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Firmamız 1998 yılında ÇINAR MOBİLYA olarak kurulmuştur.  Mutfak dolabı, yatak odası, kapı başlıca 
üretmiş olduğu ürünlerdir..  1999 yılı Kocaeli depremi sonrası yaşanan kaoslar nedeniyle satış ve 
pazarlama açısından  yaşanan zorluklarda göz önene alınarak 2004 yılında faaliyetlerine Ahşap 
Ambalaj üretimini de ekleyerek, bu alanda büyüme kararı almıştır..2008 yılında Ahşap Ambalaj 
üretiminde Hammaddemiz olan keresteyi Ukrayna’dan ithalata başlamıştır.
2010 yılında Gebze Şubesini açarak üretim kapasitesini 3 katına çıkarmıştır. 4000 m2 
kapalı alan toplamda 8000 m2 açık alanda Ahşap Ambalaj üretimi yapmaktadır.
Hammadde tedariğinde yaşadığımız zorluklar ( kalite, termin, fiyat vb..) nedeniyle 2012 yılında 
UKRAYNA’ya yatırım kararı
alınmış ve Tomruk işleme tesisi kurulmuştur.  
Kereste satışına da başlamıştır.

Müşteri -Piyasa taleplerine karşılık vermek için RUSYA tedarikçilerimizle 
ilişkilerimizi güçlendirerek Doğramalık SARI ÇAM – LADİN ihtalatıda 
yapmaktayız.. 

2014 yılında Firma ünvanımızı CNR AMBALAJ olarak değiştirerek ana 
faaliyet konumuz olan Ahşap Ambalaja uygun unvan ile lider firma 
vizyonunu daha da pekiştirmiştir.
Kurulduğumuz ilk günden bu güne; dürüstlük, kaliteli üretim ve güven 
prensiplerimizden asla taviz vermemiştir.
Amacımız, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hızlı üretim 
desteği ile müşterilerimize sorunsuz hizmet vermektir.

ÜRÜNLERİMİZ

Kereste 
İnşaatlık Kereste (Ukrayna)
Fırınlı Kereste (Ukranya - Sibirya/ Rusya)
Doğramalık Kereste (Sibirya/ Rusya)
Elekrik Direkli (Emprenyeli-Emprenyesi)
Isıl İşlemli Kereste (ISPM-15)
Lambri
Deck Tahtası 
AlınTahtası 
Kapı Sereni
Ahşap Traversler
Yuvarlak Keresye
Osb
Plywood
Kontraplak
Ahşap / Kütük Ev
Ahşap Bahçe Mobilyaları

Ahşap Ambalaj
Euro Palet
Kapalı Ve Izgara Ahşap Sandık
Kapalı Osb Sandık
A – L  Palet



FIRINLI - FIRINSIZ  
ve İNŞAATLIK  KERESTE

Kereste çeşidi olan doğramalık kereste; 
kapı, pencere, pergule, ahşap ev yapımı, 
mobilya hammaddesi, bahçe mobilyaları 

gibi oldukça geniş kullanım alanına sahiptir.  
Fırınlı ve fırınsız olarak çeşitlendirilir.. 

Doğramalık kereste ağırlıklı olarak yumuşak 
ağaç cinsi olan Sarı Çam ve Ladin ( Beyaz Çam 

ağaçlarından üretilmektedir.
Dünyanın en kaliteli ladin (Beyaz Çam )ve Sarı 
Çam ormanları Rusya’nın SİBİRYA bölgesinde 

bulunmaktadır. 
Rusyadaki kereste tedarikçimiz ile güçlü ilişkilerimizle 

SARI ÇAM ve BEYAZ ÇAM ( Ladin )Doğramalık kereste 
ithali yapmaktayız. 

Her ebada, kalite-sınıf çeşitleri ile sipariş taleplerini tedarik 
etmekteyiz.. 



Lambri

Deck Tahtası

Alın Tahtası

Solid-Ekli Seren

Ispm15



KÜTÜK 
LAMİNE EV

Şirketimiz, standart ve aynı 
zamanda bireysel projeler gereğince 

karkas-panel yapı ve lamine ahşap 
kaplama evlerin üretimini gerçekleştiren 

fabrikanın resmi temsilcisidir.
Şirketin üretim kapasitesi, standart ve aynı 
zamanda bireysel projeler gereğince, her 
ay yaklaşık olarak 25 takım karkas-panel 

yapı evlerin ve 9 takım lamine ahşap kaplama 
evlerin üretimini yapmaya imkan sağlıyor. 
Çağdaş teknolojiler ve ekipman kullanımı 

Avrupa kalite standartlarına uygun ürünler ortaya 
koymaya yardımcı oluyor. Fransadan Uzak Doğuya 

dek geniş tedarik coğrafyasına sahibiz.
Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerin temel 

üstünlükleri, diğer karkas ev üreticilerinden farklı 
olarak kendi ürünlerimizde Alman uzmanları tarafından 
geliştirilmiş son teknolojileri kullanmamızdı. Tüm süreç, 

malzeme kesiminden başlayarak, duvar yapımı, çatı ünite 
ve levhalarının yapımındaki tezgahlarda otomatik kontrol 

sistemle gerçekleştiriliyor. Bu ise evlerin en yüksek doğrulukta 
ve tüm teknolojik geçişlerle (ısıtma sistemi, su ve elektrik temini) 

hazırlanmasını temin ediyor. Fabrikasyon evlerin tüm üretim 
aşamalarında insan faktörünün minimal etkisi kaliteyi garanti 

ediyor.
Yüksek kalite inşaat malzemeleri ve hassas mühendislik (düşük 

malzeme giderleri) yapı evlerini fiyat, kalite ve işletim bakımından 
daha karlı kılıyor.
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FİLMLİ PLYWOOD
  Dünyanın en ünlü ve önde gelen şirketlerinin (Japonya, Finlandiya, İtalya ve Slovenya) modern 
donanımının üretimde uygulanması, işletme çalışanlarının on yıllarca biriktirdiği deneyim ve en 
modern teknolojilerin kullanımı “Mostovdrev” ASC`yi alanının lider firmalarından biri ve  kaliteli ürün 
üreticisi yapmıştır..
“Mostovdrev” ASC yapımı olan kontrplak dünyanın tüm kalite standartlarına uygundur.
Plywood çok açıklıklı presde fenol ince filim ile kaplanmaktadır . İnce filim koyu kahverengi, 
şeffaf olmayan renktedir, yoğunluğu 120 g / m2. yüzey şekli pürüzsüz (ГГ) veya izgara (C) 
olabilir. Film üzerinde şirketin logosu bulunmaktadır.
Filimi sayesinde  kontrplak sudan, mekanik hasarlardan, agresif kimyasal ayıraçlardan, 
alkali ve asitlerden ek muhafaza katına sahip olur. Levhaları soğuk veya ılık su ile yıkanabilir.
Kontrplakın kenarları Aklil bazlı atmosfere dayanıklı özel boya ile boyanır, bu boya
kontrplakı su ile ilişkisinden ve kabarmadan koruyor.

FİLMSİZ PLYWOOD
Marka: MOSTOVDREV
Üretici Ülke: Beyaz Rusya
KALINLIK (mm):  4-30 mm
UZUNLUK: 1250
Genişlik:  2500
SINIF:  III/III, III/IV, IV/IV
Formaldehit Emisyon Sınıfı: E-1
AĞAÇ CİNSİ: HUŞ
Yapıştırma: Fenol Formaldehit Yapıştırıcı (WBP tutkalı)
Film Kaplama:  120gr/m2 Logolu Fenolik Filim kaplı
Kenarları: Aklil bazlı atmosfere dayanıklı özel sugeçirmez boya 
(su ve kabarmadan korur)
Yoğunluk, kg/m3: 750-770
Marka: PINKDREV
Üretici Ülke: Beyaz Rusya
Kalınlık (mm): 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 30
Boyutlar: 1525×1525
Standart Sınıfları: E I / II, II / II, II / III, II / IV, III / 
III, III / IV, IV / IV
Katman Sayısı:
Formaldehit Emisyon Normu: CARB (California 
Air Resources  Board)
Ağaç Cinsi:  HUŞ ve Kızılağaç
Suya dayanıklılık derecesi: FK (suya 
dayanıklı kontrplak)
Yapıştırma:  MR tutkalı (Suya dayanıklı)
Yoğunluk, kg/m3: 680-740
Nem içeriği: maksimum % 10 (% 6-8 
fiili olarak)
Yığılma sırasında sağlamlık sınırı 
(24 saat boyunca suda ıslatma 
sonrası yapışkan katına):
Huş ağacı kontrplak minimum 
1.5 MPa (fiili olarak 1.6-2.2 
MPa)
Kızılağacı kontrplak 
minimum 1.2 MPa (fiili olarak 
1.4-1.8 MPa)
Sertifika: NC-COC-013419 / 
FSC-C095409 sayılı FSC sertifikası
Malzemeler: ГF-ГГ-15 ГU RB
200100328.003-2004  üre 
formaldehid az zehirli reçine, 
GOST 2210-73 



OSB 2  / OSB 3

Size : 10-12-15-18-22 mm *1250mm*2500 
mm

   

Kontraplak



 Travers
Type of rail

road tie
Thickness 

h

Height of 
sawed lateral 

sides h1

Width of Upper sawn wood face, 
not less than

With of Lower 
sawn wood 

face
Length

b1 b1

Type I 180+5 150 180 210 250+5 2750+20

Type II 160+5 130 150 195 230+5 2750+20



EMPRENYELi 
EMPRENYESİZ 

ELEKTRİK DİREKLERİ
 Betonarme ve metalden yapılan 

direklere nispette daha ucuzdur;
 Kullanım süreleri  uzundur (garantili 

kullanım ömrü – 10 yıl, ortalama geçerlilik 
ömrü 40-50 yıl);

 kolayca taşınabilir ve monta edilebilir
 Aşındırıcı yıpranmaya maruz 

kalmamışlardır
 Düşme zamanı “domino etkisi” olmaz, betonarme 
Direkten düşen zaman ise kendi ağırlık etkisi altında 

çevrede olan tüm Direkler kendi arkası ile götürüyor.
 Yeterince yüksek elektrik yalıtımına sahiptir, bu 
ise elektrik enerjisinin uzun mesafeye verilmesi sırasında 

tasarruf edilmesini sağlıyor
 İklim şartlarına karşı duyarlıdır, “donma-erime-donma” 

dönemlerinin değişmesi sırasında neredeyse tahrişe maruz 
kalmıyorlar, güçlü rüzgarlara karşı dayanıklıdır.

 0.4-10 kV hatların ve sokak aydınlatma hatlarının müşterek 
kurulumuna olanak sağlamaktadır

 

No. Göstergeler, GOST Norm

1 Hesaplanmış gerilim 0,38 kV; 6-10 kV; 20 kV

2 Boyutlar

Üst kesit kalınlığı – 16-22 sm 
Uzunluk: 6.5 m, 8.5 m, 9.5 

m, 11.0 m

3 Ağaç türü, GOST 78-89 bГnd 
1.1 Çam ağacı

4

Emprenyelemeleme yöntemi
GOST20022.5-93 (yağ 

antiseptikleri)
GOST20022.6-93 (CCA 

grubu antiseptikleri

Vakum-basınç-vakum 
Basınç- basınç -vakum

Basınç-vakum

5 Antiseptik CCA, XM, maden kömürü 
yağı (GOST 2770-74)

6 Emprenyleme derinliği GOST 
20022.0-93

Emprenyleme derinliği GOST 
20022.0-93

7 Servis süresi 40-50 yıl

8 Garanti süresi 10 yıl



Üretim Kestileri



Ahşap Ambalaj Türleri



CNRWOOD
ÇNR AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Pelitli mahallesi Pelitli Yolu Caddesi 
PK 135 Gebze / Kocaeli - TR
T +90 262 751 21 20
info@cnrambalaj.com

CNR LTD.                                                                                   
Narodichi, Ovruch – Zhitomir / Ukraine                                            
T +38 096 979 54 48                                                        
hakan.cinar@cnr.com.ua                                                       
www.cnr.com.ua 
                                                                   
KOCLIS LTD.
Ovruch – Zhitomir / Ukraine                    
T +38 093 099 67 77
nurcankoc1907@gmail.com 


