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Yarınları olmayan teknolojilere,
bugünden hayır...
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1992 yılında faaliyetine başlayan Serkon A.Ş., ısıtma-soğutma, havalandırma 

ve yangın söndürme sistemleri sektörüne hizmet vermektedir. Kurulduğu 

tarihten itibaren dünyada, prensiplerine bağlı, teknolojik gelişmelerde lider 

ve iyi organize olmuş kuruluşlarla çalışmayı ilke edinmiştir. Serkon A.Ş geniş 

ürün yelpazesi ile kaliteyi her zaman en üst düzeyde tutmayı hedefleyerek satış 

öncesi ve sonrası mühendislik hizmetleriyle destek vermektedir. Çağdaş işletme 

anlayışı doğrultusunda, bünyemizde  bulunan  departmanların  verimlilik artışını 

sağlamak,  sektörel  gelişmeleri zamanında yakalamak ve daha fazla müşteriye 

hizmet verebilmek için ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde şubeleşerek siz değerli iş 

ortaklarımıza hizmet sunmaktadır. 

Hep birlikte sağlıklı ve bol kazançlı günleri paylaşmak dileklerimizle.. 

Mekanikte çözüm ortağınız...



Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları
Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları
Çok Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Dalgıç Pompalar
Atıksu Pompaları
Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompalar
Foseptik Tahliye Cihazları
Yangın Hidroforları
Genleşme Tankları
Mikserler

Tüm uygulama alanları için,
 pompalar ve pompa sistemleri...
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Pumpen Intelligenz

Wilo, tüm dünyada geleneksel Alman mühendisliğinin birinci sınıf temsilcisi olarak tanınmaktadır. Isıtma, 

soğutma, havalandırma, su temini ve altyapı pompalarımız ve pompa sistemlerimiz, ticari binalarda, belediye 

tesislerinde, sanayide ve konutlarda uygulama alanları bulmaktadır. WILO’nun tamamlayıcı nitelikteki 

tesisat ekipmanları, tüm dünyada yapılardan endüstriyel proseslere, ziraattan genel amaçlı temiz ve kirli 

su transferine, altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanılıyor.



Teknik olarak gelişmiş çözümlerimiz konutlardan otellere, stadyumlardan AVM’lere, ticari binalardan 

okul ve üniversitelere kadar tüm yapıların daha rahat ve enerji bakımından verimli olmalarını 

sağlamak için tasarlanmıştır. Çözümlerimiz kişisel konfora, rahatlığa ve enerji verimliliğine artan 

taleple, sürekli azalan doğal kaynaklar ve artan enerji maliyetleri arasında köprü kurar.

Oda Sıcaklık Kontrol Sistemleri
Enerji Ve Su İçin Gider Paylaşım Sistemleri
Merkezi Isıstma Sistemleri
Termostatik Radyatör Vanaları
Yanma Kontrol Ürünleri
Daire Üniteleri
HVAC Kontrol Ürünleri
Güneş Enerjisi Sistemleri
Su Kontrol Ürünleri
Temiz Su Otomatik Kontrol Vanaları
Isı Merkezi Ürünleri

Konfor ve verimlilik için en ileri    
 teknoloji ve yenilikçi çözümlerimiz... 
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Ayvaz, kompansatörlerden esnek metal hortumlara; seviye kontrol cihazlarından kondenstoplara; 

vanalardan yangın grubu ürünlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle, gemi sanayiinden güneş 

enerjisi sistemlerine kadar pek çok alanda üstün çözümler sunmaktadır.

Kompansatörler
Seviye Göstergeleri
Esnek Metal Hortumlar
Vanalar
Kondenstoplar 
Yangın Ürünleri
Vana Ceketi

Konfor ve verimlilik için en ileri    
 teknoloji ve yenilikçi çözümlerimiz... 
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Giacomini, konut, endüstriyel ve ticari ortamlarda, ısıtma, soğutma ve sıcak su dağıtım bileşenleri ve 

sistemleri üretimi için dünya liderleri arasında yer almakta ve yangın tesisat ekipmanları, termostatik 

radyatör vanalar ürün grupları arasında yer almaktadır.

Vanalar
Balans Vanaları
Kompansatörler ve Bağlantı Hortumları
Yangın Ürünleri

Konfor ve verimlilik için en ileri    
 teknoloji ve yenilikçi çözümlerimiz... 
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Rapidrop, yangın algılama ve söndürme sektörünün ihtiyaçlarına hizmet veren yangın sprinkler 

sistemi ürünlerinin önde gelen İngiltere üreticisidir. Kapsamlı ürün yelpazesi ile Rapidrop yangından 

korunma, güvenlik sistemleri ve kontrol çözümleri kalite ve yenilik sunan çözümler için dünya çapında 

bir üne kurmuştur. Rapidrop ürün yelpazesinin FM / UL / VDS ve LPCB uluslararası alanda tanınan 

onayları ve listeleri vardır.

Sprinkler
Pislik Tutucular
Basınç Düşürücü Vanalar
Islak Alarm Vanaları
Kelebek Vanalar
Sürgülü Vanalar
Çekvalf 
Akış Ölçerler
Yangın Hidrantları

Konfor ve verimlilik için en ileri    
 teknoloji ve yenilikçi çözümlerimiz... 
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Avrupa’nın önde gelen termoteknoloji markası Buderus, mükemmel bir iç ortam havası için ısıtma, soğutma 

ve havalandırma sistemleri sunmaktadır. Kombilerden, duvar tipi yoğuşmalı kazan ve kaskad sistemlerine, 

yer tipi kazanlardan güneş enerjisi sistemlerine, duoClean hijyenik boylerlerden ısı pompası sistemlerine 

ve birbiri ile uyum içinde çalışan akıllı otomasyon sistemlerine kadar uzanan zengin sistem çözümleri vardır.

Yoğuşmalı Kazanlar
Yoğuşmalı Yer Tipi Kazanlar
Yoğuşmalı Çelik Kazanlar
Çelik Kazanlar
Döküm Kazanlar
Yoğuşmalı Kombiler 
Konvensiyonel Kombiler
Boylerler
Genleşme Tankları
Emniyet Ventilleri
Bacalar

Konfor ve verimlilik için en ileri    
 teknoloji ve yenilikçi çözümlerimiz... 
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Elicent, Maico italya firmasına ait olan ve havalandırma endüstrisinde ileri gelen, italyan bir markadır. 

Havalandırma alanında önde gelen Alman asıllı Maico Holding GmbH. grubuna ait olan firma yüksek 

kaliteli italyan ürünleri ile bilinmektedir. Dynair ürün grubu, standart endüstriyel fanlar ve yüksek 

özellikli havalandırma fanları olarak 45’in üzerinde farklı seriyi içermektedir.

Duvar Ve Cam Tipi Fanlar
Çatı Tipi Fanlar
Ex-Proof Fanlar
Duvar Ve Tavan Tipi Aksiyal Aspiratörler
Cam Tipi Aksiyal Aspiratörler

Konfor ve verimlilik için en ileri    
 teknoloji ve yenilikçi çözümlerimiz... 
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REHAU, ısıtma ve serinletme sistemlerinin verimli tasarımı alanında on yıllara dayanan 

deneyime sahiptir. Tavan, duvar, konut alanları ve konut alanları olmayan yerlerde zemin 

için döşeme sistemleri ile ısı pompalı enerji konfor sistemi, konforlu mahal ikliminin ve 

düşük enerji tüketiminin uyumlu bir şekilde nasıl bir araya getirebildiğinin iyi örnekleridir.

Döşemeden Isıtma Ve Serinletme Sistemi
Bina TesisatıKonfor ve verimlilik için en ileri    

 teknoloji ve yenilikçi çözümlerimiz... 
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Meksis, 30 yıllık tecrübesine dayanarak ısı cihazları ve modüler su depoları konusunda yaptığı 

imalatlarla Türkiye’de ve Dünya’da önder bir kuruluş konumuna gelmiştir. Ürettici tüm ürünle kendi 

dizaynı ve eseridir, hiçbir firma ve kuruluş ile Patent ve Know-how anlaşması yoktur, kendi ürünleri 

ile ilgili TPE (Türk Patent Enstitüsünden) alınmış birçok patent ve faydalı model bilgisine sahiptir.

Modüler Su Depoları
Silindirik Su Depoları
Dikey Su Depoları
Buhar Kazanları
Jeneratörler
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Alüminyum sektöründeki 35 yıllık güven veren tecrübesi, kurumsal yapısı, yenilikçi tasarımlar ve 

Türkiye’nin en seçkin projelerinin tercih etmesi, Radyal markasını sektör liderliğine taşımıştır. Sınırsız 

renk ve boyut seçeneği sunan, uzun ömürlü, yüksek ısı transferli, enerji tasarruflu, çevreci ve doğa 

dostu ürünleriyle Radyal, ayrıcalıklı mekanların sıcak tercihidir.

Radyatör
Havlupan
Montaj Yardımcı Elemanlar

Hayatı sıcak tutmak için…
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Samsung Klima,Tüketici elektroniği bölümünde sürekli olarak stratejik ürünleri geliştirmekte ve 

arttırmaktadır. 2006 yılında ilk olarak en üst global pazar payını kazandığından beri sıra dışı teknoloji ve 

yenilikçi tasarım klimalar ile rakipsiz liderliğini güçlendirmiştir. Dijital Aletler işinde özgün yeni ürünler ve 

seçkin pazarda ayırt edilen tasarımlar ortaya çıkararak dikkat çekici bir büyüme elde etmiştir.

Split Klima
Rose Klima
Salon Tipi Klimalar
VRF Klima Sistemleri
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