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Hız
Turkuaz imalatları söz verilen zamanda; gereken özveri ve çaba gösterilerek
minumum hata ile yapılır.Fiyat dengesi ve kısa yapım süreleri; kira,faiz ve maliyet
avantajı elde etmelerini sağlamaktadır. Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde
tutan hizmet anlayışı ile süregelen değerlere bağlı kalarak faaliyet alanlarına iyi
odaklanmayı; müşterilerinden tedarikçilerine, çalışanlarından topluma kadar tüm
paydaşları için değer oluşturmayı hedeflemektedir.

Çevre
Çelik, dayanıklı ve tekrar kullanılabilen bir malzemedir.Turkuaz tasarımlarında
malzemelerin geri dönüşümü, sökülebilen özelliği göz önünde tutulur. Montaj
planları çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılır.

Proje
Turkuaz tarafından yapılan tüm projelerde ''emniyet-esnetik-ekonomi'' ana
prensiptir. Tüm tasarımlar ve statik  hesaplar: kendi bünyesindeki uzman
mühendisler tarafından yapılır. Statik hesaplar uluslar arası şartnameler gözetilir.
Turkuaz mühendisleri düzenli olarak şartname ve hesap programlarını takip eder.

Ekonomi 
Turkuaz tarafından yapılan ; Ön üretimli, fabrikasyon taşıyıcı elemanlar , yüksek
kalite sağlamakla ve inşaat süresini çok kısaltmaktadır.Çelik, taşıma kapasitesinin
ağırlığına oranı en yüksek olan malzemedir.Yüksek taşıma kapasitesi sayesinde
çelik yapı elemanları, daha küçük kesit ve ölçülerde, daha hafif mükemmel
kalitelerde üretilmektedir.

HAKKIMIZDA
Turkuaz tarafından yapılan ; Ön üretimli, fabrikasyon taşıyıcı elemanlar , yüksek kalite
sağlamakla ve inşaat süresini çok kısaltmaktadır.Çelik, taşıma kapasitesinin ağırlığına oranı en
yüksek olan malzemedir.Yüksek taşıma kapasitesi sayesinde çelik yapı elemanları, daha küçük
kesit ve ölçülerde, daha hafif mükemmel kalitelerde üretilmektedir.

Daha detay l ı  b i lg i  iç in  internet  s i temiz
www.turkuazcel ik .com'u  z iyaret
edebi l i rs in iz .



SERTİFİKALARIMIZ
Standardizasyona önem veriyoruz.



İBB AĞAÇ AŞ. YÖNETİM VE PERSONEL YAPILARI / İSTANBUL

Prefabrik Yapı
Yıl : 2015

Prefabricated Building
Year : 2015



MEDET EMİR AWAZA OKUL / TÜRKMENİSTAN

Çelik Yapı
Çelik Yapı Sistem Ağırlığı: 40.000 kg. 
Yıl : 2015

Steel structure
Steel Structure System Weight: 40.000 kg.
Year: 2015



VIAPORT VENEZIA / İSTANBUL

San Marco clock tower and clamping
Steel tower weight: 80 tons
Tower height: 55 meters
Year : 2015

San Marco saat kulesi ve kenet kaplama
Çelik kule ağırlığı : 80 ton
Kule yüksekliği : 55 metre
Yıl : 2015



VİLLA / TUZLA-İSTANBUL

Çelik villa
Çelik yapı ağırlığı : 450 ton 
Kompozit döşeme alanı : 2400 m2 
Çatı panel kaplama alanı : 800 m2
Yıl : 2015

Steel villa
Steel structure weight: 450 tons
Composite floor area: 2400 m2
Roof panel coverage: 800 m2
Year : 2015




