YAPILAN İŞLER VE BAZI REFERANSLAR
TENOVA-LOİ THERMPROCCES GMBH ( Kalibre boru aş. Altında ve LOİ
GMBH.altında,Ana Yüklenici Firma olarak) Kalibre boru Aş. Kullar
tesisleri Yeni tav fırını
kurulumu(Mekanik,Elektrik,Hidrolik,Otomasyon,Doğalgaz,Soğutma
suyu,Hava,Hidrojen,FK soğutma ünitesi,Tüm pano montaj ve kablo
bağlantıları dahil kurulumu ve devreye alma işleri
tamamlanmıştır.Sözleşme ve Talebe göre işlerimiz devam ediyor.
ENERJİSA İZMİT: (Ana yüklenici firma olarak)Thomassen
süpervizörlüğünde,Enerjisa çalışanları ile birlikte gaz türbin,buhar
türbin bakım çalışmalarına firmamız 3 kez bakım çalışmalarına katılmış,
Mekanikçi,mekanik yardımcı,kaynakçı,elektrikçi,elektrik
yardımcı,fabrikasyon deneyimli düz yardımcı tedariği sağlamıştır.1.inci
Bakım çalışmasında(23 gün) 25 kişi, 2. Bakım çalışmasında(25 gün) 33
kişi, 3. Bakım çalışmasında(27 gün) 45 kişi eleman desteği
sağlamıştır.Türbin bakım çalışmaları haricinde firmamız enerjisada tüm
mekanik,paslanmaz,karbon,alaşımlı borulama,HDPE borulama,PPRC
borulama,çelik imalat montaj,atık ısı kazanı tamirat ve
bakımları,yardımcı kazanlar bakım ve revizyonları kısacası tüm ilave işler
ve revizyon işlerini 9 yıldır yapmaktadır.Sözleşmemiz ve çalışmalarımız
halen devam etmektedir.
ENERJİSA BANDIRMA :(Ana yüklenici firma olarak) Mitsubişhi
süpervizörlüğünde,Proterm enerji ve enerjisa çalışanları ile beraber gaz
türbin bakım çalışmalarına 2 kez katılmış olup Mekanikçi,mekanik

yardımcı,elektrikçi,elektrik yardımcı,kaynakçı,fabrika deneyimli düz
yardımcı eleman tedariği sağlamıştır.1.inci bakımda(26 gün) 35 kişi,
2.inci bakımda(29 gün) 65 kişi eleman temini yapılmıştır,talebe göre
işlerimiz devam etmektedir.
İZMİT AES-ENTEK ENERJİ ÜRETİM AŞ.( Ana yüklenici firma olarak) 1 kez
Buhar türbini bakım çalışmasına aesentek çalışaları ile beraber
mekanikçi,mekanik yardımcı,düz yardımcı 13 kişi eleman desteği
sağlanmıştır. 5 yıldır Mekanik işler,tüm borulama işleri,çelik işleri,U-PVC
boru,HDPE boru montajı,demontaj,montaj işlerini yapmaktayız. Talebe
göre işlerimiz devam etmektedir.
FERRERO GRUP AŞ. ( Ana yüklenici firma olarak )
Fabrika genel mekanik bakımları, hava soğutmalı TRANE CHİLLER
montajı ve tesisatları, Mekanik tesisatlar,Paslanmaz elek
tamirleri,Konveyör tamirleri,Paslanmaz tank imalat ve montajı,Çelik
işleri,pprc tesisatları,paslanmaz boru tesisatları vb. tüm mekanik işler
devam ediyor.
MAİR RESEARCH SPA. ( Kalibre boru Aş. Altında,Ana yüklenici firma
olarak.)
Makine,Montaj ve demontajları,Elektrik Tesisatları,Pano Montaj ve
bağlantıları,Mekanik,Hidrolik, Çelik,Pnömatik,Borulama işlerinin
Kurulumu vb. Talebe göre işlerimiz devam ediyor.
İZMİT ÇELİK HALAT AŞ.(Ana yüklenici firma olarak) Fabrika tüm
borulama işleri,çelik işleri,Mekanik işler,makine demontaj ve montajları
konularında 1 yıl 35 kişi ile çalışmalarımız olmuştur.Halen teklif verilip
gelen siparişleri zaman zaman yapmaktayız,talebe göre işlerimiz devam
ediyor.

BEKAERT AŞ.( Ana yüklenici firma olarak. ) 6’’ Buhar hatları borulama
revizyonları,Mekanik tesisatlar,Arıtma tesisi Pres mekanik
bakımları,Çelik imalat ve montajları vb. tüm mekanik işler
yapıldı,siparişe göre işlerimiz devam ediyor.
İZMİT YILDIZ SUNTA AŞ.(Ergenç aş. Ana yüklenici firma altında)Yeni
sunta mdf fabrikası yatırımında kızgın yağ hattı,su hattı,hava hattı,buhar
hattı,kimyasal boru hattı,yangın hattı ve sipring sistemleri,pompa
montajları ve kollektör imalatları gurupları kurulumu ve
borulaması,boru köprüsü ve çelik işleri,makine montajları ve mekanik
tesisatları 1 yıl çalışmalarla tamamlanmıştır.Firmamız ana firma olarak
Yıldız sunta fabrikasına soğutucu serpantin,boru köprüsü,10’’kızgın yağ
hattı işlerini tamamlamıştır.Halen gelen tekliflere cevap vererek talep
edilen siparişleri yapmaktayız.
BRİSA BRİDGESTONE LASTİK AŞ.(Ana yüklenici firma olarak) Lastik
pişirme presleri montajı,mekanik tesisat bağlantıları,buhar,su,kondens
hatları,mekanik işler ve muhtelif revizyon işlerini yapmıştır.
KORDSA AŞ.(Ana yüklenici firma olarak) U-PVC demin su hattı kollektör
gurupları kurulumu ve boru tesisatı,HDPE boru montajı,buhar hattı,su
hattı ve ısıtma hattı fankoil montajı işlerini yapmıştır.
HYUNDAİ FABRİKASI:(Ana firma Bkm endüstri aş. altında) Konveyör
mekanik revizyon ve tamiratları,Boyahanede mekanik işler, Fabrika
merkezi çiller soğutma ünitesinde tank montajı,13 adet pompa
kurulumu,6 adet 14’’ 8 çıkışlı kollektör imalatı ve montajı,bunların 10’’
borulaması,vana,çekvalf,kompansatör değişimleri işleri
tamamlanmıştır,talebe göre işlerimiz devam ediyor.

GÖLCÜK DONANMA KOMUTANLIĞI BLOK GRUPLARI YÖNETİM
KURULU BAŞKANLIĞI ( Ana yüklenici firma olarak.) Kazan dairesi 8’’
sıcak su gidiş dönüş borulamaları,Kazan boruları değişimleri,HDPE
borulama,mekanik tesisatlar vb. siparişlere göre işlerimiz devam ediyor.
ASSAN HANIL OTOMOTİV YAN SANAYİ AŞ.(Ana firma Göksoy ltd.
firması altında) Yeni ilave ünitesi makine montajları,mekanik tesisat
borulaması,çiller soğutma 6’’ borulaması makinelere dağıtımı ve
makinalara bağlantıları yapılmıştır,talebe göre işlerimiz devam ediyor.
PİRELLİ LASTİK AŞ.(Ana firma Ergenç aş. altında) Isı eşanjörleri
kurulumu,Isıtma hattı borulaması ve 25 adet apareylerin montajları
yapılmıştır,siparişlere göre işlerimiz devam ediyor,talebe göre işlerimiz
devam ediyor.
ROHM&HAAS KİMYA AŞ.(Ana firma Ergenç aş. altında) İlave ünite
inşaatı Yangın pompa istasyonu,kollektörleri,fabrika yangın hattı
borulaması ve sipring montajları.Karıştırıcı tanklar paslanmaz boru
tesisatları yapılmıştır,siparişlere göre işlerimiz devam ediyor.
FORD OTOSAN GÖLCÜK FABRİKASI.(Ana yüklenici EISMANN aş. firması
altında) Boyahane kısmında,mekanik revizyonlar, 8 adet Fırınların
yükseltilmesi,Paslanmaz boru tesisatları,pompa değişimleri,elektronik
sayaç ve siviç değişimleri,çelik revizyonlar,araç taşıma sistemleri
revizyonları,konveyör tamiratları,fırın araç taşıyıcı sistemleri
revizyonları,boya hazırlama ünitesi mekanik bakım ve mekanik tesisat
işleri yapılmıştır,talebe göre işlerimiz devam ediyor.
TMO DERİNCE LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ ( Ana yüklenici firma olarak) Gemi
boşaltma (mal emme) vinç kuleleri ileve çelik montajları ve revizyon
çelik işleri,konveyör sistemleri mekanik revizyon tamiratları,borulama

işleri,mal boşaltma süloları revizyonları yapılmıştır.Gelen siparişlere göre
işlerimiz devam etmektedir.
GÖLCÜK DONANMA KOMUTANLIĞI BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM
KOMTANLIĞI:(Ana yüklenici firma olarak) 450 mt. 6’’ Buhar hattı
montajı,izolasyonları,çelik çatı imalat ve montajı,Çatı trapez sac
değişimleri,3’’ galveniz boru montajı,Yüzme havuzları U-PVC kolletör
imalat,montaj ve borulaması,HDPE boru montajı,Kazan dairesi boru
işleri,muhtelif kaynak ve revizyon işleri yapılmıştır.Siparişlere göre
işlerimiz devam etmektedir.
NORMSAY AŞ. : ( Ana yüklenici firma olarak. ) : Fabrika genel Mekanik
bakımları,Borulama,Havalandırma,Elektrik işlerimiz devam ediyor.
GÖLCÜK DONANMA KOMUTANLIĞI ORDU EVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( Ana
yüklenici firma olarak.) Yüzme havuzu U-PVC tesisatları,Mekanik
tesistlar,sayaç değişimleri vb. tamamlandı,tekliflerimiz devam ediyor.
ÇORLU 3M FABRİKASI(Ana yüklenici firma Ergenç aş. altında) Yeni
yatırım fabrikasında yangın hatları pompa istasyonu kollektör
imalatları,montajı,fabrika yangın hattı borulaması,sipring
dağılımı,montajları,yangın panosu montajları,ısıtma sistemi borulaması
ve apareylerin montajları,hava hatları,su hatları montajları yapılmıştır.
PROSEN AŞ.(Ana yüklenici firma olarak) 6 adet bor karıştırıcı tankı
imalatları yapılmıştır.
TÜPRAŞ AŞ.(Ana yüklenici firma Paşalı aş.altında) İzmit seka bölgesi
civarı yer altı sapanca gölü suyu bağlantısı için 14’’ – 750 mt. Boru
montajı ve deplasesi işi yapılmıştır.

MİMAŞ AŞ.(Ana yüklenici firma olarak) Baca imalatları,çelik
kontrüksiyon imalatlar,supul boru imalatları yapılmıştır,talebe göre
işlerimiz devam ediyor.
KALİBRE BORU AŞ.(Ana yüklenici firma olarak) Fabrika genel mekanik
ve Elektrik işleri,Makine demontajları,makine montajları,mekanik
işler,borulama işleri,çelik işleri,asit kazanı,makine mekanik boru
bağlantıları,U-PVC boru montajı vb.tüm mekanik işler yapılmıştır,devam
etmektedir.
BURSA HİDROSER AŞ.(Ana yüklenici firma olarak) Ford fabrikasında
mekanik revizyonlar,fırın otomatik kapı sistemleri,hidrolik revizyon işleri
yapılmıştır,siparişlere göre işlerimiz devam ediyor.
YALOVA AKAL TEKSTİL AŞ.( Ana yüklenici firma olarak) Boyahane
ünitesi karıştırıcı tanklar için paslanmaz serpantin imalat ve
montajları,boru revizyon işleri,çelik imalat montaj işleri
yapılmıştır,siparişlere göre işlerimiz devam ediyor.
PAMUKOVA ÜLKER SÜT AK GIDA AŞ.(Ana yüklenici firma Pireysan aş.
altında) Paslanmaz boru montajları,buhar hattı montajları,makine
kurulumu,paslanmaz tank imalatı,montajı,çelik imalat,montajı,arıtma
tesisi kurulumu işleri yapılmıştır,siparişlere göre işlerimiz devam ediyor.
ÇORUM-BOĞAZKALE BELEDİYESİ:(Ana yüklenici firma olarak) Anahtar
teslim 2500 metre kare kapalı Pazar yeri çelik imalat ve montajı
tamamlanmıştır.
BURSA BOSEN ENERJİ AŞ.(Ana yüklenici firma Doruk aş. Altında)
Mekanik revizyon,atık ısı kazanı tamiratları,yardımcı kazanlar boru
revizyonları,buhar hattı tesisatı,doğal gaz ilave borulama işleri
yapılmıştır.

YALOVA AKSA AKRİLİK ELYAF AŞ.(Ana yüklenici Santes aş. Altında) Yeni
elyaf yatırım ünitesi makine montajları,paslanmaz borulama,buhar
hatları,su hatları,hava hatları,makine tahliye paslanmaz baca imalat ve
montajları yapılmıştır.
BİNGO-HAYAT KİMYA AŞ.( Ana yüklenici firma İntes aş. Altında) Yeni
yatırım sıvı sabun,deterjan üretim ünitesinde paslanmaz
borulamalar,buhar hatları,su hatları,hava hatları,makine
montajları,paslanmaz silindirik tank imalat ve montajları,tanklara ısıtıcı
serpantin imalat ve montajları,izolasyonları,çelik imalat ve montajları,
PPRC boru,HDPE boru tesisatları işleri yapılmıştır.
KALİBRE ALÜMİNYÜM AŞ. ( Ana yüklenici firma olarak.) Hava
komresörü montajı,mekanik tesisatları,Elektrik işleri,Tav fırını mekanik
bakımları tamamlanmıştır,siparişe göre işlerimiz devam ediyor.
İPEK KAĞIT AŞ.(Ana yüklenici firma İntes aş. Altında) Fabrika yıllık
bakım duruşu genel bakım çalışmaları, Kağıt hamur kazanı imalat ve
montajı,karıştırıcı mikser imalat ve montajları,paslanmaz boru
montajları,buhar hattı montajları,mekanik revizyon çalışmaları
yapılmıştır.
YALOVA AKKİM KİMYA AŞ.(Ana yüklenici firma İntes aş. Altında)
Fabrika ilave boru hatları montajları,paslanmaz,karbon tank imalat ve
montajları,U-PVC boru montajı,HDPE boru montajı işleri yapılmıştır.
KİRAZLIYALI TOKİ KONUTLARI:(Ana yüklenici firma Aygün inşaat aş.
altında) 45 adet bina merkezi sistem kazanlarının kurulumu ,kollektör
imalat ve montjları,doğal gaz ve mekanik boru bağlantıları yapılmıştır.
KTC BORU AŞ.(Ana yüklenici firma olarak) Makine montajları,mekanik
tesisatları,çelik imalat ve montajları yapılmıştır,devam etmektedir.

ONOK MÜHENDİSLİK ÇELİK AŞ.(Ana yüklenici firma olarak) 32 mm.
Çelik sac eklerinin elektrod kaynağı ile röntgen testli,filmlik
kaynaklarının yapılması,çeşitli paslanmaz imalatların argon kaynağı ile
kaynatılması ileri yapılmıştır.
Saygılarımızla.
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