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Şirketimiz 2016 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Değer 
verip, güven katmayı ana hedef belirlediğimiz bu yolculuğumuzda 
168 projeye imzamızı attık. Çeliği sanata dönüştürdüğümüz yolcu-
luğumuzda bugüne kadar 16.800 ton çelik işledik. Başlıca işlemler-

imiz Çelik Konstrüksiyon, Çelik Yapı ve Çatı Sistemleri, Metal 
Kumlama ve Boyama alanlarındadır. Çalışma sürecimizin her 
aşaması için en yenilikçi çözümleri üretir, son teknolojiyi tercih 

ederiz. Sektörümüzün öne çıkan alanları ve bu alanlarda göster-
diğimiz başarılarımız sayesinde edindiğimiz tecrübelere dayanarak 

müşterilerimize en üst düzey kaliteyi vaat ediyoruz.

HOŞGELDİNİZ
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Vizyonumuz

Misyonumuz

ʻDeğer Verir 
Güven Katarʼ

Dünyada gelişen son teknolojiyi kullanarak, sahip 
olduğu profesyonel insan kaynağıyla, müşteri 
memnuniyetini önceleyen kalite anlayışıyla ve 
ürettiği kreatif sektörel tanıtım ve pazarlama 
çözümleriyle, sektöründe fark yaratarak tercih 
edilen bir marka olmak.

Dünyada gelişen son teknolojiyi kullanarak, 
sahip olduğu profesyonel insan kaynağıyla, 
müşteri memnuniyetini önceleyen kalite 
anlayışıyla ve ürettiği kreatif sektörel tanıtım 
ve pazarlama çözümleriyle, sektöründe fark 
yaratarak tercih edilen bir marka olmak.



Bir yüzeye istediğiniz özellikleri kazandırmak 
için yüzeyi üzerinden tabaka şeklinde 
malzeme kaldırma işlemine talaşlı imalat 
denir. Bu işlem sayesinde tasarladığınız 
her türlü parçayı elde etmek mümkündür. 
Milimetrik hesaplarla bilgisayar program-
ları gibi dijital ortamlarda tasarlanan 
şekiller, talaşlı imalat ile istenilen doğru 
ölçüler ve temiz yüzeylerle kullanılmaya 
hazır, katı cisim elde edilebilir.

Çelik Yapı ve 
Çatı Sistemleri
Binaların çatı kısmı için kullanılacak bir 
arayışta güvenli, kaliteli, sökülmeyen ve 
sağlam çözümler sunan yapılardır. 
Demir profillerden ve galvaniz sac 
çelikten üretilir. Bu yapılar diğer çatı 
tercihlerine göre çok daha güvenlidir. 

Çelik Konstrüksiyon:
Diğer yapılara göre daha dayanıklı ve 
kullanışlı çözümler sunar. %100 geri 
dönüşüme uygundur, söküldüğünde 
az kayıp ile başka bir alana uyarla-
nabilir. Yapım aşamaları ile de zaman 
tasarrufu sağlar. 

ÇALIŞMALARIMIZ
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PROJELERİMİZ
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PROJELERİMİZ
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LOREM IPSUM
DOLORLOREM

IPSUM
DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

DOĞRAR METAL

Sektörünün öne çıkan isimlerinden Doğrar Metal ile 
yürütttüğümüz projemizde 750m² alanda yüksek 
verimliliği önplana koyarak yol izledik. Çalışmamızda 
Avrupa Standartlarında civatalar kullanarak bir bütün 
elde ettik. 



ECOGREEN
KATI ATIK TESİSİ
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Katı Atık Tesisi

ECO
GREEN

40 metre yüksekliğinde olan, 700 ton çelik imalatı 
yaptığımız ve her parçayı birbirinden eşsiz oluşturduğu-
muz projemizde 66 bin adet civata girişi bulunmaktadır. 
Bir bütünün parçalarını işlemekten mutluluk duyduğu-
muz çalışmamız montaj sonrasında Katı Atık Tesisi 
olarak kullanılmıştır.
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SEVAL KABLO
Alanında başarılarını duyurmuş Seval Kabloʼnun hikayesine ortak olacak projemiz 

küçük bir alana verimlilik katmak üzerine tasarlandı. 50 ton çelik kullandığımız 
projemizin tüm aşamaları ile biz ilgilendik. Montaj sonrası Makina Platformu 

olarak kullanıldı.
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KUZEY 
IRAK
16.800m² alanı kaplayacan projemiz için 
1000 ton çelik işledik. Her aşamasının 
ayrıntılı ve özenli geliştiği çalışmamızın 
parçalarını montaja kusursuz bir şekilde 
hazırlayıp Türkiyeʼden Kuzey Irak a̓ sorunsuz 
bir şekilde transfer ettik. 
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