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Vizyon
İşimize, insanımıza ve çevremize duyduğumuz saygıyla teknik ve estetik yönden nitelikli ve kalıcı 
yaşam alanları meydana getirerek Türkiye’de öncü ve dünyada model bir kurum olmak.

Misyon
Tarihten günümüze süregelen klasik alçı dekorasyon ve restarasyonu yanlızca iş olarak görmeyip tekniğe estetik ve 
duygu yükleyerek çevreye ve şehre uyumlu yaşanabilir, kalıcı yaşam alanları oluşturmak; bu doğrultuda ülkemizin 
yapı anlayışına katkıda bulunmak.

Klasik Alçı Dekorasyon
Klasik çizgiler, geçmişimizden devraldığımız tarihi dokulardan ilham alıp geliştirmek için kurmuş olduğumuz yönetim ekibi 
ve tecrübeli ustalarımızın elleri ile yeniden hayat bulmakta ve yaşatılmaktadır. Tarihi dokular, yine aynı normlarda üretilerek 
günümüz teknolojisi ile harmanlanıp ilgili bölüm ve mekanların tarihsel konumu gözetilerek mimari projelere uygun şekilde titiz-
likle uygulanmaktadır. Bu uygulamalar, talep edilen tüm mekanlarınıza uygulanabilmektedir.

Klasik alçı süsleme işleri, yıllara meydan okuyarak bugün ve gelecekte hak ettiği yerini Koruyacaktır. Bu mirası yaşatmak ve 
sürdürebilmek amacıyla oluşturduğumuz ARGE Birimlerimizle gelişmekte, her geçen gün yeni yeni modelleri arşivimize ekleme-
kteyiz.

İşte bu perspektifle oluşturduğumuz arşivi sizlerle paylaşmanın keyfini yaşıyoruz. ‘’ Şehirleri korkularımız ve 
arzularımız kurar; tıpkı rüyalarımız gibi…’’

Teşekkürler…



Tavan desenli  Göbek ve Motifli gizli ışık uygulaması.

Klasik Salon tavan ve duvar  dekorasyonu uygulaması.

Mekanı ayakta tutmanın yanı sıra,  

   hayatta tutmanın zerafeti.
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Çalışmalar sürerken...
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Tavan karolaj uygulaması. Eskitme dokulu tarihi uygulamalar.

Tavan motifli kubbe ve gizlı ışık uygulamasıMimari tavan karolaj çalışması.
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Şıklık
Mekanlarınıza şıklığı yansıtan
tavan ve duvar işlemeleriyle
mükemmelik katıyoruz...
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Tarih Dört duvarı tarihin ihtişamıyla dekore ediyoruz.
Ortama katılmak istenen tarihi havayı,
titizlikle işleyip, duvarlara geçmişten gelen
birer sanat harikalarıymış gibi tarihi dokunuşlar yapıyoruz.
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Tavan
Mimari alçı tasarımında tavan dekoratif 
proje çalışmaları en önemli noktalardan 

biridir. Mekanınıza uygun şık 
tasarımlarımızla ve 

usta ellerimizle işlediğimiz 
tavanlardan bazı 

örnekler...
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Tavan karolaj uygulaması.



Estetik
Duygu ve beğeninin, sadelikle buluşması.
Sanatsal ve hoş mekanların yapı taşı... 
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Çalışmalar sürüyor...

Mimari Tasarımlar tarihten esinlenerek proje mutfağımızda 
ince ince ayrıntılarla özenilerek hayat buluyor...
Deneyimli ekiplerimiz aracılığı ile sizlerle buluşuyor...

Tavan Dekoratif motif ve gizli ışık uygulaması.

Dekoratif Proje Uygulamaları

Model ÇalışmalarıDuvardibi Motifli Kartonpiyer uygulamaları.
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Rahat
Günün sonunda 
yorgunluğuzu atacak güzel 
bir oda, huzurlu bir ortam
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Son Rütuş
Ortaya çıkan eserlerimizde ilk dokunuş kadar 
son dokunuşta çok önemlidir. Çalışma 
nihayete ermesiyle kusursuz bi hal alarak 
mobilyalar, avizeler ve halılarla bütünleşir...
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Final   Ve günün sonunda usta ellerle örülmüş, 
 harika bir mekan. Tertemiz ve sorunsuz olarak 
teslim etmenin haklı gururu...
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Evdeki Şıklık
Klasik havayı, estetiği, şıklığı evlerinize taşıyoruz.

yaşam alanlarını uygun tasarımlarla buluşturuyoruz.
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İhtişam
Saray havası solumak isteyenlere, tüm ihtişamıyla 
davetlilerini büyüleyen mekanlar inşa ediyoruz...
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küçük dokunuşlarla

büyük etki
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