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AKA İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi 

2000  yılında Ulus vergi dairesine 

bağlı olarak Ankara Ticaret Odası  

kayıtlarına girmiştir. Şirketimizin 

bünyesinde inşaat ve metal işleri 

üzerine ağırlıklı çalışmakta olup onbir 

yıldır bu sektörde hizmet vermekteyiz.

şirketimiz 2002 yılından itibaren 

Argon kaynaklı paslanmaz çelik 

bacaları TSE standartlarında ve 

kontrolünde imalat yapmaktadır. 

Türkiye genelinde doğalgazlı yakıt 

kazanları başta olmak üzere bütün 

yakıt türleri için paslanmazçelik baca 

imalatı konusunda yetkilidir.

2008 itibari ile çelik korkuluk ve 

ferforjle işlerine başlamıştır. Paslanmaz 

çelik 1. kalite 304 eusafında polisajlı 

borular ve bağlantı elemanlarını 

kullanmaktayız. Paslanmaz 

malzemelerin hijyeni, asil görüntüsü 

ve korozyona karşı olan dayanımı ile 

müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap 

vermekteyiz.

H a k k ı m ı z d a

Misyonumuz
Şirketimizin yetenek ve kapasitesi doğrultusunda, 
müşterilerimizin tüm ürün ve hizmet beklentilerini dünya 
standartlarında karşılamak, amaçlarımızı çevreye ve 
doğaya zarar vermeden, ilişkide olduğumuz kurum 
ve kişilerle uyum içerisinde gerçekleştirmek, ülke ve 
bölge ekonomisine katkıda bulunmak mevcut ve yeni 
ürünlerimiz ile faaliyet bölgelerimizin gelişiminde önemli 
roller alarak, sürekli girişimci olmak Baca sektöründeki 
global gelişmelere katkıda bulunmak.

Vizyonumuz
Aka Grup, gelişen pazarın koşullarına uygun olarak 
kaliteyi, verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırarak sektörde 
en büyük ve öncü kuruluş olamaya devam edecektir.
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Paslanmaz Korkuluk

Paslanmaz Merdiven Korkulukları, binaların iç ve 
dış cephelerinde rahatlıkla uygulana bilir. Dayanıklı 
ve uzun ömürlüdür. Uygulandığı alana güvenliği 
ve görselliği aynı anda sağlar. Birçok model 
mevcut olup, en uygun model müşteri ile yapılan 
görüşmelerde ve ölçümlerde belirlenir.
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Balkon korkuluk sistemleri balkonlarda güvenliği ve 
estetiği sağlamak için yapılırlar. Balkon küpeşte tek 
arahat, 2 arahat, 3 arahat, 4 arahat veya cam 
kullanılarak uygulanabilir. 

 Balkon Korkuluk
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Korkuluk Sistemler

Paslanmaz çelik,hijyenik ve bakteri üretmeyen 
sağlam dayanıklı bir malzemedir. Paslanmaz çelik 
uzun vadeye yayıldığında diğer metallere göre 
ekonomik bir metaldir.
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Merdiven Korkuluk

Balkonlarda ve merdivenlerde güvenliği sağlamak 
için kenar kısımda alüminyum profiller kullanılarak 
oluşturulan korkuluğa inşa edilen dekoratif koruma 
bariyerlere korkuluk denir. Çoğunlukla alüminyum, 
çelik, ahşap ve paslanmazdan yapılır.
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Alüminyum camın korkuluğa estetik kattığı günümüz dünyasında, sürekli kendini geliştiren ve yeniliğe açık 
olan firmamız yapmış olduğu örneklerinde de görüldüğü gibi uzman kadrosuyla almış olduğu işlerini hatasız 
teslim etmekdedir. Alüminyum korkuluklar estetik görünüşleriyle mekanlara ferahlık ve güzellik getirirler.

Alüminyum Korkuluk
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FERFORJE

 Asıl anlamı dekoratif demir olan ferforje kelimesi 
halk dilinde ferforje , ferforge, perforje , perforge 
gibi farklı söylemlerde ifade edilmektedir.Demirin 
ulaşmak istediği son noktadır. Merdiven ve 
merdiven korkuluğu uygulamalarında demir, pirinç, 
paslanmaz, alüminyum, pleksiglas ve ahşap 
malzemeler ve bunların birleşimleri ile oluşan 
çalışmalarımız, yurdumuzun ve dünyanın çeşitli 
bölgelerini güzelleştirmekedir. Ferforje ve demir 
uygulamalarda tarz vintroje bir mimari sunar. Fiyat 
bakımından çeliği aratmaz.
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SFM İNŞAAT 60 DAIRE YENIMAHALLE / ANKARA

MARKA YAPI 220 DAIRE 

MARDİW YEDİİKLİM KONUT 80 DAIRE 

MARDİW ÜMITKÖY KONUT 140 DAIRE ÜMITKÖY / ANKARA

MARDİW TERAS EVLER 1   40

MARDİW TERAS EVLER 2   80

SUNGURLU DEVLET HASTANESI  ÇORUM

MERZİFON DEVLET HASTANESI  AMASYA

ARHAYI JANDARMA KARAKOLU (MD GRUP)

BORÇICA JANDARMA KARAKOLU (MD GRUP)

RAIF KÖKMEN  30 DAIRE

NEDINOĞULLARI İNŞAAT 30 DAIRE

GÜNIŞIĞI KONUT KOOP.  150 DAIRE ÜMITKÖY / ANKARA

ARTE İNŞAAT KONUT  60 DAIRE

ARTE PİRKET MERKEZI 

Son 5 yılda muhtelif 14.000 metre paslanmaz korkuluk montajı yapılmıştır.

REFERANSLAR
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