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Pangolin Stone
sektöründe, kendi maden ocaklarına sahip ve
kendi agregasını üreten tek kültür taşı üreticisidir.

Laboratuvarlarında gerekli tüm testler yapılarak, kültür
taşı üretimi için
en yüksek kaliteli agrega seçilir.

2.000.000 m2 kalker ve kireç taşı maden sahası

2.000.000 m2 limestone quarry & calcareous deposit

Pangolin Stone
is the only artificial stone manufacturer that has
its own aggregate production facilities
8

All necessary tests are applied and the finest quality
aggregate is chosen for artificial stone production.

Kültür Taşı ve Tuğlaları Üretim Tesisleri
3.000 m2 kapalı alan, 10.000 m2 açık alan
Artificial Stones & Bricks Production Plant
( closed area 3.000 m2, open area 10.000 m2 )

10

Depo ( hammadde, ambalaj, boya vb )
2.000 m2 kapalı alan
Warehouse ( molding materials, packaging, paints )
2.000 m2 closed area

12

Dünyanın en iyi kalıp alma teknolojisi ve en kaliteli kalıp
materyalleri üreticileri ile çalışırız ( Alman ve Amerikan orijinli ).

Kültür taş ve tuğlaları üretiminde dünyanın en yüksek kaliteli, en uzun
ömürlü ve insan sağlığına hiçbir şekilde zarar vermeyen boyalarını
kullanırız. Bu konuda, Alman, Amerikan ve İngiliz orijinli dünyanın en
prestijli boya üreticileri ile çalışırız.

We use the best molding technology in the world and work with the highest
quality molding materials manufacturers ( German & North American-origin ).

We use the world’s finest quality and longest lasting paints that do not harm
human health in any way and work with the most reputable paint manufacturers in the world
( German, American, British-origin ).

30’dan fazla ülkeye ihracat…

14

Export to more than 30 countries…

Sektöründeki en deneyimli yönetim kadrosu…
Highly experienced business team…

16

Pangolin Stone, organizasyonundaki hiç bir
pozisyon için yaş, cinsiyet, medeni hal, ana dil,
etnik köken, ırk, din, mezhep, bölge, politik görüş
vb ayrımı yapmaz. Bu tür şeylerin kişiye özel
olduğuna inanır ve çalışma hayatının gündemine
almaz. İnsan hak ve özgürlüklerini ana ilkesi
olarak görür. Strateji, iş geliştirme ve iş akışları
konularında, istisnasız tüm çalışanlarının
görüşlerine değer verir, görüşlerini sorar ve karar
alma süreçlerine katılımlarını sağlar.

Pangolin Stone is an equal opportunity
employer. We do believe that workplace
diversity, different cultures, different ways
of thinking and different forms of work
gathered around the same goal are one of
the most important elements on the road
to success.

Pangolin Stone’un tüm
tesislerinde ve ofislerinde,
çalışanlarının, müşterilerinin
ve misafirlerinin sağlığı ve
güvenliği her şeyden önce
gelir.

Ayrıca tüm fabrika ve
ofislerde, metal, cam, ahşap,
kağıt, plastik vb atıklar
toplanır, tasnif edilir ve
geri dönüşüm tesislerine
gönderilir.
Üretimden çıkan atık sular
arıtılır ve yeniden kullanılır.

Hedefimiz;
SIFIR iş kazası,
SIFIR meslek hastalığı,
SIFIR çevre kirliliği!
18

The health and the safety
of employees, customers
and guests come first and
foremost in all Pangolin Stone
facilities and offices.

Environmentally friendly
policies and production
techniques are applied. Metal,
glass, wood, paper, plastic and
similar wastes are collected,
classified and sent to recycling
factories.
Waste water coming out of
production is treated and
reused.

Our target ;
ZERO work incident,
ZERO occupational disease,
ZERO environmental pollution!

Söz konusu olan üretim ise, Pangolin Stone için birinci öncelik kalitedir! Bütün
üretim prosesi sürecinde, ürünlerin dizayn aşaması ile başlayan sürekli kalite
ölçümleri ve kontrolleri, hammaddelerin seçimi, üretim işçiliği, paketleme ve HSE
konularında büyük bir hassasiyetle devam eder.
Tüm ürünlerimiz öncelikle, çalıştığımız müşterilerimizin ve kamu kurumlarının
beklentilerinin ötesinde sonuçlar elde etmek için atölye ve
ar-ge laboratuvarlarımızda tasarlanmış ve defalarca denenmiştir.
20

When it comes to manufacturing, quality is the top priority for Pangolin Stone! What
we do is to measure and to control the quality at every step of production; design, raw
materials selection, craftmanship, packaging and HSE.
All our practices regarding our operations are first designed in our laboratories and
workshops to obtain the results that are beyond expectations of our customers and
public authorities that we work with.

Pangolin Stone kutusu sektörde benzersizdir! Kutular bağımsız kapaklı bir hediye kutusu
şeklindedir. Kutular monolitik ( yekpare ) gövdeli tasarlandığı için, altlarında zımba veya
bantlama gerektiren açıklıklar yoktur. Bu özellik, nakliye ve yatay-düşey taşıma sırasında
kutuların deforme olmasını engeller ve kutu içindeki ürünler için maksimum koruma
sağlar.
Kutuların kapakları özel bir teknikle üretilmiştir. Ekstra film tabakası, yağmur vb geçici bir
süre yoğun su temasında bile, kutuya giren suyu belirli bir süre için engeller.

Her bir kutu içinde uygulama
kılavuzu ile birlikte sevk edilir
Each box is delivered with
installation guide inside

Pangolin Stone boxes are unique in the industry! Boxes are in the form of a gift box with
independent cover. Since the box has a monolithic body, there is no openings underneath
which require staples or banding. This feature ensures that the boxes are not deformed during
transportation, horizontal-vertical carrying and provides the maximum protection for the
products inside.

22

As the covers of the boxes are made by a special technique, the extra film layer prevents the
water entering the box even when the box is in contact with water for a temporary period.

‘’Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini,
sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.’’
							

24

Mustafa Kemal Atatürk ( 1881-193∞ )
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu

‘’The societies who want to live comfortably without working or getting tired; first of all, they are
doomed to lose their dignity, then freedom and then to lose their independence and destiny. ‘’
							
							
								

Mustafa Kemal Atatürk ( 1881-193∞ )
Founder of Turkish Republic

Ürünler
PRODUCTS

26 / PANGOLIN STONE u ÜRÜNLER / PRODUCTS

Taşlar / Stones
AHŞAP / HARDWOOD
Mount Leuser
MODÜLER / MODULAR
Volantis
Roldos
Mujica
Evo
Maya
Persia
ASİMETRİK / IRREGULAR
Herrera
Ilion
Lumumba
La Rinconada
Ota Benga
Perito Moreno
Atacama

28 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES

Ahşap / Hardwood
Mount Leuser

30 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u AHŞAP / HARDWOOD
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Mount Leuser

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ARENA

Boyutlar / Dimensions

200-500 cm2

Kalınlık / Thickness

MARRON

2.50-3.00 cm

Derz Aralığı / Joint Width

Derzsiz / No Grout Joint
Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.05 m2

Ağırlık / Weight

38.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

CENIZA

Yaşadığımız Dünya’da her gün 5 yaşın altında
34.000 çocuk açlıktan veya açlık sebepli önlenebilir
hastalıklardan dolayı ölüyor. Bu rakama, su’dan
bulaşan hastalıklar ve AIDS nedeni ile ölümler de
eklendiğinde, günde 50.000 çocuğun öldüğü tahmin
ediliyor...

( Veriler; BM Dünya Gıda Programı, NAPS, Starvation.net )

In the world we live in everyday 34.000 children
under 5 die of hunger or preventable diseases caused
by hunger. When we add this figure to the deaths due
to waterborne diseases and AIDS, it is estimated that
50.000 children die each day..
(Data: UN World Food Programme, NAPS, Starvation net)
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Modüler / Modular
Volantis
Roldos
Mujica
Evo
Maya
Persia

38 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u MODÜLER / MODULAR

40

42

En saygın batılı şirketler
üretimlerini yaptırdıkları Asya’daki sağlıksız ve
küçük imalathanelerde insanların neredeyse
köle statüsünde ve insanlık dışı şartlar altında
çalıştırılmasına göz yumuyor.

44

The most respected western companies
close their eyes to the fact that in the small
and unhealthy ateliers in Asia where they
manufacture, people work almost in slave status
and inhuman conditions.
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Volantis

ARENA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

MARRON

Boyutlar / Dimensions

155-700 cm2

Kalınlık / Thickness

4.00-5.00 cm

Derz Aralığı / Joint Width

Derzsiz / No Grout Joint

CENIZA

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

0.59 m2

Ağırlık / Weight

48.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

ANTRACITA

Uluslararası petrol şirketleri
Güney Amerika’da tam bir umursamazlık içerisinde;
yağmur ormanlarındaki nehirlere zehirli atıklarını göndererek
insan, hayvan ve bitkileri öldürüyor, eski kültürleri yok ediyorlar.

International oil companies are
in South America, kill the people, animals, plants and destroy ancient
cultures in complete disregard by sending their toxic waste to the rivers
in rain forests.
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‘’ Ülkemizde yabancı sermayeli özel şirketlerin, onlara sağladığımız çok sayıda avantaja ve vergi muafiyetlerine
rağmen, gerçek bir kalkınma rolü oynamadığına inanıyorum. Ekvador’un kaynaklarını ya Ekvador için kullanacak
ve yoksul halk için bir şeyler yapacaklar ya da çekip gidecekler ‘’
Jaime Roldos Aguilera, Ekvador eski Devlet Başkanı

Jaime Roldos Aguilera

Jaime Roldos Aguilera ( D:1940 ) 1979’da yapılan
demokratik seçimleri kazanarak Ekvador Devlet
Başkanı oldu. İ�ki yıldan az süren görevi boyunca
çevre ülkelerdeki seçilmiş liderlerle yakın ilişkiler
kurdu. Evrensel hukuk ilkeleri ve insan hakları
gibi kavramların diğer Orta-Amerika ülkelerince
kabul edilmesinin baş mimarı oldu. Roldos’a göre
devletin yoksullara ve güçsüzlere yardım etmesi
başlıca görevlerindendi. Ö� yleyse ülkesinin en büyük
zenginliği olan petrolün bu amaca hizmet etmesi
gerekiyordu. Roldos, Ekvador’dan başlayarak bütün
bir Orta-Amerika’yı etkileyecek, hatta dünya petrol
piyasasını değiştirebilecek bir kıvılcım yakmak
üzereydi. Ekonomik vaatlerini yerine getirmek için
hazırladığı hidrokarbon yasasını meclisin onayına
sundu.

Ne yazık ki Ekvador halkı için peri masalı uzun
sürmedi. Jaime Roldos Aguilera, eşi Martha Bucaram
Ortiz ile birlikte 24 Mayıs 1981’de şaibeli bir uçak
kazasında öldü.

Bugün birçok kimse tarafından bir suikast olduğu dile
getirilen bu kazanın ardından, görgü tanıklarının da
esrarengiz bir biçimde öldürülmesi, kazadan sonra
uçağın enkazının olduğu bölgenin kapatılması bu
iddiaları güçlendiriyor.
Roldos’un ölümünün ardından devlet yönetimini
devralan yeni devlet başkanı, Roldos’un ülkeden
kovduğu petrol şirketleri ile büyük anlaşmalar
imzaladı ve Roldos’un meclisten geçirmek istediği
hidrokarbon yasasını iptal etti…
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“I don’t believe that the private companies with foreign capital play a real development role in our country despite
the numerous advantages and tax exemption we provide to them. They will use the resources of Ecuador for this
country and will do something for the poor people or they will go away.”
					

Jaime Roldos Aguilera, former President of Ecuador

Jaime Roldos Aguilera

Jaime Roldos Aguilera (born in 1940) was elected
the President of the Ecuador in the first democratic
elections. During his presidency which lasted less
than 2 years, Jaime Roldos had close ties with the
democratically elected leaders of the surrounding
countries. He became the chief architect of the
acceptance of concepts of human rights and
principles of universal justice in other Central
America countries. According to Roldos, the state’s
primary task was to help the poor and the weak.
Therefore, the biggest richness of his country, oil,
was supposed to serve this aim. He was about to start
a sparkle which would influence the whole Central
America starting from Ecuador and even change the
world oil market.

In order to fulfill his economic promises, he presented
his new hydrocarbon law to the
Ecuadorian Congress.
Unfortunately, the fairy tale did not last long for the
Ecuadorians. On May 24,1981 Jamie Roldos Aguilera,
with his spouse Lady Martha Bucaram, was killed in a
suspicious plane crash.
Today after this crash which is expressed by many
people to be an assassination, the killing of the eye
witnesses of the crash mysteriously and the closure
of the region in which the plane wreckage was found
strengthen the claims.

After the death of Roldos, the new head of state, who
took over the state administration, signed major
agreements with the oil companies that Roldos
had expelled from the country and canceled the
hydrocarbon law that Roldos wanted to pass by the
parliament.
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Roldos

PEROLA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ARENA

Boyutlar / Dimensions

200-500 cm2

MARRON

Kalınlık / Thickness

1.50-2.50 cm

Derz Aralığı / Joint Width

Derzsiz / No Grout Joint
Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.05 m2

CENIZA

Ağırlık / Weight

32.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

ANTRACITA

Çokuluslu ilaç endüstrisi
HIV virüsü kapmış 30 milyon Afrikalının
hayatlarını kurtaracak ilaçlara erişimini
zorlaştırıcı politikalar uyguluyor.
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Multinational pharmaceutical companies
implement policies which complicate access
to medicines that will save the lives of 30
million Africans with HIV positive.

‘’ En yoksul devlet başkanı olarak anılıyorum ama kendimi yoksul hissetmiyorum. Yoksul insanlar sadece pahalı
bir hayat tarzına sahip olmayı sürdürmek adına çalışan insanlardır ve her zaman daha fazlasını, daha da fazlasını
isterler. Bu bir özgürlük meselesi, fazla mülke sahip değilseniz kendinizi hayatınız boyunca köle gibi çalışmak
zorunda hissetmezsiniz ve böylece kendiniz için daha fazla zamanınız olur. Garip bir yaşlı adam gibi görünebilirim
ama bu benim özgür seçimim. ‘’
Jose Alberto Mujica, Uruguay eski Devlet Başkanı

20 Mayıs 1935’de Uruguay’ın Montevideo şehrinde doğan Jose Alberto Mujica Cordano, 1 Mart 2010- 1 Mart
2015 tarihleri arasında Uruguay Devlet Başkanlığı yaptı. Köhne bir çiftlikte yaşayan ve maaşının büyük bir
bölümünü bağışlayan Jose Mujica çok farklı bir devlet başkanı portresi çizdi. Güvenliğini sadece iki polis memuru
ve üç bacaklı Manuela adlı köpeği sağlıyordu. Şahsi olarak tek mal varlığı 1987 model bir Volkswagen arabaydı.
Küçük çiftlik evi ve çiftlikte kullanılan eski traktör eşine aitti. Mujica’nın yalın yaşam tarzı ve aylık maaşının
%90’ını bağışlaması, onun ‘’dünyanın en yoksul devlet başkanı’’ olarak nitelendirilmesine neden oldu.

Mujica, dünya liderlerinin çoğunu ekonomik büyümeye tüketimle ulaşılacağına inanan körler olmakla suçluyordu.
Mujica’ya göre bu anlayış dünyanın sonunu getirecekti. Jose Alberto Mujica, 2015 seçimlerinde yeniden aday
olmadı ve aktif siyasi yaşamına veda etti. Halen emeklidir ve aynı çiftlik evinde yaşamını sürdürmektedir…

Jose Alberto Mujica

“ I am so called the poorest president but I don’t feel myself poor. Poor people are those who only work to try to
keep an expensive lifestyle and always want more and more. This is a matter of freedom. If you don’t have many
possessions, then you don’t need to work all your life like a slave to sustain them and therefore you have more time
for yourself. I may appear to be an eccentric old man, but this is a free choice’’
Jose Alberto Mujica, former President of Uruguay
60

José Alberto Mujica Cordano was born on May 20, 1935 in Montevideo, Uruguay. From March 1, 2010 until
March 1, 2015 he was the President of Uruguay. Mujica, who lived on a ramshackle farm and donates most of his
salary to charities, drew a portrait of a very different head of state. Only two policemen and his three-leggeddog Manuela were in charge of his security. His only personal asset was a 1987 model Volkswagen. The small
farmhouse and the old tractor used on farm belonged to his wife. Mujica’s plain lifestyle and his giving % 90 of his
salary away to charity have led him to be labeled the poorest president in the World.
Mujica accuses most world leaders of having a “blind obsession to achieve growth with consumption, on the
contrary that would mean the end of the world”. Jose Mujica did not become a candidate for the elections in 2015
and his active political life came to an end. He is still retired and leads his life on the same farmhouse.
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Mujica

PEROLA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ARENA

Boyutlar / Dimensions

200-500 cm2

MARRON

Kalınlık / Thickness

4.00-5.00 cm

Derz Aralığı / Joint Width

Derzsiz / No Grout Joint
Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

0.75 m2

CENIZA

Ağırlık / Weight

44.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

ANTRACITA

‘’ Delilik kişide seyrek görülen bir şeydir. Gruplar, partiler, uluslar, çağlar için ise bir kural halindedir.’
Friedrich Nietzsche

66

“ Madness is rare in individuals, but in groups, parties and ages it is the rule.”
									
									

Friedrich Nietszsche

26 Kasım 1959’da Bolivya’nın Oruro bölgesi Isallavi köyünde doğdu. Tam adı, Juan Evo Morales Ayma’dır. 18
Aralık 2005 tarihinde yapılan seçimlerde, nüfusunun %60’ını Kızılderili yerlilerinin oluşturduğu Bolivya’nın
tarihteki ilk yerli devlet başkanıdır. Bolivya’nın en büyük etnik grubu olan Aymara toplumuna mensuptur. Ailesi
tarım işçisiydi. Kendisi de küçük yaşlarda koka tarlalarında çalıştı, fırıncı çıraklığı yaptı, tuğla fabrikalarında
çalıştı, kasaba bandosunda trompet çaldı. Daha sonraki yıllarda bir dönem Fraternidad ( Kardeşlik ) Futbol
Kulübü’nün başkanlığını yaptı. 1997 yılında milletvekili seçildiğinde Koka İ�şçileri Sendikası başkanıydı. 2006
yılında Bolivya Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanarak Bolivya’nın ilk Kızılderili devlet başkanı oldu. Halen bu
görevine devam etmektedir…

‘’ Yeni Dünya düzeni dedikleri şey, Dünya Ana’nın kanseridir. Yerli halklarımızın temel ilkeleri ise hayattır, toprak
ana ve barıştır ‘’
Evo Morales, Bolivya Devlet Başkanı

Evo Morales

Evo Morales, in full Juan Evo Morales Ayma, was born October 26, 1959 in Isallavi village in Oruro region, Bolivia.
In the elections held December 18, 2005, Morales was the first Indian president of Bolivia, % 60 population of
which is made up of indigenous people. He is a member of the Aymara indigenous group, the biggest ethnic group
in Bolivia. His family farmed. When he was a young boy, he worked on coca fields, was a baker’s apprentice,
worked in brick factories, played trumpet in the town band. In the later years he was the chairman of the football
club called Fraternidad (Brotherhood). When he became a member of Parliament, Evo Morales was the chairman
of the Coca-Growers Union. Morales was Bolivia’s first Indian president and he still continues his post.
68

“ What is so called New World Order is the cancer of the Earth. The basic principles of our local people are life,
Mother Earth and peace.’’
						

Evo Morales, The President of Bolivia
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Evo

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

BIANCO

Boyutlar / Dimensions

200-350 cm2

Kalınlık / Thickness

1.50-2.00 cm

Derz Aralığı / Joint Width

Derzsiz / No Grout Joint
Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.21 m2

Ağırlık / Weight

25.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

FUMO

Dünya nüfusunun en zengin ülkelerde
yaşayan 1/5’inin gelirinin en fakir 1/5’in
gelirine oranı 1960’da 30 kat iken,
1995’te 74 katına çıktı

74

While the ratio of the income
of 1/5 of the richest countries of the
world population to the income of the
poorest 1/5 is 30 times in 1960, in 1995,
it increased to 74 times.
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Maya

PEROLA

OLIVA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ARENA

Boyutlar / Dimensions

10-500 cm2

Kalınlık / Thickness

2.50-4.00 cm

MARRON

Derz Aralığı / Joint Width

Derzsiz / No Grout Joint
Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.00 m2

Ağırlık / Weight

CENIZA

44.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

ANTRACITA

BM 2016 Kalkınma Raporuna göre , Dünya’da bir yılda savaşlara harcanan paranın
yarısı ile , yeryüzündeki herkese temiz su, yeterli besin, uygun sağlık koşulları ve
temel eğitim sağlanabilir...

80

According to the UN 2016 Development Report, with half of the money spent on wars in the
world in one year , everyone on earth can be provided with clean water, adequate nutrition,
proper health conditions and basic education ...
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84 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u MODÜLER / MODULAR

Persia

OLIVA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ARENA

Boyutlar / Dimensions

110-1.000 cm2

MARRON

Kalınlık / Thickness

1.50-2.50 cm

Derz Aralığı / Joint Width

Derzsiz / No Grout Joint
Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.00 m2

CENIZA

Ağırlık / Weight

30.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

ANTRACITA

‘’ Politikacılar, halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur. ‘’
Abraham Lincoln

86

“ Politicians are the group of people whose interests are different than the interests of the public.”		
						
										
Abraham Lincoln

Dünya nüfusunun beşte biri günlük 1 dolar’ın altında gelirle yaşıyor.
88

One fifth of the world’s population live on an income less than $1 a day.
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Dünyanın en çok kazanan sporcusu
yılda 78 milyon dolar,
yani saniyede 148 dolar kazanıyor.
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The world's top-earning sportsman earns
$ 78 million per year,
$ 148 per second.

Asimetrik / Irregular
Herrera
Ilion
Lumumba
La Rinconada
Ota Benga
Perito Moreno
Atacama

102 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u ASİMETRİK / IRREGULAR

104

106

108

2015 yılında dünyanın en fakir 20 ülkesinde ortalama
kişi başı milli gelir 1.300 dolar civarındayken,
en zengin 20 ülkedeki ortalama kişi başı milli gelir bu rakamın
46 katına eş değer olan 61.000 dolar civarındadır.

While in the world’s poorest 20 countries
the income per capita is around $1.300, in the wealthiest 20
countries the per capita income is around $61.000 which
equals 46 times of this figure.
110

‘’ Omar’ın ideali özgürlüktür. Bir ideali yok edecek füze henüz icat edilmemiştir. Panama Kanal’ı müzakerelerinin
sonunda bizi ya ayakta direnirken bulacaklar ya da öldüğümüzü görecekler. Ama asla bizi dizlerimizin üstünde
göremeyecekler, asla! ‘’
Omar Torrijos Herrera, Panama eski Devlet Başkanı

Sömürü düzenine karşı gelirsen ya delisindir ya diktatör…General Omar Torrijos Herrera, 1969-1981 yılları
arasında devlet başkanlığı yapmış, ülkesi ve idealleri uğruna ölmüş Panamalı lider…

Omar Torrijos (D:1929 Ö� :1981), sadece Panama tarihindeki en ünlü lider değil aynı zamanda tüm Latin Amerika
kıtasının 20.yüzyıldaki en önemli figürlerinden biridir. Onu bu derece önemli yapan şey, kendisinden önceki
uzun yıllar boyunca Panama Kanalı üzerindeki haklar konusunda çok uluslu şirketlerin isteklerine uygun hareket
ederken, O, dönemin ABD Devlet Başkanı Carter ile siyasi ve askeri müzakereleri başarı ile yürütmüş ve kanal’ın
kontrolünü Panama’nın almasını sağlamıştır. Bu başarı Amerikan kamuoyunda özellikle muhafazakar kesimlerde
büyük tepki ile karşılanmıştır. Ayrıca Torrijos, ülkesindeki bakır, boksit gibi madenleri ve kereste, tarım arazileri
gibi doğal kaynakları millileştirme uygulaması başlattı. O’nun tek amacı ülkesine ve halkına adil davranılması ve
Panama’ya ait olan şeyin Panamalılara verilmesiydi.
Tesadüf müdür bilinmez; Ekvador lideri Roldos’un uçağının düşmesi sonucu ölmesinden iki ay bir hafta sonra,
31 Temmuz 1981’de , Omar Torrijos’un bindiği küçük uçak da, Panama dağlarındaki Coclesito’da sahibi olduğu
küçük dağ evine giderken düştü. Kurtulan olmadı…
Ö� lümünden sonra, ABD ,askeri müdahale ile Panama Kanal bölgesinin kontrolünü ele aldı.

Omar Torrijos Herrera
If you defy the system, you are either mad or a dictator. General Omar Torrijos Herrera was the president of
Panama between 1969-1981, and a Panamanian leader who lived for his ideals.

Omar Torrijos (1929-1981) is not only the most well-known leader in the history of Panama but also one of the
most important figures on the whole Latin America Continent in the 21st Century. What makes him so important
is that while politicians acted according to the wishes of multinational companies for a long time before his time
on the rights to the Panama Canal, he conducted the political and military negotiations successfully with Jimmy
Carter, the president of the USA. The treaties guaranteed that Panama would gain control of the Panama Canal.
This success was met with reaction in the public opinion especially in conservative sides in the USA. Besides,
Torrijos initiated the nationalization of the mines like copper, bauxite and natural resources such as lumber and
agricultural lands. He only wanted his country and his people to be treated fairly and what belongs to Panama
should be given to the Panamians.
“ Omar’s ideal is freedom. No rocket has been invented yet to destroy an ideal. Regarding the Panama Canal Treaty
negotiations, they will find us standing up or dead, but never on our knees; Never!”
Omar Torrijos Herrera, the former President of Panama
112

Is it a coincidence we do not know but after 2 months and a week later the Ecuadorian leader Roldos had a
plane crash, on July 31, 1981 the plane with Omar Torrijos was on board had a crash too while he was heading
to his small mountain house near the Central Mountain Range, between the provinces of Coclé and Colón, in the
Republic of Panama. And no one survived the crash.
After his death, USA took control of the Panama Canal Zone by military intervention.
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116 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u ASİMETRİK / IRREGULAR

Herrera

PEROLA

OLIVA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ARENA

Boyutlar / Dimensions

10-500 cm2

Kalınlık / Thickness

2.00-5.00 cm

MARRON

Derz Aralığı / Joint Width

2.00 cm

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.00 m2

CENIZA
Ağırlık / Weight

43.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

ANTRACITA

‘’Sadece örgütlü ve bilinçli insanlar farklı bir toplum türünü ortaya çıkarabilir. Ve toplum sadece çalışarak ve daha fazla üreterek ilerleyebilir. ‘’
										
Salvador Allende
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“Only organized and conscious people can bring about a different kind of society. People can progress
by working and producing more.”
										
Salvador Allende
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Ilion

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

PEROLA

Boyutlar / Dimensions

25-800 cm2

Kalınlık / Thickness

OLIVA

2.00-3.50 cm

Derz Aralığı / Joint Width

2.00 cm

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.20 m2

Ağırlık / Weight

34.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

ARENA

‘’ Bağımsızlık olmayan yerde tek bir özgür kişi yoktur. Gün gelecek tarih kendi dilini konuşacak, Afrika kendi tarihini yazacak. O
tarih şanlı ve onurlu bir tarih olacak.
Biz de kendi ülkemizde bütün yurttaşlara hiçbir ayrım gözetmeksizin özgürlük, eşitlik, sosyal barış, hoşgörü ve refah sağlayan,
demokrat ve modern bir devlet kurulmasını istiyoruz. Kahrolsun sömürgecilik, yaşasın Kongo ulusu ve Afrika! ‘’
Patrice Lumumba, bağımsız Kongo Devleti ilk başbakanı, 1960

Patrice Emery Lumumba, 2 Temmuz 1925’de Kongo’nun Kasai bölgesindeki Katoka-Kombe’de doğdu. Yoksul bir Katolik
ailenin oğluydu. O yıllarda Kongo, Belçika Krallığı’nın sömürgesiydi. 1955’de siyasete atılarak bir sendikanın başkanı seçilen
Lumumba, 1958’de Kongo Ulusal Eylem Partisi’ni kurdu.

1959 yılında, yaptığı mitinglerde halkı isyana teşvik ettiği gerekçesi ile tutuklandı. Daha sonra Belçika Krallığı ile bağımsızlık
görüşmelerinin yapılabilmesi için serbest bırakıldı. Ü� lkesi 1960 yılında bağımsızlığını kazandığı zaman bağımsız Kongo
Devleti’nin ilk Başbakanı olarak göreve gelmişti. Karizmatik bir lider olarak parlamentoda büyük bir desteği vardı. Buna
rağmen iktidarını ancak iki ay sürdürebildi. Dış desteği yanına alarak hükümetin kontrolünü ele geçiren General Mobutu’nun
askerleri tarafından Katanga’da tutuklandı ve bir kışlada hapsedildi.
Bugün yer altı ve yer üstü kaynaklarına el konularak sömürülen ve açlığın pençesinde bırakılan, aslında dünyanın en zengin
topraklarına, geniş arazilerine ve doğal kaynaklarına sahip Afrika kıtası için bir zamanların bağımsızlık adına direnen lideri
Patrice Lumumba, 17 Ocak 1961’de kaldığı hücrede işkence edilerek öldürüldü.
O, Afrika’nın ateşli yüreğiydi…
Sevgili Karıcığım, Aşkım,
Bu mektubu yazarken sana ulaşıp ulaşmayacağını ya da ulaştığında hala hayatta olup olmayacağımı bilemiyorum.

Ülkemin bağımsızlığı için yürüttüğüm mücadele boyunca, ben ve arkadaşlarımın uğrunda hayatlarımızı verdiğimiz kutsal
davanın zafere ulaşacağına hiç kuşku duymadım.
Ama bizim ülkemiz için istediklerimiz; onurlu bir yaşam, parlak bir saygınlık, kısıtlanmamış bir özgürlük gibi vazgeçilmez
değerler, o güvendiğimiz ve yardım istediğimiz BM’deki önemli görevliler tarafından asla istenmedi. Çünkü farkında olsun ya da
olmasınlar, doğrudan ya da dolaylı olarak Belçika ve batılı dostlarının sömürgeciliğini destekliyorlardı.
Yalnız değiliz… Afrika’da, Asya’da ve bütün dünyadaki özgür insanlar, bu topraklarda bir tek sömürgeci ve paralı asker
kalmayana kadar savaşacak olan milyonlarca Kongolunun hep arkasındalar…
Ayrıldığım ve bir daha asla göremeyeceğim çocuklarıma anlatmanı istiyorum ki; Kongo’nun mükemmel bir geleceği olacak.
Bağımsızlık ve egemenliğimizi tekrar kazanmak görevi kendilerinin ve bütün Kongolularındır.
Saygınlık olmayan yerde özgürlük yoktur.
Adalet olmayan yerde saygınlık yoktur.
Bağımsızlık olmayan yerde ise tek bir özgür kişi yoktur.
Hiçbir barbarlık, hiçbir acı ve hiçbir işkence, beni merhamet dilemeye zorlayamadı.
Başım dik olarak, sarsılmamış bir inanç ve ülkemin kaderine dair derin bir güvenle ölmeyi, kutsal ilkelerimizin küçümsenmesini
izleyerek yaşamaya tercih ederim.
Tarih bir gün sözünü söyleyecek. Brüksel, Paris, Washington ya da Birleşmiş Milletler’in öğrettiği tarih değil; bizim sömürgecilik
ve kukla hükümdarlarından kurtulmuş, özgürleşmiş ülkelerimizde öğretilecek tarih…
Afrika kendi tarihini yazacak, sahra’nın kuzeyinde ve güneyinde, bu zafer ve saygınlığın tarihi olacak.
Ağlama sevgilim;
Biliyorum ki, benim çok acı çekmiş ülkem kendi bağımsızlık ve özgürlüğünü savunacak.
Yaşasın Kongo!
Yaşasın Afrika!
Patrice...

Patrice Emery
Lumumba

Without independence, there are no free men. The day will come when history will speak… Africa will write its own history and
in both north and south it will be a history of glory and dignity.
We want to establish a democratic and modern state that provides freedom, equality, social peace and welfare to all citizens in
our country without any discrimination. Damn Colonialism. Long live the Congo nation and Africa.’
		

Patrice Emery Lumumba, the first Prime Minister of the Congo, 1960

Patrice Lumumba was born on July 2, 1925, in Katakokombe, Kasai Province. He was the son of a poor Catholic family. In
those years the Congo was the colony of the Belgium Kingdom. In 1955, he went into the politics and was elected president
of a labour union. In 1958 he launched the Congolese National Movement Party.
In 1959, he was arrested for promoting rioting at his rallies. Later he was released to conduct independence talks with the
Kingdom of Belgium. He became the first president of the independent Congo state when his country gained independence
in 1960. As a charismatic leader, he had a great support in parliament. However, he could only survive for 2 months.
Taking the control of the government by taking the outside support, Lumumba was arrested by the soldiers of General
Mobutu in Katanga and was imprisoned in a barracks.
Today, underground and surface resources are confiscated and left in the grip of hunger, for the continent of Africa; which
has in fact the world’s richest soil, with vast land and natural resources, the leader who once resisted in the name of
independence, Patrice Lumumba was tortured to death in his cell.
He, was a fiery heart of Africa….

‘’My beloved wife, my love,
I write you these words not knowing whether you will receive them, when you will receive them, and whether I will still be alive
when you read them.
Throughout my struggle for the independence of my country, I have never doubted for a single instant that the sacred cause to
which my comrades and I have dedicated our entire lives would triumph in the end.
But what we wanted for our country - its right to an honorable life, to perfect dignity, to independence with no restrictions was never wanted by Belgian colonialism and its Western allies, who found direct and indirect, intentional and unintentional
support among certain high officials of the United Nations, that body in which we placed all our trust when we called on it for
help.
We are not alone. Africa, Asia, and the free and liberated peoples in every corner of the globe will ever remain at the side of the
millions of Congolese who will not abandon the struggle until the day when there will be no more colonizers and no more of
their mercenaries in our country.
I want my children, whom I leave behind and perhaps will never see again, to be told that the future of the Congo is beautiful
and that their country expects them, as it expects every Congolese, to fulfill the sacred task of rebuilding our independence, our
sovereignty; for without justice there is no dignity and without independence there are no free men.
Neither brutal assaults, nor cruel mistreatment, nor torture have ever led me to beg for mercy, for I prefer to die with my head
held high, unshakable faith, and the greatest confidence in the destiny of my country rather than live in slavery and contempt
for sacred principles.
History will one day have its say; it will not be the history taught in the United Nations, Washington, Paris, or Brussels, however,
but the history taught in the countries that have rid themselves of colonialism and its puppets.
Africa will write its own history and both north and south of the Sahara it will be a history full of glory and dignity.
Do not weep for me, my love;
I know that my country, now suffering so much, will be able to defend its independence and its freedom.
Long live the Congo!
Long live Africa!
Patrice...

Patrice Emery
Lumumba
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Lumumba

PEROLA

OLIVA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ARENA

Boyutlar / Dimensions

38-870 cm2

Kalınlık / Thickness

3.00-6.00 cm

MARRON

Derz Aralığı / Joint Width

2.00 cm

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

0.80 m2

CENIZA
Ağırlık / Weight

44.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

ANTRACITA

Küresel gelir dağılımında
gözlemlenen adaletsizlik, servet dağılımına bakıldığında daha da vahimdir.
250 trilyon dolar olan küresel servetin %67’si Kuzey Amerika ve Avrupa’da
bulunmaktadır. En fazla yoksulun yaşandığı Afrika ise küresel servetin sadece
%1’ine sahiptir.

132

The injustice observed in the global income distribution
is even worse when the wealth distribution is considered.
67% of the global wealth, which is 250 trillion dollars, is located in North
America and Europe whilst Africa has the highest number of poor people and
has only 1% of the global wealth.
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136 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u ASİMETRİK / IRREGULAR

La Rinconada

PEROLA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

OLIVA

Boyutlar / Dimensions

30-500 cm2

ARENA

Kalınlık / Thickness

2.00-5.50 cm

Derz Aralığı / Joint Width

2.00 cm

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.00 m2

MARRON

Ağırlık / Weight

42.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

CENIZA

İ�NSANAT BAHÇELERİ�….

Ota Benga, 1883 yılında
doğmuş bugünkü Kongo
Demokratik Cumhuriyeti (o
zamanki Belçika Kongo’su )
topraklarında yaşamış siyahi
bir Mbuti pigmesidir. Mbuti
insanları Kongo’da yaşayan yerli
bir kabiledir ve pigmedirler;
yani popülasyonlarının boy
ortalaması 150 santimetrenin
altındadır. 1903 yılında, yaklaşık
19 yaşındayken evli ve 2 çocuk
babası olan Ota Benga, başarılı
bir fil avından dönerken
yakalanarak köleleştirilmiş
ve para karşılığı öncelikle
Basişeller adı verilen bir insan
grubuna, sonrasındaysa bunlar
aracılığıyla Samuel Phillips Verner isimli bir Hıristiyan misyonerine satılmıştır. 1904 yılında sıtmalı
olmasına rağmen Amerika’da St. Louis’ye götürülen Ota Benga ve diğer 8 Afrikalı, kısa sürede Dünya
Fuarı’nın gözdesi haline geldiler. Ota Benga’yı diğerlerinden ayıran ise, arkadaş canlısı bir kişiliğe ve
kısmen sivri uçlu dişlere sahip olmasıydı. Bu haliyle “arkadaş canlısı olmasına rağmen düşük seviyeli bir
insan” olarak sunuldu. Hatta bir gazete, Ota Benga’yı dişlerinden ötürü “Afrika’nın saf yamyamlarından
biri” olarak sundu. Burada ziyaretçiler, Ota Benga’nın kendisini görmek için 25 sent, ekstradan bir de
dişlerini görmek için fazladan 5 sent para ödüyorlardı. Ota Benga’nın sahibi olan Verner, 28 Temmuz
1904’te Ota ve diğer Afrikalıları giydirerek onları Amerikan yerlileri ve “çeteleri” gibi gösteren bir
oyunda oynattı. Bu gösteri tarzından ötürü Fuar’ın bitiminde Verner “antropoloji” dalında altın
madalyaya layık görüldü.
Verner’ın para kazanmak için “harika” (!) bir fikri vardı: 1906 senesinde Bronx Hayvanat Bahçesi’nde
açılacak olan “insan sergisi”nde Ota Benga’’yı sergileme kararı aldı. Dönemin çarpık antropoloji algısına
uygun olarak Afrikalı toplumlar, evrimin “alt ırklarını” gösterecek şekilde sergileneceklerdi. Hayvanat
bahçesinde Ota Benga’dan başka hiçbir insan sergilenmedi; ancak 1 insanın varlığı bile kamuoyunda
devasa bir patlama yaratmaya yetti. İ�yi de oldu.
Hayvanat Bahçesi içerisinde Ota Benga aslında bir tutsak gibi değildi, tam tersine tüm bahçe içerisinde
özgürce dolaşabiliyordu; buna ne kadar “özgür” denebilirse... Buna rağmen amaç, bazı insanların (ve
dolayısıyla sözde “ırkların”) diğerlerine göre daha düşük olduğunu göstermekti. Ota Benga, hayvanat
bahçesinin zeki ve insan gibi davranacak şekilde eğitilmiş orangutanı Dohong yanında uzun bir süre
kaldı. Burada hamağını kurdu, hatta ok-yay kullanmasına bile izin verildi. Ancak sorun, Ota Benga’nın
tutulduğu yerin “Maymun Evi” olarak bilinen bölge olmasıydı. Ü� stelik hayvanat bahçesi, ilgi çekmek
için 8 Eylül 1906 günü geniş alanı koruyan kafeslerin önüne bir tabela yerleştirdi ve Ota Benga’yı sanki
kafesin içerisindeki bir hayvanmış gibi tanıttı:
138

Afrika Pigmesi, “Ota Benga”

Yaş: 23 Yıl
Boy: 1.49 metre
Ağırlık: 46 kg
Kasai Nehri, Kongo Ö� zgür Devleti, Güney Orta Afrika’dan
Dr. Samuel P. Verner tarafından getirildi.
Eylül boyunca her öğleden sonra sergilenecektir.

Tabii ki Ota Benga’yı bu hale sokanların analizi de detaylıca yapılmalıdır. Ota Benga’nın sergilenmesi
gerektiğini savunan Bronx Hayvanat Bahçesi yöneticisi William Hornaday, bu kararı konusunda New
York Zooloji Cemiyeti sekreteri Madison Grant tarafından desteklenmekteydi. Ota Benga’nın sergisinden
sadece 10 sene sonra Grant, ırkçı bir antropolog ve yine evrimin kötü tarafını art niyetli biçimde
kullanan biri olarak nam saldı. Bundan kısa bir süre sonra ise dönemin bilim camiasından koparak
ırkçılık savunucusu yapan yazılar yayınlamaya başladı; bir miktar da bitkilerin korunumuyla ilgili
araştırmalar sürdürdü. Yönetici Hornaday ise yıllar boyunca özür dilemedi ve “sadece etnolojik bir sergi
sunmak istediğini” söyleyerek kendini ve kararını savundu. Yaptıkları, tarihe bir “skandal” olarak geçti.
Bugün adını bu skandal haricinde hatırlayan kimse yoktur sanıyoruz ki...
Ota Benga’nın skandal sergisi sadece 2 gün sürdü. Çünkü kısa sürede büyük tepki topladı ve dönemin
ırkçılığa yakın olan kaynaklar bile bu girişimi şaşkınlıkla karşıladılar. Gerçi 2 gün bile yeterliydi, ilk
gününde sergiyi 40.000 insan ziyaret etti! O günlerde New York Times gazetesinde çıkan şu satırlar her
şeyi özetler gibiydi:
“Çocuklara Zalimliği Ö� nleme Cemiyeti gibi bir topluluğun olmaması ne kadar üzücü! Misyonerlerimizi
Afrika’ya oraları Hıristiyanlaştırsın diye gönderiyoruz; sonrasında onları buraya getirip zulmediyoruz.”
Bu olaylardan kısa bir süre sonra Benga bahçeden çıkarılmıştır. Verner’ın para bulma sorunu giderek
büyümüş, Ota Benga ile ilişkisi kesilmiştir. Nihayetinde Verner ile ortak bir karara vararak Benga
ABD’de kalmak istediğini söylemiştir. Bunun üzerine Benga, Rahip Gordon’un denetimine verilmiştir.
Rahip onu kilisesi tarafından desteklenen Howard Colored Yetimhanesi’ne yerleştirmiştir. Rahibin
amacı, Ota Benga’nın “medenileştirilmesi” idi: yani batı
giysileri giymesi, yeme-içmeyi ve konuşmayı öğrenmesi ve
tabii ki bir Amerikan gibi davranması.
Ne yazık ki medya Ota Benga’nın peşini 1910’a kadar bir an
olsun bırakmamıştır. Bunun önüne geçmek için Virginia’ya
taşınmıştır, dişleri dolgulanarak sivrilikleri kapatılmıştır,
Amerikan stili kıyafetler giymeye başlamıştır. İ�ngilizcesi
yeterince geliştikten sonra okumaya başlamıştır ve
Lynchburg’ta bir tütün firmasında çalışmaya başlamıştır.
Bir merdivene ihtiyacı olmaksızın tütün toplanan direklere
tırmanabilmesinden ötürü işinde müthiş başarı elde etmiştir.
1914 yılında 1. Dünya Savaşı patlak verince, o zamana
kadar aklında olan Kongo’ya dönme hayalleri tamamen suya
düşmüştür. Bunun üzerine 20 Mart 1916’da, Maymun Evi’nde
sergilenmesinden 10 sene kadar sonra, 32 yaşındayken,
yaşadıklarından sonra büyük bir depresyona girmiş , kaldığı
evin bahçesinde bir seremoni ateşi hazırlamış, dişlerindeki
dolguları sökmüş ve kalbine çalıntı bir tabanca ile ateş ederek
intihar etmiştir…

HUMAN ZOO…

Ota Benga, born in 1883, in the
territory of the present Congo
Democratic Republic (then the
Belgian Congo) was living in
Mbuti. Mbuti people are a native
tribe that lives in the Congo and
are pygmy; that is, the average
size of the population is less
than 150 centimeters.

In 1903, Ota Benga, who was
about 19 years old, married
and father of 2 children while
returning from a successful
elephant hunt, was captured and
enslaved; primarily he was sold
to a group of human traffickers
and after that through them to a
Christian missionary called Samuel Phillips Verner. In 1904 although Ota Benga, who had malaria, and
8 other Africans were taken to St. Louis and soon became a favorite of the World’s Fair. What sets Ota
Benga apart from the others was that he had a friendly personality and partly pointed teeth. He was
presented as “a low-level human’’, although he was friendly. One newspaper even presented Ota Benga
as “one of the pure cannibals of Africa”. Visitors here paid 25 cents to see Ota Benga himself, paid an
extra 5 cents to see his teeth.
.

Verner, the owner of Ota Benga, on July 28, 1904, he dressed Ota and other Africans and played them in
a game that depicted them as Native Americans and “gangs”.
Because of this show style, at the end of the exhibition, Verner was awarded gold medal at anthropology.
Verner had an “awesome” (!) idea to make money: In 1906, he decided to display Ota Benga at the
Bronx Zoo’s Human Exhibit section. In accordance with the distorted anthropology perception of the
period, African societies would be exhibited to show the “sub-races” of evolution. No other people were
exhibited in the zoo except Ota Benga; however, the existence of one person was enough to create a
massive explosion in the public. It was good.

In the zoo, Ota Benga was not like a prisoner, on the contrary, he could move freely in the whole garden,
how much “free” can this be called… Despite this, the purpose was to show that some people (and hence
the so-called “races”) were lower than the others. Ota Benga stayed for a long time along with Dohong,
an intelligent orangutan trained to behave like a human. He built his hammock here. He was even allowed to use an arrow-bow, but the problem was the place where Ota Benga was held was known as the
“Monkey House”. Moreover, the zoo placed a signboard in front of the cages that guarded the large area
on September 8, 1906 to attract attention and introduced Ota Benga as if he were an animal in a cage:
140

The African Pygmy, “Ota Benga”

Age, 23 years.
Height, 4 feet 11 inches
Weight 103 pounds
Brought from the Kasai River, Congo Free State, South Central Africa by Dr. Samuel P. Verner.
Exhibited each afternoon during September.

Of course, the analysis of those who put Ota Benga into this must be done in detail. William Hornaday,
director of the Bronx Zoo, who argued that Ota Benga should be exhibited, this decision was supported
by Madison Grant, secretary of the New York Zoological Society. Only 10 years after Ota Benga’s exhibition, Grant was renowned for being a racist anthropologist and was known as one who used the evil
side of evolution malevolently. Soon after this, leaving the science community of the period, he began publishing articles that advocate racism; he continues with a little research on the conservation of
plants. Hornaday did not apologize for years and defended himself and his decision, saying that he just
want to present an ethnological exhibition. What he did went down to history as a scandal. We think
today no one remembers his name except for this scandal…
Ota Benga’s scandal exhibition lasted only 2 days. Because it had a big reaction in a short time and
even the sources close to racism greeted this initiative with surprise. Even 2 days were enough, 40,000
people visited the exhibition on the first day! In those days the following lines in the New York Times
seemed to summarize everything:
“How sad it is that we don not have a society for the Prevention of Cruelty to Children.
We send our missionaries to Africa to Christianize the people, and yet in this case we have brought over
one of the Africans to brutalize him.”
Benga was removed from the garden shortly after these events. Verner’s finding money problems grew
steadily, relationship with Ota Benga was cut off. Eventually, in a joint decision with Verner, Benga said
that he wanted to stay in the United States. Upon this, Benga was given to the priest Gordon’s control.
The priest placed him in the ‘Howard Colored Orphanage’ supported by his church. The purpose of the
priest was “civilization” of Ota Benga: that is, wearing western
clothes, eating-drinking, talking, learning and of course behaving like an American.
Unfortunately, the media did not leave Ota Benga for a moment
until 1910. In order to avoid this, he moved to Virginia, his
teeth taper was closed with filling, he began to wear American
style clothes. After his English improved, he began to read and
started to work in a tobacco firm in Lynchburg. He achived
great success in his job because he could climb tobacco collected poles without a ladder. In 1914 When the First World War
broke out, the dream of returning to the Congo, which until
then he was cherishing, had come to naught. Upon this, on
20 March 1916 ,10 years after being exhibited at the Monkey
House, at the age of 32, he got into a major depression after
what he went through, prepared a ceremony fire in the garden
of the house, removed the fillings of his teeths, committed suicide by shooting with a stolen gun in his heart…
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144 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u ASİMETRİK / IRREGULAR

Ota Benga

PEROLA

OLIVA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ARENA

Boyutlar / Dimensions

16-710 cm2

Kalınlık / Thickness

2.00-5.00 cm

MARRON

Derz Aralığı / Joint Width

2.00 cm

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.00 m2

CENIZA
Ağırlık / Weight

40.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

ANTRACITA

Yoksulluk deyince akla ilk gelen
bölge olan Afrika’da
1990 yılında 287,6 milyon insan
açlık sınırı altında yaşarken bu
rakam 2015 yılında 347,1 milyona
yükselmiştir. Bu rakam ise, 2015 yılında dünyada açlık sınırı altında yaşayan
insanların %50’sinin
Sahra-Altı Afrika’da yaşadığı
anlamına gelmektedir.

Africa the first region that comes to mind
when it comes to poverty, 287,6 million
people lived below starvation line in
1990, the figure rose to 347,1 million in
2015. The figure means that in 2015, %50
of the people who live below starvation
line in the world lived in Sub Saharan
Africa.
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Perito Moreno

PEROLA

OLIVA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ARENA

Boyutlar / Dimensions

25-555 cm2

Kalınlık / Thickness

2.00-6.00 cm

MARRON

Derz Aralığı / Joint Width

1.50 cm

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

0.80 m2

CENIZA
Ağırlık / Weight

44.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

ANTRACITA

Güncel bir araştırmaya göre 2015 yılında dünyanın
en zengin 62 kişisinin dünya nüfusunun %50’si
ile eşit mal varlığına sahip olduğu anlaşılmaktadır.
2010 yılında ise dünya nüfusunun yarısının mal
varlığına sahip kişi sayısı 388 idi. Aradaki beş yılda
en zengin 62 kişinin mal varlığı %45 oranında
artış gösterirken, fakir olan dünya nüfusunun mal
varlığı %38 oranında azalmıştır. Ayrıca, 21. Yüzyılın
başından itibaren dünya servetinin artışından
nüfusun yarısı %1 oranında faydalanırken, servet
artışının yaklaşık yarısı en zengin %1’in servetine
eklenmiştir.

According to a recent survey, it is understood that the
world’s top 62 richest people have equal assets to the
% 50 of the world’s population. In 2010 the number
of the people who have half of the world’s population
assets was 388. While world’s 62 richest people’s
assets increased % 45 over 5 years, the world’s poor
population assets declined %38. What is more, while
half of the population have benefited from the increase
of the world’s wealth in % 1 since the beginning of
the 21st century, approximately half of the increase of
world’s wealth have added to the fortune of the richest
%1 of the world's people.
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156 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u ASİMETRİK / IRREGULAR

Atacama

PEROLA

OLIVA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ARENA

Boyutlar / Dimensions

18-930 cm2

Kalınlık / Thickness

2.00-6.00 cm

MARRON

Derz Aralığı / Joint Width

2.00 cm

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.00 m2

CENIZA
Ağırlık / Weight

45.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

ANTRACITA

‘’Üçüncü Dünya Savaşında hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum. Ancak Dördüncü Dünya
Savaşında taşlar ve sopalar kullanılacak.’’
									
Albert Einstein

‘’I do not know what weapons will be used in the Third World War. However, stones and sticks will be
used in the fourth one.’’
									
Albert Einstein

UNDP tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, yüksek insani gelişim göstermiş ülkelerde ortalama
eğitim süresi 11,7 yıl iken, az gelişmiş ülkelerde bu süre 4,2 yıldır. Ü� lkelere göre ortalama eğitim süreleri Norveç,
Avustralya, İ�sviçre gibi en gelişmiş ülkelerde yaklaşık olarak 13 yıl; Çad, Nijer, Burkino Faso gibi Sahra Altı Afrika
ülkelerinde ise 2 yıldan daha azdır.
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According to the results of a survey conducted by UNDP, the average duration of education is 11,7 years in
countries with high human development, while in less developed countries this period is 4.2 years...The period
of education in developed countries such as Norway, Australia, Switzerland is approximately 13 years; however,
in countries like Chad, Niger, Burkina Faso, it is less than 2 years.
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Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO)
yayımladığı rapora göre 2015 yılında
dünya genelinde yaklaşık %65’i
Afrika’da meydana gelmiştir. Bu
bölgeden sonra en çok ölüm sırasıyla
Güney Asya ve Orta Doğu
bölgelerinde gerçekleşmiştir.

According to the report published
by the World Health Organization,
approximately 65% of all deaths
worldwide occurred in Africa in 2015.
After this region, most deaths occurred
in East Asia and Middle East
regions respectively.
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Tuğlalar / Brıcks
Java
Kalahari
Damascus
Carnivore
Colombiano

174 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u TUĞLALAR / BRICKS

176

178

180

Her yıl yaklaşık 15 milyon kız çocuğu
ya da
her iki saniyede bir kız çocuğu
18 yaşından önce evlendiriliyor.

Approximately 15 million girls every year
or
every two seconds a girl is getting married
before the age of 18.
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186 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u TUĞLALAR / BRICKS

Java

COTTO

CARAMELLO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ANTICO

Boyutlar / Dimensions

215 x 65 mm

ROSSO ANTICO

Kalınlık / Thickness

15 mm

Derz Aralığı / Joint Width

1.50 cm

AMBRA

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.34 m2

Ağırlık / Weight

21.0 kg/m2

PANNA

Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

SCURO

Bakın! Toplumsal bunalımların, kavga ve dövüş ortamının tek ve en güçlü doğuş sebebi sevgi
eksikliğidir. Bunun en doğru tedavi yolu ise SEVGİYİ aramak, yaşamak, uygulamaktır. Hoşgörülü
olursanız seversiniz. Sevilirsiniz. Karar verirseniz ve de bu yolda çalışırsanız her şeye ulaşırsınız.
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Mevlana Celaleddin Rumi ( 1207-1273 )

Look! One of the most powerful causes of social crises and fighting is the lack of love. The best way to
do this is to seek, live and apply LOVE. If you are tolerant, you like it. You get loved. If you decide and
work on this path, you will reach everything.
						
Mawlana Jalal ad-Din Rumi ( 1207-1273 )
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192 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u TUĞLALAR / BRICKS

Kalahari

BIANCO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ROSA

Boyutlar / Dimensions

210 x 60 mm

Kalınlık / Thickness

15 mm

Derz Aralığı / Joint Width

ROSSO

1.00 cm

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.64 m2

Ağırlık / Weight

15.0 kg/m2
GIALLO
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

According to the data of ILO
and IPEC, 168 million child
labour is to be found in the
World. Among them,
85 million children work in
dangerous jobs that may
deteriorate their development,
mental and physical health.

194

ILO ve IPEC 2013 yılı
verilerine göre dünyada
çalışan168 milyon çocuk
işçi bulunmaktadır. Çalışan
çocuklar içinden 85 milyon
çocuk ise gelişimini,
ruh ve beden sağlığını
bozabilecek tehlikeli işlerde
çalışmaktadır.
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198 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u TUĞLALAR / BRICKS

Damascus

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

ROSSO ANTICO

Boyutlar / Dimensions

210 x 100 mm

Kalınlık / Thickness

15 mm

Derz Aralığı / Joint Width

1.00 cm

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.50 m2

Ağırlık / Weight

17.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

AMBRA

According to UN Environment Report,
today drylands occupy 41% of the
Earth and are home to more than 2
billion people, that is one third of the
world’s population.
The regions where the problem is most
desperate are African Sub-Saharan and
South Asian countries.

BM Çevre Raporu’na göre, günümüzde
kurak alanlar dünya topraklarının
%41’ini kaplıyor ve 2 milyardan fazla
insanı, yani dünya nüfusunun yaklaşık
üçte birini barındırıyor. Sorunun en
vahim olduğu bölgeler Afrika Sahra Altı
ve Güney Asya ülkeleri.
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204 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u TUĞLALAR / BRICKS

Carnivore

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

PANNA

Boyutlar / Dimensions

150 x 40 mm
300 x 40 mm

Kalınlık / Thickness

20 mm
15 mm

Derz Aralığı / Joint Width

2.00 cm

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.58 m2

Ağırlık / Weight

19.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

COTTO

Dünya’daki ekosistemlerin %60’ı büyük oranda, hatta artık
yararlanılamayacak ölçüde bozulmuş durumda. Bu ekosistemlere
ormanlar, balıkçılık alanları ve soluduğumuz hava dahil.

60% of the ecosystems in the world are largely degraded, even
to the extent that they are no longer available. These ecosystems
include forests, fishing areas and the air we breathe.
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210 / PANGOLIN STONE u TAŞLAR / STONES u TUĞLALAR / BRICKS

Colombiano

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

SABBIA

Boyutlar / Dimensions

280 x 60 mm
285 x 55 mm

ALPINO

Kalınlık / Thickness

15 mm

Derz Aralığı / Joint Width

2.00 cm

Bir Kutu Miktarı / m2 per Box

1.12 m2

ROSSO ANTICO
Ağırlık / Weight

25.0 kg/m2
Bir kutu’nun içerdiği taş miktarı, yukarıda verilen
derz aralığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
The coverage area of each box is evaluated in
accordance with the joint width given above.

Nearly one-third of cultivated land in the world
has been abandoned over the past 40 years
due to erosion Each year, 20 million hectares
of agricultural land is either eroded due to
erosion or abandoned to urbanization.

Dünya’daki ekili arazilerin
neredeyse üçte biri geçtiğimiz 40 yıl içerisinde
erozyon nedeni ile terk edildi. Her yıl 20
milyon hektarlık tarım alanı ya erozyon
nedeni ile ekin alınamaz hale geliyor ya da
kentleşmeye terk ediliyor.
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Erozyonda kayba uğrayan toprağı
yerine koymak çok zor ve ağır
işleyen bir süreç, 2,5 cm.lik
bir toprağın oluşması 500 yıl
alabiliyor.

It is a very difficult and heavy-duty
process to replace soil lost in corrosion.
A soil of 2,50 cm can take
500 years to form.
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1970-2008 arasında
biyolojik çeşitlilik küresel
olarak %30 düşmüştür.
Tropikal alanlarda bu düşüş
%60’a varmaktadır
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Biodiversity declined
globally by %30 between
1970-2008. In tropical
areas this decline reaches
%60.
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S E R I E S

B Y

P A N G O L I N

New Natu ral
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AQUARIUS

Negro Brillante

Naranja Brillante

Purpura

Azul Marino

Pan de Oro

Fucsia

Verde Esmeralda

Cromo Amarillo

Lila

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS
RENK / COLOR

Rojo

Farklı Parça Sayısı
No. of Different Forms

Boyutlar
Dimensions

Maks. Kalınlık
Max.Thickness

Parça Alanı
Area per Pcs

Ağırlık kg/m2
Weight kg/m2

m2’deki Parça Oran
Ratio of Pcs in m2

2

97 x 490 mm
97 x 490 mm

43 mm

0,094 m2/set

35 kg/m2 set

50%-50%

Yukarıdaki renkler standart üretim programıdır. Özel renk talepleri için lütfen satış ofisi ile temasa geçiniz.
The above colors are standart ones. For special color needs please contact the sales office.

The demand for natural resources has
doubled since 1966. We currently use
natural resources equivalent to 1 ½
planets to maintain our operations. If we
do not change our direction, 2 planets will
not be enough by the year 2030.

Doğal kaynaklara olan talep 1966’dan beri 2 katına çıkmıştır. Mevcut
durumda faaliyetlerimizi sürdürmek için 1,5 gezegen’e eşdeğer doğal
kaynak kullanıyoruz. Yönümüzü değiştirmezsek 2030 yılında 2 gezegen bile
yetmeyecek.
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EQUINOX

Negro Brillante

Rojo

Naranja Brillante

Lila

Purpura

Cromo Amarillo

Verde Esmeralda

Fucsia

Pan de Oro

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS
RENK / COLOR

Azul Marino

Farklı Parça Sayısı
No. of Different Forms

Boyutlar
Dimensions

Maks. Kalınlık
Max.Thickness

Parça Alanı
Area per Pcs

Ağırlık kg/m2
Weight kg/m2

m2’deki Parça Oran
Ratio of Pcs in m2

2

213 x 184 mm

42 mm

0,12 m2/pcs

52 kg/m2

100%

Yukarıdaki renkler standart üretim programıdır. Özel renk talepleri için lütfen satış ofisi ile temasa geçiniz.
The above colors are standart ones. For special color needs please contact the sales office.

Yüksek gelirli ülkeler,
düşük gelirli ülkelerden 5
kat daha fazla doğal kaynak
kullanıyor

High income countries
use 5 times more natural
resources than low income
countries use.
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ATTIS

Negro Brillante

Rojo

Cromo Amarillo

Naranja Brillante

Fucsia

Purpura

Verde Esmeralda

Azul Marino

Pan de Oro

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS
RENK / COLOR

Lila

Farklı Parça Sayısı
No. of Different Forms

Boyutlar
Dimensions

Maks. Kalınlık
Max.Thickness

Parça Alanı
Area per Pcs

Ağırlık kg/m2
Weight kg/m2

m2’deki Parça Oran
Ratio of Pcs in m2

1

160 x 180 mm

37 mm

0,021 m2/pcs

48 kg/m2

100%

Yukarıdaki renkler standart üretim programıdır. Özel renk talepleri için lütfen satış ofisi ile temasa geçiniz.
The above colors are standart ones. For special color needs please contact the sales office.

Erozyon,
kuraklık ve
çevre
kirliliğine
ek olarak
yüksek gelirli
ülkelerin doğal
kaynakları bu
derece
fütursuzca
kullanması
yaşamları
doğrudan bu
kaynaklara
bağlı dünyanın
en yoksul
ülkelerini daha
çok yoksulluğa
mahkum
ediyor.
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In addition
to erosion,
drought and
environmental
pollution, high
income nations
use natural
resources so
indifferently
and this makes
the world’s
poorest
countries,
whose lives are
directly
dependent on
these
resources,
poorer
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MITHRA

Negro Brillante

Cromo Amarillo

Naranja Brillante

Rojo

Lila

Pan de Oro

Azul Marino

Purpura

Fucsia

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS
RENK / COLOR

Verde Esmeralda

Farklı Parça Sayısı
No. of Different Forms

Boyutlar
Dimensions

Maks. Kalınlık
Max.Thickness

Parça Alanı
Area per Pcs

Ağırlık kg/m2
Weight kg/m2

m2’deki Parça Oran
Ratio of Pcs in m2

1

200 x 173 mm

50 mm

0,017 m2/pcs

44 kg / m2

100%

Yukarıdaki renkler standart üretim programıdır. Özel renk talepleri için lütfen satış ofisi ile temasa geçiniz.
The above colors are standart ones. For special color needs please contact the sales office.

BM Kalkınma Programı ( UNDP ) raporuna göre 70
ülkede kendilerini yerli halk olarak tanımlayan 370
milyon insan hukuk düzenine ve eğitime erişimde, arazi,
su, orman ve fikri mülkiyet haklarına erişimde ayrımcılık
ve dışlanma yaşıyor.
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According to the UN Development Program (UNDP) report, 370
million people, who define themselves as indigenous people in
70 countries, experience discrimination and exclusion in access
to legal order and education, access to land, water, forest and
intellectual property rights.
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SIRIUS

Negro Brillante

Azul Marino

Naranja Brillante

Rojo

Purpura

Cromo Amarillo

Verde Esmeralda

Lila

Pan de Oro

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS
RENK / COLOR

Fucsia

Farklı Parça Sayısı
No. of Different Forms

Boyutlar
Dimensions

Maks. Kalınlık
Max.Thickness

Parça Alanı
Area per Pcs

Ağırlık kg/m2
Weight kg/m2

m2’deki Parça Oran
Ratio of Pcs in m2

2

160 x 138 mm
160 x 138 mm

50 mm
15 mm

0,032 m2/set

36 kg/m2 set

8 : 24

Yukarıdaki renkler standart üretim programıdır. Özel renk talepleri için lütfen satış ofisi ile temasa geçiniz.
The above colors are standart ones. For special color needs please contact the sales office.

Günümüzde 244 milyon kişi
kendi ülkelerinin dışında yaşıyor.
Bunların çok büyük bir kısmı
geçim imkanlarını iyileştirmek
ve ülkelerine para göndermek
için çalışan ekonomik mülteciler.
Ancak bir çok göçmen, özellikle
dünya genelinde zorla yerinden
edilmiş 65 milyon insan aşırı
zorlu koşullarda sağlık ve sosyal
hizmetlere erişimden yoksun
yaşıyor.
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244 million people live outside
their own countries today. Most
of these are economic refugees
working to improve their
livelihoods and send money to
their countries. However, many
migrants, especially 65 million
people who have been displaced
throughout the world, are
deprived of access to health
and social services in extreme
conditions.
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ORION

Negro Brillante

Azul Marino

Rojo

Verde Esmeralda

Fucsia

Naranja Brillante

Pan de Oro

Lila

Cromo Amarillo

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS
RENK / COLOR

Purpura

Farklı Parça Sayısı
No. of Different Forms

Boyutlar
Dimensions

Maks. Kalınlık
Max.Thickness

Parça Alanı
Area per Pcs

Ağırlık kg/m2
Weight kg/m2

m2’deki Parça Oran
Ratio of Pcs in m2

2

210 x 210 mm
344 x 135 mm

18 mm
18 mm

0,103 m2/set

21,50 kg/m2 set

6:9

Yukarıdaki renkler standart üretim programıdır. Özel renk talepleri için lütfen satış ofisi ile temasa geçiniz.
The above colors are standart ones. For special color needs please contact the sales office.

Küresel adaletsizliğin, yoksulluğun, çevre felaketlerinin bu boyutlara ulaşması, uygulanan
ekonomi politikalarından, yanlış siyasetten, gelişmiş bazı ülkelerin sömürü düzenlerinden
ve son olarak da dünya nüfusu içinde çok küçük paya sahip olan bir grubun açgözlülüğünden
kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra bu büyük sorunlar, birbirinin hem sebebi hem de sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır.
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Global injustice, poverty, environmental disasters reaching these dimensions are caused by the
economic policies implemented, wrong politics, the exploitation of some developed countries
and finally the greed of a group with a very small share in the world population. Besides, these
big problems arise both as a reason and as a result.
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PAGAN

Negro Brillante

Cromo Amarillo

Azul Marino

Purpura

Fucsia

Verde Esmeralda

Lila

Rojo

Pan de Oro

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS
RENK / COLOR

Naranja Brillante

Farklı Parça Sayısı
No. of Different Forms

Boyutlar
Dimensions

Maks. Kalınlık
Max.Thickness

Parça Alanı
Area per Pcs

Ağırlık kg/m2
Weight kg/m2

m2’deki Parça Oran
Ratio of Pcs in m2

2

220 x 330 mm
220 x 330 mm

35 mm
35 mm

0,073 m2/pcs

30,0 kg/m2 set

50%-50%

Yukarıdaki renkler standart üretim programıdır. Özel renk talepleri için lütfen satış ofisi ile temasa geçiniz.
The above colors are standart ones. For special color needs please contact the sales office.

Ö� te yandan…. Hala umutlar tükenmedi. İ�nsani gelişim ve evrensellik ilkesine
gönülden inanan ve bunun için mücadele eden dünyamızın her tarafında
milyonlarca insan ve binlerce kurum var. Hep de olacaklar. Son çeyrek yüzyılda
dünyamız değişti; dünyanın yanı sıra kalkınma ortamı değişti. Yeni fikirler,
yeni görüşler ortaya çıktı. Gezegenimiz artık her 4 kişiden 1’i genç olan 7
milyardan fazla insanı barındırıyor. Küreselleşme, insanları, piyasaları ve işleri
bütünleştirdi; dijital devrim de insanların yaşamlarını değiştirdi.
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On the other hand, hope has not still run out. There are millions of people and
institutions all over our world who believe wholeheartedly in the principle
of universality and human development and are fighting for it. And they will
always be. Our world has changed in the last quarter century. In addition to
world development, environment has changed. New ideas, new perspectives
emerged. Our planet now hosts more than 7 billion people, one in four young.
Globalization integrated people, markets and jobs; digital revolution also
changed people’s lives.
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AURORA

RENK / COLOR

Negro Brillante

Cromo Amarillo

Naranja Brillante

Rojo

Purpura

Fucsia

Lila

Azul Marino

Verde Esmeralda

Pan de Oro

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS
Farklı Parça Sayısı
No. of Different Forms

Boyutlar
Dimensions

Maks. Kalınlık
Max.Thickness

Parça Alanı
Area per Pcs

Ağırlık kg/m2
Weight kg/m2

m2’deki Parça Oran
Ratio of Pcs in m2

2

300 x 155 mm
77 x 77 mm

30 mm
10 mm

0,038 m2/set

30,0 kg/m2 set

8 : 30

Yukarıdaki renkler standart üretim programıdır. Özel renk talepleri için lütfen satış ofisi ile temasa geçiniz.
The above colors are standart ones. For special color needs please contact the sales office.

Ken Saro-Wiwa

10 Ekim 1941’de doğdu. Nijeryalı yazar, yapımcı ve çevreci aktivisttir.
Ogoni yerlilerinden olup, Ogoni halk hareketinin başını çekmiş ve
uluslararası petrol şirketlerinin, yaşam bölgelerini işgaline ve yok
edişine karşı şiddet içermeyen eylemlerin başını çekmiştir.
Ken Saro-Wiwa, 1996’da tutuklanarak, 4 yaşlı Ogonili’yi öldürdüğü
gerekçesi ile asılarak idam edildi.
İ�damının ardından açılan başka bir dava 13 yıl sonra karar bağlandı.
Kararda, büyük bir petrol şirketinin yaşanan olayda ilgili tanıklara
Saro-Wiwa aleyhine ifade vermeleri için rüşvet verdiğine ve askeri
hükümete Ken Saro-Wiwa’nın asılması için baskı yaptığına ve şirketin
ölen 4 yaşlı insanın ailelerine 15 milyon dolar tazminat ödemesine
hükmedildi…

‘’ Yaşamam ya da ölmem büyük bir mesele değil. Dünya’daki adaletsizlikler ve kötülüklerle mücadele
etmek için zamanını, parasını, enerjisini, sağlığını harcayan insanlar olduğunu bilmek yeterlidir.
Eğer bugün başarılı olamazlarsa, yarın başarılı olurlar. ‘’
Ken Saro-Wiwa

“I live or die, it is not a big deal. It is enough to know that there are people who spend their time,
money, energy, and health to tackle injustices and evils around the world. If they can’t succeed today,
they’ll be successful tomorrow.’’
						
Ken Saro-Wiva, Nigerian activist and writer
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Ken Saro-Wiwa

He was born on October 10, 1941. He is a Nigerian writer, producer
and environmental activist. He was an Ogoni native and he headed
the Ogoni popular movement. He led to non-violent actions against
the invasion and annihilation of international oil companies in his
country. Ken Saro-Wiwa was arrested in 1996 and executed because
of the claim that he had murdered 4 Ogoni elderlies.
Another case opened after his execution was concluded after 13
years. In the verdict, it was understood that a large oil company
bribed the witnesses to testify against Saro-Wiwa in the incident,
pressured on the military government for the execution of Ken
Saro-Wiwa and the company was sentenced to pay $ 15 million
compensation to the families of the 4 victims…

Pangolin Stone olarak inanıyoruz ki; evrensellik insani gelişmenin anahtarıdır ve
herkes için insani gelişme ulaşılabilir bir hedeftir!
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Bu hedefe ulaşmak için, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin imzaladığı Binyıl
Bildirgesi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri (2000), İ�klim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
ve Paris İ�klim Değişikliği Anlaşması (2015), Sürdürülebilir Kalkınma ve 2030
Gündemi (2015) ve Mülteciler Zirvesi Sonuç Belgesi (2016) bizi ümitlendiriyor. Ve
inanıyoruz ki; öncelik, temel engelleri ve her türlü dışlamayı aşmak olmalıdır.

As Pangolin Stone, we believe that; Universality is the key to human development
and human development for all is an achievable goal!

To achieve this goal, The Millennium Declaration and The Millennium Development
Goals (2000) signed by the member states of the United Nations, The Framework
Convention on Climate Change and The Paris Climate Change Agreement (2015), The
Agenda for 2030 (2015) and The Refugee Summit Conclusion Document (2016) give
hopes to us. And we believe that; Priority should be to overcome the main obstacles
and all kinds of exclusion.

284

RENKLER
COLORS

286 / PANGOLIN STONE u COSMOS 3D SERIES

LUDUS

Negro Brillante

Rojo

Azul Marino

Lila

Fucsia

Purpura

Verde Esmeralda

Naranja Brillante

Cromo Amarillo

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS
RENK / COLOR

Pan de Ora

Farklı Parça Sayısı
No. of Different Forms

Boyutlar
Dimensions

Maks. Kalınlık
Max.Thickness

Parça Alanı
Area per Pcs

Ağırlık kg/m2
Weight kg/m2

m2’deki Parça Oran
Ratio of Pcs in m2

1

302 x 208 mm

12 mm

0,048 m2/pcs

19,50 kg/m2

100%

Yukarıdaki renkler standart üretim programıdır. Özel renk talepleri için lütfen satış ofisi ile temasa geçiniz.
The above colors are standart ones. For special color needs please contact the sales office.

• Pangolin Stone olarak inanıyoruz ve biliyoruz
ki; insani gelişmenin reçetesi karmaşık gibi
görünen ama aslında son derece uygulanabilir
ve basit eylemlerden oluşur;

• İ�nsan haklarını ve özgürlüklerini genişletmeye
ve hiç kimseyi dışarıda bırakmamaya
odaklanırsak

• Ekonomilerin zenginliğinden ziyade
insanların yaşamlarının zenginliğini
hedeflersek
• Sosyal adalete dayalı ve herkesi kapsayıcı
ekonomik politikalar üretirsek
• Etnik azınlıklar, yerli halklar, engelliler,

kadınlar ve çocuklar, cinsel tercihleri farklı
olan insanlar, göçmenler ve mülteciler gibi özel
gereksinimleri olan gruplar için eğitim, sağlık,
istihdam ve adalet politikaları geliştirirsek
• Toplumsal şiddetle mücadele edip insanların
güvenliğini sağlarsak
• Salgın hastalıklar, doğal afetler ve benzeri

risklere karşı önlemler alırsak

• İ�klim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele
edersek
• Herkese yetecek kadar gıdayı üretebilmek için

atıkları azaltıp, daha iyi tohumları ve daha iyi
tarımsal üretim tekniklerini kullanıp, bozulmuş alanları yeniden üretime kazandırıp ve yüksek gelirli
ülkelerde et tüketimini azaltarak beslenme şekillerimizi değiştirirsek
• Herkese yetecek kadar temiz su’ya sahip olmak için sağlıklı gölleri, nehirleri ve sulak alanları
korur, akıllı sulama tekniklerini kullanır ve suyu verimli kullanabilmek için kaynak planlamalarını
iyileştirirsek

• Binalarımızın, arabalarımızın, fabrikalarımızın verimliliğini artırarak kullandığımız enerjiyi yarıya
düşürürsek ve ihtiyacımız olan bütün enerjiyi bize sağlayabilecek olan temiz ve bol kaynaklı rüzgar ve
güneş enerjisine gereken önemi verirsek
Dünyamızı herkes için temiz suyu, gıdası ve enerjisi olan yaşamı mümkün kılan, canlı ekosistemleri
barındıran, sağlık, eğitim, adalet, istihdam gibi temel ihtiyaçlarını çözmüş, mutlu insanlarla dolu,
yaşayan bir gezegen olarak koruyabiliriz.
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• As Pangolin Stone, we believe and know that;
prescription for human development is made
up of seemingly complex but actually highly
applicable and simple actions;
• If we focus on expanding human rights and
freedoms and not excluding anyone,
• If we target the wealth of people’s lives rather
than the wealth of economies,
• If we produce economic policies that are
based on social justice and involve everyone,
• If we develop education, health, employment
and justice policies for groups with special
needs such as refugees, ethnic minorities,
indigenous peoples, people with disabilities,
women and children, people with different
sexual preferences, immigrants etc.,
• If we struggle with social violence and ensure
people’s safety,
• If we take actions against epidemics, natural
disasters and similar risks,
• If we struggle with climate change and
environmental pollution,
• If we change our habits by reducing waste
to produce enough food for everyone, using
better seeds and better agricultural production
techniques, regenerating degraded areas and
reducing meat consumption in high-income countries,
• If we protect healthy lakes, rivers and wetlands, use intelligent irrigation techniques to have enough
clean water for everyone,
• If we reduce the energy we use by increasing the efficiency of our buildings, cars, factories, if we give
the necessary importance to clean and abundant source wind and solar energy which can provide all
the energy we need,
We can protect our world as a living planet which is full of happy people who can get their basic needs
such as health, education, justice, employment and which has living ecosystems that make life possible
for everyone, clean water, food and energy…
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PRAGMA

Negro Brillante

Rojo

Naranja Brillante

Fucsia

Purpura

Azul Morino

Lila

Verde Esmeralda

Pan de Oro

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS
RENK / COLOR

Cromo Amarillo

Farklı Parça Sayısı
No. of Different Forms

Boyutlar
Dimensions

Maks. Kalınlık
Max.Thickness

Parça Alanı
Area per Pcs

Ağırlık kg/m2
Weight kg/m2

m2’deki Parça Oran
Ratio of Pcs in m2

1

245 X 150 mm

15 mm

0,037 m2/pcs

23,0 kg/m2

100%

Yukarıdaki renkler standart üretim programıdır. Özel renk talepleri için lütfen satış ofisi ile temasa geçiniz.
The above colors are standart ones. For special color needs please contact the sales office.

Herkes için insani gelişme
gerçekleştirilmek zorundadır ve
gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu
alandaki olumlu kanıtlar cesaret veriyor.
Dünyamız 2015 yılına kadar, 25 yıl
öncesinde aşılması imkansız görünen
zorlukların bir kısmını aştı. Dünya
nüfusu bu dönemde 2 milyar artmasına,
diğer bir deyişle 1990’daki 5,3 milyar
düzeyinden 2015’teki 7,3 milyar düzeyine
yükselmesine rağmen, 1 milyardan fazla
insan aşırı yoksulluktan kurtuldu; 2,1
milyar insan daha sıhhi koşullara kavuştu
ve 2,6 milyardan fazla insan daha iyi
içme suyu kaynaklarına erişti. Dünya
genelinde 5 yaş altı çocuk ölümleri 19902015 döneminde yarıdan fazla azaldı;
1.000 canlı doğum başına 91’den 43’e
düştü. HIV, sıtma ve verem vaka sayısı
2000-2015 döneminde azaldı. Dünya
genelinde parlamentolarda kadın üye
oranı, bir önceki on yıla göre %6 puanlık
artış kaydederek, 2016 yılı itibarıyla
%23’e yükseldi. Yerküremizde 1990’larda
yıllık 7,3 milyon hektar düzeyinde olan
net ormanlık alan kaybı, 2010-2015
döneminde yıllık 3,3 milyon hektara
geriledi. Bu etkileyici başarıların bazıları,
bir zamanlar daha da geride kalmış
bölgeler veya alanlarda meydana geldi.
Ü� mitli olmak için çok nedenimiz var.
Kaynaklarımız, ağlarımız, sistemlerimiz
var. Geride bıraktığımız 25 yılda bunun
için gerekli istek ve iradeye sahip
olduğumuzu da anladık. Gerekli araçlara
sahibiz.
Dünyayı gerçek anlamda değiştirmek için
çabalamaya girişilecek gün, bu gündür!
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Human development must be realized
for all and is possible to realize. Positive
evidence in this area is encouraging. Until
2015 our world exceeded some of the
challenges that seemed impossible to
overcome over 25 years ago. Although the
world population increased by 2 billion
during this period, in other words, 5,3
billion in 1990 to rise to 7,3 billion by
2015, more than 1 billion people got out
of extreme poverty… 2,1 billion people
have better sanitary conditions. More than
2,6 billion people have access to better
drinking water resources. Child deaths in
the world decreased by more than half in
the 1990-2015 period. It declined from
91 to 43 per 1,000 live births. Number
of HIV, malaria and tuberculosis cases
decreased in the period 2000-2015. The
rate of women in parliaments across the
globe increasing %6 over the previous ten
years rose to %23 in 2016. The net loss of
forest areas in the world, which was 7,3
million hectares in the 1990s, fell to 3,3
million hectares in the 2010-2015 period.
Some of these impressive achievements
occurred in areas that were once more
backward areas. We have many reasons to
be hopeful. We have resources, networks,
systems. In the past 25 years we also
understand that we have the wish and
the will to do this. We have all necessary
tools…
The day to strive to change the world
literally is today!

Uygulama
Kılavuzu
INSTALLATION GUIDE

296 / PANGOLIN STONE u UYGULAM KILAVUZU / INSTALLATION GUIDE

PREPARING FOR THE INSTALLATION OF STONE VENEER

TAŞ KAPLAMA MONTAJI İÇİN HAZIRLIK

PANGOLIN STONE taş kaplama, YAPISAL
OLARAK ELVERİŞLİ VE UYGUN BİÇİMDE
HAZIRLANMIŞ HERHANGİ BİR YÜZEYE
uygulanabilir ve uygulandığı yüzeyin dahili bir
parçası haline geldiğinden, hiçbir temel veya
yapısal değişiklik gerektirmez.

Yüzeye Göre Çeşitli Montaj Türleri
Ahşap Kasa
Köpük Levha
Kontraplak

Pangolin
Harç
İnce Sıva
Galv. Metal
Bariyer

PANGOLIN STONE VENEER can be applied to ANY
STRUCTURALLY SOUND AND PROPERLY PREPARED
SURFACE. No foundation or structural changes
are necessary as it becomes an integral part of the
surface to which it is attached.

Index of Various Installation Types
Wood Frame
PS Insulation Panel
Wooden Panel

Insulation
Metal Profile

Yalıtım
Sac profil

Betonarme
Yığma
Beton
Tuğla
Sıvalı

Gereken Taş Miktarını Tahmin Etme:
1. Kaplanacak alanın m2 alan ölçüsüne ulaşmak için
uzunluğunu ölçüp yükseklikle çarpın.
2. Taş uygulama alanlarındaki geniş pencere veya
kapı açıklıklarının m2 alan ölçüsünü toplam m2
alandan çıkarın.
3. Gereken köşe miktarını belirlemek için dış
köşelerin uzunluklarını metre cinsinden ölçün, bu
değere mtül diyelim. Bir mtül uzunluk, düz yüzey alan
m2’sinin yaklaşık olarak ¾’ünü kaplar.
4. Gerekli toplam düz yüzeyden, köşelerin toplamının
%75’ini çıkarın. Uygulamacılar genellikle, kopma,
kesme ve kenar kesmeye imkan vermek için %10
fazladan taş eklerler ( fire ).
Montaja Bağlı Olarak İhtiyacınız Olabilecek Gereçler:
Çekiç, El arabası, Çapa, Taşçı Malası, Koruyucu
Gözlük, Tesviye Aleti, Çırpı İpi, Ahşap Çıta, Harç
Torbası, Ufak Süpürge, Çelik Yünü, Yumuşak Tel
Fırça, Toz Maskesi.
Montaja Yardımcı Olabilecek Opsiyonel Gereçler:
Elektrikli Taş Kesici , Elmas Tıraşlama, Bıçaklı
Zımparalama Makinesi, Zımba Tabancası.
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Boyalı Duvar
Sıva
Beton
Tuğla

Tilt-up
Concrete
Brick
Stucco

Betonarme
Çubuk Demir

Betonarme
Çubuk Demir

Çelik Yapı

CMU

Harpuşta
Pangolin
Harç
Yapıştırma Harcı

Pangolin
Yapıştırma Harcı
İnce Sıva
Galv. Metal

Pangolin
Sıva
İnce Sıva
Galv. Metal
Bariyer
Yalıtım
Sac profil

Pangolin
Mortar
Stucco
Lath
Membrane

Estimating The Quantities of Pangolin Stone Needed:
1. Measure the length times the height in meter to
arrive
at the m2 of the area to be covered.
2. Subtract m2 of any large window or door
openings in stone application areas.
3. Measure the meter of outside corners to determine
the amount of corners needed. One linear meter of
corner covers approximately 3/4 of a square meter of
flat area.
4. Subtract 75% of the corners needed from the total
flats needed. Contractors generally add 10% extra
stone to allow for breakage, cutting and trimming.
Tools you may require depending on installation:
Hammer, Wheelbarrow, Hoe, Mason’s Trowel, Safety
Glasses, Level, Chalk Line, Wood Stick, Grout Bag,
Whisk Broom, Steel Wool, Soft Wire Brush, Dust Mask.
Optional tools which could facilitate installation:
Nippers, Grinder with Diamond Cutting Blade,
Staple Gun.

Painted Wall
Stucco
Concrete
Brick

Wall Cap
Pangolin
Mortar
Adhesive Mortar
Concrete Masonry
Rebar

Pangolin
Adhesive Mortar
Stucco
Lath
Concrete Masonry
Iron Rebar

Steel Frame

Pangolin
Mortar
Stucco
Lath
Membrane
Insulation
Met. Profile

Duvar Tipine Göre Olası Gerekli Malzemeler:

Potential Material’s Needed Depending On Wall Type:

HARÇ
• Hazır S-tip sıva harcı veya kendi karıştırdığınız sıva harcı
• Gerekli ise demir oksit harç boyası ( Hazır harçlar genelde
beyaz, krem veya gri renklidir )
• Taş yapıştırma harcı ( polimer katkılı )
• Silan bazlı su itici ( film tabakası oluşturmayan, nefes alabilir tip )

MORTAR
• Premixed type-S mortar or mix your own mortar.
• Iron oxide mortar color if desired.
• Tile setters Polmer-Modified Thinset mortar.

HAVA DİRENÇLİ BARİYER
• Pangolin Stone, minimum 5 cm yatay ve 15 cm dikey ek yerleri ile şıngıl kesimde uygulanan ve üst üste
bindirilmiş D-Grade membranı iki katmanlı olarak önerir. Bu hava dirençli bariyerin, yığma tuğla duvar yüzeyine
yapılan uygulamalar haricinde dış ve iç harç uygulamalarında kullanılması tavsiye edilir.
METAL SIVA FİLESİ
• 1,2 -1,5 kg/m2 ağırlığında, kendinden kaplamalı genişleyen galvanizli baklavalı metal sıva filesi ( rabis teli de
olabilir ) veya anti-pas ile kaplanmış siyah metal levha.
• Açık ahşap veya çelik sac profiller üzerine, su
geçirmez membranlı galvanizli tel örgü gereklidir.
SABİTLEME ELEMANLARI
• Galvanizli arduvaz çivileri, pasa dayanıklı zımbalar, beton çivileri.
• Çelik sac yüzeylere montaj için kullanılan alçıpan vidaları
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Metal Sıva Filesi
Metal Lath

METAL LATH
• 1,2 – 1,5 kg/m2 self furring expanded galvanized
diamond mesh metal lath or black metal lath (rust inhibitive). See the manufacturers spec sheet for your specific
installation condition.
• Over open wood or steel studs, galvanized woven wire mesh with water proof membrane is required.
• Over metal or plywood (see metal lath above)
• Other code-compliant mesh or lath.
FASTENERS
• Galvanized roofing nails, rüşt resistant staples, concrete nails
• Gypsum plaster board screws to be applied on metal surfaces

SU İTİCİ KİMYASAL ( SIVI )
• Silan-bazlı , film oluşturmayan, sararmayan, püskürtme yöntemi ile uygulanan, is/duman lekelerinin olabileceği
veya yüksek kar yağışı, su sıçraması, oluksuz balkonlardan, sızdıran oluklardan su dökülen alanlarda gektiğinde
kullanılabilir.

Hava ve Nem Bariyeri
Moisture and Air Barrier Membrane

WEATHER RESISTANT BARRIER
• Pangolin Stone recommends two layers of Grade D membrane individually applied and lapped in shingle
fashion with a minimum of 5 cm horizontal and 15 cm vertical joints.
This weather resistant barrier should be used on all exterior and interior mortar applications except
those over masonry.

Arduvaz Çivileri ve
Alçıpan Vidaları
Metal Lath Roofing Nails and
Plasterboard Screws

MASONRY SEALER ( LIQUID )
• A silane-based breathable type, non-film forming, non-yellowing sealer can be used when needed in areas of
cascading water, leakygutters, balconies without gutters, splashing water, high snow buildup and
soot/smoke staining.
(Check with local building authorities for building code requirements.)

Kumlu Derz Dolgusu
Grout Filler

Su İtici
Water Repellent

El Aletleri ve Yapıştırıcı Harç
Hand Tools and Adhesive Mortar

Sıvalı yüzeyler için yüzey hazırlama - Metal sıva gerekli mi?

Preparation over stucco - Determine if metal lath is required.

Tam Sıva nedir?
Normalde tam sıva 3 katmandan oluşur. Sıyırıcı katman da denilen ilk katman genellikle pürüzlü yüzeyli 1,0-2,0
cm kalınlıkta bir çimento katmandır. Kaba sıva denilen ikinci katman, genellikle 1,0-2,0 cm kalınlıkta pürüzsüz,
düzleştirilmiş bir katmandır. Boya katmanı, çimento ve boyadan oluşan 3,0 mm kalınlıktan fazla olmayan
oldukça ince bir katmandır. Tam sıva’nın boya katmanı, boya veya bir başka bağ kırıcı ile boyanırken, aşağıdaki
yöntemlerden biri izlenir;

What is stucco?
Normally stucco consists of 3 layers. The first layer called a scratch coat is a layer of cement
usually 1,0 - 2,0 cm thick with a rough surface. The second layer called a brown coat is a smooth leveling layer
normally 1,0 – 2,0 cm thick. The third layer called a color coat is very thin no more than 3,0 mm thick consisting of
cement and color. When the stucco’s color coat gets painted over with paint or some another bond breaker one of
the following methods should be followed;

1- Metal Levha; Boyalı sıva üzerine taş montajı yapılırken tercih edilen yöntemdir. Metal levha, kaba sıva veya
boyanmamış sıva üzerinde gerekli değildir ancak sıvanın boyanmamış olduğundan emin olun. Boya izleri var mı
yok mu görmek için kapı sövelerinin ve su musluklarının vb. köşelerine bakarak bundan emin olabilirsiniz.

1- Metal Lath is the preferred method when installing stone over painted stucco. Metal lath is not required over a
brown coat or unpainted color coat. However, be sure that the color coat is unpainted. Look around the edges of
door jams and water faucets, etc., for signs of paint.

2-Kumlama ve/veya Su Püskürtme Boyalı yüzeyler için ikinci bir seçenektir. Duvarı orijinal haline göre restore
etmek için tercih edilir. Ayrıca kumlamadan çıkan kum kalıntılarını tazyikli su ile yıkayarak temizlemelisiniz.

2- Sand Blasting and/or Water Blasting is also an option over a painted masonry surface. It is important to restore
the walls to its original state. You must also power wash clean any sand residue left from sand blasting.

40 cm

40 cm

Şekil 1
Metal sıva filesini çivileme için saplama yerini işaretleme
(Şekil 1):
İlk adım, saplama yerlerini bulmak ve geniş metal sıva
filesini çivileyeceğiniz duvara işaretlemektir. Saplama
yerlerini merkeze 40 cm olarak işaretleyin.

40 cm
Şekil 2
Metal sıva filesini çivileme (Şekil 2):
Metal sıva filesinin diğer file ile birleşme yerlerinde
5 cm’lik kısımlarını üst üste bindirerek tüm yüzeyi
kaplayın. Çivileri 40 cm aralıklarla uygulayın.

Yardımcı İpuçları;
• Eski sıvalı evler; Sıva bazen oldukça serttir ve sertleştirilmiş çelik çiviler sıvalı duvara nüfuz etmekte zorlanırlar.
Çivilemeden önce sıvayı yumuşatmak için çiviyi çakmayı planladığınız yere bir çekiç ile vurmak yardımcı olur.
• Sert beton; Temel veya perde beton için, 1,5-2,0 cm’lik sertleştirilmiş çelik çiviler kullanın. Kısa çivileri çakarken,
ağır bir membranla bunları yerinde tutun.
• Çivi çakma; Sertleştirilmiş çelik çivileri betona çakarken, çiviye bir veya iki sert darbe yeterlidir, çivi ayarlandıktan
sonra fazladan bir darbe bazen çiviyi kopartabilir.
• Sıcak Hava; 27 C üzerindeki sıcaklıklarda, taşın yüzeye daha iyi bağlanmasını sağlamak için duvarı ıslatın.
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40 cm

Figure1
Marking the stud location for nailing metal lath
(Figure 1):
The first step is to find the studs and mark the wall
where you will nail the expanded metal lath in place.
Mark the studs 40 cm on center.

Figure 2
Nailing on the lath (Figure 2):
Cover the entire surface with expanded metal lath,
overlapping the joints approximately 5 cm. Nails
should be at 40 cm intervals into studs. Use 3,80 –
5,08 cm hardened steel nails over painted stucco.

Helpful Hints;
• Older stucco homes - Stucco is sometimes very hard and the hardened steel nails have difficulty penetrating
the stucco. It is helpful to hit the wall with a hammer, where you plan to drive the nail, to soften the stucco before
nailing.
• Hard concrete - Footings or poured in place concrete, use 1,5 – 2,0 cm hardened steel nails. When driving short
nails, hold them in place with the membrane.
• Nail driving - When driving hardened steel nails into concrete one or two hard blows to the nail is all that is
necessary, that one extra blow after the nail is set will sometimes break it loose.
• Hot Weather - At temperatures above 27 C, wet the wall to promote better bonding of the stone to
the surface.

İlk adım, su geçirmez membran ile alanı kaplamak, saplama
yerlerini bulmak ve geniş metal sıva filesine çivi veya vida
takacağınız yeri işaretlemektir. Yaklaşık olarak 5 cm bağlantı
yerlerini üst üste bindirerek, metal sıva filesi ile tüm yüzeyi
kaplayın, 3,5-5,0 cm’lik bağlantı elemanı kullanın. Ahşap
kaplama veya alçıpan üzerine çatı kaplama çivileri ve metal
duvarlar üzerine vidalar kullanın. Bağlantı elemanı, yalnızca her
40 cm’de (yatay ve dikey eksenlerde) kullanılmalıdır. Metal fileyi
sıkı tutmanın gerekli olduğu diğer alanlarda fazladan çiviler
veya vidalar kullanın.

METAL FİLEYİ SIKI TUTMA;
dışarıya doğru çalışırken levhayı düz ve sıkı tutmak için, her tabakanın merkezinde çivileme ve
vidalama yaparak ve her 40 cm’de bir (yatay ve dikey eksenlerde) uygulamak çok önemlidir!

İkinci adım, sıyırma katı atmaktır.
Kum ve çimento harç karışımı (sıyırma katı) metal file üzerine
uygulanacaktır. Sıyırma katı, yaklaşık 1,0 cm kalınlıkta olmalıdır.
Filenin tamamen kaplandığından ve YÜZEYİN DÜZ olduğundan
emin olun. Halen ıslakken, el tırmığı veya taşçı kazıma aleti
kullanarak sıvalı yüzeyi taraklayın. Bu, yüzeyin çok düzgün ve
pürüzsüz olmamasını sağlayacak ve taş ve duvar arasında
tutunmayı artıracaktır.

<
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The first step is to cover the area with waterproof membrane,
find the studs and mark the wall where you will nail or screw
the expanded metal lath in place. Cover entire surface with
expanded metal lath, overlapping the joints approximately 5 cm.
Use 3,5 – 5,0 fastener. Roofing nails on wood sheeting or plaster
board and screws on metal walls. Fastener should not only go
into studs every 40 both horizontally and vertically. Use extra
nails or screws in other areas as necessary to keep the lath
tight.

KEEP LATH TIGHT;
by starting in the center of each sheet nailing or screwing into studs and applying nails
or screws between the studs every 40 cm ( horizontally and vertically ) to keep the lath flat and
tight while working your way outward!

Scratch coat over metal lath for wood, drywall or metal surfaces.
When required a sand and cement mortar mix ( scratch coat
) will be applied over the metal lath. The scratch coat should
be around 1,0 cm thick. Make sure that the lath is completely
covered and the SURFACE IS FLAT. Scratch the plastered
surface while it is still wet using wire lath, hand rake or mason’s
scratcher. This will ensure that the surface is not too slick or
smooth and will allow proper adhesion between the stone and
wall.

<

<

Çırpı
Çizgleri

Üçüncü adım, duvarı işaretlemedir. Bu işlem, modüler taşlar için
geçerli olup, düzensiz şekilli taşlar için gerekli değildir.
Sıyırma katı kuruduktan sonra (genellikle 48 saat) ve taş
uygulanmadan önce, çırpı çizgisi taşın dikey olarak uygun şekilde
hizalanması için duvar boyunca çekilir. Çırpı çizgileri, güzel ve
profesyonel sonuçlar sağlamak üzere taşın yönünü düz tutmak için
gereklidirler.
Bir ölçüm noktası belirleyin. Bu nokta, saçak veya en alçak pencere
eşiği olabilir. Duvar üzerine işaretlenen çizgiler, eşit aralıklarla ve
pencere eşiğine paralel olmalıdır. Örneğin: Pencere eşiğini seçin, ilk
çırpı çizgisinin düzeyini kesinleştirmek için referans noktası olarak
eşiği kullanarak, duvar boyunca bir çırpı çizgisi çekin. Sonra eşit
aralıklarla uygulama yapacağınız duvar boyunca bunu tekrarlayın.

SURFACE PREPARATION FOR WOOD SHEATHING, DRYWALL OR METAL

Chalk
Lines

<

AHŞAP KAPLAMA, HARÇSIZ DUVAR VEYA METAL İÇİN YÜZEY HAZIRLAMA

Marking the Wall (not required for irregular shaped stones)
After the scratch coat dries (usually 48 hours) and before the stone
is applied, chalk lines are snapped across the wall for the purpose of
proper horizontal alignment of stone. The chalk lines are necessary
in keeping the courses of stone straight and level during installation
which provides for a beautiful and professional result. Determine a
point of measurement. This can be the eaves or the lowest window
sill. The lines marked on the wall should be level or parallel to the
window sill(s). Example: Choose the window sill, snap a chalk line
across the wall using the sill as a point of reference to ensure that
the first chalk line is level. Measure down from the sill line on each
end of the house making marks every same amount of distance.

DONMA – ÇÖZÜLME ÇEVİRİMİ
Pangolin duvar kaplama ürünleri defalarca donma-çözülme çevrimine dayanıklıdır. Başarılı
ve dayanıklı imal edilmiş bir taş kaplama montajı sağlamak için aşağıdaki önlemler
alınmalıdır;

Pangolin Stone branded wall-cladding stone veneers are resistant to hundreds of frezethaw circle. The following precautions should be taken to ensure a successful and durable
manufactured stone veneer installation.

• Üretilen taş kaplamayı buzlanma önleyici malzemeler, tuz veya diğer sert kimyasallar ile
temasa maruz bırakmayın. Bu koşullara uzun süre maruz kalma, garantide geçerli olmayan,
üretilen taş kaplamanın solmasına veya yüzeyde hasara neden olabilir.

• Do not subject manufactured stone veneer to contact with de-icing materials, salt,
or other harsh chemicals. Prolonged exposure to these conditions may discolor the
manufactured stone veneer or result in surface damage; which could void the warranty.

• Sızıntılı oluklardan su dökülen alanlarda, oluksuz balkonlarda, is/duman veya fazla kar
yağışı olan alanlarda silan-bazlı, nefes alabilen, film tabakası oluşturmayan, sararma
yapmayan bir su itici kimyasal kullanılmalıdır.

• A silane based breathable type sealer is needed in areas of cascading water from leaky
gutters, balconies without gutters, areas of high snow buildup or soot/smoke.

• Duvar harpuştaları ve direk başlıkları yeterli boyutta olmalıdır. Bu, donmayı ve suyun taşın
arkasına akmasını engelleyecektir. Su donarken genişlediğinden taşı gevşetip yerinden
hareket ettirebilir.
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FREEZE - THAW CIRCLE

• Wall caps and post caps should be of sufficient size to cover the majority of the stone.
This will keep thewater from running behind the stone and freezing. Water expands as it
freezes which could loosen stones.

KURU-YIĞMA TAŞ STİLİ ( DERZSİZ ) MONTAJ
Taşları Düzenleme:

Çalışma alanının yakınına, birkaç farklı kutudan, farklı renk ve boyutlarda yaklaşık olarak 2,5-3 m2’lik taşları
yere sererek başlayabilirsiniz. Bu sizin için, gerektiğinde istenilen taşı bulmanızı kolaylaştırır ve bunlardan birini
seçmenizi sağlar. Çeşitli taşları seçerek ve karıştırarak, şekil, boyut, renk, kalınlık ve kıvam olarak dengeli bir
dağılıma ulaşmaya çalışın. Montaj süresince de yerlerdeki taşlar azaldıkça, farklı kutulardan taşlar seçin ve
karıştırın. Bazı taşların kutunun altında daha koyu olduklarını fark edebilirsiniz. Bu normaldir çünkü taş daha iyi
kürleme işlemine ulaşmak için nemli olarak ambalajlanmıştır. Kurudukça renk açılacaktır.

Hazır Bir Duvara Yığılı Taş Uygulama:
İlk sırayı montajlarken, köşeden başlayın, bir veya iki köşe taşını
montajlayın. Köşe parçaları uzun ve kısa geri dönüşlere sahiptir.
Bu geri dönüşler çırpı çizgisi içinde kalarak duvarın köşesi üzerinde
karşıt yönde birbirlerini izlemelidir. Montajlanan her bir sıra üzerinde
her zaman bir köşe taşıyla başlanır.
Düz taşın ilk sırasını montajlarken, taşın üst kenarını köşe taşının
hemen yanında başlayan çırpı çizgisine hafifçe koyun. Taşın
arkasına 1,0-1,5 cm harcı sürün ve taşı duvara yapıştırırken taşın
arkasındaki harcı dış kenarlara iterek, yan yana, ileri geri çalışın taşı
bastırarak yapıştırın. Bu yan-yana hareketleriniz, taş ayarlanana
kadar çizgiden aşağıya taşı hafifçe hareket ettirirken, kısa kısa
olmalıdır. Uygun harç kullanmak Taşın ilk tabakasını uygulama size
daha iyi yapışkanlık ve duvarı tamamen düzenlemeden önce taşın
konumunu ayarlamak üzere daha fazla zaman verecektir.

Uzun yatay ve dikey ek yerleri çizgileri oluşturmaktan kaçınarak, farklı yükseklikte taşlarla birbirini izleyen
duvarınız boyunca ilk sıraya devam edin. Ayarlamadan önce taşların üzerindeki fazla harcı temizleyin. Bir sonraki
sırayı uygulamadan önce ,alt sıranın hafifçe sertleşerek duvar ile bağını güçlendirmesi için 30 dk-50 dk arasında
bekleyin. Eğer taş duvardan ayrılırsa, harç ile birlikte çıkarın ve yeniden montajlayın.
Harç ek yeri oluşturarak ve alttan çıkan harcı tutarak, ileri-geri çalışırken, taşı duvara doğru bastırın ve aşağıdaki
taştan 0,5 cm yukarıda taşları dengeli yerleştirin. Ayrıca kenarlarda fazla harç oluşması halinde sıkı montaj
bağlantısına sahip olması için bunları almanız gerekecektir.
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INSTALLATION OF DRY-STACKED STONE STYLE
Laying Out The Stone:

Start by laying out approximately 2,5 – 3,0 m2 of stone, separated by size, near the work area. This gives you a
selection to choose from and makes it easier to find the desired stone when needed. Try to achieve a balanced
pattern of shapes, sizes, colors, thicknesses, and textures by selecting and mixing the various stones. Select and
mix stones from different boxes throughout the installation. You may notice that some of the stones are darker
near the bottom of the box. This is normal because the stone is packaged damp to achieve better curing. It will
lighten in color as it dries.

When installing the first course, start at a bottom corner installing
one or two corner stones. Corner pieces have a long and a short
return. The returns should be alternated in opposite directions on
the wall’s corner staying within chalk lines. On each additional
course installed always start with a corner stone.
Click for layout pattern for stacked stones.When installing the first
course of flat stone put the top edge of the stone slightly above
the chalk line starting next to a corner stone. Work the stone back
and forth, side to side, pushing the mortar from the back of the
stone to its outside edges leaving 1,0 – 1,5 cm mortar behind the
stone. Your side to side motions will become shorter and shorter
while moving the stone downward slightly below the line until the
stone takes a set.The proper mortar formulation will give you better
adhesion and more time to adjust the stone into position before it
completely sets to the wall.

Continue the first course completely across the bottom of your wall alternating with different height stones thus
avoiding long horizontal joints. Clean off excess mortar above the stones before it sets. Let the stone set for 1/2
hour to 1 1/2 hours to avoid breaking the bond when
applying the next course above. When a stone does breaks loose, remove it along with the mortar and reinstall.
Install the balance of stacked stone by placing the bottom edge of the mortared stone against the wall, a half inch
above and away from the stones below, and rolling the stone toward the wall as you work it back nd forth keeping
the mortar from coming out the bottom and creating a grout joint. Also if excess mortar builds up on the edges
you will need to remove it to have tight fitting joints.

ÖNERİ:

TIP:

Hizalamayı kontrol etmek için çıta kullanma: Taş sırasının bir üst
sırasını hizalamak için püf noktası, her iki kenar üzerinde önceden
işaretlenmiş bir çıta kullanmaktır. Halen çırpı çizgileri içinde olmanız
halinde taşın üzerinde çıtayı tutmak gerçekten yardımcıdır. Çıta, fazla
harcın çıkarılması için kullanışlı olabilir ve ayrıca şerit metreden daha
hızlı ve kolay tutulabilir.

Using a stick to check alignment: A trick for keeping the next upper
courses of stone level is to use a stick pre-marked on both sides. It is
really helpful to put the stick on a stone and see if you are still within
the chalk lines. The stick can be useful for scraping off excess mortar,
and can also be kept in a back pocket which is quicker and easier
than a tape measure.

Harç ayarlanmadan önce her 30 dakikada, bir çelik yünü veya ufak fırça ile taşın yüzeyinden fazlalık harcı
temizleyebilirsiniz. Uzun sürede sabitlenen sert, beyaz harcınız olması durumunda, yumuşak bir tel fırça
kullanabilirsiniz veya ıslak harç süngeri ile temizleyebilirsiniz.

Using a stick to check alignment: A trick for keeping the next upper courses of stone level is to use a stick premarked on both sides. It is really helpful to put the stick on a stone and see if you are still within the chalk lines.
The stick can be useful for scraping off excess mortar, and can also be kept in a back pocket which is quicker and
easier than a tape measure.

Taşları yığma tekniği ile uygularken dikey ek yerlerini önlemeye dikkat
edin. Mümkünse bunları birbirinden minimum 5 cm olarak ayırın.
Ayrıca kalın taşların yanına ince taşları koyun ve çeşitlilik gösteren
renkleri seçin Sıra boyunca farklı yükseklikte taşlar kullanarak, yatay
ek yerlerinden kaçının.

Taş montajı yaparken, oluşturabileceğiniz sonsuz sayıda olası model bulunmaktadır. Kullanmak üzere bir takım
veya önerilen bir model yoktur ve artistik bir şekilde güzel bir iş ve hoş bir model oluşturmak için montajı yapan
kişiye kalmıştır.
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Be careful to avoid having vertical joints stacking on top of each
other. Separate them a minimum of 5 cm when possible. Also put
thin stones next to thick stones and select colors that show variety.
Avoid having horizontal joints by using different height stones across
a course.

Every 30 minutes, before mortar sets, you can clean off excess mortar from the face of stone with a whisk broom
or steel wool. In the event that you have stubborn white mortar that has set to long you can use a soft wire brush
or clean dampened grout sponge.

YAPIŞTIRMA HARCI FORMÜLLERİ

MORTAR MIXTURE FORMULAS

Harcın Hazırlanması:
Harç, tuğla veya bir miktar yüzey aktif madde ile kullanılana benzer sert ama işlenebilir bir yoğunlukta (çok ıslak
veya çok kuru olmayan) karıştırılmalıdır. Fazlalık harcı çıkarmak için malayı sallayarak yoğunluğu kontrol edin ve
malayı dikey olarak çevirin (yukarı kenar). Harç, mala’ya yapışmalıdır.

Preparing the Mortar:
Mortar should be mixed to a firm but workable (not too wet, not too dry) consistency similar to what is used with
brick or a little wetter. Test consistency by bouncing and shaking the trowel to remove excess mortar then turn
the trowel vertically (edge up). The mortar shouldstick to the trowel.

Kuru - Yığma Taş Montajı (Derzsiz) için Yapıştırma Harcı Karışımı
Seçenek 1
2 oran Portland Çimentosu
1 oran Polimer- Modifiye Thinset
5 oran Taşçılık Kumu
Uygun yoğunluğa kadar su

veya

Seçenek 2
2 oran Önceden karıştırılmış harç Tip-S
1 oran Polimer- Modifiye Thinset
Uygun yoğunluğa kadar su

veya

Seçenek 3
2 oran Portland Çimentosu
7 oran Taşçılık Kumu
Cure-Crete 936

Polimer Modifiye Thinset, taşı ayarlamada kullanılır ve bayinizden veya seramik mağazasından satın alınabilir.
Polimer Modifiye Thinset, daha iyi yapıştırma sunar ve taşı ayarlamak için daha fazla zamana imkan verir.
Fazla miktarda Polimer Modifiye Thinset veya bağlayıcı madde, yerleştirme sonrası kaymaya neden olabilir.

Mortar Mix for Installing Stacked Stone
Option 1
2 parts Portland cement
1 part polymer-modified-thinset
5 parts masonry sand
Water to proper consistency

veya

Seçenek 2
Önceden karıştırılmış harç Tip-S
Uygun yoğunluğa kadar su

Mortar Mix for Installing Grouted Stone
Option 1
2 parts Portland cement
7 parts masonry sand
Water to proper consistency

or

Option 2
Premixed mortar type-S
7 parts masonry sand
Add water to proper consistency

Harç torbasının dışına su damladığında veya harcı dışarı sıkarken zorlandığınızda, akmasına yardımcı olmak için ilave çimento
eklemeniz gerekebilir. Ayrıca, harç torbasının topaklarla kapanmadığından emin olun.

When only water drips out of grout bag or you have a hard time squeezing the mortar out you may need to add additional
cement to the mixture to help it flow. Also, make sure the grout bag is not plugged with lumps.

En iyi duvar görünümünü sağlamak için, yapıştırma harcının rengi, ek yeri çizgilerini gizlemeye yardımcı olmak
üzere taşın taban rengi ile uyumlu olmalıdır. Harç rengini bayinize sorunuz.

For the best finished appearance, the Jointless/Dry-Stacked mortar color should blend with the stone’s base
color to help conceal the joint lines. Ask your dealer for mortar colors.

Donma/Çözülme:

Aşırı donma/çözülme ortamlarında, suyun taşın arkasına geçmesinin engellenmesi gereklidir. Monte edilen taşın arkasındaki
su donabilir, genleşebilir ve taşa zarar verebilir. Donma/Çözülme ortamlarında yığılı taş montajlanırken harç, taşın kenar
çevrelerini ve dışarı taşan harçla taşın arkasını kaplamalıdır. Taşları birbirlerine yakın tutmaya yardımcı olmak için harç
karışımınındaki kumun ince dereceye sahip olanları kullanışlıdır. Harç karışımı seçenek #3 (yukarıda) bu tür montaj için
önerilen harç karışımıdır. Ağır derecede kum kullanıldığında çırpı çizginizi genişletmenizi gerekebilir.
Pangolin Stone’nun Montaj Kılavuzunda listelenen harç karışım formülleri sadece yaygın olarak kullanılan malzemeler ve
oranlardır. Harç formülleri coğrafi bölgelere, bir bölge içindeki yükleniciye veya bir standartla ilgili kişisel farklılıklara göre
değişiklik gösterebilir. Pangolin Stone, özel bir harç karışımının işlenebilirliği veya bağlayıcı dayanıklılığı ile ilgili şüpheye
düşüldüğünde, bir kaç taşı monte ederek ve bağlayıcılığın ne kadar sağlam olduğunu anlamak için 3 gün sonra ayrılmasını
önermektedir. Bazı bağlayıcı maddeler, kurumanın 30 günü içinde ıslanmaları halinde yeniden emülsiyonlaşacaklardır. Harcın
iyi bağlamaya yönelik kabiliyeti taş ustasının sorumluluğudur. Sıcaklıkların 32 C’yi aşması halinde, montajdan önce taşların
arkasının ve duvarın ıslandığından emin olun. Bu, harcın içindeki nemin duvara difüze etmesine engeller.
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or

Option 3
2 parts Portland cement
7 parts masonry sand
Cure-Crete 936

Polymer-modified-thinset is a product used in setting stones or can be purchased from your dealer or a tile store.
Polymer-modified-thinset offers better bonding and allows more time to adjust the stones when installing.
Using too much polymer-modified-thinset or bonder can cause slippage of stones after placement.

Derzli Taş Montajı İçin Yapıştırma Harcı Karışımı
Seçenek 1
2 oran Portland Çimentosu
7 oran Taşçılık Kumu
Uygun yoğunluğa kadar su

or

Option 2
2 parts premixed mortar type-S
1 part polymer-modified-thinset
Water to proper consistency

Freeze/Thaw:

In extreme freeze/thaw environments it is necessary to keep the water from getting behind the stone. Water behind the
installed stone can freeze, expand and damage the stone. When installing stacked stones in a freeze/thaw environment the
mortar should cover the entire back of the stone with some mortar squeezing out of installation. You may need to expand
your chalk lines when using a heavier grade sand. and around the edges of the stone. It is helpful to have a finer grade of
sand in the mortar mixture to aid in keeping the stones closer together. Mortar mix option #3 (above) is the recommended
mortar mixture for this type. The mortar mixture formulas listed in this Installation Guide are only some of the commonly used
materials and proportions. Mortar formulas can vary by geographic regions, by contractors within a region or by personal
variation on a standard. Pangolin Stone recommends that when in doubt of the bonding strength or workability of a particular
mortar mixture, test by installing a few stones and do a
tear off after 3 days to see how strong the bond is. Some bonding agents will re-emulsify if they get wet within 30 days of
drying. The ability of mortar to provide a good bond is the responsibility of the mason. If temperatures exceed 32 Celsius
degrees, be sure to wet the wall and back of stones before installation. This helps prevent the wall from extracting needed
moisture from the mortar, which may affect the curing process.

Pangolin Stone, hem kuru yığılı ( derzsiz ), hem derz ile doldurulmuş olarak montajlanabilecek taşlar üretir.
Kuru yığılı taşların hafif de olsa derzli monte edilmesinin istenmesi halinde taş ustası, hizalamayı sağlamak için
derzin genişliğini ayarlamak zorunda kalacaktır. Taş ustasının hedefi, uzun dikey veya yatay derz bağlantılarını
minimize etmektir. Genel kaide, dikey derz bağlantı yerlerinin iki küçük taşta n veya bir geniş taştan daha yüksek
olmamasıdır. Yatay derz bağlantı yerleri 60 cm’i aşmamalıdır.
Pangolin Stone manufactures stones to be installed either as drystack or grouted. If drystacked stones are installed
with grout, the mason will have to adjust the width of the grout in order to maintain alignment. The mason’s goal is
to minimize long vertical or horizontal grout joints. A general rule of thumb is that vertical grout joints should not be
higher than two small stones or one large stone. Horizontal grout joints should not exceed 60 cm.

TAŞ KAPLAMA MONTAJI İÇİN YARDIMCI İPUÇLARI

Taşları Kesme:
Pangolin Stone kaplama taş ve tuğlaları istenildiği gibi kolaylıkla şekillendirilir veya kesilebilir. Bu, taşın ile doğal
görünüşlü bir duvar sağlanacak yere kolaylıkla uygun hale gelmesini sağlar. Kesme veya şekillendirme, elektrikli
spiral taş kesme aparatı ile veya bazen doğal olarak kırma şeklinde yapılabilir.
Taş’a Yapıştırıcı Harç Uygulama:
Daha küçük taşlar, daha büyük taşlardan daha az harç gerektirir. Örneğin 2 cm kalınlıkta (daha küçük) bir taşa
harç uygulanırken, hemen hemen 4 cm kalınlıkta bir taşa uygulayacağınız kadar harç kullanacaksınız. 4 cm’lik
taşlar, 2 cm’lik taşlardan biraz daha fazla harç gerektirir (beklediğiniz gibi iki katı kadar değil). Çok fazla miktarda
harç kaymaya neden olabilir!
Uygulama Yönü:
Taşın türüne bağlı olarak, duvarın altından veya üstünden başlayacaksınız. Derzli uygulanacak taşlara üstten başlanır ve yığılı taşlara alttan başlanır.
Taş’ı Yapıştırma:
Taşı yerine sıkıca itin ve bağlamayı sağlamak için taşı hafifçe “oynatın”. YETERLİ ORANDA SIKICA İTİN BÖYLECE
HARÇ TAŞIN KENARLARINDAN DIŞARI TAŞAR. Kayma veya hareket etme meydana gelmesi halinde harç ince gelmiş olabilir veya çok fazla harç kullanılmış olabilir. Ayrıca Thinset kullanmanız halinde bu çok fazla gelmiş olabilir.
Düzensiz Şekilli Taşları Monte Ederken:
Öncelikle daha büyük taşlardan başlayın. Ardından, açıklık daha büyük taşlarla çevrelendikten sonra küçük bir
düzensiz taş monte edilmelidir ve artık daha büyük

Kuru Yığma ( Derzsiz )
Dry Stacked ( No Grout Joint )

1 cm Derzli
1 cm Grout Joint

1,50 cm Derzli
1,50 cm Grout Joint

DERZ DOLGU TEKNİĞİ / GROUTING TECHNIQUE

HELPFUL HINTS FOR INSTALLING STONE VENEER

1-Mala kullanarak harç
torbasını doldurun
1. Fill grout bag using a
trowel

2. Torbanın üstünü
tutarak, boşluğu
doldurmak için tam
dönüş veya daha fazlası
olarak bükün.
2. Holding the top of the
bag, twist approximately
one complete revolution
or more to take up slack
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4. Tel fırçanın arkasını,
çıta veya benzer bir şeyi
kullanarak, sertleşmeden
önce harcı ayarlamaya
başlamak üzere harcı
bağlantı yerlerine
bastırın. Bu işlem erken
3. Fill the grout joints.
Make a fist and push into yapıldığında harç taş
yüzeyinden sıvanabilir
the bag to force
veya harca pürüzsüz bir
görünüş verebilir.
3. Bağlantı yerlerini
doldurun. Yumruk yapın
ve bağlantı yerlerine
harcı bastırmak için
torbayı itin.

5. Bağlantı yerindeki veya
taş yüzeyindeki fazladan
harcın parçalarını
temizlemek için tel bir
fırça kullanın. Harcın
yüzeyde kurumasına izin
vermeyin.

5. Use a wire brush to
clear away chunks of
excess mortar in the joint
and on the surface of
4. Using the back of a fire the stone. Do not allow
brush, stick or something mortar to dry on surface.
similar, press the mortar
into the joints as the
mortar is beginning to
set and before it gets too
hard. When this process
is done too soon the
mortar can smear on the
face of the stone or give
the grout a slick look.

Trim to Fit:
Pangolin Stone products are easily shaped or cut as desired. This enables you to fit stones easily into place insuring
a natural looking wall. Cutting or shaping can be done by using any of the following tools hand held disc grinder with
diamond blade, or hoof nippers.
Applying Adhesive Mortar to Stone:
Smaller stones require slightly less mortar than the larger stones. When applying mortar to a (smaller) 2 cm high
stone, you will use almost as much mortar as you would on a 4 cm high stone. 4 cm stones require just slightly more
mortar than a 2 cm stone (not twice as much as you would expect). Remember too much mortar can cause slipping!
Installation Direction:
Depending on the type of stone, you will begin at either the top or bottom of the wall. Grouted stones start at
the top and stacked stones start at the bottom.
Applying the Stone to the Wall:
Push the stone firmly into place and “wiggle” the stone slightly to set the bond. YOU SHOULD PUSH FIRMLY
ENOUGH SO THAT THE MORTAR IS SQUEEZED OUT AROUND THE EDGES OF THE STONE. If sliding or slipping
occurs, the mortar may be too thin, you may be using too little mortar, or you may be using too much mortar. Also, if
your are using thinset, you could be using too much.
When Installing Irregular Shaped Stones:
Start installing the larger stones first. Then a small irregular stone should be installed after the opening has been
surrounded by larger stones and a large stone will no longer fit. Try not to use more than one stone to fill a small
area.
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Pangolin Stone ürünleri el yapımıdır. Bu nedenle, farklı tarihlerde verilen siparişler arasında renk tonu farkları
görülebilir. Katalogdaki ürün renklerinin, üretilen gerçek ürünlerin renklerine mümkün olduğunca yakın
olmasına özen gösterilmiştir. Ancak baskı ve fotoğraf teknikleri, muhtemel ışık ve perspektif değişiklikleri
yüzünden katalogdaki renkler ile gerçek ürünlerin renkleri %100 örtüşmeyebilir. Bu yüzden, sipariş vermeden
önce, seçtiğiniz ürünün ve rengin numunelerini görmenizi tavsiye ederiz.
Bu katalogda kullanılan fotoğraf, içerik ve tasarım özelliklerinin kullanım hakkı Pangolin Yapı Malzemeleri San.
ve Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. Tamamının ya da her hangi bir kısmının önceden izin alınmadan kullanılması kanunen
suçtur. Her hakkı saklıdır.
Pangolin Stone ve Cosmos 3 D Series, Pangolin Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tescilli markalarıdır.

Pangolin Stone products are hand-made. For this reason, a slight difference in shades can be observed between
orders placed at different time. Also, colors in this catalogue are as close to the actual colors as possible but there
can be slight deviations due to the printing and photographing techniques.
We advice you to see samples of the color you have selected before placing your final order.
Pangolin Building Products Co.Ltd. reserves the right to use all the information and pictures in this catalogue.
Copying and/or using in anyway or by any means without a prior written permission is legally prohibited.
Pangolin Stone and Cosmos 3 D Series are registered trademarks of Pangolin Building Products Co.Ltd.

‘’ Dünya’nın tamamını ilk kez ilkokulda, bir haritada betimlendiği şekilde gördüm. Okyanus mavi,
ülkelerse sarı, yeşil ve pembeydi. Gezegenimize o şekilde bakmak yüzyıllar boyunca insanların algılarını
ve kavrayışlarını şekillendirmişti. Hiç değilse bir seferliğine dünyaya, tüm insanların kabullendiği
algılardan ve şartlanmalardan sıyrılarak bakmak, yerküremizi bir uzay mekiğinin camından görüldüğü
haliyle, yani karanlık uzayda asılı halde görmek isterim. Bizi birbirimizden ayıran, insan eliyle
yaratılmış sınırların aslında olmadığını görürsek, bu gezegen üstünde gerçekte nasıl birbirimizle iç içe
olduğumuzu kavrayabiliriz. Bize doğru olarak gösterilen ya da öyle olduğu ifade edilen şey sonsuza
dek bizimle kalabilir. Ne var ki ben, evrimini sürdürmekte olan bir dünya toplumu olarak görevimizin
o şeyleri asıl halleriyle tanımak ve üstümüzdeki etkilerini kavramak olduğunu düşünüyorum. Ancak o
zaman gelecek nesillerin yaşamda tutunabilmesi için şart olan eylemlere girişmeye başlayabiliriz. ‘’
“I saw the whole world for the first time in primary school, as depicted in a map. The ocean was blue,
the countries were yellow, green and pink. Looking at our planet that way shaped people’s perceptions
and understanding for centuries. I would like to look at the world away from the perceptions and
conditioning that all people have accepted and see our earth hanging in dark space as seen from the
glass of a space shuttle at least one time. If we see that there are no boundaries created by the human
hand that separates us from each other, we can really understand how we are intertwined with each
other on this planet. Anything that is shown to us correctly or that is said to be so, can stay with us
forever. However, I think that our mission as a world society that is making its evolution form is to know
these things in their actual form and to comprehend the effects on us. Only then we can begin to take
action that is essential for future generations to survive.”
Sayre Allyn Herrick
Hartsbrook Lisesi 1. Sınıf Öğrencisi
Hartsbrook High School 1st Grade Student
Massachusetts, ABD / USA
Haziran / June, 2016
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