün tipi. Sonuç, 

her türlü yüzeye uygulamaya hazır, ekleme, yüzey işlemleri ve cila aşamaları tamamlanmış çok geniş bir 

ahşap panel. Alpi kaplamalarının kalite, renk-desen ayrıcalığı ve doğayı korumaya yönelik sertifikalarının 

yanında kullanım pratikliğinin de eklendiği bitmiş ürünler.

Yüzeyler

Sunulan dört farklı standart yüzey, farklı dokunsal duygulara ve görsel hislere cevap verir :

Groove (5 glos), ağacın fırçalanması ile elde edilen ve ağacın doğal yapısını tıpkı ham halindeki inanılmaz 

bir dokunsal efekt ile sergilendiği yüzey yapısı

Wax (5 glos), bu mat cilalı yüzey yapısı ile ağaca doğal yağ ve mat mumlama aşamaları ile verilen eşsiz 

yüzey tipi

Light Gloss (15 glos), bu hafif parlaklıkta cila ile ele ve göze hitap eden, ağaca klasik anlamda asil ve kibar 

çözümler katan klasik yapıdaki yüzey

Bright Gloss (40 glos), parlayan, ışıldayan yüzey

ÜRÜNLER



ALPIkord hazır yüzeyli kaplama

Kullanıldığı sektörler;

Mobilya yüzeylerinde;

İç mimari yüzey ve yapılarda;

Oteller, konut projeleri, mağazalar, toptan outletler, ofisler, kamu alanları; 

Yat ve seyehat gemileri ahşap yüzeylerinde;

Otomobil iç yüzeylerinde;

ÜRÜNLER



ÜRÜNLER

ALPIrobur yüksek mukavemetli, hazır yüzeyli kaplama  



ÜRÜNLER

ALPIrobur yüksek mukavemetli, hazır yüzeyli kaplama  

Yüksek mukavemetli yüzey dayanımı gerektiren taleplere yönelik olarak ALPI kaplamaya özel bir yüzeyin 

uygulandığı ürün tipi. Talep üzerine, IMOMED, CLASSE 1 ve CLASSE B-s1.d0 standartlarını karşılayan 

yangına dayanıklı versiyonda da üretilebilmektedir.

Yüzeyler

Brushed, üç boyutlu, fırçalama efektli yüzey

Soft, dokunma ve görsel anlamda doğal efek sunan yüzey

Matt, mat yüzey

Pore, açık gözenekli yüzey



ÜRÜNLER

ALPIrobur yüksek mukavemetli, hazır yüzeyli kaplama  

Kullanıldığı sektörler;

Mobilya yüzeylerinde;

İç mimari yüzey ve yapılarda;

Oteller, konut projeleri, mağazalar, toptan outletler, ofisler, kamu alanları; 

Yat ve seyehat gemileri ahşap yüzeylerinde;

Otomobil iç yüzeylerinde;



ALPIkord ve ALPIrobur avantajları

GARANTİ EDİLEN SONUÇLAR

Yüzeyler kalite anlamında en iyi çözümü sunar.

NE GÖRÜYORSAN ONU ALIRSIN

Bitmiş yüzeyli büyük ebatlı ürünler.

KULLANIMA HAZIR

Ahşabın güzelliği ve yüksek kalitede hazır yüzeyli ahşabın cazibesi

ÜRÜNLER



ÜRÜNLER

ALPIdecos / kenar bandı



ÜRÜNLER

ALPIdecos / kenar bandı

ALPIdecos kenar bantları ALPI’nin tüm dekoratif yüzeylerindeki çeşitliliğin tamamlanması adına, kullanıcıların 

A dan Z ye üretim detaylarını yüksek kalitede ürünlerle tamamlamaya yönelik sunduğu ideal çözümlerden 

biridir.

ALPIdecos-ABS, ahşap kenar bandı olup arka kısım ana kaplamaya uygun renkte ABS desteklidir. ALPIkord 

ürünleri ile renk ve yüzey anlamında uyumlu tiplerde temin edilir.

ALPIdecos-FBK, ahşap kenar bandı olup arkası telalı (örgüsüz tekstil) desteklidir. Soft-forming ve kıvrımlı 

yüzeylere uygundur. ALPIlignum ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

Ham ve farklı tipte bitmiş yüzeyli çeşitleri mevcuttur.

ALPIdecos-STR, çok katlı ahşap kenar bandıdır. Yüksek kalınlık gerektirip kullanılan ALPIlignum ile 

uyumluluk göstermesi istenen durumlar için idealdir.

Ham ve farklı tipte bitmiş yüzeyli çeşitleri mevcuttur.



ALPI müşterilerine yüksek kalite ürünler ile kişiselleştirilebilir servis sunar.

Ürün kişiselleştirme – istenen renkte, desende ve yüzeyde çözümler sunar.

Devamlılık – ileride tekrar üretilebilen – kişiselleştirilmiş çözümler

Talebe özel çözümler – farklı müşteri tiplerine, özel çalışma ve tasarım gerektiren 

projelere, devamı olmayacak çalışmalara yönelik talepleri karşılayabilen özel çözümler

Geniş ürün çeşitliliği - 2,000 den fazla ürün – klasik ahşaptan geometrik desenli 

moda renklerin kullanıldığı fantastik ürün tipleri

Çevre dostu – tüm üretim aşamalarının kontrol altında tutulması

ALPI ÜRÜNLERİ AVANTAJLARI



Vittorio Alpi'nin sezgiselliği sayesinde 1980'li yıllardan başlayarak prestijli işbirlikleri yapılarak tasarım dünyası ile 

derin bir sinerji yakalandı. Bugüne kadar İtalyan tasarımında işbirliği yapılan bazı seçkin isimler: Clino Castelli, 

Memphis için Aldo Cibic, Dino Gavina, Pierluigi Ghianda, Angelo Mangiarotti, Alessandro Mendini, Matteo 

Ragni, Ettore Sottsass, Matteo Thun ve Marco Zanini.

ALPI bugün uluslararası tasarımcılarla işbirliği yapmaktadır :

Piero Lissoni

Campana Brothers 

Front  

ALPI VE TASARIM



Piero Lissoni, firmanın 2015 den bu yana sanat direktörü

Mimar, tasarımcı ve sanat yönetmenidir. 1986 yılında Milano'da multidisipliner mimari ve tasarım şirketi Lissoni 

Associati'yi kurdu. Grup, küresel olarak otel, restoran, konut, kurumsal, perakende ve sergi tasarımını 

kapsayan, mimari, iç mekan ve ürün tasarımının yanı sıra grafik, sanat yönetmenliği ve kurumsal kimlik 

oluşturma gibi faliyetlerde de bulunuyor. Piero Lissoni, Boffi ve De Padova gibi önemli markaların sanat 

direktörlüğü yapıyor ve Alessi, Flos, Glas Italia, Living Divani, Kartell, Kerakoll, Knoll ve Porro gibi uluslararası 

ünlü isimler için koleksiyonlar tasarlıyor.

ALPI VE TASARIM



Campana Brothers 

Estudio Campana, 1983'te Sao Paulo'da Fernando ve Humberto Campana kardeşleri tarafından kuruldu.

Campanas çalışmaları, dönüşüm, yeniden icat ve işçiliğin seri üretime entegrasyonu fikrini içeriyor. Ortak 

malzemelere değer katmak sadece tasarımlarındaki yaratıcılığı değil, aynı zamanda Brezilya'nın özelliklerini, 

renkleri, karışımları, yaratıcı kaosu, basit çözümlerin zaferini de taşıyor. Alessi, Artecnica, Baccarat, 

Bernardaud, Consentino, Corsi Design, Edra, Fendi, Grendene, H. Stern, Lacoste, Louis Vuitton, Moleskine, 

Nodus, Skitsch, Trousseau, Venini ve diğerleri ekip tarafından stüdyoda yaratılan fikirleri üretimlerinde 

değerlendirmektedir.

ALPI VE TASARIM



Front

Sofia Lagerkvist ve Anna Lindgren İsveç tasarım grubu Front’un üyeleridir.

Çalışmaları ortak tartışmalar, keşifler ve deneyler üzerine kuruludur. Her ikisi de ilk fikirlerden nihai ürüne kadar 

olan projelerde yer almaktadır. Moooi, Moroso, Porro gibi uluslararası markalarla işbirliği yapmaktadırlar.

ALPI VE TASARIM



FSC® (Forest Stewardship Council)

OLB (Origine et Legalité du Bois OLB-CERT-090501) 

Kavak Menşe Sertifikasyonu

EU Kereste Kurallarına Uyum Beyanı

SERTİFİKASYONLAR



ALPI, ahşap ürünler sektöründe uzun yıllar endişe kaynağı olan formaldehit sorununa bu çözümü sunarak 

ekoloji ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gösterir.

En sıkı uluslararası standartlara uygun olarak, Alpi ürünleri formaldehit eklenmemiş ZeroF olarak çevreye 

duyarlı dekoratif yüzeyler olarak üretilebilir.

Piyasanın ihtiyaçlarını öne çıkaran ve buna cevap veren çözümler bulmak için ALPI tarafından yürütülen 

araştırmalar sonucunda, ALPI ZeroF ahşap - ALPIlignum versiyonları için mümkün- Sürdürülebilir binaların 

inşası için standartları belirleyen LEED sertifikasyonuna (Enerji ve Çevresel Tasarımlarda Liderlik) 

ulaşılmasına katkıda bulunur. 

ZeroF



REFERANSLAR

ALPI, tüm dünyada mobilya, iç mekan tasarımı, sözleşme, otomotiv, kontrat ve ürün tasarımı gibi en geniş 

uygulama alanlarında prestijli projeler için seçilmiştir.

Sürekli büyüyen bir referans arşivi, ALPI'nin bu konulardaki liderliğine ve tasarım dünyası için uzman 

profesyonel ortaklığı rolünü pekiştirmektedir.

ALPI'nin, uluslararası markalarla yürüttüğü işbirliği örnekleri :

Mobilya

Dada, Herman Miller, Haworth, Knoll, Molteni, Memphis Milano, Poliform, Teknion, Valcucine, Veneta Cucine



REFERANSLAR

Oteller

Sheraton, Zurigo (HardTurmPark) 

Hyatt-Hafenspitze, Düsseldorf

Mağazacılık

Birçok moda ve aksesuar markaları



REFERANSLAR

Projeler

Apple, Centro Congressi La Nuvola (Roma), Concert Hall - Meyerhoff Symphony Hall (Baltimore, USA)

Otomotiv

BMW, Mercedes, Tesla, Jaguar

Yatçılık

Azimut, JeanneauBeneteau, Ferretti Group, Perini, San Lorenzo 



Teşekkürler!

www.alpi.it 

Bizi takip edin :

SON


