
“Kalite,
Verimlilik ve
Çevreye Duyarlılık”
“Quality, Productivity and
Environmental Sensibility”



FİRMAMIZ
THE COMPANY

GEZER Endüstri; 1986 yılında İstanbul’da kurulmuştur. 32 yılı aşkın bir 
süredir hizmet verdiği çevre sektöründe öncü bir rol oynamaktadır. 
Bugün itibarı ile 20.000 m2 arsa üzerinde kurulu, yaklaşık 7.500 m2 
kapalı alana sahip fabrika ve yönetim binasında, yaklaşık 80 teknik 
personel ile çalışmalarına devam etmektedir.

Faaliyet konularında uzmanlığı, kaynakları, uzman kadrosu ve bilgi
birikimini bünyesinde toplayan şirket kurulduğu günden bugüne
çağdaş ilkeleri, ileri teknolojisi, kalite bilinci ve verdiği güvenle çevre
teknolojileri ve inşaat sektöründe emin adımlarla ilerlemektedir.

Vizyonumuz

GEZER Endüstri, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, müşteri
memnuniyeti ötesinde müşteri bağlılığı yaratmaya çalışan ve
beklentilerdeki değişimleri etkin bir biçimde izlemeyi hedef edinen
bir kuruluştur.

Misyonumuz
Mevcut ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile 
Çevre Teknolojileri Sektöründe, proje aşamasından iş bitimine kadar 
anahtar teslimi tesis kurmayı en iyi şekilde üstlenmek ve tam müşteri 
memnuniyetini garanti etmektir.

GEZER Endüstri has been founded in Istanbul / Turkey in 1986. 
Serving in the field of environmental technology for more than 32 
years, it has been a pioneer figure in its sector. Today having its 
factory of about 7.500 m2 closed area located on a land over 20.000 
m2, it is employing around 80 technical personnel.

From the date it was founded till today the company with the
expertise in its fields of activity, resources, well trained personnel
and its accumulated knowledge basis; has made great works in the
environmental technologies sectors with its contemporary principles,
advanced technology, quality awareness and the confidence it
creates.

Our Vision
GEZER Endüstri is a company that tries to create customer faith
beyond customer satisfaction and targets to e�ectively follow
changes in expectations.

Our Mission
Our mission is to guarantee quality, from design stage through 
completion of work, and full client satisfaction with our existing ISO 
9001 Quality Management System, ISO 14001 Environmental 
Management System and OHSAS 18001 Occupational Health and 
Safety Management System in the Environmental Technology Sector.



KALİTE
QUALITY

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız, tüm faaliyetlerimizi yasal yükümlülüklere uygun 
olarak gerçekleştirirken,
• Müşteri isteklerini zamanında, ekonomik ve eksiksiz olarak 

karşılayarak, müşteri memnuniyetini artırmak,
• Kalite yönetim sistemi anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek 

ve sistemde sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
• Çevreye duyarlı olmak, çevreye duyarlı üretim bilincini sürekli 

kılmaktır.

Çevre Politikamız

• Firmamızda uygulanan Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili
yürürlükteki tüm yasal yönetmelik ve şartlara uymayı,

• Firmamızda Çevre Yönetim Sisteminin etkin olarak
uygulanmasını sağlamayı ve bu sistemi sürekli iyileştirmeyi,

• Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmeyi, eğitmeyi ve
katılımlarını teşvik etmeyi,

• Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanımını
sağlayacağımızı,

• Atıkları kaynağında en aza indireceğimizi, mümkün olduğunda
yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamayı,
değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf
edilmesini sağlamayı,

• Çevre politikamızın her zaman halkın erişimine açık olmasını 
sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Our Quality Policy

While we are carrying out all our activities in accordance with legal 
obligations; our quality policy is
• To improve client satisfaction by meeting our clients’ needs on

time, economically and completely
• To have all our employees adopt quality management system 

conciousness and permanently improve the syst em,
• To be environmentally sensitive and to make environmentally

sensitive production permanent.

Environmental Policy

GEZER Endüstri pledges and announces to general public;
• To follow up all valid legal regulations and rules about our

Environmental Management System,
• To practice the Environmental Management System ef ficiently

in our company and to improve the system,
• To organize training activities for workers to make them more

conscious about the environment and encourage them to join,
• To e�ciently use energy, raw material and natural sources,
• To minimize the waste at the source, to provide reuse and

recovery when it is possible, to eliminate worthless waste by
appropriate techniques,

• To make our environmental policy always accessible for the
public.

Su
bizim

uzmanlığımızdır...
Water is our expertise...
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FAALİYET ALANLARI
ACTIVITY FIELDS

• İçme Suyu Arıtma Tesisleri

• Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

• Evsel Atık Su Arıtma Tesisi

• Proses Suyu Arıtma Tesisi

• Anaerobik Arıtma Tesisi

• Ters Ozmoz ve Ultrafiltrasyon

• Çamur Susuzlaştırma ve Kurutma Sistemi

• Katı Atık Depolama Sahaları

• Atıksu, Kimyasal Atık ve Metal Atıkları

Geri Kazanım Üniteleri

• İşletme ve Bakım Hizmetleri

• Kontrol Panelleri ve Otomasyon Teknikleri

• Polietilen, Polipropilen, PVC, PVDF Borulama

• Polietilen Muayene Bacaları

• PP, PE, PVC, PVDF, Kimyasal Depolama ve

Proses Tankları

• Plastik Gaz Yıkama Kuleleri

• PE ve PP Sarmal Borular

• Potable Water Treatment Plants

• Industrial E�uent Treatment Plants

• Sewage Treatment Plants

• Process Water Treatment Plants

• Anaerobic Treatment Plants

• Reverse-Osmosis and Ultrafiltration

• Sludge Dewatering and Drying Plants

• Solid Wastes Storage Facilities

• Wastewater, Chemical Waste and Metal Waste

Recycling Units

• Operation and Maintenance Services

• Control Panels and Automation Techniques

• Polyethylene, Polypropylene, PVC, PVDF Piping

• PE Inspection Chambers

• PP, PE, PVC, PVDF, Chemical Storage and

Processing Tanks

• Plastic Gas Scrubber Towers

• PE, PP Wound Pipes
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Anahtar teslimi
çözümler ortağınız...

Your turnkey solutions partner...

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
INDUSTRIAL EFFLUENT TREATMENT PLANTS

Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri kapsamında aşağıdaki hizmetler 
sağlanmakta, üniteler firmamız tarafından dizayn edilerek 
üretilmekte ve kullanıma sunulmaktadır.

• Prosesin dizaynı için gerekli analizlerin Laboratuarımızda
yapılması,

• Gerekiyorsa Pilot tesis uygulamalarının yapılması,
• Atıksu Dengeleme / Pompalama Üniteleri,
• Sürekli Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri,
• Kesikli Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri,
• Son Filtrasyon Sistemleri,
• Selektif İyon Değiştiriciler,
• Buharlaştırma Üniteleri,
• Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Sistemleri,
• Kimyasal Madde Depolama ve Dozlama Üniteleri.

Kurmuş olduğumuz endüstriyel atıksu arıtma tesisleri; daha düşük
arıtma kimyasalları tüketimi, daha az enerji sarfiyatı, daha az eleman
ihtiyacına sahip, daha az bakım gerektiren, tam otomatik çalışan
ve prosesin sonunda ortaya daha az çamur çıkaran, ekonomik
ve garantili deşarj standartları sağlayan müşteri tarafından tercih
edilen güvenilir sistemlerdir.

Otomotiv, Metal, Kimya, Tekstil, Gıda vb. endüstrilerin atıksularının
ön arıtılması veya arıtılması için yüksek verimli, ekonomik kimyasal
atıksu arıtma tesislerini anahtar teslim olarak kurmaktayız.

Within industrial water treatment plants scope the following services
are provided and units are designed, manufactured and presented
for usage by our company.

• Making in our laboratory water analysis necessary for process
design,

• If necessary making pilot plant studies,
• Wastewater Balancing / Pumping Units,
• Continuous Industrial Wastewater Treatment Systems,
• Sequenced Batch Industrial Wastewater Treatment Systems,
• Final Filtration Systems,
• Selective Ion Exchangers,
• Evaporation Units,
• Sludge Thickening and Dewatering Systems,
• Chemicals Storage and Dosing Units.

The industrial wastewater treatment plants we build are reliable
systems preferred by our clients and they have lower treatment
chemicals and power consumption, need less manpower and
maintenance, generate less sludge, are fully automatic, economical
and meet guaranteed discharge parameters.

We build on a turnkey basis highly e�cient, economical chemical waste
water treatment plants for pre-treatment and treatment of e�uents from
industries like Automotive, Metals, Chemistry, Textiles, Food etc.
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Çeşitli endüstrilerde üretim için gerekli olan proses suyunun 
hazırlanması amacıyla  tam otomatik  iyon değiştirici 
demineralizasyon sistemleri, ters ozmoz sistemleri, yumuşatma 
sistemleri vb. tesisleri anahtar teslim olarak kurmaktayız.
Proses Suyu Üretim Tesisleri kapsamında aşağıdaki üniteler 
firmamız tarafından dizayn edilerek üretilmekte ve kullanıma 
sunulmaktadır.

İyon değiştirme metoduyla Yumuşatma  Sistemleri,
Bu metodla, proses suyu içindeki kalsiyum ve magnezyum iyonları, 
reçine üzerindeki sodyum iyonları ile yer değiştirir. Böylelikle su 
yumuşatılarak, üretim proseslerinde kireçlenme önlenmiş olur.  

Hamsuyun karakterine göre; yumuşatma sistemlerinin önüne 
kum filtresi ve aktif karbon sistemleri dizayn ederek
yumuşatma sistemlerini manuel, yarı otomatik veya tam otomatik 
konfigürasyonlarda da üretmekteyiz. 

İyon değiştirme metoduyla Demineralizasyon  Sistemleri,
Hamsuyun  karakterine göre; kum filtresi, aktif karbon, katyon 
değiştirici, karbondioksit degazörü, anyon değiştirici ve talep edilen 
su kalitesine göre gerekiyorsa mixed bed değiştirici sistemleri 
de dizayn ederek, manuel yarı otomatik veya tam otomatik 
konfigürasyonlarda İyon Değiştirme Metoduyla Demineralizasyon 
Sistemleri üretmekteyiz.

We build on a turnkey basis, fully automatic ion exchange 
demineralization systems, reverse osmosis systems, softening 
systems etc. to generate process water necessary for production in 
various industries.
Within Process Water Treatment Plants scope the following units are 
designed, manufactured and provided by our company.

Softening Systems with ion exchange method,
With this method, calcium and magnesium ions in the process water 
are exchanged with sodium ions on the resin. This way the water is 
softened and scaling in production processes is avoided.

Depending on the raw water characteristics; we design sand filter 
and activated carbon systems in front of the softening systems and 
we can manufacture in manual, semi automatic and fully automatic 
configurations. 

Demineralization Systems with ion exchange method,
We build Demineralization Systems with Ion Exchange Method by 
designing sand filters, cation exchangers, carbon dioxide degasifiers, 
anion exchangers depending on the raw water characteristics; 
and depending on the desired water quality we add mixed bed 
exchangers. We can manufacture in manual, semi automatic and 
fully automatic configurations.

PROSES SUYU ÜRETİM TESİSLERİ / İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ
PROCESS WATER TREATMENT PLANTS / POTABLE WATER TREATMENT PLANTS
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Güvenilir,
modern,

kaliteli ve ekonomik çözümler...
Reliable, modern, high quality and economical solutions...

Ters Ozmoz  Sistemleri
Hamsuyun  iletkenlik değerinin ve sistem debi kapasitesinin yüksek
olduğu durumlarda, tercih edilen ileri bir teknolojidir. 

EDI (elektrodeiyonizasyon) Sistemleri 
Ultra yüksek su kalitesinin talep edildiği durumlarda, Ters Ozmoz 
sistemi ile birlikte dizayn edilerek katyon değiştirici, karbondioksit 
degazör, anyon değiştirici ve mixed bed değiştirici konfigürasyonunun
yerine kullanıma sunduğumuz  ileri bir teknolojidir.

Desalinizasyon Sistemleri
Hem içmesuyu tesislerinde, hem de çok yüksek su kalitesinin talep
edilmediği endüstrilerde (yumuşatılmış su talep eden prosesler için)
kullandığımız bir membran teknolojisidir.

Reverse Osmosis Systems
It is an advanced technology preferred when the raw water
conductivity value and system flow capacity is high. 

EDI (electrodeionization) Systems
When ultra high water quality is required it is an advanced technology
we provide by designing together with a Reverse Osmosis System
instead of cation exchangers, carbon dioxide degasifiers, anion
exchangers and mixed bed exchangers configuration.

Desalinization Systems
It is a membrane technology we use for potable water plants and
for industries where water quality required is not very high (i.e. for
processes that need softened water).

PROSES SUYU ÜRETİM TESİSLERİ / İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ
PROCESS WATER TREATMENT PLANTS / POTABLE WATER TREATMENT PLANTS
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BİYOLOJİK ARITMA TESİSLERİ
BIOLOGICAL TREATMENT PLANTS

• Wastewater Pumping Stations,
• Manual and Automatic Screening Units,
• Sand & Oil Traps,
• Anaerobic Treatment Plants,
• Conventional Activated Sludge Systems,
• Advanced Treatment Systems for Nitrogen and Phosphorous

Abatement,
• Final Settling Units,
• Sludge Thickening and Dewatering Systems,
• Chemicals Storage Units,
• Chemicals Preparation and Dosing Units,
• Disinfection Systems,
• Odor Removal Units.

The biological wastewater treatment plants we build are reliable
systems preferred by our clients and they have lower power
consumption, need less manpower and maintenance, generate less
sludge, are fully automatic, and nature friendly due to their advanced
technology. 

Wastewater treatment plants are designed and built on a turnkey
basis by our company for domestic waste water from residential
areas and e�uents from industries like food, textile etc.
These plants typically consist of;

• Atıksu Pompa İstasyonları,
• Manuel ve Otomatik Izgara,
• Kum & Yağ Tutma Üniteleri,
• Anaerobik Arıtma Tesisleri,
• Konvansiyonel Aktif Çamur Sistemleri,
• Azot Fosfor Giderimine Yönelik İleri Arıtma Sistemleri,
• Son Çöktürme Üniteleri,
• Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Sistemleri,
• Kimyasal Madde Depolama Üniteleri,
• Kimyasal Madde Hazırlama ve Dozlama Üniteleri,
• Dezenfeksiyon Sistemleri,
• Koku Giderim Üniteleri.

Kurmuş olduğumuz biyolojik arıtma tesisleri; Daha az enerji sarfiyatı,
daha az eleman ihtiyacına sahip, daha az bakım gerektiren, otomatik
çalışan ve prosesin sonunda ortaya daha az  çamur çıkaran, ileri
arıtma teknolojileri sayesinde doğaya saygılı, müşteri tarafından
tercih edilen güvenilir sistemlerdir.

Yerleşim bölgelerinden kaynaklanan evsel nitelikli atıksular
ile gıda, tekstil vb. sektörlerden kaynaklanan atıksuları
arıtmak üzere atıksu arıtma tesisleri firmamız tarafından
dizayn edilerek anahtar teslimi kullanıma sunulmaktadır.
Bu tesisler genellikle aşağıdaki üniteleri içerir;
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ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA ve KURUTMA TESİSLERİ
SLUDGE DEWATERING and DRYING PLANTS

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma tesislerinden çıkan çamurun
ve çeşitli endüstrilerden çıkan atıkların susuzlaştırılması ve
kurutulması amacıyla çamur susuzlaştırma ve çamur kurutma
tesislerini anahtar teslimi olarak kurmaktayız.

• Beltpres ve Filtrepres İçeren Tesisler,
• Santrifüj (Dekantör) ile Çamur Susuzlaştırıcı Tesisler,
• Döner Fırın Çamur Kurutucu Tesisler,
• Akışkan Yatak Çamur Kurutucu Tesisler,
• Briketleme Üniteleri

Firmamız, bu teknolojileri kullanarak endüstriyel ve evsel nitelikli
çamurların susuzlaştırılması/kurutulması ünitelerini kurarak
kullanıma sunmaktadır.

We build on a turnkey basis, sludge dewatering and drying plants
to dewater and dry sludge from Sewage and Industrial Wastewater
Treatment Plants and also wastes from various industries.

• Plants with Belt Presses and Filter Presses,
• Sludge Dewatering Plants with Centrifuge Decanters,
• Rotary Drum Sludge Drying Plants,
• Fluidized Bed Sludge Drying Plants,
• Briquetting Units.

Using these technologies, our company builds dewatering/drying
units for industrial and domestic sludge and puts them into usage.

Gelişmiş
çevre teknolojileri...

Advanced environmental technologies...
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GERİ KAZANIM TESİSLERİ
RECYCLING / RECOVERY PLANTS

Değerli metallerin geri kazanılması, değerli asitlerin geri kazanılması,
yağlı atıksulardan yağın geri kazanılması ve proses durulama
sularının geri kazanılması amacıyla geri kazanım tesislerini anahtar
teslimi olarak firmamız tarafından dizayn edilerek üretilmekte ve
kullanıma sunulmaktadır.

Değerli Metal Geri Kazanım Üniteleri (Bakır, Nikel)
Son yıllarda metal fiyatlarındaki artışlar, ilgili sektörlerin üretim
maliyetlerinin artmasına sebebiyet vermiştir. Bu metodla, proses
durulama sularındaki bakır ve nikel metallerin otomatik olarak
dizayn edilmiş iyon değiştirici reçine yöntemini kullanarak geri
kazanılmasını sağlamaktayız. Böylelikle metal geri kazanılarak,
hem üretim prosesine ekonomik katkı sağlanacak, hem de atıksu
arıtma tesislerine gidecek olan kirletici yükü ve miktarı azaltılarak
kurulacak olan atıksu arıtma tesisine ekonomik katkıda  bulunacaktır.

Değerli Asitlerin Geri Kazanım Üniteleri
(Kromik Asit, Fosforik Asit, Sülfürik Asit)

endüstrilerde; metal kaplama banyolarında demir ve alüminyum
gibi  prosese dışarıdan karışan metallerin konsantrasyonları

Otomotiv endüstrisi, alüminyum eloxal kaplama endüstrisi, vb.

zamanla artmaya başlar. Söz konusu banyoların kullanım süresi,
bu proseste istenmeyen metallerin belli bir konsantrasyona gelmesi
süresine bağlıdır.

Plants for recovery of valuable metals, acid recovery plants, plants
for recycling of oil in  oily wastewater and plants for recovery of
process rinsing waters are designed and built on a turnkey basis by
our company.

Metal Recovery Units (Copper, Nickel)
Increases in metal prices in the last years has resulted in increases
in production costs of relevant sectors. With this method we enable
recovery of metals, copper and nickel, from process washing water
with ion exchange resin plants designed for automatic operation.
Thus the metal is recovered, providing economical benefits  due to
savings in metal costs and also reducing both quantity of wastewater
and contamination going into the treatment plant reducing the size
and cost of the wastewater treatment plant.

Acid recovery Plants
(Chromic Acid, Phosphoric Acid, Sulphuric Acid)
In metal plating baths in industries like automotive, aluminum
anodizing, plating etc. during the process, acids react with the metal
and metal oxides on the component surface. In doing so the bath
becomes laden with metal ions and, over time, progressively less
active. Life of the bath depends on the time the metal concentration
reaches a certain level.
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Müşterilerine
en iyi hizmeti sunar...

Providing the best service to its clients...

GERİ KAZANIM TESİSLERİ
RECYCLING / RECOVERY PLANTS

Bu bağlamda, söz konusu istenmeyen metalleri tam otomatik
iyon değiştirici sistemler sayesinde banyo çözeltisinden başarı ile
uzaklaştırma suretiyle, değerli olan bu proses banyolarını sürekli
olarak geri kazanarak kullanıma sunmaktayız.

Ultrafiltrasyon Sistemiyle Yağlı Atıksuları Arıtma Üniteleri
Metal endüstrisi yüzey işlem yağ alma banyoları ve emülsiye
haldeki bor yağlı atıksular, Ultrafiltrasyon metoduyla ayrıştırılarak,
hem atıksuyun arıtılmasını sağladığımız  gibi  hem de söz konusu
yağın geri kazanarak başka endüstrilerin kullanımına sunmaktayız.

Proses Durulama Sularının Geri Kazanım Sistemleri
Suyun az veya pahalı olduğu bölgelerdeki endüstrilerde, kullanılması
gereken çok önemli bir teknolojidir. Firmamız endüstrideki proses
atıksularını geri kazanarak tekrar kullanılmasını uygulayan
Türkiye’deki ilk firmadır. Bu sistemi, özellikle metal ve elektronik
endüstrisinde başarı ile uygulamaktayız. Bu sistem, atıksuyun
kaynaklandığı proseslerdeki durulama banyoları ile entegre
edilmesi halinde başarılı sonuçlar vermektedir. Dolayısıyla, proses
banyolarında yıkama teknikleri uygulanması gerekmektedir. Bu da,
genellikle bir sabit durulama banyosu ve çift kaskatlı sürekli akışkan
bir durulama banyosundan ibarettir. Bu yıkama tekniği sayesinde,
atıksu arıtma tesisine giden atıksu minimalize edildiği gibi, geri
kazanılacak atıksuyun içerisindeki iyon yükleri de minimalize
edilmiş olur. Bu sistem sayesinde kullanılmış proses durulama
sularını önemli ölçüde geri kazanmaktayız.

We build full automatic ion exchange systems to remove undesired
metals and this way the economically valuable process baths can be
used for longer periods.

Ultrafiltration System Oily Wastewater Treatment Units
In metal industries wastewater from surface degreasing baths and
emulsified water-cutting fluids are separated using Ultrafiltration
method. Thus the water is treated and can be reused, and also the oil
recovered can be used in other industries.

Systems for Recovery of Process Rinsing Waters
This is a very important technology that has to be used in industries
where water is scarce or costly. Our company is the first in Turkey
that has recovered process wastewater and recycled it for process
reusage. We apply this system with great success especially in
metals and electronics industries. This system, is very successful
when integrated with rinsing baths in the processes from which the
wastewater is originating. Therefore, it requires utilization of washing
techniques in process baths. This in general consists of a permanent
rinsing bath and a double cascade continuous flow rinsing bath. Due
to this washing technique both wastewater going into the wastewater
treatment plant is minimized and also the ionic load in the wastewater
to be recovered is minimized.
Thanks to this system, we can recover process rinsing waters to a
great extent.
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ÜRETİM VE UYGULAMA
MANUFACTURING AND APPLICATIONS

GEZER Endüstri, kurulduğu günden bugüne çağdaş ilkeleri, ileri
teknolojisi, kalite bilinci ve yansıttığı güvenle plastik sektöründe emin
adımlarla ilerlemektedir. Yönetim anlayışı ve deneyimli çalışanları
ile verimli örnekler sergileyen GEZER Endüstri, müşterilerine her
zaman en iyi hizmeti vermenin, standartlara tamamen uygun plastik
ürünler sunmanın mutluluğunu yaşatmaktadır.

İmalat ve Uygulamalarımız;
• Yeraltı Plastik (PE) Muayene Bacası İmalatı (Atıksu ve Yağmur

suyu),
• PP, PE, PVC, PVDF Malzemelerden İstenilen Ebatta ve

Özellikte Tank İmalatı,
• Kimyasal Madde Stok ve İşlem Tankları,
• Yüzey Hazırlama Endüstrileri için Proses Tankları,
• Gaz Yıkama Kuleleri (Scrubber),
• Atıksu Arıtma ve Su Hazırlama Tesislerinde Kullanılan Tanklar,
• Asit Geri Kazanım Üniteleri,
• Reverse-Osmos Tesisi,
• Kimya, Metal, Tekstil, İlaç, Arıtma, Gıda Endüstrilerinde

kullanılan Termoplastik Ekipman ve Komponentler,
• PP, PE, PVC, PVDF Malzemelerden; gelişmiş boru kaynak

teknolojisi ile 1200 mm çapa kadar Alın Kaynağı ve istenilen
açıda Boru Kaynağı.

From the day it was founded till today, GEZER Endüstri, with its
contemporary principles, advanced technology, quality consciousness

With its management philosophy and experienced workers displaying
e�cient examples, GEZER Endüstri, has the happiness of providing
the best service to its clients and supplying plastic products in full
compliance with the standards.

Manufacturing and Application;
• Production of Underground Plastic (PE) Inspection Chambers

(Wastewater and Rainwater),
• Production of Tanks in Desired Dimensions and Qualifications

PP, PE, PVC, PVDF,
• Chemical Storage and Process Tanks;
• Process Tanks for Surface Preparation Industries,
• Gas Washing Towers (scrubbers),
• Tanks used in Waste Water Treatment and Water Preparation

Plants,
• Acid Recovery Units,
• Reverse-Osmosis Plants,
• Thermoplastic Equipment and Components used in Chemical,

Metal, Textile, Medicine, Treatment, Food Industries,
• Butt welding of PP, PE, PVC and PVDF pipes up to 1600mm

diameter with advanced pipe welding technology and pipe
welds in desired angles.

and the trust it has created is taking sure steps forward in plastic sector.
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