
.
granitde güvenilir marka...

reliable brand in granite ...



Yü k s e k  Ka l i t e l i  D o ğ a l t a ş  
Ü r ü n l e r i m i z i  G e l e ce ğ e  
Ta ş ı yo r u z !

“ H i g h  Q ua l i t y  N a t u ra l  S t o n e
O u r  P r o d u c t s  To  T h e  Fu t u r e
We ' r e  m o v i n g ! ”



Kurumsal / Corporate

1995 yılında faaliyetine başlayan firmamız geniş 
ürün yelpazesine sahiptir. Kendimize ait ruhsatlı 
sahalardan elde ettiğimiz doğal taşları, yine 
kendimize ait fabrikalarda işlenerek yurtiçi ve 
yurtdışındaki müşterilerimize ulaştırmaktayız.

Üretimlerimizde ve nakliyelerimizde kullandığı-
mız araçların tümü firmamıza aittir.

5.000m² ‘lik kapalı 5.100m² açık alan olmak üzere 
İzmir Bergama’daki üretim sahalarımız ve 
2 fabrikamız ile faaliyetimizi sürdürmekteyiz.

İş ortaklarımızdan aldığımız güçle müşterilerimize 
uzun soluklu ve mükemmelliyetçi bir hizmet 
anlayışı ile samimi, dürüst, etik kuralları ön 
planda tutan çözümlerimiz ve hizmet kalitemizle 
referans gösterilen şirket statümüzü koruyarak 
geliştirmektir.

Our company, which started its activities in 1995, 
has a wide product range. We transport the natural 
stones that we obtain from our licensed sites to our 
domestic and foreign customers by processing them 
in our own factories.

All of the vehicles we use in our productions and 
transports belong to our company.

We continue our activities with our production sites 
in Izmir Bergama and 2 factories, of which 5.000m² 
is closed and 5.100m² is open area

By determining the needs of institutions and 
individuals, it is to reveal the right productions and 
maintain the satisfaction quality with the most 
affordable prices.

By determining the needs of institutions and 
individuals, it is to reveal the right productions and 
maintain the satisfaction quality with the most 
affordable prices.

With the strength we receive from our business 
partners, our company aims to develop and 
maintain our company status, which is referenced 
by our long-term and perfectionist service unders-
tanding, our sincere, honest, ethical rules and 
service quality.

Kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarını belirleyerek 
doğru imalatları ortaya çıkarıp en uygun fiyatlar 
ile memnuniyet kalitesini korumaktır.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit ederiz.
Üretimlerimiz; müşterilerimizin kalite ve maliyet 
beklentilerini düzgün bir şekilde yerine getirmek 
için düzenli olarak uzman mühendis kadromuzun 
kontrolü altında bulunmaktadır. Önceliğimiz her 
zaman müşteri memnuniyetidir.
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Hakkımızda / About Us Misyonumuz / Mission 

Kalite Politikamız / Quality Policy

Vizyonumuz / Vision Önceliğimiz her zaman 
müşteri memnuniyetidir.

Our priority is always
customer satisfaction.
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Ürünlerimiz / Products

Granit Bordür

Granit Plaka

Granit Oluk

Granit Küptaş

Granit Tamburlu
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Granite Kerbstone

Granite Gutter

Granite Cube

Tumbled Granite

Granite Tiles



Granit Bordür / Granite Kerbstone
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Granit bordür mimari yapıların her aşamasında,
 alt ve üst yapıda, zemin ve cephe kaplamalarında, 
şehir içi yollarda, kaldırımlarda, tretuarlarda ve bahçe 
düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Talebe göre kalınlık 5cm’den 20cm’e kadar, yükseklik 
25cm’e kadar, boy ise talebe göre 20cm’den 200cm’e 
kadar istenen ölçüde üretim yapılabilir. Pah 1cm’den 
5cm’e kadar yapılabilir. Belirtilmediği sürece 2cm pah 
yapılmaktadır.

Muhtelif ebatlarda üretilmektedir.

Granite Kerbstone are widely used in all stages of 
architectural structures, underground and superstructure, 
floor and facade coverings, urban roads, sidewalks, retreats 
and garden arrangements.

Depending on demand, production can be made in desired 
sizes from 5cm to 20cm, height up to 25cm, and length from 
20cm to 200cm, depending on demand. Chamfer can be 
made from 1cm to 5cm. Unless specified, 2cm chamfer is 
made.

It is produced in various sizes.

20x20x40 Kesilmiş Kumlanmış 
20x20x40 Cut Sandblasted

Tüm Yüzeyi Kumlanmış Bordür
Whole Surface Sandblasted Border
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10x20x40 Doğal Granit Bordür / 10x20x40 Natural Granite Border



Granit Plaka / Granite Tiles
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Granit plaka mimari yapıların her aşamasında, 
alt ve üst yapıda, zemin ve cephe kaplamalarında, 
şehir içi yollarda, kaldırımlarda, tretuarlarda ve bahçe 
düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Talebe göre kalınlık 5cm’den 20cm’e kadar, yükseklik 
25cm’e kadar, boy ise talebe göre 20cm’den 200cm’e 
kadar istenen ölçüde üretim yapılabilir. Pah 1cm’den 
5cm’e kadar yapılabilir. Belirtilmediği sürece 2cm pah 
yapılmaktadır.

Muhtelif ebatlarda üretilmektedir.

Granite Tiles are widely used in all stages of architectural 
structures, in the upper and lower structures, floor and 
façade coatings, in city roads, pavements, retreats and 
garden arrangements.

Depending on demand, production can be made in 
desired sizes from 5cm to 20cm, height up to 25cm, and 
length from 20cm to 200cm, depending on demand. 
Chamfer can be made from 1cm to 5cm. Unless specified, 
2cm chamfer is made.

It is produced in various sizes.

Granit Cilalı Plaka / Granite Polished Slabs

Kumlanmış Granit Plaka
Sandblasted Granite Slabs
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Granit Cilalı Tezgahlık 
Granite Polished Countertop



Granit Oluk / Granite Gutter
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Granit oluk mimari yapıların her aşamasında, alt ve 
üst yapıda, zemin ve cephe kaplamalarında, şehir içi 
yollarda, kaldırımlarda, tretuarlarda ve bahçe 
düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bergama Granit Yağmur Oluğu , genel olarak 2 tip 
üretim yapılır. 1cm – 6cm kalınlık 20cm genişlik 50cm 
boy olmak üzre 2cm – 8cm kalınlık 25cm genişlik 50cm 
boy olmak üzre talebe göre yüzeyde kumlamada 
yapılabilir. Uygulaması normal harç ile uygulanılır.

Muhtelif ebatlarda üretilmektedir.

Granite Gutter is widely used in all stages of 
architectural structures, in the upper and lower structures, 
floor and facade coatings, in city roads, sidewalks, retreats 
and garden arrangements.

Bergama Granite Rain Gutter generally produces 2 types. 
1cm – 6cm thickness, 20cm width, 50cm length, 2cm – 
8cm thickness, 25cm width 50cm length, can be done on 
the surface sandblasting upon request. Its application is 
applied with normal mortar.

It is produced in various sizes.Granit Yağmur Oluğu / Granite Rain Gutter
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Granit Küptaş / Granite Cube
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Granit küptaş mimari yapıların her aşamasında, 
alt ve üst yapıda, zemin ve cephe kaplamalarında, şehir 
içi yollarda, kaldırımlarda, tretuarlarda ve bahçe 
düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bergama kozak bölgesinden çıkarılan , bergama granit 
olarak adlandırılan granit bloklarından uzun yıllardan 
bu yana ülkemizin ve dünyanın çeşitli ülkerinde alt yapı 
taşı olarak kullanılmaktadır. Uygulaması stabilize veya 
beton zemin üzerine taş tozu , kum v.s. ile sıkıştırılarak 
döşenir. uygulama bittikten sonra yüzeye tamamen 
kum serpilerek taşların arası dolması sağlanarak 
taşların dağılması önlenir. isteğe göre gerek bergama 
granit ten gerekse bazalt veya başka renk küptaş ile 
desen yapılabilir.

Muhtelif ebatlarda üretilmektedir.

Granite cube stone is widely used in all stages of 
architectural structures, underground and superstructure, 
floor and facade coverings, city roads, sidewalks, retreats 
and garden arrangements.
The granite blocks, which are extracted from the Bergama 
cocoon region, called Bergama Kozak, have been used as 
infrastructure stones in various countries of our country 
and the world for many years.
Stone powder, sand etc. on stabilized application or on 
concrete ground It is laid with compression. After the 
application is completed, sand is completely sprinkled on 
the surface and the stones are prevented from scattering 
by ensuring that the stones are filled. Optionally, it can be 
designed with either bergama granite or basalt or other 
color cubes.

It is produced in various sizes.

15x16x16 Doğal ve Kesilmiş Kumlanmış Granit
15x16x16 Natural and Cut Sandblasted Granite

40x40x80 Doğal Duvar Taşı 
40x40x80 Natural Wall Stone
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15x17 Doğal Granit / 15x17 Natural Granite



Granit Tamburlu / Tumbled Granite
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Granit tamburlu taşlar uygulandığı yüzeylere estetik 
ve doğal bir görünüm kazandırır. İç mekan deko-
rasyonlarında, bahçe peyzaj projelerinde ve duvar 
dekorasyonlarında kaplama taşı olarak kullanılabilir. 
Ayrıca; Araç yolları, yaya yolları, iç cepheler, havuz içi, 
havuz kenarları ve hayal gücünüzün ürettiği tüm 
projeler için tamburlu taşlar en doğal ve en estetik 
seçenek olarak kullanılır.

Tamburlu taşlar, beton, baskılı beton, parke taşı gibi 
sıradanlaşmış yüzey kaplama ve döşeme 
malzemelerine alternatif olarak üretilmiş doğal 
görünümlü modern yüzey kaplama malzemesi olarak 
da kullanılır.

Granite tumbled Granite give an aesthetic and natural 
look to the surfaces it is applied to. It can be used as a 
covering stone in indoor decorations, garden landscape 
projects and wall decorations.

Also; used as the most natural and aesthetic option for 
vehicle roads, pedestrian roads, interior facades, pool 
interior, pool edges and all projects produced by your 
imagination.

It is also used as a natural-looking modern surface coating 
material produced as an alternative to ordinary surface 
coating and flooring materials such as concrete, printed 
concrete, paving stone.
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Depolama ve Sevkiyat 
Storage and Shipment
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Ülke sınırları içerisinde birçok müşterisine iç nakliye 
hizmeti sunmakta olup, bu anlamda güçlü bir 
satınalmaya sahiptir.

Hızlı bir şekilde ihtiyacınız olan iç nakliye hizmetlerini 
kendi bünyesi ve portföyündeki nakliyeciler ile 
çözmektedir.

Aktaş sizin adınıza ihtiyaç duyduğunuz iç nakliye 
hizmetini fiyat, kalite ve güven esasına dayanarak 
araştırır. En uygun hizmet sağlayıcısı ile geçmişe dayalı 
ilişkiler neticesinde en uygun bedelle anlaşarak taşıma 
işlemini gerçekleştirir.

It provides domestic transportation services to many 
customers within the borders of the country and has a 
strong purchase in this sense.

It quickly solves the domestic transportation services you 
need with its own carriers in its portfolio.

Aktaş researches the domestic transportation service you 
need on your behalf on the basis of price, quality and 
trust. As a result of past-based relationships with the most 
appropriate service provider, it carries out the 
transportation process by negotiating the most 
appropriate price.
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Adres: Aşağıcuma Kozak Bergama, İzmir, Türkiye
Telefon: +90 (0232) 632 48 77  Email: info@aktasgranit.com.tr
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