




Birçok alanda; alışveriş merkezleri, oteller, iş merkezleri, 
fabrikalar, özel tasarım ve müze gibi yapılarda özverili 
ve titiz çalışmaları ile her geçen gün kendini geliştiren 
Etik Alüminyum, uzman kadrosu, ekipman ve 
yöneticileri ile portföyündeki işleri zamanında müşteri 
menmuniyetini göz önünde bulundurmaktadır. Her 
zaman yeniliklere açık ve yakından takip eden Etik 
Alüminyum; müşteriler tarafından takdir ve tercih 
edilen bir firmadır.





35 kişilik deneyimli ve tecrübeli kadrosuyla yaklaşık 25 
yıldır Türkiye’nin her bir yerinde yüklendiği projelerde 
büyük başarılara imza atan Etik Alüminyum sektöründe 
en önde gelen firmalardandır. İstikrarlı yürüyüşüne 
deneyimli ustalarıyla, üst düzey ekipmanlarıyla ve 
yöneticileriyle devam etmektedir. 

Mimari projelerin üst düzey yöneticilerin denetimi 
altında detaylandırılıp çizim yapılarak hatasız bir şekilde 
müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak 
işinin lideri olma yolundadır. Şu zamana kadar kaliteden 
ödün vermeyen Etik Alüminyum malzeme portföyü 
olarak hep kaliteyi seçmiştir. İthal ve yerli olarak birçok 
kaliteli ürünü müşterilerine sunmuştur.

Firmamız yenilikleri her zaman yakından takip etmekte 
olup her zaman kendini yeniliklere açık tutmaktadır. 
Firmamızın alüminyumu seçmesinin başlıca nedenleri 
ürün çeşitliliği, her mimari projeye uygun profil ve renk 
seçeneklerinin oluşu ve en önemlisi her mimari projeye 
şıklık ve zenginlik getirmesidir.

Hakkımızda
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ALÜMİNYUM DOĞRAMA SİSTEMLERİ

Ugulama alanlarına göre seçilen ısı yalıtımlı ve yalıtımsız, 
istenilen renkte elektrostatik fırın boyalı alüminyum 
profillerle, alüminyum doğrama yapılması; imalat öncesi her 
türlü teknik detay ve görünüşleri bilgisayar destekli uzman 
kadromuzla birlikte hizmetinize sunmaktayız.

Binalarda ısı yalıtımlı alüminyum doğramalar kullanılarak 
ısıtılan mahallerden dışarıya ısı kaçması azalmaktadır.

Alüminyumun sınırsız şekillendirme ve tasarım olanağı, 
çok karmaşık yalıtım detaylarının ekonomik çözümünü 
sağlamaktadır.

LOTUS VİLLALARI, TİRE
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VİLLA VE KONUTLAR

Villa ve konutlarda, kepenk sistemlerinden, kış 
bahçe sistemlerine, alüminyum doğramalardan 
özel tasarımlara kadar farklı bakış açısı ve 
kusursuz ustalıklarla tamamladığımız projelerde 
müşteri menmuniyetini en üst düzeyde 
tutmakdayız. 

Mimari projeleriniz üst düzey yöneticilerin 
denetimi altında üç boyutlu çizim yapılarak 
detaylandırılır. Geniş ürün yelpazesiyle her zaman 
kaliteden ödün vermeyen Etik Alüminyum, 
seçkin referansları ile işinin lideri olma yolunda 
hızla ilerlemektedir.

AYDIN TAŞ EV VİLLA, AYDIN
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CEPHE SİSTEMLERİ

Alüminyum kompozit panel cephe kaplama sistemleri, 
kapaklı cam cephe kaplama sistemleri, silikon cam cephe 
kaplama sistemleri, ısı yalıtımlı ve yalıtımsız cephe giydirme, 
ahşap kompakt laminant dış cephe kaplama sistemleri, 
granit-terra cotta-seramik cephe kaplama sistemleri 
gibi geniş alanı kapsayan cephe sistemlerinde yapılan 
3D tasarımlarla projelendirilip mimarilerinize ustalıkla 
uygulanmaktadır.

Transparan cam cephe kaplama sistemleri, skylight 
sistemleri, hareketli ( motorlu ) ve sabit güneş kırıcı 
sistemleri, farklı dekoratif görünümlerde ve tasarımlarda 
giriş saçakları gibi özel tasarım isteyen  projelerin imalat ve 
montajını büyük bir titizlikle yapmaktayız.

11KURUMSAL • CORPORATE

pine bay OTEL, KUŞADASI
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FABRİKALAR

Fabrika ve işyerlerlerinde farklı mimari projelere en 
uygun tasarımlar 3D programlarla detaylandırılmaktadır. 
Seçkin referanslarımız ile müşteri portföyünü her geçen 
zaman içerisinde daha da çeşitlendiren Etik Alüminyum, 
aldığı tüm projeleri büyük bir ustalık ve başarı ile 
gerçekleştirmektedir.

Kompozit panel, kapaklı cam cephe, silikon cam cephe, 
ısı yalıtımlı ve yalıtımsız cephe, ahşap kompakt laminant 
kaplama, granit-terra cotta-seramik cephe kaplama 
sistemleri gibi geniş alanı kapsayan ürünlerde projeye 
uygun bir şekilde bir veya birden fazla alternatifle uzman 
kadromuz tarafından büyük bir titizlikle imalatı yapılıp 
uygulanmaktadır.
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DEKA ELEKTRONİK, MANİSA
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LINEA ROSSA SİSTEMLER

Linea Rossa Alüminyum Açılır ve Sürme Sistemler Türkiye 
de kabul gören bir markadır. 

Mimarlık sanatının ihtiyacı olan dekoratif ve fonksiyonel bir 
endüstriyel tasarım ürünü. İtalyan estetiğinin alüminyum 
sürme sistemleri üzerine farklı bir yorumu.

Modern tasarım anlayışının yansıması, radüslü başlangıçlar 
ve düz bitişlerin alüminyum profile uygulanması.
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Merkez : Adalet Mah. 1586/5 Sk: No:14 Bayraklı, İzmir
Fabrika : Naldöken Mah. Ankara Caddesi No:377/14 Bornova, İzmir
Tel : +90 (232) 461 01 95
Fax : +90 (232) 486 36 35
E-mail : info@etikaluminyum.com.tr
web : www. etikaluminyum.com.tr

ETİK ALÜMİNYUM DOĞRAMA METAL İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
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