Onur Elektrik’in sürekli genişleyen
faaliyet alanları arasında; oteller,
alışveriş merkezleri, hastaneler, raylı
sistemler, arıtma tesisleri, endüstriyel
tesisler, okullar, iş merkezleri, sosyal
tesisler ve toplu konutlar yer almaktadır.
Altyapı elektrik tesisleri, trafo ve dağıtım
merkezi, kompanzasyon, telefon ve
bilgisayar sistemi, topraklama ve
paratoner, otoyol ve çevre aydınlatması,
müzik yayın ve anons sistemi, bina
otomasyonu, güvenlik ve kamera
sistemi, yangın ihbar alarm sistemi,
uydu yayın ve TV sistemi, proje
müşavirlik ve jeneratör sistemi gibi
uzmanlık gerektiren alanlarda; hem
projelendirmesini hem de uygulamasını
gerçekleştiren Onur Elektrik; müşteri
odaklı çözüm anlayışı, güven ve saygı
esasına dayanan çizgisi ile hizmet
vermeye devam ediyor.

İştiraklerimiz

Beylikdüzü, Esenyurt ve Hadımköy
bölgesinde yer alan toplam 3 şubeye,
100.000’i aşkın ürün çeşitliliğine sahip,
yurt içinde 100’ü aşkın proje ve taahhüt
uygulamasına imza atan Onur Elektrik;
kurulduğu günden bugüne ülkemizin ve
dünyanın farklı bölgelerinde birbirinden
önemli projelere imza atmayı başardı.
Bu başarının arkasında tüm
çalışanlarının mesleki eğitimlerine ve
kişisel gelişimlerine verdiği önem, sahip
olduğu uluslararası belge ve sertifikalar
ve uluslararası standartlarda hizmet
anlayışı yatmaktadır.
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ELEKTRİK
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Otoyol ve Çevre Aydınlatma
Yol aydınlatması şehir aydınlatmasının en önemli bölümünü kapsar. ONUR Elektrik bu konuda birçok projede yer alarak,
kaliteli ve fonksiyonel çözümler üretmiştir. Çevre yolları, şehir içi trafik yolları, caddeler, meydanlar gibi önemli noktalarda,
mekâna göre proje yapılmaktadır. Yol aydınlatmasının önemi, geceleyin yolda güvenli, çabuk ve rahat hareket etmeyi
mümkün kılmaktır.
Bunun için iyi görme koşullarının sağlanması gerekir. İyi bir yol aydınlatması yolların ve tehlikeli yerlerin zamanında
algılanmasına ve trafiğin güvenli, hızlı ve rahat bir şekilde ilerlemesine imkân verir.
Şehirler arası yollar, şehir içi caddeler ile kent sokaklarının ulaştırma ve güvenlik amaçlı aydınlatılmasıdır. Burada temel
amaç öncelikle kara yolu ulaşımının güvenli şekilde gerçekleştirilmesidir. İkinci amaç ise kent ve sokak güvenliği ile
kentlilerin yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülebilir kılınmasıdır.

Seslendirme ve Acil Anons
Yangın veya herhangi bir acil durumda alarm
mesajlarının iletimi veya genel amaçlı anons iletimi ile
sürekli fon müziği yayınlaması amacıyla ileri teknolojinin
gereklerini yerine getiren sistemlerdir. Acil anonsta
amaç insanların güvenli bir şekilde ortamdan tahliye
edilmesini sağlamaktır. Sistemlerin kurulacağı yerlerin
büyüklüğü ve zone sayıları, sistemin yapısını belirlemektedir.
Kurulan sistemler, yangın alarm gibi sistemlerle entegre
olarak çalışabilmektedir. Seslendirme sistemlerinde
amaç sadece müzik yayını ve anons yapılabilmesini
sağlamak değil, yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli
olmasını da sağlamaktır.
Genel seslendirme ve acil anons sistemleri, büyük
kitlelere acil durum anonslarının yapılması, çok sayıda
kişiye önceden kaydedilmiş mesajların iletilmesi ve
çevre müzik yayını gibi faydalarıyla dikkat çekmektedir.
Gelişmiş sistemlerin çok geniş kullanım alanları vardır:
Tren istasyonları, ofis binaları, alışveriş merkezleri,
tiyatro ve sinemalar, üniversite kampüsleri, vs.

Bina Otomasyonu
Bina otomasyonu, yüksek modern yapılarda
veya küçük, fakat lüks villalarda, çalışmakta
olan elektrikli sistemlerin otomatikleştirilmesi için yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri
kapsayan bir kavram olarak görülebilir.
Uygulama alanları[değiştir | kaynağı değiştir]
Çok farklı uygulama alanları, tipleri ve
kapsamları mevcuttur. Yüksek modern
binalarda veya büyük alışveriş merkezlerinde,
merkezi havalandırma sistemlerinin sıcaklık
ve nem gibi parametre kontrolleri ile ilgili
cihazların çalışma zamanlarının programlanması bu örneklerden biridir. Genel kurulum
amacı binalarda kullanılan ısıtma soğutma
ekipmanlarının kapasite kontrollerini yaparak
enerji tasarrufu elde etmektir, bazı hesaplamalara göre kurulumu yapılan "Bina
Otomasyonu Sistemi" altı ile sekiz ay arasında
kurulum maliyetlerini amorte etmektedir.
Başka bir uygulama alanı da villalar gibi lüks
isteyen müşterilerin taleplerini karşılamaktır.
Bu tip uygulamalarda merkezi ısıtma-soğutma ekipmanlarının kapasite kontrollerinin
yanında aynı zamanda örneğin perdelerin,
aydınlatma sisteminin, havalandırmanın
uzaktan bir kumanda ile açılıp kapatılması
gibi isteklerin karşılanmasıdır.

Bobinaj ve Motor Atölyesi
Merkez bina bünyesinde yer alan bobinaj ve
motor atölyesinde bobinaj sarma işlemi ve
her türlü elektrikli ev aleti tamiratı yapılır.
Bobinaj sarımda en son işlem olarak ölçümler
yapılarak servis hizmetimiz ile müşteriye
teslim edilmektedir.

Altyapı Elektrik
Tesisleri
Elektrik altyapı dendiği zaman akla ilk gelen
Enerji Altyapısı olmaktadır. Enerji altyapısı genel
olarak A.G., O.G., Y.G., altyapılarıdır. Enerji
dışında, Çevre aydınlatması için Aydınlatma alt
yapısı, TV için CATV (Kablolu TV) Altyapısı, Telefon
altyapısı (Kablosuz, Kablolu), altyapı türleri
arasında sayılabilir. Altyapı tesisleri ilgili sistemi
besleyen ve o sistemin ihtiyaçlarını karşılayan
tesislerdir. Altyapı tesisleri yeraltından
yapılabileceği gibi yer üstünden de yapılabilir,
fakat bu sistem, görünüm ve dayanıklılık
açısından pek fazla tercih edilmez.

Trafo Dağıtım Merkezi
Başlangıç aşamasında saha ve çevresel
şartların titizlikle incelenmesinin ardından
konusunda uzman mühendis ve teknik kadro
tarafından projelendirme işlemiyle başlayan
hizmetimiz, sonrasında projesine uygun
olarak direk tipi ya da bina tipi trafo tesis
edilmesi, işletmeye alınması ve ilgili idarelere
kabulünün yaptırılması aşamalarından
geçtikten sonra noktalanır.
Onur Elektrik olarak trafo binalarının dizaynı,
modüler kapalı hücrelerle küçük boyutlarda
trafo tesisleri, dahili ve harici tip modüler
hücre sistemlerinin projelendirme ve tesis
çalışmalarını yürütmekteyiz.

Pano Montaj Atölyesi
Pano montaj atölyesi, merkez bina
bünyesinde yer almaktadır. Kalite
standartlarına uygun bir şekilde
tasarlanan panoların montaj süreci her
aşamada kontrol edilmekte olup sorunsuz
bir şekilde teslim edilmektedir. Panolar
şartnamelere ve güncel yönetmeliklere
bağlı kalınarak tecrübeli kadromuzun
vermiş olduğu güç ile sektörde önemli bir
yere sahiptir.
• Ana dağıtım panoları
• Kompanzasyon panoları
• Otomatik kumanda panoları
• Harmonik filtrasyon panoları
• MCC DCC Panoları
• Endüstriyel otomasyon panoları

Topraklama
ve Paratoner

Telefon ve
Bilgisayar Hizmetleri
Teknik servis hizmetlerimiz, bilgisayarınızda
oluşan donanımsal (Anakart, ekran kartı, monitör,
harddiskin bozulması vb) yada yazılımsal (işletim
sisteminin çökmesi-bozulması, virüs bulaşması,
sisteminizin kararsız çalışması vb) gibi sorunların
teknik servis ekibimiz tarafından yerinizde yada
Onur Elektrik Bilgisayar Departmanı’nda tamiri,
yenilenmesi, eski bilgisayarınız satın alınarak
yerine yeni bir bilgisayar verilmesi, yada eski
bilgisayarınıza yeni parçaların takılması (upgrade)
gibi işlemlerini kapsamaktadır.

Topraklama Nedir? Elektrik Topraklama Nedir?
tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır
iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir
elektrot yardımı ile, toprakla iletken bir şekilde
birleştirilmesine TOPRAKLAMA denilmektedir.
Topraklamanın amacı; meydana gelebilecek bir
hata durumunda oluşacak adım ve dokunma
gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak
mertebede olmasını önlemek veya bu tehlikeli
gerilimleri tamamen ortadan kaldırmaktır.
Elektrik sistemlerinin devamlılığı ve insan
hayatını güvenceye almak için elektrik
sistemlerinde, gerilim altındaki kısımlar
yalıtılırlar.

Markalı – markasız ürünlerin, yazılımların
çözümleri hakkında tüm soru ve sorunlarınıza
konusunda uzman teknik servis personelimizden
en kısa sürede yanıt alabilirsiniz.

AG/OG/YG
Onur Elektrik Proje Departmanı, Alçak Gerilim
Avan, Ruhsat ve Uygulama Projelerindede
Konut, Konfor tesisleri, İş Merkezleri, Alışveriş
Merkezleri, Sanayi Tesisleri, Stad, Havaalanı, Yol
ve Turistik tesislerin hizmetlerini
yüklenmektedir.
Firmamız Proje Grubu gelen Taleple birlikte
geniş bir ön etüt çalışmasını müteakip, Mimari,
Mekanik, İnşaat ve İç Mimari gruplarıyla
koordinasyonsağlanarak tüm verileri toplar.
Daha Sonra bu veriler ışığında ön çalışma olarak
avan proje hazırlanır. Avan projenin müşteriye
sunumu sonrası alınan onayla birlikte Teknik
hesaplar yapılır. Bunu müteakip Uygulama
Projesi hazırlanıp müşteri veya İdare onayına
sunulur.

Güvenlik ve
Kamera Sistemleri
Kamera sistemleri öncelikle caydırıcılığı
ile tercih sebebidir. Hırsızlık, gasp,
saldırılar vb. suçların işlenmesinde
suçluları iki kez düşündüren bir güvenlik
önlemidir. Uzun süreli kayıt imkanlarının
gelişmesine paralel olarak artan video
kalitesi sayesinde gece ve gündüz
görüntülerin net olarak alınabilmesi
güvenlik sisteminin amaçlarına hizmet
etmektedir. Özellikle büyük işletmeler ve
kalabalık insan trafiğinin olduğu
mağazalarda önemi daha bir yüksektir.
Büyük mağazalarda sağladığı caydırıcılık
çok önemlidir. Turistik tesisler ve
alışveriş mağazalarında müşteriye güven
vermektedir.

PROJE
MÜŞAVİRLİĞİ

Uydu Yayın
ve TV Sistemi

Yangın İhbar Sistemleri
Her türlü yangın olasılığına karşılık varlıklarınızın
korunmasını sağlayarak güvenle emanet
edebileceğiniz sistemlerdir. Hammadde depoları,
oteller, alışveriş merkezleri, iş ve yaşam
merkezleri Siemens altyapısı kullanılarak NCS
Güvenlik yetkili bayisi tarafından montajı ve bakımı
gerçekleştirilen bu sistemler sayesinde her türlü
maddi ve manevi varlığınız artık yangın ihtimaline
karşı tam güvende. Çeşitli dedektörlerden ve
oldukça çeşitli panellerden oluşan bu sistemler
aynı zamanda başka birkaç sisteme entegre
olarak çalışabilir. Yangın Çıkması ve Alarm (Yangın
Alarmı) anında Yangın Söndürme Sistemlerini
devreye sokabilir, bina asansörlerini kontrol
edebilir, havalandırmayı açabilir ve bu sistemlerin
otomatik olarak çalışmasını öngörülmüş bir
şekilde düzenleyebilir.

SMATV, birden fazla uydu ve yayın sinyalini
birleşik olarak tüm TV noktalarına, zayıflamadan
ulaştırmak ve dağıtmak için kullanılır. Kurulan
sistem genel olarak uydu antenleri, yayın
merkezi ve dağıtım sisteminden oluşur. Özellikle
kalabalık mekanlar ve televizyon kullanıcı
sayısının fazla olduğu alanlarda (toplu konutlar,
okullar, hastaneler, oteller v.b.), bloklar ve
konutlar birbiriyle yer altından bağlanır ve son
kullanıcıya, uydu alıcısı kullanılmasına gerek
kalmadan, TV görüntüsü ulaştırılır. Kullanılan
bölgelere ve yaşam alanlarına göre kanal sayısı
ve sistem merkezi tasarlar ve kurulumunu
gerçekleştiriyoruz.

Proje Müşavirlik
Onur Elektrik, kurulduğu günden bu yana
Trafolu işletmelerin Yüksek Gerilim İşletme
Sorumluluğu, bakım ve danışmanlık hizmeti,
Fabrika, işyeri alışveriş merkezi, otel vb.
yapıların Kontrollük ve Teknik Uygulama
sorumluluğu Mühendislik – Müşavirlik
hizmetlerini vermektedir. Gerçek hayata
uygulanması beklenen bir yatırımın sürekli
kontrol altında tutularak zaman, yatırım
maliyetlerini optimum değerde tutarak
gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Bu hususlarda siz değerli paydaşlarımıza danışmanlık ve
müşavirlik desteği sunmaktayız. Müşavirlik
hizmetlerimizde ön çalışma, fizibilite
çalışması, projelendirme, montaj süreci başta
olmak üzere ürün tedarik etme, devreye alma
sürecinde müşterilerimizin yanındayız.

Jeneratör Sistemi
Jeneratör satışı, yedek parça satışı,
jeneratör kiralama, servis ve bakım
hizmetlerini yapmaktayız. Jeneratör
sektöründe yetişmiş uzman personeli ile
kaliteli, dürüst, güvenilir hizmet
anlayışını yetkili servis kalitesinde
sunmaktayız Maliyet hesaplarının üst
seviyeye çıktığı günümüzde jeneratör
servis hizmetini kaliteden ödün
vermeden, ekonomik ve en önemlisi
müşteri memnuniyetini önplanda tutarak
yapmaktayız..
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TEKNİK
SERVİS

0532 344 35 18
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BAKIM
& SERVİS

Profesyonel arıza servis ekibimizle her türlü elektrik arızalarında ve
elektrik problemlerine en hızlı şekilde çözümler üretmekteyiz.

Uzun zamandır sektörde aktif olarak hizmet veren firmamız müşterilerine Bina Elektrik
Tesisatı, Plan-Proje Taahhüt işleri, Elektrik Arızaları, Elektrik Panoları, Topraklama
Tesisatları, Zayıf Akım Tesisatları, TV Tesisatı, Telefon Tesisatı, Aydınlatma sistemleri
Kurulumu, Yangın ihbar sistemleri, Sensörlü sistemler, Görüntülü Konuşma sistemleri,
Elektrik malzeme satış ve montaj konularında hizmetler sunuyor. Mevcut çalışanlarımız
elektrik konusunda uzman ve yaşadığınız arızalarda çözüm için 7/24 sizlerin yanında
olmaktadır. Mevcut elektrik tesisatınızda yaşadığınız problemlerin giderilmesi ve diğer
konulardaki arıza ve istekleriniz için firmamıza dilediğiniz zaman ulaşmanız mümkündür.
Projenizi veya Arıza durumunu sonuca kavuşturana kadar durmayacak kadar işinin ehli
elektrikçilerimiz siz müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için her geçen gün
kendilerini geliştirmektedir.

ELEKTRO
MARKET

Oluşturduğumuz satış
organizasyonu ile hem
dünyanın lider markalarının
temsilciliğini yapmakta hem
de güçlü teknik imkanları ile
hazır güç modülleri tasarım
ve tedariğinde
bulunmaktayız.
Tedarikçilerinin güçlü
desteği, teknik ve ticari
tecrübesi ile müşterilerimize
en rekabetçi çözümlerle
giderek en kaliteli hizmeti
sunabilmekteyiz.

Onur Elektrik olarak, hızla gelişen
rekabet ortamına uyum
sağlayabilmek için ürün, hizmet ve
üretim yöntemlerimizi sürekli
geliştiriyoruz. Gelen talepleri
zamanında ve eksiksiz teslim etme
prensibi ile hareket ediyoruz.
Bütün ekibimizle müşteri
taleplerini analiz ederek müşteri
memnuniyetine odaklanıyoruz.

Bizim kodlarımızda
aydınlatmak var.

Doğa Evleri
Yer : Kıraç - İSTANBUL
Not : 149 Villa, 2 Sosyal Tesis - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Evsev-Gün Vadi Evleri
Yer : Kıraç - İSTANBUL
Not : 170 daire konut - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Astoria Kuleler
Yer : Mecidiyeköy - İSTANBUL
Not : Rezidans Projesi
Durumu : Tamamlandı

Özkanca & Central Hill
Yer : Haramidere - ISTANBUL
Not : 400 daire konut - Trafo Merkezi ve Iç Tesisat
Durumu : Devam Ediyor

400 Dairelik Konut Projesi
• Daire içi aydınlatma – priz sistemleri
• Daire içi görüntülü diafon sistemleri
• Daire içi - ortak alan data telefon sistemleri
• Daire içi - ortak alan yangın alarm sistemleri
• Daire içi - ortak alan ADP ve dağıtım panoları
• Busbar tesisatı
• Panolar

Clarion Hotel
Yer : Yenibosna - İSTANBUL
Not : Trafo Merkezi
Durumu : Tamamlandı

300 YATAKLI
OTEL PROJESİ
• 2000 kva kuru tip trafo merkez
• Oda içi Aydınlatma ve kuvvet tesisatı
• Ortak alanlar Aydınlatma ve kuvvet tesisatı
• Restoran Aydınlatma ve kuvvet tesisatı
• ADP ve Dağıtım Kompanzasyon panoları
• Jeneratör ve jeneratör transfer sistemi
• Elektronik DND Sistemleri
• MCC ,DDC Pano sistemleri
• Data network telefon sistemleri
• Yangın algılama sistemleri
• Busbar sistemi
• Kojenerasyon sistemi

Olka – Skechers
Yer : Esenyurt - ISTANBUL
Not : 23000 m2 - Trafo Merkezi ve Iç Tesisat
Durumu : Devam Ediyor

Üretim ve Depo Projesi
• 1600 kva köşk tipi trafo merkezi
• Aydınlatma ve kuvvet tesisatı
• Kat beslemeleri
• Dağıtım panoları
• Kompanzasyon panoları
• Jeneratör ve jeneratör transfer sistemi
• Data network telefon sistemleri
• Yangın algılama sistemleri
• Busbar sistemi
• Makine bağlantıları ve enerjilendirme

Maryap G Tower
Yer : Yenibosna - İSTANBUL
Not : Trafo Merkezi
Durumu : Devam Ediyor

490 daire – 58 adet işyeri – 2 adet davet salonunu
kapsayan rezidans enerjilendirme projesi
• 2x1600 kVA Kuru tip trafo merkezi
• 2 adet trafo çıkış AG pano çalışması

Esenyurt Termal Tesis
Yer : Esenyurt, Kıraç - ISTANBUL
Not : 6500 m2 - Trafo Merkezi ve Iç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

• 630 kva köşk tipi trafo merkezi
• İç mekan aydınlatma
• Dış mekan aydınlatma
• Kuvvetli akım priz sistemleri
• Data network telefon sistemleri

• Kat dağıtım pano sistemleri
• Kompanzasyon pano sistemi
• Yangın alarm sistemleri
• Cctv kamera sistemleri
• Müzik yayın ve anons sistemleri

Piyale Paşa Nar Grup
Yer : Beyoglu, Kasımpasa - ISTANBUL
Not : Trafo Merkezi ve Iç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

BMW Showroom
• 1600 kva köşk tipi trafo merkezi
• Aydınlatma ve kuvvet tesisatı
• Kat beslemeleri
• Dağıtım panoları
• Kompanzasyon panoları
• Jeneratör transfer sistemi
• Data network telefon sistemleri
• Yangın algılama sistemleri

Çelikler Ayna Fabrika Projesi

Teknovak

Yer : Kıraç - İSTANBUL
Not : 5927,75 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Yer : Avcılar - İSTANBUL
Not : 4000 m2 - İç Tesisat Aydınlatma
Durumu : Tamamlandı

Van Bahçesaray İlkokulu

Mehmet Posat

Yer : Van
Not : Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Yer : Esenyurt - İSTANBUL
Not : 6000 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Devam Ediyor

Mezcar-Toyota Hadımköy

Delta Zımba-Kaplan Madeni Eşya Fabrika Projesi

Yer : Hadımköy Yolu - İSTANBUL
Not : 5000 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Yer : Akçaburgaz - İSTANBUL
Not : 13000 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Abdi İbrahim İlaç

Zambo Çikolata Fabrikası

Yer : Hadımköy - İSTANBUL
Not : Motor Bobinaj
Durumu : Devam Ediyor

Yer : Fatih - İSTANBUL
Not : 6000 m2 - Fabrika Elektrik İşleri, İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Ömer Türkmen

Almak Makine

Yer : Deliklikaya - İSTANBUL
Not : 12000 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Yer : Akçaburgaz - İSTANBUL
Not : 12000 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı
KemiTeks Fabrika

Yer : Arnavutköy - İSTANBUL
Not : 6000 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı
Al Alüminyum

Yer : Beylikdüzü - İSTANBUL
Not : 1000 kva - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı
Alper Isıl İşlem

Yer : Esenyurt - İSTANBUL
Not : 1600 kva - Trafo Merkezi
Durumu : Tamamlandı

Mimeray Grafik

7M Valf

Yer : Esenyurt - İSTANBUL
Not : Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Yer : Hadımköy- İSTANBUL
Not : 6000 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Engin Er Fabrika

Kozmo Kimya A-B-C Bloklar

Yer : Esenyurt - İSTANBUL
Not : 4500 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Yer : Hadımköy - İSTANBUL
Not : 6000 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Yaba Yapı

Armada Metal Mimaroba

Yer : Hadımköy - İSTANBUL
Not : 4500 m2 - İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Yer : Büyükçekmece - İSTANBUL
Not : 4800 m2 - İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

İFS Plastik

Akter - Ali Karabul

Yer : Esenyurt - İSTANBUL
Not : Trafo Merkezi
Durumu : Tamamlandı

Yer : Esenyurt - İSTANBUL
Not : 23000 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

Süzerteks Fabrika Projesi

Onur Beton

Yer : Deliklikaya - İSTANBUL
Not : 6000 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Devam Ediyor

Yer : Esenyurt - İSTANBUL
Not : İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı
Deliklikaya Meslek Lisesi

Yer : Deliklikaya - İSTANBUL
Not : 111500 m2 - İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı
Doğu Örme

Yer : Esenyurt - İSTANBUL
Not : 4000 m2 - İç Tesisat ve Ağ Enerji Temini
Durumu : Tamamlandı
Yıldırım Ay Bombe Kazan Fabrika Projesi

Yer : Esenyurt - İSTANBUL
Not : 6000 m2 - Trafo Merkezi ve İç Tesisat
Durumu : Tamamlandı

