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REFERANSLARIMIZ / REFEREBCES 
 
 

Yurt Dışı Referanslarımız: 
 
1971 senesinden 1991 senesine kadar Almanya’nın çeşitli şehirlerinde alçıpan, ara bölme duvar, giydirme, yapıştırma ve 
parapet duvarları ayrıca alçıpan asma tavan, panel, damla, arı peteğı, taşyünü (akustik tavan’ları montajı ve dış cephe 
mantolama ve üzerine grenli boya tekstürlü) boyanın uygulanması. Çalıştığmız firmalardan bazıları: Hoch-tief firması, 
Domning und co firması, Westphal Gmbh firması, U.C.O Kg. grün und hartman firmalarıdır. 
1996 senesinde Kazakistan-Aktau şehrinde Amerika firmasına ait iş merkezinde yapılan işler: Alçıpan ara bölme, alçıpan 
giydirme duvarları,alçıpan ile yapıştırma duvar, panel asma tavan akustik asma tavan 60x60, dış cephede yer yer grenli boya 
(tekstürlü) işlerinin uygulanması       Takriben Metraj ;   30.000 m2.        Müteahhit Firma:   Mimel İnşaat A.Ş. 
 

1997 senesinde Kazakistan-Almaata şehrinde Amerika firmasına ait iş merkezinde yapılan işler: Alçıpan ara bölme, alçıpan 
giydirme duvarları,panel asmatavan, saten alçı ve boya işleri, akustik asma tavan 60x60, kartonpiyer işlerinin uygulanması. 
Takriben Metraj ;  26.000,m2.    Müteahhit firma:  Mimel İnşaat A.Ş. 
1998 Kırgızistan-Bişkek Amerika firmasına ait Mercury Bankta yapılan işler: Akustik asma tavan 60x60, kartonpiyer işleri, 
alçıpan asma tavan işleri, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır.   
Takriben Metraj ;  30.000 m2.     Müteahhit Firma:    Sanko İnşaat A.Ş. 
 

1999 senesinde Türkmenistan-Aşkabat Merkez Bankası’nın Chuli Oteli dinlenme tesislerinin dekorasyon işlerinin yapımı: Panel 
asma tavan yapılması, dış cephede yer yer grenli boya (tekstürlü) uygulanması, alçıpan asmatavan işlerinin yapılması, alçıpan 
ara bölme işlerinin yapılması,derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır.          Takriben 
Metraj ;  32.000 m2.      Müteahhit Firma: Mimel İnşaat A.Ş. 
 

2008 senesinde yüksel inşaat A.F.D. binaları Kazakistan/Almaata’da yapılan genel işler: Alçıpan asma tavan, taşyünü asma 
tavan 60x60,alçıpan bölme duvar, alçıpan ışık bandı, menfez bandı, duvar karkas işlerinin uygulanması  
Takriben Metraj ;   3.700 m2.       Müteahhit firma:   Yüksel İnşaat. 
 

2005 senesinde Kaynak Holding’e ait Kırgızistan/Bişkek şehrinde Vefa Center Alışveriş Merkezi’nde yapılan işler: Alçıpan asma 
tavan, alçıpan bölme duvar, alçıpan detaylı alın, alçıpan duvar kaplama, 60x60 taş yünü asma tavan, kara sıva üzeri sıva alçı, 
saten alçı, astar ve boya,işlerinin uygulanması    Takriben Metraj ;   90.000m2.   Müteahhit Frma:  Özgün İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. 
 

2006 senesinde Kaynak Holding’e ait Tacikistan/Düşanbey şehrinde Vefa Center Alışveriş Merkezi’nde yapılan işler: Alçıpan 
asma tavan,alçıpan bölme duvar, alçıpan detaylı alın, alçıpan duvar kaplama, 60x60 taş yünü asma tavan, kara sıva üzeri sıva 
alçı, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır.  
Takriben Metraj ;  78.000m2.        Müteahhit firma:     Özgün inş. Taah. ve Tic. A.Ş. 
 

2007 senesinde Enka A.Ş.’e ait Kazakistan/Almaata şehrinde Esentaı Park Projesi’nde yapılan genel işler: Alçıpan asma tavan, 
taşyünü asma tavan, 60x60, metal asma tavan 60x60 alçıpan bölme duvar, alçıpan detaylı alın, kara sıva üzeri sıva alçı, saten 
alçı, astar ve boya, seramik işi yer ve duvar mermer işi yer ve duvar, yüzey hazırlığı tavan ve duvar, yer şap işi, kaldırım beton 
işi, kaldırım kalıp işi, güçlendirme kutuprofil işi,yer epoksi boya işlerinin uygulanması  
Takriben Metraj ;    589.500.000 m2.       Müteahhit Firma:   Enka İnşaat ve San A.Ş. 
 

2008 senesinde Sembol İnşaat A.Ş.’ye ait Kazakistan/Almaata şehrinde Park Viev Office Tower Projesi’nde yapılan genel işler: 
Alçıpan asma tavan, alçıpan bölme duvar, alçıpan asma tavan, detaylı band işleri, brüt beton duvar üzeri alçı sıva ve                
saten alçı işleri           Takriben Metraj ;   19.900 m2.     Müteahhit Firma:    Sembol İnş A.Ş. 
 

2008 senesinde İdil Aksu A.Ş. ait Kazakistan/Almaata şehrinde Mamry Alışveriş merkezi projesinde yapılan genel işler: Alçıpan 
asma tavan,taşyünü asma tavan 60x60, metal asma tavan 60x60, alçıpan bölme duvar, alçıpan detaylı alın, kara sıva üzeri sıva 
alçı, saten alçı ve astar ve boya, seramik işi yer, duvar mermer işi yer, duvar, yüzey hazırlığı tavan ve duvar, brüt tavanlara 
mantolama işi, brüt duvarlara dekoratif boya,güçlendirme kutuprofil işlerinin uygulanması  
Takriben Metraj ;  21.000,m2.        Müteahhit Firma: İdil Aksu.  
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2008 - 2009 senesinde Ahsel İnşaat Konut Site Binalarına ait Kazakistan/Almaata Şehrinde yapılan genel işler: Alçıpan asma tavan, 
taşyünü asma tavan 60x60, alçıpan bölme duvar, alçıpan duvar giydirme işleri, alçıpan ışık bandı, menfez bandı, dış cephe mantola 
ve boya, makinalı alçı ve entegre sıva işleri, genel olarak derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, genel olarak astar ve 
boya işleri yapılmıştır,     Takriben Metraj ;   85.850.00 m2.       Müteahhit Firma: Ahsel İnşaat A.Ş        Almaata-Kazakistan  
 
2010 senesinde Dia Holding Azerbaycan/Bakü şehrinde Flame Towers projesinde bitirmiş olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, 
alçıpan bölme duvar, alçıpan detaylı alın, brüt beton üzeri sıva alçı, saten alçı, yüzey hazırlığı (tavan ve duvar) brüt tavanlara 
mantolama işi, her türlü bestboard (tavan ve duvar) işleri, her türlü şap işleri, yüzer döşeme işleri, uygulanması                           
Takriben Metraj ;   92.500m2.    Müteahhit Firma: Dia Holding. 
 
2013 senesinde Sertek Constructıon’na ait Azerbaycan/Bakü/Naftalan semtinde Gaşaltı Rıxcos Otel’linde bitirmiş olduğumuz 
işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan ara bölme duvar, alçıpan duvar kaplanması, su kontrası, kutuprofil güçlendirme işleri, 
perdelik band işleri, kartonpiyer işleri, kutuprofil ile asma tavan, kutuprofil ile mobilya altı karkas işleri, kutuprofil ile alçıpan 
duvar işleri, derz bandı ve derz alçısı, saten perdah alçı işleri, perlitli anolu mastarlı alçı işleri, astar ve boya işleri                                               
(tavan ve duvar)          Takriben Metraj ;   48.400 m2.        Müteahhit Firma:    Sertek Constructıon. 
 
2013 senesinde Azerbaycan/Bakü/Galaaltı semtinde Spa Otel Projesi’nde bitirmiş olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan 
ara bölme duvar, alçıpan duvar kaplanması, su kontrası (duvar) kutuprofil güçlendirme işler (kapı, lavabo tezgahı, duvar, 
perdelik band işleri (kutuprofil ile) gizli ışık bnad işleri, aquapanel asma tavan işleri, derz bandı ve derz alçı işleri ve saten 
perdah alçı işleri (tavan&duvar)             Takriben Metraj ;   23.500m2.          Müteahhit Firma:        Rönesans Constructıon 
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