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40.000 m2 alan üzerine kurulu 
19.950 m2 kapalı alan

19.950 m2 closed area 
established on 40.000 m2 land

Fabrika ve Üretim
Factory And Production
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9000+

7500+ 360.000m2+

40.000m2

Adet Konteyner
Units of Container

Prefabrik Yapı
Prefabricated Structure

Çelik Yapı
Steel Structure

ASO 2. Organize Sanayi Bölgesinde
ASO 2. Organized Industrial Zone

alan üzerine kurulu 19.950 m2 
kapalı alan
19.950 m2 closed area 
established on 40.000 m2 land

Designing, production and application 
of containers, prefabricated 

buildings, light gauge and pre-engineered 
steel structures are all executed by 
Oray Prefabrik Inc., one of the leading 
companies in the prefabricated 
construction sector. We offer a wide 
range of services from worker camps 
to social housing, mass housing to 
social facilities, commercial buildings to 
warehouses and hangars, modular living 
units to industrial facilities and specially 
designed multi-storey buildings.

Ön üretimli yapı sektörünün önde 
gelen firmaları arasında yer alan 

Oray Prefabrik A.Ş., konteyner, prefabrik, 
hafif çelik ve ön üretimli çelik yapıların 
tasarım, üretim ve uygulama süreçlerini 
bütünüyle tek başına üstlenir. İşçi 
kamplarından sosyal konutlara, toplu 
konutlardan sosyal tesislere, ticari 
binalardan depo ve hangarlara, modüler 
yaşam ünitelerinden sanayi tesislerine, 
çok katlı binalardan özel tasarımlı 
binalara kadar çok geniş bir yelpazede 
hizmetler sunar.

Fabrikalar ve Üretim Kapasitesi
Factories and Production Capacity

Kalite Politikası 
Uluslararası standartlarda, 
kaliteli, ekonomik ve hızlı 
çözümler üretmek. Tüm 

süreçlerimizi hızlı bir şekilde 
iyileştirmek. Sürekli eğitimle 

kaliteyi bir kültür olarak 
yerleştirmek. Tedarikçiler 
ile birlikte gelişmek. Ar-ge 

çalışmalarına öncelik vermek. 
İş sağlığı ve güvenliğine 
önem vermek. Çevreye 

saygılı olmak ve korumak. 
Sosyal sorumluluklarımızın 

bilincinde olmak.

Quality Policy
Providing quality, economic and 

quick solutions in accordance 
with international standards. 

Improving all of our processes 
while retaining these standards. 

Creating a culture of quality 
while constantly improving. 
Growing together with our 
suppliers. Prioritizing R&D. 

Giving particular importance 
to workplace safety. Protecting 

and respecting the environment. 
Being aware of our social 

responsibilities.   
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Konteyner Yapılar
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Container Structures
Şantiye Konteyner -   Worksite ContainerŞantiye Prefabrikleri – Worksite Prefabricated Structures

Demonte Konteyner  - Disassembled Container

Özel Amaçlı Konteynerler – Specially Designed Containers Akuple Birleşim Konteynerler – Combined Containers

Akuple Birleşim Konteyner - Coupled Container Bahçe Konteynerleri – Vineyard Containers

Güvenlik Kabinleri – Security CabinsKumanda Kabinleri – Control CabinsWC & Duş Konteynerler – WC & Shower Containers

we build the future gelecek nereye; siz oray’a Sayfa Page11we build the future  gelecek nereye; siz oray’aSayfa Page10



Konteyner Yapılar
Container Structures
Demonte Konteyner
Disassembled Container

Demonte
Konteynerler

Yüksek üretim kapasitemiz 
ile üretimini yaptığımız tüm 
konteynerler vidalı sistem 

olup monte-demonte 
edilmeye uygundur. Demonte 
konteynerler ağırlıklı olarak 

yurtdışına sevk edilirken 
nakliye maliyetlerinin 

düşmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Uzman 

kadromuz tarafından tasarımı 
yapılan demonte konteynerler 

kolay ve hızlı montaj ve 
de-montaj ile avantaj 

sağlamaktadır.

Disassembled
Containers

All the containers 
manufactured with our high 
manufacturing capacity can 
be assembled- disassembled 

with bolts. Disassembled 
containers play a huge role 
in cutting shipment costs, 

especially to overseas. 
Designing done by our expert 

staff makes disassembled 
containers very advantageous 
with easy and quick assembly-

disassembly feature.
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Konteyner Yapılar
Container Structures
Şantiye Konteyner
Worksite Container

Şantiye
Konteynerleri

Şantiye konteynerleri; 
ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
uzman kadromuz tarafından 

itinayla yapılan analizlerin 
ardından tekil, akuple birleşim, 
tek katlı veya çok katlı olarak 

tasarlanmaktadır. İhtiyaçlarınızı 
karşılamak adına yüksek 

kalitede malzemeler kullanılarak: 
ofis, yatakhane, yemekhane, 

ibadethane, lokal vb. konteyner 
yapıları ile şantiyelerinizde 
rahat, kullanışlı ve konforlu 

alanlar oluşturulmaktadır. Kısa 
montaj ve de-montaj süresi, 
kolay kurulumu ile mevcut 

şantiye alanlarınızda ve şantiye 
yer değişikliklerinde büyük 

avantaj sağlamaktadır.

Worksite
Containers

Depending on analyses done by 
our leading experts according to 
your needs, worksite containers 
can be designed to be individual 

or combined, single or multi 
storey. Restful, practical and 

comfortable spaces are created 
on your worksite with office, 
dormitory, dining hall, prayer 

room, clubhouse etc. container 
structures made using high 
quality materials to meet 

your demands. Prefabricated 
container structures create huge 
advantages on and while moving 

the worksites thanks to their 
quick and easy assembly and 

disassembly processes.
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Özel Amaçlı 
Konteynerler

Müşterilerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda alanlarında uzman 
ekibimiz, müşterilerimiz ile teknik 
konular hakkında sürekli diyalog 

halinde tasarım yapmaktadır. 
Standart konteynerlere göre 

özel amaçlı konteynerlerin 
tasarımında birçok değişiklik 

yapılabilmektedir. İç ve dış cephe 
kaplaması, zemin ve taşıyıcı 

sistem güçlendirmesi, elektrik 
iç tesisat dizaynı vb. değişimler 

ile özel tasarım konteynerler 
birçok alanda kullanılmaktır. 

Askeri alanda kullanılan 
konteynerler, özel tasarım satış 

ofis konteynerleri, güç ünite 
konteynerleri, boiler konteynerleri 
ve römork konteynerler kullanım 

alanlarının en iyi örnekleridir.

Specially Designed 
Containers

Our leading experts are 
constantly in contact with our 
clients about technical and any 

other kind of specifications 
to ensure that all of our 

clients’ needs are met. Unlike 
standard containers, a lot of 

alterations and changes can be 
made to specifically designed 
containers’ designs. Changes 
to interior and exterior side 

coatings, floor and load 
bearing system enforcements, 

interior electrical system 
designs, etc. allows these 
containers to be used in 

various areas. Some of the 
best examples are: containers 

designed for military use, 
specifically designed sales 

office containers, power unit 
containers, boiler containers 

and trailer containers.

Konteyner Yapılar
Container Structures
Özel Amaçlı Konteynerler
Specially Designed Containers
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Konteyner Yapılar
Container Structures
Özel Amaçlı Konteynerler
Specially Designed Containers
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Havuz Konteyner
Pool Container
Özel Amaçlı Konteynerler
Specially Designed Containers

Elektrikli ısıtıcısından filtreye kadar 
gerekli bütün ekipmanları bulunan 
havuz konteynerlerimiz, lüks 
kaplamaları ile istediğiniz yerde, 
istediğiniz koşullarda havuz keyfi 
yaşamanızı mümkün kılar. Konteynerin 
kolay taşınabilir yapısı ile havuz 
keyfi için gereken her şeyi bir araya 
getiren havuz konteynerlerimiz, tatili 
ayağınıza getirir.

Our pool containers including all 
the necessary equipment from 
electric heater to filters, makes 
it possible for you to enjoy pool 
experience no matter where or 
when. Our pool containers bring 
the vacation to you by combining 
the portable side of containers 
with everything necessary for a 
pool experience.
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Akuple Birleşim 
Konteynerler

Konteynerlerin uzun veya kısa 
kenarlarından birleşerek daha 
geniş kapalı alan oluşturması 
sağlanmaktadır. Talepleriniz 

doğrultusunda akuple birleşim 
ofis, yemekhane, yatakhane, 

ibadethane, lokal vb. 
konteyneri oluşturulmaktadır. 

Kısa montaj ve de-montaj 
süresi, kolay kurulumu ile 

mevcut şantiye alanlarınızda 
ve şantiye yer değişikliklerinde 
büyük avantaj sağlamaktadır. 

Combined
Containers

Wider closed areas can be 
attained by combining containers 

by their long or short sides. 
Depending on your requests, 
combined office, dining hall, 

dormitory, prayer room, 
clubhouse, etc. containers 

can be made. Prefabricated 
container structures create huge 

advantages on your worksites 
and while moving the worksites 
thanks to their quick and easy 

assembly and disassembly 
processes.

Konteyner Yapılar
Container Structures
Akuple Birleşim Konteynerler
Combined Containers
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Konteyner Yapılar
Container Structures
Akuple Birleşim Konteynerler
Combined Containers
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Güvenlik 
Kabinleri

Yüksek üretim teknoloji ile 
üretimini yaptığımız güvenlik 

kabinleri ile kullanım alanlarında 
güvenli saha oluşturulmaktadır.

Şantiye sahaları, resmi kurumlar, 
park ve bahçe, site, kontrol 

noktaları vb. alanlarda güvenlik 
personeli için konforlu ve ferah 

alan oluşturulurken estetik 
görünümü sayesinde kullanım 
alanlarınız ile uyum sağlanır.
Güvenlik kabinleri alanında 
uzman ekibimiz tarafından 
1,5x1,5 metre ölçülerinden 

başlayarak istediğiniz ölçülerde 
tasarlanmaktadır.

Security 
Cabins

Our security cabin 
containers manufactured 

with cutting edge 
technology create safe 

environments.
Aesthetical, comfortable 

and roomy spaces for 
safety and security workers 

appointed at worksites, 
government buildings, 

parks and gardens, building 
complexes, checkpoints, 

etc. fit right in.
Security cabin containers 

can be made by our leading 
experts in requested sizes 
starting from 1.5 x 1.5 m.

Konteyner Yapılar
Container Structures
Güvenlik Kabinleri
Security Cabins
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Kumanda
Kabinleri

Müşterilerin ihtiyaçlarına 
yönelik kumanda kabinleri 
alanında uzman ekibimiz 

tarafında kullanım amacına özel 
tasarlanmaktadır.

Kontrol üniteleri, beton 
santral üniteleri, gsm ekipman 

üniteleri vb. için yüksek 
üretim teknolojisi ile üretilen 

kabinler titreşime, saha 
koşullarına, içine yerleştirilecek 

ekipmanların ağırlığına ve 
elektrik tesisatına uygun 

olarak gerekli iyileştirmeler ile 
projelendirilmektedir.  

Control
Cabins

Control cabins are specially 
made by our leading 

experts to meet our clients’ 
demands. Control unit, 

concrete plant units, GSM 
equipment units, etc. 

containers are made with 
cutting edge technology, 

especially designed to 
withstand vibration, 

worksite conditions, heavy 
equipment loads and to be 
compatible with electrical 

installations.

Konteyner Yapılar
Container Structures
Kumanda Kabinleri
Control Cabins
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Bahçe
Konteynerleri

Müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda; en son 

teknoloji kullanılarak yüksek 
kaliteli malzemeler ile tek katlı 

ve çok katlı yaşam alanları 
oluşturulmaktadır. Çatı, iç 

ve dış cephede kullandığımız 
kaplama malzemeleri ile 

müşterilerimize huzurlu ve 
konforlu, kısa veya uzun süreli 
yaşam alanları sunulmaktadır. 

Vineyard 
Containers

Depending on our clients’ 
needs, single or multiple 

storey living spaces made 
using high quality materials 
and cutting edge technology 

can be made. Our roof, 
interior and exterior coating 
materials offer our clients 
peaceful and comfortable 
living spaces for short or 

long stays.

Konteyner Yapılar
Container Structures
Bahçe Konteynerleri
Vineyard Containers
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Wc & Duş 
Konteyner

Alanında uzman kadromuz 
tarafından, yüksek kalitede 

malzemeler kullanılarak 
tasarlanan wc-duş konteynerları 
birçok alanda kullanılmaktadır.

Talepleriniz doğrultusunda 
sadece wc, sadece duş ya da wc-

duş bir arada üretilmektedir.
İhtiyaca yönelik tek kabinli veya 

çoklu kabinli üretilen wc-duş 
konteynerları kolay taşınması ile 
şantiye sahaları, etkinlik, doğal 
afet acil toplanma, kamp vb. 

gibi alanlarda kullanım kolaylığı 
sağlamaktadır. 

WC & Shower 
Containers

WC-shower containers 
designed by our leading 

experts using high quality 
materials are used in many 

areas. Per your requests, 
they can be designed as 
just WC, just shower or 
WC-shower containers. 

WC-shower containers can 
be produced with single 
or multiple chambers. 

Since they can easily be 
carried, they are suitable 
for worksites, activities, 

muster points, camps and 
more.

Konteyner Yapılar
Container Structures
WC & Duş Konteynerleri
WC & Shower Containers
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Ofisler - Offices

Yemekhaneler - Cafeterias Yatakhaneler – Dormitories

Örnek Kamplar – Exemplary Sites

Ofisler
Offices

Yemekhaneler
Cafeterias

Yatakhaneler
Dormitories

Örnek Kamplar
Exemplary Sites

Modüler Şantiye Binaları

02

Modular Worksite Structures
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Modüler Şantiye Binaları
Modular Worksite Structures

Modüler Şantiye
Binaları

Her türlü şantiye ihtiyacına 
hızlı montaj süresi ile kısa 

sürede çözüm olan şantiye 
prefabrikleri, talep edilen 
ebatlarda farklı amaçlara 

hizmet edebilir. Şantiyelerdeki 
bütün ihtiyaçlara çözüm 

olan şantiye prefabrikleri; 
aynı zamanda sağlam ve 
özelleştirilebilir yapıları ile 
şantiyelerde, iş sağlığı ve 

güvenliği şartlarını sağlayarak 
güvenli ve konforlu çalışma ve 

yaşama alanları sunar.

Modular Worksite 
Structures

Not only are modular worksite 
structures a fast solution to 

every type of need in worksites 
with their fast installation 

times, they can also be 
designed in various sizes 

according to demands to serve 
different purposes. While they 
provide a solution to worksite 

needs, they are designed to 
do so by providing safe and 
comfortable working and 

living spaces while adhering 
to occupational health and 

safety requirements.

Şantiye Prefabrikleri 
Worksite Prefabricated Structures
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Ofisler

Talep edilen ebatlarda, her türlü 
yerleşim planına uyarlanabilen, 

defalarca sökülüp tekrar 
kurulabilen, depreme ve her 

türlü iklim şartlarına dayanıklı, 
hafif, hızlı üretilen ve hızlı 

monte edilen, modüler ofis 
binaları şantiyelerde her türlü 
ofis ihtiyacına kaliteli, hızlı ve 

ekonomik çözüm sunarlar.

Offices

Modular office structures can 
be manufactured in desired 

dimensions, customized 
to certain layout plans, 

assembled and disassembled 
numerous times. These 

offices are manufactured and 
assembled quickly, also light 
and resistant to earthquakes 

and climate conditions. 
Therefore, they are a quality, 
quick and economic solution 
to every kind of office needs 

on worksites.

Modüler Şantiye Binaları
Modular Worksite Structures
Ofisler
Offices
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Şantiye
Prefabrikleri

Her türlü şantiye ihtiyacına 
hızlı montaj süresi ile 

kısa sürede çözüm olan 
şantiye prefabrikleri, 

talep edilen ebatlarda 
farklı amaçlara hizmet 
edebilir. Şantiyelerdeki 

bütün ihtiyaçlara çözüm 
olan şantiye prefabrikleri; 
aynı zamanda sağlam ve 
özelleştirilebilir yapıları 

ile şantiyelerde, iş sağlığı 
ve güvenliği şartlarını 
sağlayarak güvenli ve 

konforlu çalışma ve yaşama 
alanları sunar.

Worksite 
Prefabricated 

Structures

Not only are modular 
worksite structures a fast 
solution to every type of 

need in worksites with their 
fast installation times, they 

can also be designed in 
various sizes according to 

demands to serve different 
purposes. While they provide 
a solution to worksite needs, 

they are designed to do 
so by providing safe and 

comfortable working and 
living spaces while adhering 
to occupational health and 

safety requirements.

Modüler Şantiye Binaları 
Modular Worksite Structures
Şantiye Prefabrikleri 
Worksite Prefabricated Structures
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Modüler Şantiye Binaları 
Modular Worksite Structures
Şantiye Prefabrikleri 
Worksite Prefabricated Structures
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Yemekhaneler

Kullanacak kişi sayısına göre 
gerekli ebatlarda tasarlanabilen 
yemekhane binaları tıpkı diğer 
prefabrik yapılar gibi her türlü 
yerleşim planına uyarlanabilen, 

defalarca sökülüp tekrar 
kurulabilen, depreme ve her 

türlü iklim şartlarına dayanıklı, 
hafif, hızlı üretilen ve hızlı monte 

edilen yapılardır. Talep edilen 
kapasitede yemek servisini 
mümkün kılan yemekhane 

binaları, şantiyelerdeki her türlü 
yemekhane ihtiyacını kolaylıkla 

karşılar.

Cafeterias

Cafeterias which can be designed 
according to the number of 
users can be customized to 

certain layout plans, assembled 
and disassembled numerous 
times. These cafeterias are 

manufactured and assembled 
quickly, also light and resistant 

to earthquakes and climate 
conditions just like other types 
of prefabricated structures. By 

making food service in requested 
capacities possible, cafeterias 
can ease every type of dining 

necessities on worksites.

Yemekhaneler 
Cafeterias

Modüler Şantiye Binaları 
Modular Worksite Structures
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Yatakhaneler

Kullanacak kişi sayısına 
göre gerekli ebatlarda 

tasarlanabilen yatakhane 
binaları tıpkı diğer prefabrik 

yapılar gibi her türlü yerleşim 
planına uyarlanabilen, 

defalarca sökülüp tekrar 
kurulabilen, depreme ve her 

türlü iklim şartlarına dayanıklı, 
hafif, hızlı üretilen ve hızlı 

monte edilen yapılardır. Talep 
edilen kapasitede konaklama 

ihtiyacını karşılayan yatakhane 
binaları, ekip kaç kişi olursa 
olsun şantiyelerde konforlu 
konaklamayı mümkün kılar.

Dormatories

Dormitories which can be 
designed according to the number 

of users can be customized to 
certain layout plans, assembled 

and disassembled numerous 
times. These dormitories are 

manufactured and assembled 
quickly, also light and resistant 

to earthquakes and climate 
conditions just like other types 

of prefabricated structures. 
By making accommodation in 
requested capacities possible, 
dormitories make comfortable 
accommodation on worksites 

possible no matter the size of the 
team.

Yatakhaneler
Dormitories

Modüler Şantiye Binaları 
Modular Worksite Structures
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Örnek Kamplar
Exemplary Sites

Modüler Şantiye Binaları 
Modular Worksite Structures
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Ön Üretimli Çelik

03

Pre-engineered Steel
Daha fazla yalıtım, duvar kalınlığı, iç-dış kaplama gibi seçe-
nekleri ve kıyasla daha sağlam yapısı ile ön üretimli çelik 
yapılar; hangar, depo, tesis gibi kullanım alanlarında kontey-
nerlere ve prefabrik yapılara göre daha kullanışlıdır. Bütün 
bu avantajları, kısa montaj süresi ve özelleştirilebilirlik gibi 
kolaylık sunan özelliklerden ödün vermeden sağlaması da ön 
üretimli çelik yapıyı bu tip kullanımlarda oldukça ideal kılar.

With options such as insulation, wall thickness, interior-exterior 
coating and a comparatively sturdier structure, pre-engineered 
steel structure is a more suitable solution compared to contai-
ners and prefabricated structures in use cases such as hangars, 
depots and facilities/complexes. Since pre-engineered steel 
provides these advantages without compromising convenient 
characteristics such as short assembly time or customizability, 
it is very ideal in such use cases.
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Ön Üretimli Çelik
Pre-engineered Steel
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Ön Üretimli
Çelik

TS 498 ve TS 648 olmak üzere 
TSE, DIN, ASTM ve ISO standart 

ve normları tasarımlarımızda 
referans oluşturmaktadır. 

Tüm statik hesaplar binanın 
kurulacağı yerin kar yükü, 

rüzgar yükü, deprem bilgileri, 
iklim şartları dikkate alınarak 
yapılmaktadır. Taşıyıcı sistem 

çelik cıvata ve somun bağlantılı 
olduğundan defalarca söküm ve 
montaja uygundur. Çelik yapısı 

sayesinde oldukça dayanıklı olan 
ön üretimli çelik yapılar her türlü 

hangar, atölye, depo, üretim 
tesisi, spor tesisi, garaj gibi 

ihtiyaçları kolaylıkla karşılar.

Pre-engineered
Steel

All our designing processes are in 
accordance with TS 498, TS 648, 

TSE, DIN, ASTM ve ISO standards 
and norms. All the static calcu-
lations take building areas snow 
load, wind load, seismic calcula-
tions and climate conditions into 
account. It can be assembled and 

disassembled numerous times 
because load bearing system is 
interconnected with steel bolts 

and nuts. Since they are very du-
rable thanks to their steel nature, 
pre-engineered steel structures 
can easily meet needs such as 
hangar, plant, storage, produ-
ction facilities, sports facilities, 

garage and many more.

Ön Üretimli Çelik
Pre-engineered Steel
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Ön Üretimli Çelik
Pre-engineered Steel
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Hafif Çelik

04

Light Gauge Steel
Sağlamlıktan ve alternatif seçeneklerden ödün vermeden son 
teknoloji kullanılarak talebe özel lüks yapıların elde edilmesini 
mümkün kılan hafif çelik yapı sistemi, hızlı ve kolay kurulumu 
ile en kısa sürede en ideal yapıları sağlamakla kalmayıp bu 
yapıları kolaylıkla ulaşılabilir hale getirir. Talebe göre her türlü 
alternatifin sunulabildiği hafif çelik yapılar ile kullanım amacı 
ne olursa olsun, son ürün her zaman talep edilen sonuçları 
vermektedir.

Thanks to light gauge steel structures, obtaining specially desig-
ned luxury and ideal structures using state of the art technology 
without compromising durability and alternative options is not 
just possible but also very accessible. No matter the use case, 
by providing alternatives to every kind of demands, final product 
always lives up to expectations with light gauge steel structures.
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Hafif Çelik
Light Gauge Steel

Hafif Çelik

Ağır iş makinesi gerektirmeden 
hızlı kurulumu yapılabilen son 

teknoloji hafif çelik yapılar, 
çelik ve betonarme yapılara 

kıyasla birçok avantaj içerir. Oda 
sıcaklığında soğuk biçimlendirme 
yöntemi kullanılarak elde edilen 
galvanize parçalardan oluşan 
hafif çelik yapılar, kaplama ve 

yalıtım konusunda da birden çok 
seçenek sunmaktadır. Yüksek 

dayanma kapasitesi sayesinde 
hafif çelik, kısa sürede dayanıklı 

ve isteğe göre uyarlanabilir 
yapıların inşasını mümkün kılar. 

Daha kısa sürede, daha küçük ekip 
tarafından inşa edilebilen hafif 
çelik yapılar, şantiye, kiralama 
gibi harcamaları da azaltarak 

ekonomik bir çözüm sunar. Esnek 
yapısı, yüksek dayanıklılığı, hızlı 

kurulumu, optimum ve minimum 
fiyatlandırma seçenekleri ile hafif 
çelik yapılar birçok sektörde lüks 

seçenekler sunar.

Light Gauge Steel

With fast installation times 
without the need for heavy 

machines, cutting edge light 
gauge steel structures have a 

lot of advantages over steel and 
concrete structures. Made from 
cold formed galvanized steel in 
room temperature, light steel 

structures offer a lot of options 
for coating and insulation. 

High durability of light steel 
makes quick and customizable 
building construction possible. 
Since light steel construction 
requires less time and smaller 
crew, it provides an economic 
solution by cutting expenses 

such as work sites and renting. 
Light steel’s flexible nature, high 

durability, quick installation 
time and optimal and minimal 

pricing options make luxury 
options in numerous sectors 

possible.
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Hafif Çelik
Light Gauge Steel
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Hafif Çelik
Light Gauge Steel
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Fabrika 1
Factory 1

Konteynerlerden hafif çelik 
yapılara, üretim bandımızdaki 
bütün ürünler 40000 m2’lik alan 
üzerinde bulunan ve toplamda 
20000 m2’ye tekabül eden iki 
ayrı fabrikamızda üretilmektedir.

From containers to light gauge 
steel structures, every single 
product on our production line is 
produced in our own factories of 
20000 m2 which are established 
on 40000 m2 land.
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Konteynerlerden hafif çelik 
yapılara, üretim bandımızdaki 
bütün ürünler 40000 m2’lik alan 
üzerinde bulunan ve toplamda 
20000 m2’ye tekabül eden iki 
ayrı fabrikamızda üretilmektedir.

From containers to light gauge 
steel structures, every single 
product on our production line is 
produced in our own factories of 
20000 m2 which are established 
on 40000 m2 land.

Fabrika 2
Factory 2
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Makine Parkı
Machinery

İki ayrı fabrikamızda da bulunan özel 
amaçlı makinelerimiz, son üründe 
kullanılan malzemelerin yapımında 
kullanılır. PVC doğramadan çelik 
profillere, sac kesiminden toz boya 
işlemine kadar birçok işlem kendi 
fabrika sahamızda, özel amaçlı 
makineler yardımıyla tarafımızca 
gerçekleştirilmektedir.

Our special purpose machineries 
in both of our factories are used 
to produce materials that will 
be used on final products. From 
PVC joinery to steel sections, 
steel sheet cutting to powder 
coating, numerous processes are 
done by us in our factories using 
our special purpose machinery.
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Sertifika
Certificate
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This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification 
of constancy of performance described in Annex ZA of the standard
EN 1090-1:2009+A1:2011

and produced in the manufacturing plant
ORAY PREFABRiK İNŞAAT METAL TURİZM OTOMOTiV SANAYi VE TiCARET A.Ş.
Alçi Mahallesi Aso 2.Organize Sanayi Bölgesi 2003, Cadde No.: 2 Sincan, Ankara, Turkey

1922 - CPR - 1298

under system 2+ are applied and that the factory production control is assessed to be in 
conformity with the applicable requirements.
This certificate was first issued on 08.01.2020 and will remain valid until 08.01.2021 as 
long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods 
nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless 
suspended or withdrawn by the notified factory production control certification body. 
The certificate is supported through annual surveillance audit and is reissued after each 
surveillance audit. The validity of the certificate may be confirmed in the CE register at 
the web address   www.dedal-bg.net.

Issued: 
Burgas, 08 January 2020

placed on the market under the name or trade mark of 
ORAY PREFABRiK İNŞAAT METAL TURİZM OTOMOTiV SANAYi VE TiCARET A.Ş.
Alçi Mahallesi Aso 2.Organize Sanayi Bölgesi 2003, Cadde No.: 2 Sincan, Ankara, Turkey

of Conformity of the Factory Production Control

Manager:            

dipl. eng. Anna Vasileva

eD d“ a f l o -  Ap &m Cat ”s   Ld tde .ss
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E  

ИА “БСА”

Рег. № 12 ОСП

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ 
НА ПРОДУКТИ

EA BAS is an EA MLA signatory

Structural components for steel structures class EXC2, according to EN 1090-2
for structural use in all types of buildings
Method CE: ZA.3.2, according to EN 1090-1:2009+A1:2011
Products:  Containers according to EN 1090-1:2009+A1:2011
(Associated welding certificate: 191200 - EN 1090 - W - 039)
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