REFERANSLARIMIZ / REFEREBCES
Yurt İçi Referanslarımız:
1992 senesinden 1996 senesine kadar Malatyada’ki İnönü Üniversi tesitesi’nin dünyanın 2.ci büyük Turgut Özal Tıp Merkezi
Hastanesinde yapılan işler: A lçıpan ara bölme, giydirme ve parapet duvar’ları, amaliyethane ışın geçirmez duvar’lar yapı lmıştır.
Takriben Metraj ; 180.000 m2.
Müteahhi t Firma: Güriş İnş. A.Ş.
1996 senesinde Ankara Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan işler: A lçıpan asma tavan, alçıpan ara bölme duvar, alçıpan
duvar giydirme işleri, yapılmıştır.
Takriben Metraj ; 37.000 m2. Müteahhit Firma: Ayata İnşaat.
1997 senesinde İskenderun Yeni Karamürsel Mağaza’sında yapılan işler: Alçıpan asma tavan yapı mı, alçıpan duvar giydirme
derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri, alçıpan ara bölme işleri yapılmıştır.
Takriben Metraj ; 30.000 m2.
Müteahhit Firma: Karaca İnşaat A.Ş.
2000 senesinde Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük Binaları/4.Levent İstanbul’a yapılan dekorasyon i şleri: Alçıpan asma tavan,
metal asma tavan60x60, akustik asma tavan 60x60, alçıpan ara bölme, derz bandı ve derz alçısı, saten perdah alçı işleri,astar ve
boya işleri, kartonpiyer işleri alçıpanile kolon/kiriş kaplanması işleri yapılmıştır.
Takriben Metraj ; 37.500 m2.
Müteahhi t Firma: Tepe İnşaat A.Ş.
2001 senesinde Adana Hilton-Sa Oteli’nde yapılan işler: A lçıpan asma tavan, derz bandı ve derz alçı, saten perdah alçısı astar ve
boya işleri,kartonpiyer işleri, alçıpan ara bölme işleri, alçıpan ile kolon/kiriş kaplanması işleri yapılmıştır.
Takriben Metraj ; 29.000 m2.
Müteahhit Firma: Ko ray İnşaat A.Ş. Lenet/İstanbul.
2001 senesinde Cevahir Holding’e ait Grand Cevahir Otel’in Kongre Merkezi’nin ve balo salonunun tüm dekorasyon işlerini n
uygulaması: Alçıpan asma tavan, alçıpan ara bö lme duvar, kutuprofil ile eğrisel alçıpan asma tavan 0,85 deli kli lamel metal
asma tavan, dekoratif asma tavan işleri yapılmıştır.
Takriben Metraj ; 40.000 m2.
Müteahhit Firma: Cevahir Holding Şişli-İstanbul.
2002 senesinde Mak-Yo l firmasına ait Mövenpick Otel’in Kongre Merkezi’ni ve Balo Salonu’nun tüm dekorasyon işlerinin
uygulaması: Alçıpan asma tavan, giriş loby kısmının dairesel tonozların grenli (tekstürlü) derz bandı ve derz alçı işleri, a star ve
boya ve kartonpiyerlerin uygulanması, satan perdah alçı ve tüm astar ve boya işleri yapılmıştır.
Takriben Metraj ; 33.000 m2.
Müteahhit Firma: Mak-Yo l İnşaat, 4. levent-istanbul.
2003 senesinde Cevahir Holding’e ait dünyanın 2.ci büyük Şişli Kültür A lışveriş ve Ticaret Merkezi’nde yapılan işler: Arı peteği
alüminyum asma tavan,alçıpan asma tavan, alçıpan ara bölme duvar, alçıpan ile ko lon/kiriş kaplanması, derz bandı ve derz
alçısı, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri,kutuprofil ile yan merdivenlerin alçıpan ile kaplanması, kartonpiyer işleri
uygulama işleri yapılmıştır. Takriben Metraj ; 120.000 m2.
Müteahhi t Firma: Cevahir Holding, Şişli-İstanbul.
2004 senesinde Eczacıbaşı/İşgyo İstanbul Kanyon Projesi’nde yapılan işler: Türkiye’de ilk defa ankrajlı, ekspandetli, donatılı
beton blok ve tuğla duvar uygulaması üzerine hazır yaş sıva ile uygulanması işleri yapılmıştır.
Takriben Metraj; 33.500 m2.
Müteahhit Firma: Tepe İnşaat A.Ş., Levent-İstanbul
2013 senesinde 100.yıl Üniversi te’sinde yapılan işler: (yemekhane&sınıflar& koridorlar&genel mahaller) alçıpan asma tavan,
alçıpan bölme duvar,alçıpan duvar kaplanması, taşyünü asma tavan, derz bnadı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, a star
ve boya işleri yapılmıştır.
Takriben Metraj ; 1,500 m2. Müteahit Firma: Korun İnşaat, İstanbul-Türkiye.
2013 senesinde 14 dairelik blok’ta yapmış olduğumuz iş kalemleri: A lçıpan asma tavan, alçıpan bölme duvar, alçıpan duvar
kaplanması, metal asma tavan, makinalı alçı sıva,derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, dış cephe mantolama+dış
cephe mineral boya işleri sonrasında çatı boardex kaplanması (saçak altları) işleri yapılmıştır.
Takribi Metraj ; 20,000,m2
Müteahit Firma ; Kum Mi marlık istanbul / türkiye
2013 senesinde Ataşehir Anafen Ana Okulu ve İlk Öğretim Okulu’nda yapmış olduğumuz iş kalemleri: Metal asma tavan alçıpan
asma tavan, alçıpan gizli ışık band’ları, alçıpan bölme duvar, alçıpan duvar kaplanması, makin alı alçı işleri, kara sıva işleri, derz
bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri, dış cephe mantolama ve boya işleri yapılmıştır, Takri bi
Metraj ; 150,000 m2.
Müteahi t Firma: Zambak Mimarlı k, İstanbul-Türkiye.
2013 senesinde Sakarya Fatih Koleji’nde yapmış olduğumuz iş kalemleri: A lçıpan asma tavan, alçıpan gizli ışık band’ları,
alçıpan bölme duvar, alçıpan duvar kaplanması, makinalı alçı işleri, derz bandı ve derz alçı işleri, taşyünü asma tavan işleri,
kara sıva işleri, makinalı alçı ve saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır.
Takribi Metraj ; 80,000 m2.
Müteahi t Firma: İnelsan İnşaat, İstanbul-Türkiye.
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2013 senesinde Ane İnşaat adına İş Bankası Yenişehir şubesinde yapmış olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan duvar
kaplanması, alçıpan gizli ışık band’ları, akustik asma tavan, kaynaklı bölme duvar, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah
alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır
Takriben Metraj ; 1,500 m2. Müteahi t Firma: Ane İnşaat Ankara-Türkiye.
2013 senesinde Kum Mimarlık adına Zekeriyaköy Dublex Villa’da yapmış olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan duvar
kaplanması, alçıpangizli ışık band’ları, havuzlu asma tavan, kaynaklı bölme duvar derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah
alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır.
Takriben Metraj: 1.700m2. Müteahit Firma: Kum Mimarlı k, İstanbul / Türkiye
2013 senesinde Tuzla Serbest Bö lgede bulunan fabrika binasında yapmış olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan duvar
kaplanması, alçıpan gizli ışık band’ları, havuzlu asma tavan, karo lam asma tavan metal asma tavan, zemin epoksi işleri, duvar
kara sıva, bay/bayan wc’lerde seramik işleri (yer+duvar) derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boy a
işleri yapılmıştır.
Takriben Metraj: 5.000 m2.
Müteahit Firma: Pals Elk, İstanbul/Türkiye.
2013 senesinde Orhanlı Renault Mağazası’nda yapmış olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan duvar kaplanması, alçıpan
gizli ışık band’ları, taşyün asma tavan derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boy a işleri yapılmıştır,
Takriben Metraj: 1.200 m2.
Müteahit Firma: Pirami t İnşaat İstanbul-Türkiye.
2013 senesinde İstanbul Taksim İstiklal’de bulunan Samsung Mağaza’sında yapmış olduğumuz işler: Alçıpan bölme duvar i şleri,
kutuprofil ile duvar kaplanması, alçıpan asma tavan, alçıpan havuz işleri, alç ıpan gizli ışık band’ları, kara sıva, kartonpiyer
işleri, elektri k ve klima tesisat işleri, seramik işleri (yer+duvar) derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve
boya işleri yapılmıştı r.
Takribi Metraj: 1.750 m2.
Müteahi t Firma: Kare Mimarlık, İstanbul-Türkiye.
2013 senesinde Ankara Keresteciler Sitesi’nde bulunan Tur Oto Vo lvo Mağaza’sında yapmış olduğumuz işler: Alçıpan bölme
duvar işleri, kutuprofil ile alçıpan duvar kaplanması, alçıpan gizli ışık bnad detay’ları, alçıpan asma tavan, alçıpan havuz tavan,
derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır.
Takriben Metraj: 7.000 m2.
Müteahit Firma: Ane İnşaat, Ankara-Türkiye.
2014 senesinde İnti m Ticaret Müşavirli k Ticaret Ltd. Şti.’ne ait Diyarbakır Forum Avm projesinde bitirmiş olduğumuz işlerimiz:
Alçıpan asma tavan(galvaniz ile düz/eğrisel) alçıpan bölme duvar, alçıpan asma tavan (kutuprofil ile düz/eğrisel) alçıpan
duvar giydirme işleri (galvaniz/kutuprofil) alçıpan detaylı band, alın işleri (galvaniz ile düz/eğrisel) alçıpan detaylı band, alın
işleri (kutuprofil ile düz/eğrisel) mevcut kutuprofil üzerine (mağaza vitrin kısımlarının) (shopfront) alçıpan montaj işleri, idari
ofislerde 60x60 taşyünü asma tavan işleri, çatı katı ve avm çevresinde mekanik şaft’larının kutuprofil ile boardex kaplanması
işleri, boardex üzeri kaleki m çekilmesi ve astar+grenli boya sürülmesi işleri, çatı katı yangın odalarının kutuprofil ile fr kırmızı
alçıpan kaplanması işleri, tesisat galeri’lerinin (kedi yolu) fr kırmızı alçıpan montaj işleri, dairesel bükülen kutuprofil üzeri
boardex vurulup üzerine probase sıva çekilmesi (3 adet çiçekli k yapılması) plexiglass ile dairesel aydınlatma yapılması,
plexiglass ile aydınlata kanalı yapılması plexiglass ile duman perdesi yapılması, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı
işleri, genel olarak astar ve boya işleri yapılmıştır.
Takriben 75.400 m2. Müteahhit firma: İntim Ticaret Müşavirlik Ticaret Ltd. Şti., Diyarbakır / Türkiye.
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