
Akkord Beton, 2005 yılında Azerbaycan’ın lider inşaat firma-

larından  “Akkord Sanayi İnşaat Yatırım Şirketi” OJSC  adı al-

tında faaliyetlerine başlamış ve 2014 yılında Akkord Group alt 

şirketi haline gelerek “Akkord Beton” LLC 

adı altında faaliyetlerine devam etmekte-

dir. Direktörü Uğur Babayev olan firmanın 

merkez ofisi Bakü’dedir. Azerbaycan’ın Pir-

sagi (120 m3\saat), Blalaxani (120 m3\saat), 

Zig (120 m3\saat), Shabran (120 m3\saat), 

Quba (65 m3\saat), Qazax (120 m3\saat), 

Mingecevir (65 m3\saat), Mushfiq (120 m3\

saat) ve Xocasen (90m3\saat) bölgelerinde 

olmak üzere toplam 9 adet üretim tesisi 

bulunmaktadır. Bünyesinde 12 adet beton 

pompası, 50 adet beton transmikseri, 19 

adet loader, 2 adet yer pompası, 102 adet 

yük kamyonu, 11 ekskavatör bulunmakta 

olan firma, ISO - 9001 : 2008, OHSAS – 18001:2007 ve ISO – 

14001 : 2004 sertifikalarına sahiptir.

Akkord Beton, Akkord Group imzası taşıyan ülke genelindeki 

büyük projelere üretim sağladığı gibi hali hazırda Dreamland 

Golf sahası, Bilge Amburan Tatil kompleksi, Bakubus otobüs 

terminali, Grand Hyatt yaşayış kompleksleri, Karabağ Stadyu-

mu, Şahdağ Projesi ve MNAF Sumgayt Yol Projesi gibi projeler 

için de üretim yapmaktadır. Akkord Beton, Ulusal İş Reytingi 

teşkilatının 2015 Saha Lideri ödülüne layık görülmüştür.

Akkord Beton, 2005 yılından itibaren kaliteli beton üretimi için 

özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Amacı, Azerbaycan’ın 

her bölgesine kaliteli beton temin etmektir. Beton sektörün-

de yüksek standartları yakalamış olan firma, kurulduğu gün-

den beri yenilikçi hizmet anlayışı ile ülkede 

birçok sağlam ve itibarlı binaların temelini 

atmıştır. Akkord Beton dört adet agrega 

ocaklarına sahiptir ve ham mal ihtiyacını 

da bu agrega ocaklarından sağlamaktadır. 

Müşteri memnuniyeti ve kaliteli üretim ilke-

lerini benimseyen Akkord Beton, sektörde-

ki gelişmeleri güncel olarak takip etmekte 

ve bu yenilikleri ürünlerine yansıtmaktadır. 

Kalite kontrol amacı ile hem merkezde, hem 

de tesisler de laboratuvarları mevcuttur. 

Laboratuvarlar son teknoloji ekipmanlar 

içermekte ve yılda dört kere ilgili standart-

lara göre denetlenmektedir. Deprem kuşağı 

üzerinde yerleşen ülkede faaliyet gösteren firma kaliteli beton 

üretimini hedeflemekte, ülkede güvenli ve itibarlı projelerin 

inşaası için standartlara uygun ve yüksek kaliteli beton üret-

mektedir. 

Adres: “Akkord Plaza” A.Nem tulla küç. 
224, AZ 1033, Bakü / Azerbaycan

Tel: (+99412) 404 77 77

Eposta: beton@akkord.az

Web:  www.akkordbeton.az

Akkord Concrete 

Akkord Concrete started its 

operations in 2005 under the  

designation of “Akkord Sanayi 

İnşaat Yatırım Şirketi OJSC,” one 

of Azerbaijan’s leading construction 

companies, and has continued its 

activities as “Akkord Concrete LLC” 

being a subsidiary of the Akkord 

Group in 2014. The head office of the 

firm acting under the management of 

Uğur Babayev is in Baku. 

Akkord Beton
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IMER-L&T; sektöründe Avrupa’  nın önde gelen firmalarından 

biri olan İtalyan IMER Group ile Yüksek Makina Mühendisi Me-

tin Uygur ortaklığında transmikser imalatı amacıyla 2006 Ni-

san ayında Aksaray’da kurulmuştur.

En son teknoloji ile yıllık 2000 adet transmikser üretim ka-

pasitesine sahip olan fabrika; çok kısa sürede Türkiye ve 

Avrupa’nın en büyük transmikser üretim tesisi haline gelmiş-

tir. Tüm transmikserler firmanın çevresel titizliği ve ekolojik 

saygısıyla uyumlu olarak, gürültüyü ve toz çıkışını kısıtlaya-

cak bir biçimde üretilir. Ar-Ge, üretim, satış ve 

SSH birimlerinin etkin ve esnek organizasyo-

nu sayesinde müşterilerin gereksinimlerine 

göre tasarlanır. Satış sonrası servis birimi tüm 

müşterilerin yedek parça ve servis gereksi-

nimlerinin derhal karşılanmasını sağlar. Üstün 

nitelikli, her zaman kendisini kaliteye adamış 

olan personel; güvenilir ve yenilikçi tasarım 

ile şirketin yüksek etkinlik düzeyine ulaşma-

sına olanak tanır.  IMER-L&T aynı zamanda 

Mercedes-Benz Türkiye, Ford Otomotiv, Rena-

ult ve MAN firmaları tarafından onaylanmış üst 

yapı firmasıdır.

IMER-L&T; yurt dışında çalışan Türk firmaları-

na ve yabancı inşaat firmalarına ihraç kayıtlı 

olarak kamyona monte edilmiş transmikser 

avantajını sunmaktadır. Onaylı üst yapı firma-

sı olması nedeniyle satılan 

kamyonlar tüm dünyada 

garanti kapsamı dahilinde 

çalışmaktadır. 2015 yılı içe-

risinde Ürdün, Cezayir, Fi-

listin, Türkmenistan, Kosta 

Rika, Nijerya, Dubai ve bir-

çok Avrupa ülkesine ihracat 

gerçekleştirilmiştir. 2016 

yılının Ocak ayında Euro-6 

motorlu kamyon üretimine 

başlanacak olması firma için 

önemli bir gelişmedir. IMER-

L&T, hem firma hem de Tür-

kiye adına 2016 yılında da 

büyük başarılara imza atma-

ya devam edecektir. 

Adres: İlkbahar Mahallesi 609.sokak No:27 Yıl-
dız-Çankaya/Ankara

Tel: +90 312 492 17 50

Faks: +90 312 492 17 55

Eposta: info@imer-lt.com.tr

Web: www.imer-lt.com.tr

Imer-L&T 

Imer-L&T  was founded in April 

2006 in Aksaray to manufacture 

truck mixers under the association 

between Italian IMER Group, one 

of the leading firms of Europe in its 

sector, and Metin Uygur Mechanical 

Engineer M.sc.

The factory that has 2000 pieces 

of annual truck mixer  production  

capacity with cutting-edge 

technology has been the greatest 

truck mixer production plant of 

Turkey  and Europe in a short 

period. 

Imer-L&T
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Kyrgyz Beton LLC firması 2012 yılında Kırgızistan Bişkek şeh-

rinde Manas Üniversitesi fakülte inşaat-

larında Arıkan İnşaat A.Ş.’nin sektörde 

yaşamış olduğu beton temini ve üretilen 

betonun kalitesiz olmasından Arıkan İnşaat 

A.Ş. ve yerli iş adamları ile beraber ihtiyaca 

yönelik olarak yüksek kapasiteli ve kaliteli 

beton üretme fikriyle kurulmuştur.

Kyrgyz Beton 120 m3/saat kapasiteli ve 

AASHTO normlarında yüksek mukavetli 

beton üreten yeniliklere ve gelişime açık 

bir şirkettir. Kyrgyz Beton kaliteli ürün elde 

edebilmek için kum ve agrega ihtiyaclarını 

karşılamak amacıyla Kırgızistan Kara-Balta 

bölgesinde bulunan tam kapasiteli full yıka-

ma sistemine sahip 2.000 ton/saat kapasi-

teli kırma eleme tesisi kurup kendi kalitesini 

daha yüksek seviyelere getirmiştir.

Kyrgyz Beton’un amacı, tüm dünya stan-

dartlarında kaliteli, hızlı ve ekolojiye saygılı 

beton üreterek Bişkek piyasasında saygın 

bir beton üreticisi olmaktır. Santralimiz yaz ve kış şartlarında 

beton üretmeye uygun 120 m3/saat kapasiteli 7/24 beton üre-

tebilen, iklim şartlarına uygun ısıtma ve soğutma sistemleri, 13 

adet beton mikseri, 12 adet kamyonu ve 2 adet beton pompası 

ile hizmetlerine devam etmektedir.

2015 yılı içerisinde Kyrgyz Beton hazır sıva ve dinlendirilmiş pa-

ket kireç üretimi konusunda yeni bir tesis kurmaya başlamış ve 

2016 yılı hedeflerinde kaliteli ve pratik çözüm olarak hazır sıva, 

dinlendirilmiş paket kireç üretimiyle Bişkekteki inşaat firmala-

rının vazgeçilmez iş ortağı olmayı hedeflemiştir.

Kyrgyz Beton, Bişkek’te yapılmakta olan birçok yüksek katlı 

binaya yüksek mukavemette beton vermekle birlikte, uluslara-

rası projelerde ABD Büyükelçiliği, Manas havalimanı, Türk Di-

yanet Vakfı Bişkek Merkez Camii inşaatı ve Manas Üniversitesi 

gibi projelerde de tercih edilen beton markası olmuştur. 

Ayrıca Kyrgyz Beton, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Av-

rupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) yazışmalı üyesidir.

Tesis: Çolpon-Atinskaya Cad. No:2  
 Bişkek Kırgızistan

Tel: +996 312 88 01 60, +996 312 54 04 12, 
 +996 701 43 01 40, +996 701 43 01 24

Eposta: info@kyrgyzbeton.kg

Kyrgyz Beton 

Kyrgyz Brton LLC was 

established in 2012 in 

Kyrgyzstan’s province of  

Bishkek with the idea of 

producing high-capacity 

and quality concrete to 

fulfill the requirements by 

Arıkan İnşaat A.Ş. and 

domestic businessmen 

due to the problems in the 

procurement of concrete 

and to the lack of quality 

in it experienced by Arıkan 

İnşaat A.Ş. in the faculty 

constructions of Manas 

University.

Kyrgyz Beton
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MRM Beton Santralleri; hazır beton santralleri üreten bir 

şirkettir. 1998 yılında Ankara Ostim’de hizmet vermeye baş-

layan Mersan Metal’in oluşturduğu 

bir markadır. MRM Beton Santralle-

ri, sektördeki payını yükseltmek için 

2010 yılında yeni bir yatırım yaparak 

Ankara Başkent Organize Sanayi 

Bölgesi’nde 10.000 m2 kapalı alana 

sahip bir üretim tesisi kurarak üre-

tim kapasitesini geliştirmiştir.  

Üretime başladığı günden beri ulaş-

mak istediği hedefi, beton santrali 

sektöründe her anlamda bir kalite 

ölçüsü olmak olarak belirlemiştir. Bu 

hedefe ulaşmak için üretim süreci-

ne, satış sonrası sunduğu hizmetle-

re ve santrallerin en yüksek verim-

le çalışması için verdiği eğitimlere 

yüksek derecede önem vermektedir. 

Müşterilerinin istekleri ve memnuni-

yeti doğrultusunda kendini geliştirerek bu hizmetleri sağla-

mak için elinden geleni yapmaktadır.   

Üretim yelpazesinde mobil, sabit ve kompakt 

santral olmak üzere kapasitelerine göre birçok 

farklı model bulundurmaktadır. Ayrıca, her tür-

lü özel talebe yanıt verebilecek üretim kapasite-

sine sahiptir. Üretilen santralleri birçok ülkeye 

sürekli olarak başarıyla ihraç etmektedir. Aynı 

zamanda yurt içinde Antalya, İstanbul, Trab-

zon, Sivas, Nevşehir ve Kocaeli illerinde faaliyet 

göstermeye devam eden santralleri bulunmak-

tadır. Diğer yandan, bugüne kadar çalıştığı tüm 

şirketlere çözüm ortağı olmaya çalışmıştır ve 

sürekli olarak onların memnuniyetini odak nok-

tası olarak belirlemiştir. Aldığı geri bildirimlere 

önem vererek değerlendirip, bünyesinde bulun-

durduğu Ar-Ge departmanının katkılarıyla yük-

sek verim ve sıfır sorun parolasıyla santrallerini 

her geçen gün geliştirmeye devam etmekte ve 

santrallerin sürekli olarak modern kalması için 

çalışmaktadır. Bünyesinde CE, ISO, TUV, NRMCA, Bureau Ve-

ritas, Gost-R, SPSC gibi Türkiye ve uluslararası alanda kabul 

gören sertifikaları bulundurmaktadır. Sahip olduğu vizyonu 

ve sertifikasyonları, MRM Beton Santralleri’ni kısa zaman 

içinde tercih edilen bir üretici şirket konumuna getirmiştir. 

Bulunduğu konumu sağlamlaştırmak ve daha ileri gidebil-

mek için sağladığı hizmetlerin ve verdiği sözlerin daima ar-

kasında durmaktadır ve durmaya devam edecektir. 

MRM Beton Santralleri, müşterilerinden alacağı destek ile 

birinci sınıf üretim anlayışını sürdürerek hizmet etmeye de-

vam edecektir. 

Adres: Başkent IOSB Atatürk Meydanı. 11. 
Cadde No:2  Maliköy – Sincan / Ankara

Tel: +90 (312) 640 16 70

Web: www.mrmbetonsantralleri.com

Eposta: info@mrmbetonsantralleri.com

MRM Concrete Plants 

MRM Concrete Plants is a 

company manufacturing ready 

mixed concrete plants. It is a 

brand that was created by Mersan 

Metal and that started providing 

services in Ankara Ostim in 

1998. MRM Concrete Plants 

enhanced its production capacity 

by establishing a production 

plant with 10.000-m2 indoor area 

in the Ankara Capital Organized 

Industrial Area with a new 

investment made to increase its 

share in the sector in 2010.  

MRM Beton Santralleri
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Konya’da 1974 yılında tüketim ürünleri ticareti alanında ça-

lışmaya başlayan Özbekoğlu İthalat İhracat İnşaat Taahhüt 

ve Mühendislik Ltd. Şti., 1992 yılında endüstriyel ekipmanlar 

sektörüne adım atmıştır. Katı akışkanların işlenmesi, karıştı-

rılması ve nakli konularında, ihtiyaca uygun ürün tespiti ve 

temini yapan Özbekoğlu, faaliyetlerine 2009 yılından beri 

kendi üretim tesislerinde imalat yaparak devam etmektedir. 

2010 yılından itibaren ürünlerini dış pazarlardaki müşterile-

rinin de beğenisine sunmaya başlamıştır. 

Ankara Temelli’de 8 bin 500 metrekaresi kapalı alan olmak 

üzere 18 bin metrekare üzerine kurulu üretim tesisinde faali-

yet göstermektedir. Yaklaşık 45 personel bulunduran firma, 

üretimini teknoloji ağırlıklı olarak bilgisayar destekli tezgah-

lar ve robotlar kullanarak gerçekleştirmektedir. Faydalı mo-

del ve patent belgelerine sahip olan Özbekoğlu, ürünlerinin 

tasarımlarını ve belgelendirilmelerini de yapmaktadır. 

Yurt içi satışlarının çoğu kendi satış ekibi tarafından gerçek-

leştirilmekte, bunun yanı sıra bayi ağını da hızla büyütmek-

tedir. Özbekoğlu’nun ürünleri doğrudan ve dolaylı ihracatlar 

ile halen 40 ülkede kullanılmakta ve müşterilerin beğenisini 

kazanmaktadır. Dünya çapında bir marka olma hedefi doğ-

rultusunda yurtdışı pazarlara açılan firma, Avrupa ve Orta 

Doğu’da oluşturduğu bayi ağı ile ürün ve hizmet kalitesini 

global pazarda ortaya koyma çabasındadır.

Ürünlerinin en yoğun olarak kul-

lanıldığı sektör beton santralleri 

olmakla beraber, malzemenin 

toz/granül olarak taşınmasını ge-

rektiren tüm sektörlere hizmet 

verebilmektedir. Alçı fabrikaları, 

yapı kimyasalı üreten tesisler, as-

falt plentleri gibi örneklerin yanı 

sıra; ilaç, gıda, boya, petrokim-

ya, cam ve benzeri kimyasal toz 

kullanan tüm sektörler faaliyet 

alanımız içinde bulunmaktadır. 

Ürünlerini tasarlarken önceliği, 

dayanıklı ve uzun ömürlü olma-

larından yana belirlemektedir. 

Kullandığı hammaddelerden 

üretim teknolojisine, mühendis-

lik çözümlerinden paketlemeye 

ve kullanıcıya ulaşmasına kadar 

tüm süreçler, ürünlerinin ihtiyaç-

lara optimum cevap verebilecek 

yapıda olmasını sağlamaktadır. 

Özbekoğlu, “Üretimde kalite bizim için bir amaç değil, hayatı-

mızın bir parçasıdır” sloganıyla çalışmalarını yürütmektedir. 

Üretim yeteneklerini sürekli geliştirirken, başta robot tekno-

lojileri olmak üzere bilgisayar destekli üretim makinelerine 

yapmış olduğu yatırımlarla kaliteyi standart hale getirmiştir.

OZB markası ile pazara sunduğu başlıca ürünler; helezon 

konveyörler, filtreler ve aksesuarları, klepeler ve aktüatör-

leri, mikrosviçler, emniyet valfleri, seviye göstergeleri,  hava 

jetleri, yıldız besleyiciler, yükleme körükleri, mikro dozaj 

üniteleri, kapasitif ve mikrodalga nem sensörleri, vibratör-

ler, beton geri dönüşüm sistemi, big bag açma ünitesi ve su 

dozajlama üniteleridir. 

Adres: Çetin Emeç Bul. 2. Cad. No: 6/1-7 Dik-

men Ankara

Tel: 0 312 472 04 04             

Faks: 0 312 472 09 30 

Web: www.ozb.com.tr    

Eposta: info@ozb.com.tr

Özbekoğlu 

Özbekoğlu İthalat İhracat İnşaat 

Taahhüt ve Mühendislik Ltd. 

Şti. that started its commercial 

activities in the field of the trade 

of consumption products in 1974 

in Konya stepped in the industrial 

equipments sector in 1992. 

Özbekoğlu that conducts the 

determination and procurement 

of the products fitting the bill in 

the areas of processing, mixing, 

and shipment of solid fluids has 

continued its operations carrying 

out production at its own 

production premises since 2009. 

It started to present its products 

to its customers on the foreign 

markets as of 2010.

Özbekoğlu
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Yapıchem 

Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş. 

was incorporated in 2011 to help 

Turkish chemistry industry reach 

its well-deserved position in the 

global economy, to become an 

international actor in the field 

of production of construction 

chemicals, and to provide 

the sector with the inputs of 

chemicals with low costs and 

high quality. 

Yapıchem

YAPICHEM Kimya Sanayi A.Ş. 2011 yılında, Türkiye kimya 

endüstrisinin küresel ekonomide hak ettiği yeri alabilmesi, 

yapı kimyasalları üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu 

olması ve sektöre düşük maliyetli 

ve yüksek kaliteli kimyasal girdi-

leri sağlayabilmek amacı ile ku-

rulmuştur.

Ülkemiz şartlarında en uygun 

kalite/fiyat performansı ile müş-

teriye özel performansı yüksek 

ürünlerle hizmet verme konu-

sunda kararlı olan YAPICHEM, bu 

anlamda Ar-Ge çalışmalarını ön 

planda tutarak kendi üretim tesis-

lerinde Türkiye’nin öz kaynakları-

nı kullanan projeler üzerinde ça-

lışmaktadır. YAPICHEM’in Ar-Ge 

gücü yanında, konusunda uzman 

olan geniş teknik kadrosu ile deneyimli satış sonrası hizmet 

ekibi en önemli üstünlüğüdür. YAPICHEM’in deneyimli per-

sonel gücü sektörün saygın kuruluşları ile uzun ve 

köklü bir geçmişe dayanan iyi ilişkilere sahiptir. 

Çok genç olmasına rağmen, çok hızlı büyüyüp ka-

litesi ve yüksek satış hacmiyle yapı kimyasalları 

sektörünün sayılı firmaları arasına girmeyi başaran 

YAPICHEM İstanbul ve Gaziantep’teki üretim tesisle-

rinden Türkiye geneline hizmet vermektedir.

YAPICHEM yurtdışında Irak, Gürcistan, Libya, Mısır, 

Rusya, Bulgaristan, Makedonya, Tanzanya gibi bir-

çok ülkeye ihracat yapmaktadır.

Ürün portföyünde ARSTEP, DEGASET, ARSET, AR-

CEM ve YAPIFINE isimli 5 ana ürün grubu mevcuttur.

Beton katkılarında geniş bir ürün yelpazesine sahip-

tir. Orta akışkanlaştırıcılar, süper akışkanlaştırcılar, 

hiper akışkanlaştırıcılar, priz geciktiriciler, priz hız-

landırıcılar, antifriz katkıları gibi hazır beton sektö-

rüne, prefabrik sektörüne ve büyük ölçekli inşaat 

projelerine yönelik katkılar, beton kür malzemesi, 

yüzey geciktiriciler, mikserlerdeki sertleşmiş beto-

nu temizleyen kimyasallar gibi özel ve tamamlayıcı 

ürünler de üretmektedir. Ürün portföyünde çimento 

ve mineral kimyasalları, püskürtme beton (shotcre-

te) katkıları da yer almaktadır.

YAPIFINE ürün grubunda ise çimento ve epoksi 

esaslı tamir ve onarım malzemeleri, su yalıtım malzemeleri, 

yapıştırıcı ve derz dolguları, çimentolu ve epoksi esaslı en-

düstriyel zemin kaplamaları bulunmaktadır.

YAPICHEM, ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi ve CE Belgesi’ne 

sahiptir. 

Adres: Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B.

Melek Aras Bulvarı  Aromatik Cad.  No:27

Tuzla-İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel: 0216 593 14 00   

Faks: 0216 593 03 61

Web: www.yapichem.com.tr

E-posta: info@yapichem.com.tr
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Wamgroup  

Founded in Modena, Italy, in 1969, 

Wamgroup  presently has 2100 

worldwide employees, activities 

in 60 countries, and production 

organization in 20 countries. 

Wamgroup that started its operations 

in Turkey in 2008 under the title of 

WamEurasia Makine (Kütahya 1st 

OIA) in 3.000-m2 indoor area made 

a decision to expand its organization 

in Turkey in 2013 and still enlarges 

its premises established on 50.000 

m2 area, 10.000 m2 of which is 

indoor. With  the new investment 

decisions, the target was set to attain 

totally 25.000 m2 indoor area in the 

production plant in Turkey. 

Wamgroup

1969 yılında İtalya Modena’da kurulan WAMGROUP, şu anda 

dünya çapında 2100 çalışanı, 60 ülkede faaliyeti ve 20 ülke-

de üretim organizasyonu 

bulunmaktadır. 

2008 yılında WamEurasia 

Makine adıyla Türkiye’de 

(Kütahya 1.OSB) 3.000 

m2 kapalı alanda faaliye-

te başlayan WAMGROUP, 

2013 yılında Türkiye orga-

nizasyonunu büyütme ka-

rarı alarak 50.000 m2 alan 

üzerine kurulu 10.000 m2 

kapalı tesisini büyütmeye 

devam etmektedir. Yeni 

alınan yatırım kararları 

ile beraber Türkiye’deki 

üretim tesisini toplamda 

25.000 m2 kapalı alana 

ulaştırmayı hedeflemek-

tedir. Hazır beton tesisle-

ri ekipmanlarında sektör 

lideri olan WAMGROUP; 

Ar-Ge ve inovasyona sürekli yatırım yaparak, piyasa ge-

reksinimlerine odaklanarak kullanıcı dostu, çevreye saygılı 

ürünler üretmeyi hedeflemektedir. WAMGROUP, ürün ga-

mında yer alan çimento silolarında kullanılan Silotop filtre, 

yeni yılda yeni revizyonlarıyla SİLOTOP R04 modeli ile hazır 

beton sektörüne yeni bir ayrıcalık katmayı hedeflemektedir. 

Toz ve granül gibi akışkanların elleçlenmesi, filtre edilmesi, 

depolanması, dozajlanması, mix edilmesi ve taşınması konu-

larında geniş ürün yelpazesine sahip olan WAMGROUP, dün-

ya pazarında lider konumundadır.

Her geçen saniye gelişen ve değişen 21.yy’da WAMGROUP en 

yüksek kalitede ve rekabetçi fiyat anlayışıyla tasarladığı her 

ürün için seri üretimi benimseyerek dünya pazarında ürün 

ve hizmetlerini tüm müşterilerine sunmayı hedeflemiştir.

WAM Eurasia Makine Sanayi Tic. ve Ltd. Şti.                                                                      

Çalca Mah 2. O.S.B. 1.Cad.No:4 KÜTAHYA

Tel: +90 274 333 09 26 

Web: www.wamgroup.com, 

 www.wameurasia.com

Eposta: wameurasia@wamgroup.com
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