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ÖNCÜ soğutma 2007 yılında kurulmuştur. Endüstriyel soğutma sistemleri, gemi soğutma ısıtma sistemleri, 

soğuk hava depoları konularında faaliyet göstermekte ve bu sistemlerin projelendirilmesi, kurulumu, servis ve 

bakımı gibi her aşamasında hizmet vermektedir.

ÖNCÜ soğutma, endüstriyel tesislerin tasarım ve kurulumunda kalite ve verimlilik sağlamaktadır.

Servis hizmetlerinde ise zaman ve koşul şartı olmaksızın etkin ve hızlı hizmet vermeyi prensip edinmiştir. 

ÖNCÜ soğutma lider firmalarla yaptığı çalışmalarda güvenilir, yenilikçi, dinamik ve istikrarlı yapısından dolayı 

takdir kazanmış ve bundan güç almıştır. Benimsediği kaliteli, verimli ürün ve sorunsuz işletme ilkelerinin ışığında 

sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

ÖNCÜ soğutma ürün ve hizmet yelpazesini daha da genişleterek yeniliklere ve teknolojiye uyumlu hizmet 

vermeyi, soğutma sektöründe ÖNCÜ olmayı hedeflemektedir.

ÖNCÜ soğutma 2007 yılında kurulmuştur. Endüstriyel soğutma sistemleri, gemi soğutma ısıtma sistemleri, 

soğuk hava depoları konularında faaliyet göstermekte ve bu sistemlerin projelendirilmesi, kurulumu, servis ve 

bakımı gibi her aşamasında hizmet vermektedir.

ÖNCÜ soğutma, endüstriyel tesislerin tasarım ve kurulumunda kalite ve verimlilik sağlamaktadır.

Servis hizmetlerinde ise zaman ve koşul şartı olmaksızın etkin ve hızlı hizmet vermeyi prensip edinmiştir. 

ÖNCÜ soğutma lider firmalarla yaptığı çalışmalarda güvenilir, yenilikçi, dinamik ve istikrarlı yapısından dolayı 

takdir kazanmış ve bundan güç almıştır. Benimsediği kaliteli, verimli ürün ve sorunsuz işletme ilkelerinin ışığında 

sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

ÖNCÜ soğutma ürün ve hizmet yelpazesini daha da genişleterek yeniliklere ve teknolojiye uyumlu hizmet 

vermeyi, soğutma sektöründe ÖNCÜ olmayı hedeflemektedir.

Güven ÖNCÜ
Genel Müdür

ŞİRKET PROFİLİ
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ENDÜSTRİYEL
SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Teknolojinin dünya gelişimini etkilediği ve bu gelişimden payını alan, ekonomik yönden gelişen 

ülkemizde sanayileşmenin de rolü büyüktür. Gelişen dünya teknolojilerine ayak uydurmak, sanayi 

devleri ile güç birliği içinde olmak ve ülke gelişimine katkıda bulunmak ÖNCÜ soğutmanın hedefleri 

arasındadır.

Teknolojinin dünya gelişimini etkilediği ve bu gelişimden payını alan, ekonomik yönden gelişen 

ülkemizde sanayileşmenin de rolü büyüktür. Gelişen dünya teknolojilerine ayak uydurmak, sanayi 

devleri ile güç birliği içinde olmak ve ülke gelişimine katkıda bulunmak ÖNCÜ soğutmanın hedefleri 

arasındadır.

ÖNCÜ soğutma, güçlü ve sürekli gelişime açık kadrosu ile kalitenin, dayanıklılığın ve verimliliğin 

bir arada bulunduğu en uygun alternatifleri sunarak, endüstriyel tesisler kurmaktadır. Proje, fizibilite, 

bakım ve taahhüt hizmetleri vermektedir.

ÖNCÜ soğutma, güçlü ve sürekli gelişime açık kadrosu ile kalitenin, dayanıklılığın ve verimliliğin 

bir arada bulunduğu en uygun alternatifleri sunarak, endüstriyel tesisler kurmaktadır. Proje, fizibilite, 

bakım ve taahhüt hizmetleri vermektedir.
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GEMİ SOĞUTMA
SİSTEMLERİ

ÖNCÜ soğutmanın kurucusu Güven ÖNCÜ, başta  Arkas denizcilik olmak üzere denizcilik sektörüne 

vardiya zabiti olarak 6 yıl hizmet vermiştir. Çalıştığı süre içerisinde personelden yöneticiye hiyerarşinin her 

kademesindeki kişilerin sektörün gerektirdiği ağır sorumluluğun altında olduklarını ve zamanla yarıştıklarını 

birebir görmüş ve paylaşmıştır. Bu disiplin içerisinde çalışmanın zorluklarının yanında avantajlarını da 

görmüş sahip olduğu mesleki etik ile kurduğu şirketi kısa zamanda seçkin firmalar arasına taşımıştır. 

Güven ÖNCÜ, denizcilik sektöründe geçirdiği ve eğitiminin  devamı niteliğini taşıyan bu süreçte kazandığı 

bilgi ve tecrübelerini yine bu sektörde kullanmakta, ÖNCÜ soğutma olarak denizcilik sektörüne etkin bir 

şekilde hizmet vermektedir. 

ÖNCÜ soğutma, ticari ve yolcu gemilerinde kumanya muhafazası için gerekli olan soğuk odaları ve 

cihazları, yaşam mahalli ısıtma ve soğutma sistemleri, (E.C.R) kontrol odası A/C sistemleri konularında 

imalat montaj ve servis hizmetleri vermektedir.
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SOĞUK HAVA 
DEPOLARI

Soğuk depolama üretim ve tüketim arasındaki en önemli noktadır.  İşte bu noktada ÖNCÜ soğutma 

soğutucu cihaz, izolasyon panelleri ve izolasyonlu kapıdan oluşan soğuk hava depolarını her ihtiyaca 

cevap  verebilecek istenilen ölçü ve kapasitelerde, anahtar teslim olarak uygulamaktadır. 

ÖNCÜ SOĞUTMA, kendi bünyesinde oluşturduğu servis departmanı ile zaman ve koşul şartı olmaksızın  

etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermektedir. Yapılan periyodik bakımların, cihazın ömrünü uzatması, arıza ris-

kini azaltması, enerji tasarrufu sağlaması ile müşteri menfaatleri gözetilmekte, ÖNCÜ SOĞUTMA  imzasıyla 

yapılan işlerin takibi açısından, servis ve bakım hizmetlerine ayrıca önem verilmektedir. 
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SOĞUK ODA
CİHAZLARI

Yüksek teknoloji ile üretilen mikroproses kontrollu, otomatik defrostlu, prefabrik ve klasik izolasyonlu(inşai) 

soğuk depolara kolaylıkla ve kısa sürede monte edilebilen split tip soğuk depo cihazlarımız; 1.000kCal/h ile 

30.000 kCal/h kapasitelerde standart olarak üretilmektedir. Split olarak üretilen bu cihazlar ile tüm projelerinize 

çözüm bulmak mümkün olmaktadır.
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Paneller dayanıklı, uzun ömürlü, hijyenik, ısı izalasyonunda istenilen verimi sağlayan pratik ürünlerdir. 

Soğuk hava depolarında kullanılan poliüretan dolgulu prefabrik sandviç paneller yüksek ısı yalıtımı 

oluşturmakta ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Paneller talebe göre paslanmaz çelik, pvc, polyester 

kaplama iç ve dış yüzey , kilitsiz yada kilit mekanizmalı yapılabilmektedir. Paneller montaj ve demon-

taj kolaylığı sağladığı için soğuk oda istenildiğinde başka bir yere taşınabilir.

Panellerin iç ve dış yüzeylerinde kullanılan polyester veya pvc kaplı galvaniz saç yüzey malzemesi 

sayesinde nem izalasyonuna gerek kalmaz. Her çeşit saklama koşuluna, oda sıcaklığına uygun 

çeşitli kalınlıklarda panel kullanılabilir.

PANELLERİN ÖZELLİKLERİ

İç yüzü 0,50 mm, dış yüzü 0,50 mm kalınlığındaki, galvanizli sac üzeri 5 mikron astar üzerine 20 

mikron son kat coil coating sistem Ral 9002 renk polyester boyalı, iki levha arası 80/100/150/200mm 

kalınlıkta, 40-42 kg/m³ yoğunlukta, B2 sınıfı yanmazlıkta, pentan ile şişirilmiş poliüretan sert köpük 

dolgulu, çift diş ve oluklu yapısı ile tam ve hava geçirmez birleşim detayına sahip, opsiyonel olarak 

kilitli, 1115 mm eninde modüler panellerin proje gereği istenilen  boyda ürettirilmektedir. 

Paneller dayanıklı, uzun ömürlü, hijyenik, ısı izalasyonunda istenilen verimi sağlayan pratik ürünlerdir. 

Soğuk hava depolarında kullanılan poliüretan dolgulu prefabrik sandviç paneller yüksek ısı yalıtımı 

oluşturmakta ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Paneller talebe göre paslanmaz çelik, pvc, polyester 

kaplama iç ve dış yüzey , kilitsiz yada kilit mekanizmalı yapılabilmektedir. Paneller montaj ve demon-

taj kolaylığı sağladığı için soğuk oda istenildiğinde başka bir yere taşınabilir.

Panellerin iç ve dış yüzeylerinde kullanılan polyester veya pvc kaplı galvaniz saç yüzey malzemesi 

sayesinde nem izalasyonuna gerek kalmaz. Her çeşit saklama koşuluna, oda sıcaklığına uygun 

çeşitli kalınlıklarda panel kullanılabilir.

PANELLERİN ÖZELLİKLERİ

İç yüzü 0,50 mm, dış yüzü 0,50 mm kalınlığındaki, galvanizli sac üzeri 5 mikron astar üzerine 20 

mikron son kat coil coating sistem Ral 9002 renk polyester boyalı, iki levha arası 80/100/150/200mm 

kalınlıkta, 40-42 kg/m³ yoğunlukta, B2 sınıfı yanmazlıkta, pentan ile şişirilmiş poliüretan sert köpük 

dolgulu, çift diş ve oluklu yapısı ile tam ve hava geçirmez birleşim detayına sahip, opsiyonel olarak 

kilitli, 1115 mm eninde modüler panellerin proje gereği istenilen  boyda ürettirilmektedir. 

SOĞUK ODA
PANELLERİ
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Kapı izolasyon malzemesi 40-42 kg/m³ poliüretan dolguludur. Kapıların kasa ve kanat kalınlığı 

kullanılan panel kalınlığı ile aynıdır. Kullanım yerine göre sürgülü veya menteşeli, süpürmeli veya 

eşikli olabilir. Kapılarda kullanılan conta ile sızdırmazlık sağlanır. Donmuş muhafaza odalarının 

kasasında yapışmayı önlemek amacıyla rezistans bulunmaktadır. Dayanıklılık yıpranmaya daha fazla 

maruz kalan soğuk depo kapıları için önemli bir özelliktir. Hafiflik ve kolay kullanım da soğuk depo 

kapılarında aranan özelliklerdendir. 

Kapı izolasyon malzemesi 40-42 kg/m³ poliüretan dolguludur. Kapıların kasa ve kanat kalınlığı 

kullanılan panel kalınlığı ile aynıdır. Kullanım yerine göre sürgülü veya menteşeli, süpürmeli veya 

eşikli olabilir. Kapılarda kullanılan conta ile sızdırmazlık sağlanır. Donmuş muhafaza odalarının 

kasasında yapışmayı önlemek amacıyla rezistans bulunmaktadır. Dayanıklılık yıpranmaya daha fazla 

maruz kalan soğuk depo kapıları için önemli bir özelliktir. Hafiflik ve kolay kullanım da soğuk depo 

kapılarında aranan özelliklerdendir. 

SOĞUK ODA 
KAPILARI
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PVC PERDELER

Hijyenik yapısı, ultraviyole ışınlarına karşı koruması ve havayı kirleten koku, gaz, toz moleküllerinin geçişini 

azaltması nedeniyle özellikle gıda sektöründe kullanılması tavsiye edilen PVC şerit kapı sistemleri Türk 

Gıda Kodeksi ve ilgili yönetmeliklere uygundur.

PVC şerit perdeler hava dolaşımını önleyerek ısı kaybını ortadan kaldırır ve enerji tasarrufu sağlar. 

Saydam yapıda olan PVC şerit perdeler kolay ve hızlı monte edilebilir,  kolaylıkla temizlenebilir, ısıya 

ve yangına karşı dayanıklıdır, ses yalıtımı sağlar.
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SERVİS VE 
REFERANSLAR

İş hayatı bütün lise ve üniversitelerden daha zor bir okuldur.
          Thomas A. EDISON

R E F E R A N S L A R

• Arkas Holding A.Ş.

• Ulusoy Denizcilik A.Ş.

• GPA Geat Palm Aegean A.Ş.

• MSC Gemi Acenteliği A.Ş.

• Pirireis Denizcilik Ltd. Şti.

• Sakıpağa A.Ş.

• Dimes A.Ş.

• Tab Gıda A.Ş.

• Fersan A.Ş.

• Şeker Piliç A.Ş.

• Tansaş A.Ş

• Migros Ticaret A.Ş.

• Solto Alaçatı Hotel

• Mustafa Özsoy Ltd. Şti.

• Ekur A.Ş.(Burger King)

• Bilintur Bilkent Tur. İnş. A.Ş.

• Ercanlar Yumurta Ltd. Şti. 

• Tekfen A.Ş.

• Pınar Süt A.Ş.

• Makpa A.Ş.

ÖNCÜ Soğutma bu zorlu okulda verdiği en büyük sınavın bakım ve servis hizmetleri olduğunun farkındadır. 

Servis uzmanlık ister, disiplin ister, sorumluluk ister, hiç durmadan gelişmeyi gerektirir, hataya ve ihmale yer 

yoktur.

Bir taahhüt firması olan ÖNCÜ soğutma, en büyük taahhütü olarak gördüğü servis hizmetlerine müşteri 

memnuniyetinin sağlanması, ve altına imzasını attığı işlerin takibi açısından ayrıca önem vermektedir.

ÖNCÜ soğutma, Türkiye geneline yayılan servis ağı uzmanlaşmış, sürekli gelişime açık, genç, 

dinamik ve disiplinli kadrosu ile zaman ve koşul şartı olmaksızın etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermektedir.
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52/1 Sokak  No:217/A Adnan Süvari Mah. Esenyalı/İzmir
Gsm     :+90 530 656 12 00 - +90 505 643 12 41
Tel.        :+90 232 224 85 10 - +90 232 224 85 11
Faks     :+90 232 285 15 08

info@oncusogutma.com
http://www.oncusogutma.com
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