
Empresa AKMETAL ASANSOR 

Website www.akmetalasansor.com

Principal Setor Construção

Breve descrição
Empresa, cuja fábrica possui 6.500 m², foi fundada em 1995, especializada em montagem, 

produção, serviços pós venda e modernização de elevadores 

Produtos
Elevadores para carga e descarga, cabines, portas, painéis para elevadores de até 2.5 toneladas, 

elevadores de alta velocidade (dois metros e meio por segundo)

Código HS 8428/ 842810 / 8425 / 8426 / 8427

Quer encontrar 
Construtoras, empreiteros, fornecedores de materias primas, administradores de hotéis, shopping 

centers e edifícios residenciais e comerciais

Empresa KAR-YAPI

Website www.kar-yapi.com.tr

Principal Setor Construção

Breve descrição
Empresa de alto padrão e tecnologia, fundada em 2001, produz  mais de 850 variedades de 

produtos, dividios em 3 grupos

Produtos

1) Pedras para construção, mosaicos, pedras naturais ou coloridas artificialmente,  ardósia, 

cimento, concreto, blocos de construção, tijolos, telhas, lajes, painéis, azulejos, revestimentos 

para paredes ou tetos, todos os tipos de acabamento final em gesso para decoração área interna 

e externa

2) Produtos específicos para isolamento e embalagens de poliester para várias finalidades.

3) Produtos químicos para construção, rejuntes, etc 

Código HS 6802 / 681011 / 681019 / 3918

Quer Encontrar Construtoras, administradores, distribuidores, parceiros para joint ventures, novos contatos

Empresa OTO DOGU TICARET

Website www.otodogu.com

Principal Setor Autoparts

Breve descrição

Empresa fabrica peças de injeção de plástico para setor automotivo, fornece para Renault, 

Fiat,Pegeout, Citroen, Opel, Volkswagen, Ford, Toyota, Hyndai, Nissan, Mitsubich, Suzuki e Iveco, 

atualmente abastece mais de 33.000 (trinta e tres mil) representantes dessas empresas

Produtos Artigos de borracha vulcanizada, correia dentada, equipamentos de ignição, etc

Código HS 4016 / 401699 / 848390 / 8511

Quer Encontrar Distribuidores, revendedores, representantes

Empresa SÜMBÜLOĞLU MAKİNA SERA PLASTİK DEMİR 

Website www.sumbuloglu.com

Principal Setor: Construção

Breve Descrição
Empresa fundada em 1987 e estabelecida desde 2007 em Antalya. A fábrica possui 9.000 m² e se 

divide em 3 grupos

Produtos

1) Equipamentos para coleta de poeira, aspirador industrial, moldes/formas para barragens e 

túneis, grande variedade de produtos de construção em aço 

2) Fabricação de calhas

3) Cercas e estruturas para plantações 

Código HS 9406 / 8414

Rodada de Negócios
Zona Industrial de Antalya 



Quer Encontrar Distribuidores e atacadistas de equipamentos agrícolas, fazendeiros e agricultores

Empresa PORTİSAN

Website www.portisan.com.tr

Principal Setor: Construção

Breve Descrição

Empresa fundada em 1977, produz andaimes, moldes e formas para construção de hangares, 

edifícios, túneis, torres, shoppings centers, estádios, arena , fábricas e todos os tipos de grandes 

complexos

Produtos
Estruturas de ferro e aço, adereços e equipamentos similares para andaimes, estruturas de 

aluminio, chapas, tubos e similares

Código HS 730840 / 761090

Quer Encontrar Construtoras, representantes e distribuidores de materiais

Empresa PSL ELEKTRONİK 

Website www.psl.com.tr

Principal Setor Construção

Breve descrição

Empresa especializada em iluminação LED e fibra optica. Sua fábrica possui 6.000 m² e fornece 

luminárias para áreas internas e externas, atendendo mais de 20 países

Produtos

Produtos de iluminação LED e fibra otica, incluindo lâmpadas, fita led, lustres para decoração 

interna e externa, projetores de iluminação, lâmpadas especiais para vias públicas, avenidas e 

rodovias, pisos, piscinas, jardins, eventos, consertos, shows, feiras, etc 

Código HS 94051040 / 701110 / 853120 / 853950 / 9003

Quer Encontrar

Construtoras, investidores para construções públicas, iluminação de ruas e áreas de recreação

prédios, shopping centers, hospitais, governos, prefeituras, etc

Empresa SARI ÇELİK 

Website www.saricelik.com.tr

Principal Setor Construção

Breve descrição Empresa fundada em 1986, grande fabricante de estruturas em aço

Produtos

A produção é dividida em 3 segmentos de produtos:

- Estruturas em aço para isolamento térmico utilizadas em prédios industriais, hospitais, depósitos, 

armazens, escolas, hospitais, etc

- Prateleiras industriais para estoques, arquivos, etc

- Produção de estufas para plantações

Código HS 7308 / 730890

Quer Encontrar Distribuidores, atacadistas, representantes, parceiros para joint ventures

Empresa TSF PLASTİK 

Website www.tsfplastik.com.tr/

Principal Setor Construção

Breve descrição Fundada em 2011, empresa possui área total de 20.000 m²

Produtos Telas anti-insetos, e outros materiais para construção em PVC

Código HS 7604/ 3925/ 8302/ 6005

Quer encontrar Importadores, distribuidores, atacadistas, e-commerce, administradores de fábricas, etc

Empresa ÇEVİK İSKELE 

Website www.cevikiskele.com

Principal Setor: Construção



Breve descrição: Empresa fundada em 1986. Foi o primeiro fabricante na Turquia que iniciou alugando andaimes 

Produtos Estruturas para andaimes, torres, pontes, sustentação de cargas, acessórios

Código HS 8421 / 7308 / 730840 / 7610 / 761090

Quer encontrar Construtoras, administradores, distribuidores, representantes

Empresa AKKAYA GLASS

Website www.akkayacam.com.tr

Principal Setor Construção

Breve descrição Empresa fundada em 1954, fabricante de vidros de alta tecnologia

Produtos
Vidros duplos anti ruidos e anti térmicos, para edificios, casas, sacadas, vidros decorativos, 

espelhos

Código HS 7020.00

Quer encontrar
Parceiros para joint ventures, construtoras, administradores de hoteis, shopping centers, hospitais, 

escolas, edifícios comerciais e residenciais

Empresa SERATEK SERA 

Website www.seratek.com

Principal Setor Construção / Agricultura

Breve descrição
Empresa fundada em 2003, inicious seus trabalhos com sistemas de irrigação. Sistema 

automação para estufas em geral

Produtos Edifícios pré fabricados

Código HS 9406 00 11 12

Quer encontrar Investidores, fabricantes de casas ecologicas, representantes, etc

Empresa FERAH ÖZGÜR

Website

Principal Setor Construção

Breve Relato Empresa de Energia

Produtos geradores

Código HS 8502

Quer encontrar Parceiros para joint ventures, novos contatos

Empresa KOÇAK TİCARET 

Website www.kocakcelik.com

Principal Setor Construção 

Breve descrição Empresa trabalha na construção de aço desde 1976, produzem 1.800 toneladas de produtos

Produtos Estruturas e paines de aluminio para construção

Código HS 7308 / 730890 / 761090900012 / 761090900018 / 761090900025

Quer encontrar Construtoras, administradores de shopping centers, hospitais, edifícios, etc

Empresa ISMAIL VOLKAN

Website www.ismailvolkan.com

Principal Setor Construção

Breve descrição Empresa de arquitetura e engenharia

Produtos Revestimentos, pisos industriais, asfaltos, produtos químicos para construção, gesso

Código HS 731210 /  321490

Quer encontrar Construtoras, fabricantes de casas populares, administradores, etc

http://www.kocakcelik.com/
http://www.ismailvolkan.com/

