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Турецька асоціація експортерів HVAC & R (ISIB) є єдиною та
координаторською асоціацією експортерів у турецькому секторі HVAC & R.
Створена в 2012 році, ISIB працює над об'єднанням усіх компаній-
експортерів, що працюють у турецькому секторі HVAC & R, під одним дахом
та збільшенням експортного потенціалу цього сектору. 

Окрім загальних завдань ISIB також займається організацією участі у
ярмарках на ринках з експортним потенціалом, участі у галузевих ярмарках
за кордоном, організацією галузевих торгових делегацій та закупівельних
делегацій, організацією конкурсу дизайну для сектору HVAC & R,
проведенням тренінгів із зовнішньої торгівлі для компаній, підготовкою
галузевих звітів по країнах, організацією семінарів та зустрічей членів для
обговорення та вирішення галузевих проблем та ін. ISIB також підтримує
зусилля інших осіб та організацій щодо збільшення популярності турецької
експортної продукції на світових ринках.

TURKISH HVAC&R EXPORTERS ASSOCIATION (ISIB)
Адреса: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat, Cankaya ANKARA - TURKEY
Телефон: +90 312 447 27 40 (pbx)  Факс: +90 312 446 96 05
веб сайт: www.isib.org.tr
Для довідок:
пан Umit CINAR : cinaru@oaib.org.tr
пан Seref CANLI : canlis@oaib.org.tr
пан Muhammet Nuri ÇUBIKCI : cubikcim@oaib.org.tr
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AFS є провідним виробником гнучких повітроводів, з'єднувальних елементів,
пластикових повітряних клапанів, решіток та жалюзі, а також всіх аксесуарів
HVAC. Ми експортуємо майже 80% своєї продукції у понад 80 країн. Наша місія
полягає у розширенні знань про бренд шляхом виробництва інноваційних,
надійних та конкурентоспроможних продуктів та послуг через аналіз потреб та
очікувань споживачів, будучи свідомими та дбаючи про навколишнє середовище
та суспільство.

Алюмінієві гнучкі повітроводи
З'єднувальні елементи
Гнучкий повітропровід із поліестеру, ПВХ, ПУ та вінилу
Пластикові дифузори та решітки
Алюмінієві стрічки

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: ISO, TSE, EN, CSTB, CSI, EUROFINS, LNE, UL, ULC
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Компанія "Akkaya" була заснована в 1964 році. Ми займаємося виробництвом та
продажем опалювальних приладів з дня заснування компанії. Парові котли,
водогрійні котли, котли на мазуті, системи згоряння на твердому паливі та
допоміжне обладнання котельні - це основна продукція Akkaya Inc. Встановлення,
введення в експлуатацію та післяпродажне обслуговування всіх наших проектів
здійснює наша внутрішня команда з обслуговування.

Промислові котли: парові котли, котли для нагріву/підігрівання води,
теплонагрівники
Системи когенерації та рекуперації відходів: Теплові Нагрівники Теплового
Тепла, економізатори
Допоміжне Обладнання Котельні: Системи згорання біомаси, системи
зберігання води, системи фільтрації димного газу, пароперегрівачі

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: ISO9001: 2015, TS 377, CSC, PED2014/68, EN9606, EN15614,
EN15609, EN9712
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Заснування Alarko та її історія почалася з двох молодих підприємців, які не мали
жодного капіталу, окрім своїх амбіцій та інтелекту. Заснована в 1954 році Ісааком
Алатоном та Узеїром Гаріхем як ділове партнерство. Компанія Аларко
перетворилася на Alarko Sanayi ve Ticaret A.Ş. і стала акціонерним товариством у
1963 році. У 1998 році, після співпраці з Carrier, світовим лідером у галузі
кондиціонування,наша назва перетворилася на Alarko Carrier (з рівними
частками). Будучи відкритою для фондового ринку з 1992 року і не маючи збитків
до сьогодні, наша компанія стала однією з найбільш шанованих і потужних
компаній Туреччини.

Комбінований котел
Конденсаційний котел
Панельний радіатор
Циркуляційний насос
Занурювальний насос
Підсилювач води

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: TSE, CE, BSI, DIN, EUROVENT, TUV
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ККомпанія "Baymak" має більш ніж 50-річний досвід роботи на ринку опалення та
кондиціонування повітря та має 2 виробничих підприємства в Тепеорені
загальною площею понад 60 000 м2. Як один з провідних виробників Туреччини,
який завжди зосереджується на виробництві товарів за передовими
технологіями, компанія "Baymak" має близько 1000 дилерів по всій країні, а
також понад 2100 торгових точок та понад 1500 технічних спеціалістів. На даний
момент у компанії "Baymak" працює більш ніж 600 співробітників, і ми увійшли у
склад "BDR Thermea Group" у 2013 році. "BDR Thermea Group" має центр в
Нідерландах і є третьою за величиною компанією на європейському ринку
опалення.

Настінний котел, Кондиціонер, Бак для зберігання гарячої води,
Панельний радіатор, Підлогові стоячі котли, Настінні конденсаційні котли,
Електричні водонагрівачі, газові водонагрівачі, тепловий насос,
Сонячний колектор, насос, Підсилювач води, розширювальний бак

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: ISO, TSE, CE
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Компанія "BSK Ventilation Inc." була створена в 2007 році та розпочала
виробництво з решіток, дифузорів, жалюзі, звукопоглиначів, кришок управління та
доступу, заслінок, гепа-фільтрувальних коробок та різних типів пленумних
коробок. Створивши у 2012 році відділ виробництва вентиляційно-кондиціонерних
установок компанія щороку додає до своєї номенклатури нові товари. Наше
виробництво працює відповідно до досліджень, проведених відділами НДДКР.
BSK активно слідкує за технологіями та інноваціями завдяки нашій лабораторії
вентиляційного обладнання та продовжує надавати свої послуги, ставлячи на
перше місце задоволеність споживачів.

Решітки, Дифузори, Жалюзі, Демпфери
Звукозаглушувачівідводи
Вентиляційні Установки
Побутові Та Комерційні Рекуператори Тепла
Вентиляційне Обладнання

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: EUROVENT, ERP, ISO 9001, CE , TSE, GOST
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Daikin - одна з найвідоміших світових компаній з виробництва кондиціонерів.
Компанія, яка виробляє найкращі у світі кондиціонери в галузі охолодження,
також дуже амбіційна в галузі опалення. Daikin має заводи у багатьох країнах
світу з річним оборотом понад 20 мільярдів доларів. Один із цих заводів
знаходиться в Туреччині, де виробляється охолоджувальне та опалювальне
обладнання, таке як системи VRV, кондиціонери Daikin та конденсаційні
комбіновані котли, комбіновані котли Airfel та Daylux, кондиціонери та холодильні
установки.

Радіатор
Комбі
Внутрішній блок кондиціонера, зовнішній блок кондиціонера
Внутрішній блок VRV, зовнішній блок VRV
Чиллер
Фанкойл
Блок обробки повітря

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: EAC, UKR-SEPRO, CE, RTN, EUROVENT, DIN-CERTO, GOST
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Компанія "Digisu" була заснована в 1999 році в Бурсі. Ми виробляємо радіатори
для рушників, електричні радіатори для рушників, дизайнерські радіатори для
рушників, декоративні панельні радіатори та аксесуари для радіаторів білого,
чорного та хромового кольорів. Ми експортуємо 80% своєї продукції та
здійснюємо онлайн-продажі в 7 різних Інтернет-магазинах.

Рушникові радіатори
Декоративні панельні радіатори
Аксесуари для радіаторів

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: TSE, EN 442, CE SELF DECLARATION
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КПриміщення дихають із Dogu HVAK Systems. DOGU HVAC заснована в 1999
році, і з тих пір виробляє енергоефективні та економічно вигідні товари, зокрема
блоки обробки повітря, системи розподілу, управління та циркуляції повітря
(компоненти HVAC). Ми постійне вдосконалюємося для забезпечення
комплексних рішень щодо добробуту.

Блоки обробки повітря
Пристрої рекуперації тепла
Системи осушення басейнів
Блоки охолодження
Гігієнічний блок обробки повітря
Пакетні пристрої
Побутова техніка

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: EUROVENT, TSE, EAC, EN 1366 , TUV HYGIEN, URS, ISO
18001, ISO 14001
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Pаснована в 1967 році в Стамбулі 'Termo Isı Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.' зараз є
однією з провідних теплових компаній з торговими марками Ecostar та Ecodense.
50 000 м² відкритої та 15 000 м2 закритої території в Текірдагу/Луорлу. Компанія
відповідає вимогам своїх клієнтів за світовими стандартами завдяки своїм
вітчизняним та міжнародним офісам продажів. Ecostar спеціалізується на двох
основних товарних групах: моноблочні та дублюючі пальники. Окрім виробництва
пальників для побутових моноблоків потужністю від 40 до 11 500 кВт, Ecostar
також виробляє промислові пальники потужністю до 67 МВт для різних галузей
промисловості з урахуванням конкретних вимог замовника.

Пальник та комбінований пальник
Пальник для рідкого палива
Запасні частини пальника
Конденсаційний газовий котел
Запасні частини конденсаційного газового котла
Редуктори тискуНасосні станції
Пальник НПЗ

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: CE, ISO 9001-2015, EAC
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Холодильне та морозильне обладнання
Теплообмінники
Ультразвукові зволожувачі

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

Компанія 'Frigo Block Refrigeration Systems Inc.' має надійну позицію у
холодильному секторі завдяки своїм 30-річним знанням, понад 100
кваліфікованим співробітникам, багаторічному досвіду та дилерам у більш ніж
35 країнах. Frigo Block проектує та виробляє свою продукцію на виробничому
заводі площею 12000 кв. Його виробнича потужність становить 10 000
холодильних установок та 1 000 000 кв.м  теплообмінників на рік. Він має як
виробничу лінію теплообмінника, так і холодильних установок, тому пропонує
своїм клієнтам гнучкість та індивідуальні рішень

СЕРТИФІКАТИ: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,HACCP
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"FRITERM A.S." була заснована в Стамбулі в 1979 році. Компанія розробила свої
ноу-хау технології та володіє неабияким досвідом, надаючи послуги з проектування,
виробництва, підряду та продажу в галузі комерційного охолодження, промислового
охолодження та кондиціонування. FRITERM знаходиться у розпорядженні сектора з
двома виробничими цехами на закритій площі 19000 м2 в Тузлі, Стамбулі, з 246
компетентними працівниками та сучасним парком техніки. FRITERM посилила свою
роль провідного постачальника в секторі кондиціонування та енергетики завдяки
своєму новому об'єкту, побудованому на внутрішній площі 36000 м2 на 60-декарній
землі, який почав працювати у другому кварталі 2016 року.

Плавникові теплообмінники, Охолоджувачі Glycoll & Propane,фреонові
охолоджувачі, газові охолоджувачі CO2 та охолоджувачі агрегатів,
випарник NH3 та охолоджувачі з накачуванням, вологі / сухі охолоджувачі
Конденсатори з повітряним охолодженням, Дробові морозильники,
Радіатори LT / HT, Масляні охолоджувачі,
Установки рекуперації тепла, Підковові теплові труби,Блоки охолодження
повітря турбіни, котушки

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: EUROVENT, CE, TSE, GOST, EAC, ASME, ATEX, ISO
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GGeneral Filter Havak - спільне підприємство італійського бренду General Filter та
турецького Havak. Воно було засноване у 2008 році з метою виробництва, оптової
торгівлі, імпорту та експорту всіх видів повітряних фільтрів, необхідних
промисловості HVAC в сфері ISISO. Компанія розташована в Есенюрті, м.
Стамбул. General Filter є відомим виробником повітряних фільтрів в Італії із вже
понад півстолітнім досвідом. Havak - це надійна фірма, що обслуговує галузь
опалення та кондиціонування повітря в Туреччині починаючи з 1988 року. General
Filter Havak досягла сьогоднішніх позицій швидким зростанням завдяки
технологіям та розробкам ноу-хау від обох партнерів-засновників. Виробництво
розпочалось лише з 2-х залів у 2008 році. Сьогодні воно має 3500 кв. м закритих
площ у 6 залах. Наша компанія, володіючи сертифікатом управління якістю ISO
9001-2015, має можливість виробляти всі види повітряних фільтрів з необхідною
ефективністю та за європейськими стандартами.

Попередні фільтриСередні / тонкі фільтри
Абсолютні (HEPA) фільтри
Очищення (активоване вугілля) фільтрівочищувачі повітря
Безпечна заміна корпусів фільтрів (каністри BIBO)

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: EUROVENT, ISO 9001:2015
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Ми - турецька компанія IMBAT. Наша фабрика знаходиться в Ізмірі. Ми виробляємо
чилера, руфтопи, прецизійні кондиціонери, рекуператори тепла, теплові насоси, камери
охолодження і інші продукти європейської якості. У нас є сертифікати ЄВРОВЕНТ і
ГОСТ. Ми експортуємо свою продукцію в 40 країн. Всі руфтопи в Дайкіні, Туреччині,
виробляємо саме ми. Корім того, ми можемо виробляти нестандартні замовлення. У нас
є дистриб'ютори в Казахстані, Катарі, Румунії, Португалії, Сербії, Німеччини, Австрії,
Ізраїлі та інших країнах. Ми зацікавлені у співпраці із компаніями в Україні. Наші
партнери дуже задоволені, тому що наші продукти є ефективними,
конкурентноспроможними, а наші ціни вас приємно здивують!

Дахи (сертифіковані Eurovent)
Тропічний 
Покрівля Mobil
Охолоджувачі (сертифіковано Eurovent)
Закрийте блоки управління
Зволоження басейну
Блоки холодного зберігання
Градирні

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: EUROVENT, ISO, TSE
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'Kayıtes' створена в 1992 році як підрядна компанія. У 2012 році компанія
перетворилася на виробничу. Ми виготовляємо все для дому. Для круних
вентиляторів ми закуповуємо двигуни, а для менших - виробляємо їх саміСереж
нашої продукції - алюмінієві та пластикові литтєві молдинги та статичне та
динамічне балансування для вентиляторів. Площа заводу 10 000 м² із 75
співробітниками, 7 з яких - інженери.

Осьові вентилятори
Димові вентиляції
Відцентрові вентилятори
Комерційні вентилятори
Промислові вентилятори
Побутові вентилятори
Реактивні вентилятори
Вироби для складання воздуховодів

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: ISO 9001:2015, F300, F400
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KLAS забезпечують стабільний комфорт та економію енергії завдяки високоякісній
продукції з інноваційним дизайном та інтегрованими рішеннями. KLAS працює з 2003
року в промисловій зоні Ататюрка, в місті Шигла, Ізмір, Туреччина. В даний час KLAS
виробляє кондиціонери, агрегати для кондиціонування повітря з гігієнічним пакетом,
блоки зволоження басейну, фанкойли, блоки для даху, повітряні охолоджувачі,
обігрівачі, рекуператори тепла, свіжого повітря, блоки рекуперації тепла для їх
реалізації внутрішньою командою продаж під торговою маркою KLS, а також  для
продажу кільком великим вітчизняним та міжнарожним клієнтам OEM. При необхідності
всі ці вироби постачаються із встановленими на заводі системами управління. Завод
KLAS розміщується на 13.500 кв. в якому працює 160 чоловік, а виробництво повністю
відповідає міжнародним стандартам.

Агрегати для обробки повітря, санітарний пакет, 
апарати для обробки повітряБлоки для осушення басейну
Блоки вентиляторів, блоки для даху
Повітряні охолоджувачі, нагрівачі
Канальні нагрівачі, рекуператори тепла, свіжого повітря, теплові насоси
Системи кондиціонування GSM, Аксесуари

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: ISO 9001:2015, ISO 10002:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, CE,
TSEK, EAC, EUROVENT, DIN EN 1946 Part 4, VDI 6022-1, VDI 6022-3, EN 1886, VDI-
2089
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Компанія Sarbuz, яка була створена для охолодження в 1953 році, виробляє
теплообмінники ребристого типу з 1974 року. Також Sarbuz протягом більше 40
років  виробляє випарники, конденсатори, нагрівальні та охолоджувальні котушки,
парові котушки, сухі охолоджувачі та котушки OEM для компаній, які працюють у
галузі HVAC-R, енергетичній та мобільній холодильній  промисловості, а також
постачає теплообмінники ребристого типу для різних компаній як у країні, так і за
кордоном. Sarbuz, маючи багато знань і досвід в галузі, є однією з найстаріших
компаній, яка постійно робить інвестиції в обладнання та розробляє нову
продукцію, щоб відповідати новим світовим стандартам. Sarbuz продовжує
залишатися однією з найважливіших представницьких фірм в галузі HVAC & R,
яка має досвідчених та кваліфікованих співробітників у своїй галузі.

Повітроохолоджувачі
Конденсатори з повітряним охолодженням
Теплообмінники
Сухі охолоджувачі/вологі та сухі охолоджувачі

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: CE, ISO 9001-2015, EAC
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Наша справа розпочалася у 1987 році як сімейний бізнес у сфері охолодження.
Сама ж компанія "TERMODIZAYN" була заснована у 2000 році в Стамбулі,
Туреччині, як перший крок до інституціоналізму. Компанія була повністю створена
національними та міжнародними експертами в галузі охолодження. Ми
пишаємось тим, що сьогодні стали провідним виробником промислових
льодогенераторів та холодильних установок у Туреччині.

Льодогенератори
Холодильні установки
Доменні морозильні камери
Холодні кімнати
Контейнерні холодні кімнати
Охолоджувачі води

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: ISO, CE, TUV
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ULPADUST Industrial Dust System System Industry and Trade Inc. виробляє
промислові фільтри для збору пилу, фільтри масляного туману та газоочисники.
Наша компанія виробляє продукцію, що відповідаює виробництву світового класу
в галузі в Стамбулі. Незважаючи на те, що компанія ULPADUST розпочала свою
роботу в 2015 році, вона має досвід у цій галузі понад 40 років. ULPADUST
займається не тільки продажем обладнання, а водночас проводить монтажні та
пусконалагоджувальні роботи разом із спеціалістами.

Пиловловлювач
Вентилятор
Панель управління

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: ISO 9001:2015, EN ISO/IEC 80079-34, IECEx OD 025, BVS 16
ATEX H 003 X,BVS 16 ATEX ZQS/H052
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ULPATEK - провідний виробник повітряних фільтрів у Туреччині. Компанія була
створена командою, яка має 40-річний досвід в галузі очищення приміщень і систем
вентиляції під ключ для текстильної, медичної, харчової та фармацевтичної
промисловості. Зараз ULPATEK працює з понад 110 працівниками в Стамбулі на площі
12 650 квадратних метрів. Виробляє фільтри грубого, середнього, тонкого очищення, а
також фільтри EPA, HEPA, ULPA та системне обладнання (ламінарні потокові пристрої,
системи безпечної заміни фільтра Bag In/Bag Out, вентиляторні фільтруючі пристрої
тощо) для фармацевтичної промисловості та санітарного обладнання. ULPATEK
експортує товари в понад 71 країну світу та поступово збільшує ці об'єми. Має
спеціальний відділ експорту, який обслуговує всі країни та галузі. Також компанія має
власний бренд під назвою ULPADUST; виробляє промислові системи та обладнання
для збору пилу, олії та туману.

Промислові повітряні фільтри (HEPA-фільтр, фільтри грубого, середнього,
тонкого очищення; EPA, HEPA та ULPA-фільтри)
Системне обладнання (ламінарні потокові блоки, безпечної заміни фільтра Bag
In/Bag Out, блоки фільтрувальних вентиляторів тощо)
Пилозбірники, пилососи вакуумні, циклони, мокрі фільтри
Сепаратори олій та туману, газоочисники VOC

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: EUROVENT, ISO 9001:2015
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Компанія Untes Air Conditioning - добре зарекомендувала себе як турецький виробник
систем опалення та кондиціонування повітря з 50-річним досвідом і має на меті стати
світовим постачальником ефективних рішень для кондиціонування повітря. Ми
пропонуємо інтегровані системи кондиціонування для комерційних та промислових
будівель. Наша компанія відрізняється своїми  інноваційними розробками та рівнем
обслуговування, а також повною орієнтацією на клієнтів. Ми працюємо на двох
відокремлених фабриках та експортуємо товари у комерційний, промисловий та
державний сектори у понад 50 країн. Піонер у технології кондиціонування повітря, лідер
у галузі центрального охолодження та найбільший виробник у Туреччині. Наші клієнти
залтшуться задоволеними нашим багатим досвідом у сфері HVAC, включаючи
централізовані системи кондиціонування та сервісне обслуговування.

Блоки обробки повітря
Блоки фанкойлів
Кондиціонери пакетного типу

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: CE, EUROVENT, TUV NORD(DIN 1946-4:2018 AND VDI 6022-1:2018 ),
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
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Історія VENCO розпочалась у 1992 році з бізнесу у сфері вентиляції, який включав ноу-
хау розробки на виробництві. VENCO постійно розширює своє виробниче портфоліо
завдяки практиці досліджень та розробок, а також постійно покращує свою існуючу
продукцію та розробляє нову. Успіх виробництва VENCO триває на 4 континентах та у
понад 55 країнах через внутрішні та закордонні канали збуту із збільшенням обсягу
продажів та нових розробок продукції. VENCO використовує найсучасніші стандарти,
технології виробництва та випробування для того, щоб вести виробництво відповідно до
міжнародних стандартів у галузі вентиляції, а також активно займається виробництвом,
внутрішніми та закордонними продажами свого широкого асортименту продукції.

Димові витяжні та осьові вентилятори
Реактивні вентиляторні системи
Вибухозахищені (екс-доказові) вентилятори
Вентилятори для повітропроводів, даху та кухні
Блоки рекуперації теплаЕлектричні обігрівачі типу воздуховод і AHU
Глушники та аксесуари для вентиляторів

ЕКСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ:

СЕРТИФІКАТИ: CE, ISO 9001:2015, FIRE RESISTANCE, ATEX
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