Sayın Yetkili,
Şirketimiz 2011 yılında kurulmuş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak yapı
denetim hizmeti vermiş, bu süreçte İzmir İli sınırları içerisinde 500'ün üzerinde yapıyı kanun ve
yönetmelikler çerçevesinde proje aşamasından yapı kullanma izin belg esi aşamasında kadar
denetlemiş olup bu tecrübesini daha sonra üretime aktarmış, sektörde yapım ve hizmet işlerine
yönelmiştir. Şirketimiz kadrosu mesleki olarak yaklaşık 13.500 m2 müteahhitlik yapım tecrübesine,
yaklaşık 250.000 m2 proje yapım tecrübesine, yaklaşık 80.000 m2 şantiye yönetimi ve muhtelif
büyüklüklerde güçlendirme ve tadilat tecrübesine sahiptir.
Kurumunuza hizmet vermek istediğimiz konu başlıkları aşağıdaki gibidir;











Yapı dayanıklılık testleri,
Performans analizi,
Mimari, statik ve güçlendirme projelendirme ,
Güçlendirme uygulamaları (Epoksi enjeksiyon, karbon fiber kaplama, kolon kiriş
mantolama, zemin iyileştirme),
Röleve ve restorasyon,
Zemin etüdü,
Elektrik, elektronik, mekatronik projelendirme ve uygulama hizmetleri,
Kapsamlı tadilat,
Teknolojik ses, su ve ısı izolasyonu,
Anahtar teslim yapım, altyapı, üstyapı, taahhüt ve tadilat hizmetleri,

Yukarıda geçen başlıklar altında kurumunuza şartnamelere, kurum nizamına ve mesleki
taleplerinize tam uyumlu olarak hizmet vermekten gurur duyacağımızı, projelerinizde sizlere çözüm
ortağı olarak katkı sağlamak istediğimizi arz ederiz.

İNŞAAT TAAHHÜT VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ;
Tarihi eser koruma ve restorasyon, yapı koruma ve onarımı, eski bina renovasyonları, betonarme, prefabrik ve
çelik yapılar, çok katlı binalar, villalar, oteller, sanayi tesisleri, endüstriyel yapılar, çok amaçlı yapılar, park, bahçe,
yollar, rekreasyon alanları, havuzlar, kontrollü bina yıkımı, sökümü, montaj-demontajı, beton kırma ve hafriyat
işleri.

YAPISAL GÜÇLENDİRME ONARIM ;
CFRP, karbon lifli polimer çubuklarla, kompozit karbon lifli polimer şeritlerle, karbon cam lifli polimer kumaş
sargılarla, betonarme mantolama, ek donatı, ilave betonarme perde, kolon kirişler, temel ve zemin güçlendirme
sistemleri, epoksi enjeksiyon ve yapı kimyasalları ile beton çatlaklarının, duvar boşluklarının doldurulup onarılması,
çelik konstrüksiyon sistemleri ile takviye, güçlendirme, güçlendirme takviye projeleri, depreme karşı yapısal
güçlendirme, ilave yüklere karşı güçlendirme, yanlış tasarlanıp inşa edilmiş sistemleri güçlendirme, depreme
dayanıklılık testleri ve raporu, karot numunesi alımı, donatı tespiti, test çekici, demir çekme, ankraj testi, zemin
etüdü, ruhsat yenileme testleri.

PROJE;
Firmamızın sahip olduğu lisanslı mimari , statik, çelik ve hakediş programları ile modern günün ihtiyaçlarını
karşılayan mimari konut, endüstri yapıları, hastane, okul, iş merkezleri mimari tasarımları, 3D çizimleri, render ve
animasyonları hazırlanarak yapı sahibinin onayına sunulması.

YAPI KİMYASALLARI UYGULAMA & SATIŞ;
Epoksi harçlarla onarım, koruma uygulamaları, koruyucu kaplama ve korozyon önleyici malzeme uygulamaları,
grout harcı, derz dolgu, fitil ve mastik uygulamaları, dilatasyon bandı uygulamaları, endüstriyel tesis ve deniz
yapılarında çimento, poliüretan, epoksi esaslı, yüksek mukavemetli harçlarla onarım ve güçlendirme uygulamaları,
yapı kimyasalları, izolasyon malzemeleri ve aletleri satışı.

TADİLAT;
Sağlık merkezleri, hastaneler, eğitim kurumları, endüstriyel yapıların kapsamlı tadilatlarının projelendirilmesi ve
yeni projesine uygun bir şekilde yeniden imalatı.

ALTYAPI;
Şirketimiz inşaat sektöründe geniş bir yelpazeye sahip olan altyapı alanında; Arıtma tesisleri inşaatı
projelendirmesi, yapımı, bakımı, onarımı ve rehabilitsyonu.




Meskenlerin, endüstri tesislerinin, sitelerin, otellerin vs.. içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve alt yapılarının
yapım, bakım onarım ve rehabilitasyonu hizmetleri vermektedir.



BETON DELME ,BETON KESME,KAROT;
Karot makinası ile her çapta ve derinlikte beton delme, tesisat, kanal boru geçiş delikleri açılımı, hidrolik kesme
makinası ile kapı, pencere, merdiven ve asansör boşluğu açılması, derz kesme makinası ile asfalt ve beton
zeminlerde kesim ve kanal açılımı.

EPOKSİ KİMYASAL DÜBEL ANKRAJI ;
Demir filiz ekimi, epoksi dübel ile rod (özel cıvata, saplama) ankrajı, epoksi kimyasal ile demir filizi ekerek ilave
kolon, kiriş perde, temel ve mantolama yapımı, kimyasal ankraj ile her çapta ve boyda civatalarla makina
montajları,
çelik konstrüksiyon, iskele usturmaçaları, hareketli ve ağır yük sabitleme sistemleri.

İZOLASYON UYGULAMALARI;
Su, nem, ısı, ses yalıtım sistemleri, poliüretan enjeksiyon ile su yalıtımı(tünel, metro, otopark, oteller, hastaneler,
alışveriş merkezleri, sanayi tesisleri, konut gibi yapıların özellikle bodrum kat betonarmelerinde oluşan çatlaklardan
gelen su ve sıvıların kesilmesi için sıvıyla temasta otuz kat genleşen poliüretan enjeksiyon uygulanması). Teras,
çatı bodrum kat, temeller, havuzlar, su depoları, arıtma tesislerinde su, nem, rutubet sorunlarına karşı teknolojik
ürünler ve uygulama sistemleriyle kalıcı çözümler, membran, püskürtme, sürme sistemler ve yapı kimyasalları ile
yalıtım uygulamaları, ısı yalıtım sistemleri ve mantolama.

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA;
Epoksi zemin kaplama ve epoksi boya uygulamaları, poliüretan zemin kaplaması, yüzey sertleştiricili beton, aside
dayanıklı zemin kaplaması, akrilik esaslı koruyucu ve emprenyeli kaplamalar.

RESTORASYON;
Firmamız Vakıflar, Belediyeler, Anıtlar Kurulu ,özel kurum ve şahıslara ait bir çok tarihi eseri uluslararası
restorasyon normlarına uygun şekilde başarılı bir şekilde restore etmiştir.

REFERANSLARIMIZ :
Firmamız kendi taahhüdü olarak anahtar teslim altyapı ve üstyapı projelerinin dışında İzmir’in bir çok gözde kamu
ve özel teşebbüs projesinde ülkemizin dünya markası firmalarına çözüm ortağı olarak hizmet etmiştir.
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