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Hakkımızda
About Us

Ne Yaptığımızı Biliyoruz
2006 yılında kurulan şirketimiz; bakliyat,çeltik,bulgur,un ve mercimek fabrikalarının akış ve toz toplama sistemleri alanında yoğunlaşarak, kaliteli malzeme,kaliteli
işçilik, etkin servis ve müşteri memnuniyeti politikasını bozmadan alanında uzman
mühendis ve teknik personeliyle destekleyerek sektörde faaliyet göstermektedir.
Değişime ayak uyduran DUYARLI HAVALANDIRMA kalıcı olmayı ve sürekli büyümeyi
hedefleyen şirketimiz güvenilir bir hizmet anlayaşına ve çevre bilincine sahiptir.

We Know What We're Doing
Our company was founded in 2006; Concentrates on the flow and dust collection systems of
pulses, paddy, wheat, flour and lentil factories and operates in the sector by supporting with
expert engineers and technical personnel in the field without disturbing the quality material,
quality workmanship, efficient service and customer satisfaction policy. SUSTAINABLE VENTILATION Our company aims to grow continuously and has a reliable service understanding
and environmental consciousness.

ÜRÜNLERİMİZ / OUR PRODUCTS

01
Ventilatör
Ventilator

duyarlihavalandirma.com

TEKNİK ÖZELLİKLER
Tüm aksamlar St 37 malzemeden imal. Motor ayağı 5 ve 8mm, salyangoz
3mm, fan 5mm ve 3mm olarak imal edilecektir. Döner gövdeli Vibrasyon
engelleyici lastik takozlu. Emiş ve çıkış karşılık flanşlı. Statik ve dinamik balansı
alınmış. Kumlama işleminden sonra elektrostatik toz fırın boyalı. Gıda sektöründe faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında toz tutma ve nakil işlemlerinde
kullanılır. Debi ve basınç değerlerine göre modelleri tespit edilen aspiratörler
farklı motor güçlerinde kullanılır. Özellikle gıda sektöründe tahılların temizlenmesinde ve işlenmesinde hava ile ürünlerin sınıflandırılmasında yardımcı olur.

Ventilatör
Ventilator

Technical Feature
All parts are manufactured from St 37 steel. Motor pad will be manufactured from 5 and
8 mm, scroll from 3mm, fan from 5 mm and 3 mm. Rotating body. With vibration proof
rubber pad. With suction and discharge counterpart flange. Both statically and dynamically balanced All surfaces are electrostatic powder coated after sandblasting. Used for
dust collection and transportation in industrial plants related with food. Ventilators, after
choosing the models, are used with different motor powers according to requested flow
rate and pressure. Especially helping in food sector for cleaning, processing or classifying
of grain.
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02
Blower İstasyonu
Blower Station
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Blower
İstasyonu

Üç loblu, düşük devirli ve çift tarflı sıvı yağlamalıdır. Dökme malzemenin yatay veya dikey olarak alçak basınçlı hava ile taşınmasını sağlar.

Blower
Station
Technical Feature
Three lobes, low speed and it have liquid lubrication on both sides. Provides transportation of bulk materials vertically or horizontally with low pressurised air.
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MODEL

AB

DF-55
DF-70
DF-85
DF-105
DF-120
DF-135
DF-160

1080
1080
1215
1215
1650
1650
1650

CD
520
520
654
654
650
650
650
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-

335
335
400
400
476
476
476

EG

F

326
326
391
391
475
475
500

480
480
580
580
700
700
700

d
775
775
810
810
1115
1115
1115

28
28
38
38
48
48
48

ÜRÜNLERİMİZ / OUR PRODUCTS

03
Eklüs

Rotary Valve

MODEL

A

B

C

D

E

F

H

a1

a2

a3

a4

Kw Kapasite(Un) Mil Çapı

500x500
400x450
320x320
250x250
200x200

900
800
700
450
350

1275
1000
900
750
700

640
590
550
375
275

1000
880
700
600
540

700
550
450
400
370

890
810
750
260
230

666
570
445
380
330

175
120
100
70
57

233
195
160
135
110

267
245
210
166
140

267
150
132
100
80

1.5
0.75
0.55
0.55
0.37

duyarlihavalandirma.com

60 t/h
30 t/h
12.5 t/h
5.5 t/h
2.2 t/h

55
42
42
28
28

TEKNİK ÖZELLİKLER
Pik döküm gövde ve çelik tekerlekli …x …. mm rotor ölçülerinde Eklus
üst haznesi, dişlileri zincir muhafaza ve redüktörleriyle Pnömatik
taşıma sistemlerinde ürünün boru hattına sürekli olarak beslenmesini
sağlar Un ve irmik değirmenlerinde Yem değirmenlerinde Bisküvi ve
makarna tesislerinde Ağaç işleme tesislerinde kullanılır.

Eklüs
Rotary Valve

Technical Feature
Cast iron frame and steel roller Rotor dimensions: …x …. mm Together with air lock top
bin, chain, sprockets, their protectors and gear motor and it provides continuous feeding
of material to transport pipe line in pneumatic conveying systems. It uses at flour and
semolina mills, at bait mills, at biscuits, at pasta plants and at wood processing plants.
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04
Teleskopik Taşıma Bandı
Telescopic Conveyor
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Kamyon, tır, konteyner gibi sevkiyat amaçlı araçlara ya da stok sahasına istif
yapmak amacı ile kullanılır. Kolay kullanımı sayesinde personel sayısı en aza
indirilir. Özel dizaynı sayesinde iş bitiminde toplanarak fazla yer işgal etmez.
Teleskopik olma özelliği ile çalışırken konveyör uzunluğu ayarlanabilir. Soğuk
hava depoları, limanlar depo ve antrepolarda paketleme tesislerinin yükleme
ünitelerinde, havaalanlarının yükleme kısımlarında kolay ve verimli şekilde
kullanılabilir.

Teleskopik
Taşıma
Bandı

Technical Feature

Telescopic
Conveyor

This machinery, trucks, trailers, shipping containers-purpose vehicles with the purpose
of making the inventory into the stack area is used. Easy to use, it minimizes the number
of staff. Due to the Special design, does not occupy much space and is collected at the
completion of the job. When working with the feature of being telescopic, the length of
the conveyor can be adjusted. Cold air depots, ports, warehouses, packaging facilities
installation ofin the unit, the installation of the parts of the airports easily and efficiently
may be used.
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05
Jet Filtre
Jet Filter
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Ortamda bulunan ve makinelerden çıkan, aspiratörlerin topladığı tozla karışık
kirli havayı tozdan ayırarak; havanın temiz bir şekilde bacadan atılmasını
sağlamak amacı ile kullanılır. Sistemin sonunda bulunan vantilatörün oluşturduğu vakumun etkisiyle tozlu gazlar, boruların içinden geçerek bunkerin üst
kısmından (giriş davlumbazı vasıtası ile) girerler ve torbalara gelmeden önce
bunkere dağılırlar. Filtreleme torbalarının dış yüzünden içe doğru yapılır. Aynı
anda torba yüzeyinde biriken toz tabakası filtrelemeye yardımcı olur.

Jet Filtre
Jet Filter

Technical Feature
It is used with the purpose of ensuring that the air is cleanly discharged from the air by
separating the polluted air mixed with the dust, which is in the environment and coming
out of the machines, collected by the aspirators. By the effect of the vacuum created by
the ventilator at the end of the system, the dusty gases pass through the pipes and enter
from the upper part of the bunker (through the entrance hood) and they are dispersed
before the bags arrive. The filtration is made inward from the outside of the bags. At the
same time, the dust layer that accumulates on the surface of the bag helps filter.
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06
Kare Filtre
Square Filter
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Kare Filtre

Ortamda bulunan ve makinelerden çıkan, aspiratörlerin topladığı tozla karışık
kirli havayı tozdan ayırarak; havanın temiz bir şekilde bacadan atılmasını
sağlamak amacı ile kullanılır. Sistemin sonunda bulunan vantilatörün oluşturduğu vakumun etkisiyle tozlu gazlar, boruların içinden geçerek bunkerin üst
kısmından (giriş davlumbazı vasıtası ile) girerler ve torbalara gelmeden önce
bunkere dağılırlar. Filtreleme torbalarının dış yüzünden içe doğru yapılır. Aynı
anda torba yüzeyinde biriken toz tabakası filtrelemeye yardımcı olur.

Square Filter

Technical Feature
Dusty gas inlet hood enters through the top of the bunker bunker and distributed before the bag. Because the
outer bag is made of filtering inwardly. The accumulated dust layer at the same time helps filtering bag face. Passes
through the clean gas side of the cleaned gases reaching the venturi and the outlet pipe. The cleaning of the bag is
provided with an automatic electronic timer. Tim breaks and cleaning time can be adjusted. Cleaning is provided by
short pulses of compressed air. Spray pressure shocks and short reverse flow effect, constitute the inner surface of
the airfoil. This pressure is obtained by means of a venturi disposed in the upper portion of the bag. Mirror steel ring
inserted inside the bag in a sealing manner to the housing of the bags is accomplished by compressing the hair.
The cage is prevented by flattening the air pressure in the bag. Top that is made from the clean side after opening
the installation or replacement of filter bags top of the pumpkin.
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Tarar Hava Kanalı
Tarar Air Duct

TEKNİK ÖZELLİKLER
Buğday, arpa, mısır ve benzeri gibi
yoğunluğu çok olan tahıl ürünlerinden,yoğunluğu az olan ürünleri
ayırmak için kullanılır.

Technıcal Feature
It is used to separate products of low
density from cereal products with a high
density such as wheat, barley, corn and
the like.

duyarlihavalandirma.com
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Mono Siklon
Mono Cyclone

TEKNİK ÖZELLİKLER
Un fabrikalarının temizleme bölümdedir.
Havanın içindeki tozların ayrıştırılmasında
kullanılır.Hava kildine akuple olup, montajı
ve demontajı kolaydır.

Technıcal Feature
It is in the cleaning section of the flour
mill. It is used for the separation of dust in
the air. Easy assembly and disassembly,
which is coupled to the airlock.
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Pnömatik Siklonet
Pneumatic Cyclonet

TEKNİK ÖZELLİKLER
Pnömatik sistemde hava kilidi ile birlikte
kullanılır. Santrifüj etkisi ile öğütülmüş tahılların ve diğer toz maddelerin taşınması
esnasında malı havadan ayırmak için
kullanılır.

Technıcal Feature

It is used together with air lock in pneumatic system. With centrifugation effect is
used to separate the material from the air
during the transport of milled grains and
other powder materials.
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Toz Siklonu

Powder Cyclone

TEKNİK ÖZELLİKLER
Tüm pnömatik sistemlerde, santrifüj
hareketi yardımıyla hava ile tozu birbirinden ayıran konik konstrüksiyona
siklon denir.

Technıcal Feature
Cyclone is the conical construction in all
pneumatic systems with the help of the
centrifugal movement of air which called
separating the dust and air.

duyarlihavalandirma.com

ÜRÜNLERİMİZ / OUR PRODUCTS

11
Atık Öğütme Sistemleri
Waste Grinding Systems
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Un sanayide buğday temizleme makinalarından çıkan kullanılabilir atıklar ( k.buğday, kavuz, ot tohumu, arpa vs. ) tabi akış ile çekiçli değirmen
ile öğütüldükten sonra pnomatik taşıma sistemi ile fabrikanın istenilen
yerine taşınmaktadır.

Technical Feature
The usable wastes (broken wheat, husk, hayseed, barley, etc.) coming out from wheat cleaning machines of flour industry are grinded with the aid of hammer mill and then transferred to requested point in the plant by pneumatic transport system.

Atık
Öğütme
Sistemleri
Waste
Grinding
Systems
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Vidalı Helezon
Screwed Helix
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Fonksiyonları Çok tozlu ve ince ürünlerin kapalı ortamda taşınması için kullanılır. Taşınacak ürün yapışkan, kırılgan olmamalıdır. Yatay dikey ve eğimli olarak
montaj edilebilir. Tüp vidalı helezonlar da birden çok giriş ve çıkış ağzı olabilir.
Çıkış ağızları yuvarlak veya kare olabilir. Tüp vidalı helezonların taşınan ürüne
bağlı olarak kapasiteleri çok yüksektir. Özellikleri Basit konstrüksiyon, düşük
motor gücüne ihtiyaç vardır. Tüp vidalı helezonlarda motor hızını kontrol etmek
suretiyle standart ve istenen kapasitede ürün alma imkanı mevcuttur.

Vidalı
Helezon
Screwed
Helix

Technical Feature
Functions are used to transport very dusty and thin products in indoor environment. The
product to be transported should not be sticky or brittle. It can be installed horizontally
and vertically. Tube screw spirals can also have multiple inlet and outlet openings. The
outlet ports can be round or square. Capacities of tube screw anions are very high
depending on the product being transported. Features Simple construction, low motor
power is needed. In the case of tube screw spindles, it is possible to receive the product
at the standard and desired capacity by controlling the engine speed.
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Çelik Un/Kepek Silosu
Steel Flour/Bran Silo
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Vibro motorlu, silo boşaltma helezonlu, silindir 3mm, konik 5mm ve
3mm şapka, 2mm ayaklar, 5mm et kalınlıklı profilden. Bina ve konstrüksiyon ölçülerine göre uygun çap ve boyda özel üretim olanağı sunulmaktadır. Tüm yüzeyler kumlama işleminden sonra gıda kodeksine
uygun epoksi boyalı olarak imal edilmektedir.

Çelik Un
Kepek Silosu
Steel Flour
Bran Silo

Technical Feature
Vibration motor. Silo discharge auger. Cylinder part thickness: 3mm Conical part
thickness: 5mm and 3mm Top cover thickness: 2mm Feet made of 5 mm thick profile. It
is offering in appropriate diameters and special lengths according to building and construction dimensions. All surfaces are manufactured as epoxy painted in conformity with
food codex after sand blasting process.

13

duyarlihavalandirma.com

ÜRÜNLERİMİZ / OUR PRODUCTS

14
Yön Klapesi
Direction Flap
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Yön
Klapesi

Başlıca gıda olmak üzere,plastik,ilaç ve kimya sanayisinde ve her türlü
toz granül yapıdaki malzemelerin bir noktadan farklı x sayıda noktaya
gönderilmesi için kullanılır. Ø27mm - Ø168mm.lik çelik boru çaplarına
göre imal edilmektedir. Otomasyon ile çalışan tesislerde tercih edilir.
Alüminyum dokum gövdeli ve çelik/paslanmaz çelik rotorlu. İsteğe
gore impuls ventili boru geçiş flanslı.

Direction
Flap

Technical Feature
It is used for transporting all kinds of powder or granular materials major being food,
plastics, pharmaceutical and chemical industries from one point to x number of points.
Manufactured according to steel pipe diameters between Ø27mm - Ø168 mm . Preferred
for plants running with automation. Aluminium casted frame and steel / stainless steel
rotors. Impulse valve upon request with pipe inlet flange.
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MODEL
DMYK 50x50
DMYK 70x70
DMYK 95x95
DMYK 125x125
DMYK 135x135
DMYK 160x160
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AB
250
310
400
485
485
530

CD
640
690
900
985
995
1040

100
130
165
195
215
233

180
225
285
370
380
430
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15
Aktüatörlü Yön Klapesi
Actuator Direction Flap
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Başlıca gıda olmak üzere,plastik,ilaç ve kimya sanayisinde ve her türlü
toz granül yapıdaki malzemelerin bir noktadan farklı x sayıda noktaya
gönderilmesi için kullanılır. Ø27mm - Ø168mm.lik çelik boru çaplarına
göre imal edilmektedir. Otomasyon ile çalışan tesislerde tercih edilir.
Alüminyum dokum gövdeli ve çelik/paslanmaz çelik rotorlu. İsteğe
gore impuls ventili Boru geçiş flanslı.

Technical Feature
It is used for transporting all kinds of powder or granular materials major being food,
plastics, pharmaceutical and chemical industries from one point to x number of points.
Manufactured according to steel pipe diameters between Ø27mm - Ø168 mm . Preferred
for plants running with automation. Aluminium casted frame and steel / stainless steel
rotors. Impulse valve upon request with pipe inlet flange.

Aktüatörlü
Yön Klapesi
Actuator
Direction
Flap
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Ventil Dolum Makinası
Valve Filling Machine
Kraft Torba
Kract Sack
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Tüm aksamlar ST 37 malzemeden imal ve kumlama işleminden sonra
elektrostatik fırın boyalı. 5 - 6 torba/dak. dolum hızında 2,2, 3.0 ve 0,75
kW güçlerinde karıştırıcı doldurma helezonu ve torba vibratör motorları. Pnömatik ventiller, pnömatik silindirler kuru sistem, Şartlandırıcılar
Festo markalı.

Ventil Dolum
Makinası
Valve Filling
Machine

Technical Feature
All parts are manufactured from St 37 steel and are electrostatic powder coated after
being sand blasted first. Filling Speed: 5 ~ 6 sacks/min. 2.2, 3.0, 0.75 kW powered electric
motors for Mixer, Filling auger and sack vibrators. Pneumatic valves, Pneumatic cylinders
are dry type, Air Preparations are Festo branded.
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Tahıl Paketleme Makinası
Grain Packing Machine
5 - 25 / 25–50 Kg (Tek – Çift Tartımlı)
5-25 / 25-50 kg (Single - Double Weigher)

duyarlihavalandirma.com

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çift hızlı serbest akış beslemeli. Tüm aksamlar ST 37 malzemeden imal
ve kumlama işleminden sonra elektrostatik fırın boyalı. Tek terazi 5 - 8
torba/dk çift terazi 12 - 15 torba/dk tartım dolum hızında dikiş makinası
ayağı yükseklik ayarlı. Pnömatik ventiller, pnömatik silindirler kuru sistem, şartlandırıcılar festo markalı, elektronik sistem dolum kontroloru.
Dikiş makinesine uygun sürücü kontrollu dikiş bantı hız ayarı.

Technical Feature
Free flow feeding with double speed. All parts are manufactured from St 37 steel and are
electrostatic powder coated after being sand blasted. Single weighing - Filling speed: 5 ~ 8
sacks/min. Double weighing - 12 - 15 sacks/min. Sewing machine’s foot is height adjustable. Pneumatic valves, Pneumatic cylinders are dry type, Air Preparations are Festo branded.
Electronical system filling controller. Appropriate to sewing machine, the driver controlled,
speed setting with seam tape.

Tahıl
Paketleme
Makinası
Grain
Packing
Machine

17

duyarlihavalandirma.com

ÜRÜNLERİMİZ / OUR PRODUCTS

18
Vibro Silo Boşaltıcı
Vibro Discharger

TEKNİK ÖZELLİKLER
Silo ve bunker altlarında, genelde akma
eğilimli veya zor akıcı ürünlerin boşaltımında kullanılır. Akıcılık yanında karışım imkanı
da sağlar. Silodan dışarı ani akmaları önler.

Technıcal Feature
It is used in silo and bunker bottoms,
generally for discharge of flow-prone or
hard-to-flow products. It also provides the
possibility of mixing besides fluency. It
avoid sudden flows to outside.

duyarlihavalandirma.com
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Tüp Helezon

Tube Helix

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kısa mesafe uygulamalarında, micro
dozajlama prosesleri götürücüler olarak çalışırlar. Bunun yanında karıştırıcı
olarak da kullanılabilirler.

Technıcal Feature
In short distance applications, the
micro dosing processes operate as
drifters. They can also used as mixers
too.

duyarlihavalandirma.com
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Dağıtıcı

Distributor

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çok pasajlı kontrol eleklerinin girişinde kullanılır. Bu sayede tek noktadan
gelen ürün kontrol eleğinin bütün
pasajlarına eşit olarak dağıtılır.

Technıcal Feature
Used to entrance of multi-passage
control sieves. In this way, product
control from a single point is evenly
distributed across all passages.
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Sürgülü Kapak
Sliding Cover

TEKNİK ÖZELLİKLER
Serbest akan hammaddenin veya
ürünün akışını istenilen terminale
boşaltmada ya da kesmede kullanılmaktadır.

Technıcal Feature
It is used to drain or cut free flowing
raw material or stream of product to
the desired terminal.

duyarlihavalandirma.com
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Yardımcı Ekipmanlar
Auxiliary Equipment

Jacob Kelepçe

Mandallı Kelepçe

Kelepçe

Sarma

Contalı Flanş

Füze Mıknatıs

Pistonlu Klape

Pistonlu Sürgü

Sürgü

Pipo Enjektör

duyarlihavalandirma.com

Standart Kelepçe

Tek Kelepçe

ÜRÜNLERİMİZ / OUR PRODUCTS
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Yardımcı Ekipmanlar
Auxiliary Equipment

Çatal

Çatal Klape

Kontrol Borusu

Pantolon

Dirsek

Yatak Avize

Honik

Dilim

Avize

Mandallı
Kontrol Borusu

Hava Ayarı

Menfez

Plastik
Kontrol Kapağı

Akış Borusu

Spiral Boru

Klape

duyarlihavalandirma.com
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Analiz Laboratuvar Makineleri
Analysis Laboratory Machines

TEKNİK ÖZELLİKLER

Analiz makinaları naturel ürünün kalitesi,
büyüklüğü vs. gibi değerleri tanımlamada
çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu sayede
satın alınan ürünün ne kadar sağlıklı ve temiz
olduğu saptanabilir.

Technıcal Feature
The quality of the analysis machines, the
nature of the product, etc. Is very important
in defining such values. It can be determined how healthy and clean the purchased
product is.

duyarlihavalandirma.com

REFERANSLARIMIZ / CLIENTS

Referanslarımız
Clients

İşini son derece ciddi ve titiz bir şekilde yapan ekibimizle birlikte, 2006
yılından bu yana müşterilerimize çözüm ortağı oluyoruz. Konusuna hakim bir
firma olarak her projede gerek işe bakış açıları gerekse iş hakimiyetleri anlamında daima ileriyi düşünerek çözümler sunuyoruz.

ARBEL BAKLİYAT HUB.SAN.TİC.A.Ş.		

: MERSİN

KÖY TAT TAVUKCULUK			

: MERSİN

HIDIROĞLU GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		

: MERSİN

MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMESİ

: MERSİN

MERSİN B.ŞEHİR BLD. EKMEK FABRİKASI

: MERSİN

RİMİ GÜBRE				: MERSİN

MEM - PA TARIM ÜRN. LTD.ŞTİ.		

: MERSİN

AKYÜREK KARDEŞLER MAKİNA		

: MERSİN

ÇUKUROAVA MAKİNA A.Ş.			

: MERSİN

BKM MAKİNA PASLANMAZ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

: MERSİN

BAŞHAN TARIM ÜRÜNLERİ			

: MERSİN

AKDENİZ KÖZDE PİLİÇ			

: MERSİN

TEKİNLER DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ		

: MERSİN

OSMANOĞLU UN				: TARSUS

ARMADA BAKLİYAT				: MERSİN

MAZLUM MANGTAY BORU A.Ş.		

MER-BA MAKİNA				: MERSİN

HIDIROĞLU UN				: ADANA

HAKAN GIDA				: MERSİN

UFUK BORU SAN. TİC. A.Ş.			

: OSMANİYE

ÖZDİKER TARIM ÜRÜNLERİ			

: MERSİN

TOZÇELİK PROFİL A.Ş			

: OSMANİYE

SERTTAŞLAR DIŞ TİCARET A.Ş.		

: MERSİN

DURA MAKİNA				: ÇORUM

MEMİŞLER GROUP MERSİN ŞEKER A.Ş.		

: MERSİN

KÖPRÜCÜ İNŞAAT YAPI DEKORASYON		

: ELAZIĞ

OTAT TARIM TAŞ.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ		

: MERSİN

TİRYAKİ ARGO A.Ş				

: GAZİANTEP

KAHRAMAN TARIMSAL ÜRÜNLERİ		

: MERSİN

ÇIRAĞAN DEKORASYON İNŞAAT YAPI MALZ.

: GAZİANTEP

ÖZBAL ÇELİK BORU A.Ş			

: MERSİN

SEZERLER TARIM ÜRL.TEKS.SAN		

: UŞAK

PRİMA AMBALAJ LTD.ŞTİ			

: MERSİN

HAS DOĞAN UN				

: KIRIKKALE

MERSİN UN SANAYİ LTD.ŞTİ			

: MERSİN

KOM GIDA KOMBASSAN A.Ş			

: KARAMAN

DOĞAN MAHMUT NARİN DIŞ TİC.A.Ş		

: MERSİN

ERSA21 TARIM ÜRÜNLERİ İTH.İHR		

: DİYARBAKIR

ALPEREN GIDA LTD.ŞTİ			

: MERSİN

AMARİN UNLU MAMÜLLERİ PATİSSERİE

: BEYRUT/LÜBNAN

YAYLA BAKLİYAT				: MERSİN

NORC BİOTECHNOLOGY			

: MERSİN / DUBAI

NARİN BYS DIŞ TİCARET			

UNİKOR					: MERSİN / DUBAI

: MERSİN

duyarlihavalandirma.com

: ADANA

Proje
Uygulama

Müşteri talepleri doğrultusunda hazırlanan proje teklifleri , detaylı şekilde
oluşturulur. Gerekli düzeltmeler etüt ofisinde görüşülerek gerçekleştirilir.
İmalat çizim ve tasarımları, makine ve ekipman tanıtım resimleri proje bölümü
tarafından hazırlanır. Firmamız sürekli olarak müşterilerin talep ve beklentilerini takip etmektedir. Proje departmanımız bu talep ve beklentilere göre proje
revizyonları yapmakta ve imalat sürecini takip etmektedirler.

Project proposals prepared in accordance with the customer demands
in a detailed manner is generated. Study being discussed in the office is
accomplished by the necessary corrections. Manufacturing drawings and
designs, machinery and equipment, and promotional pictures for the project
prepared by the project department. Our company continuously is followed
by demands and expectations of the customers. These demands and
expectations of the project according to our project department to make
revisions and manufacturing processes they follow.

Our
Project

Adres: Karacailyas Evren Mah.
Atatürk Blv. 25/A Akdeniz/MERSİN
T: 0324 221 66 03
F: 0324 221 95 07
www.duyarlihavalandirma.com
info@duyarlihavalandirma.com

