




CONTAINERIZED UNITS

PREFABRICATED PANEL BUILDINGS

PRE-ENGINEERED STEEL BUILDINGS

MODULAR BUILDINGS

FULLY WELDED CONTAINERIZED UNITS

BLAST PROOF & BALLISTIC RESISTANT UNITS

RIG CAMPS & TRAILER MOUNTED CONTAINERS

OFF-SHORE & GAS TIGHT UNITS

SUBSTATION & ELECTICAL CONTROL ROOMS

EMERGENCY REFUGE CHAMBERS

LIGHTWEIGHT STEEL FRAME BUILDINGS

STRUCTURAL STEEL

CONVERTED ISO CONTAINER UNITS

Konteyner Üniteleri

Panel Binalar

Ön Üretimli Çelik Binalar

Modüler Binalar

Kaynaklı Konteynerler

Patlamaya Dayanıklı ve Kurşun Geçirmez Üniteler

Sondaj Kampları ve Treylerli Konteynerler

Off-Shore ve Gaz Geçirmez Üniteler

Trafo, Pano ve Ekipman Kabinleri

Yaşam Odaları

Hafif Çelik Binalar

Yapısal Çelik

Dönüştürülmüş Yük Konteynerleri 



About Us
Biz Kimiz 
APCON® Building Systems serves on steel prefabrication industry with 40 years 
of expertise in prefabrication and under 60 years of history of Pekintas Group. 
APCON® offers a full range of prefabricated, pre-engineered, containerized, 
modular and portable steel buildings across the three continents surrounding 
Turkey and also to all over the world.

Our factory is located in Duzce between Ankara and Istanbul, on the main 
industrial zone of Turkey, having 100.000 m² open and 35.000 m² closed area, 
equipped with advanced technology, machinery and production processes.

We take a tremendous amount of care in designing the highest quality products 
and systems on turnkey basis; engineering each aspect from the design and 
the construction process, civil works, production, logistics, electrical and 
mechanicals, furnishings & equipment to final installation and handover with 
economic, quick and safe building processes.

APCON® understands the customer’s specific needs to construct a tailor-made 
building and supports with all-inclusive services from a single source till hand 
over - so that every customer gets precisely the building they need, delivered 
just when they need it.
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APCON®, Pekintaş Grubu’nun 60 yıllık deneyimi ve 40 yıllık prefabrikasyon geçmişi ile, çelik pre-
fabrike yapı sistemleri konusunda hizmet vermektedir. APCON®; prefabrike panel bina, konteyner, 
çelik bina, modüler ve taşınabilir yapılar, hafif çelik binalar başta olmak üzere çelik prefabrikasyon 
endüstrisinde geniş bir ürün yelpazesindeki kalıcı, yarı kalıcı ve geçici bina imalatlarını; Türkiye ve 
çevresindeki üç kıta başta olmak üzere tüm dünyaya sevk etmektedir.

Fabrikamız, Türkiye’nin başlıca ticaret yolu olan Ankara ve İstanbul güzergahı üzerinde, Düzce’de 
konumlanmakta olup; üretimini 100.000 m² açık ve 35.000 m² kapalı alana sahip tesislerde ileri 
teknoloji ile donatılmış makine parkı ve üretim prosesleri ile gerçekleştirmektedir.

Firmamız, tasarımdan üretim sürecine kadar mühendisliği özenle gerçekleştirilmiş en yüksek kali-
teye sahip ürün gamını müşterisine anahtar teslim olarak sunar. Tasarım aşamasından iş teslimine 
kadar; temel, altyapı işleri, üretim, lojistik hizmetler, elektrik, mekanik, mobilya, makine ve ekipman 
vb. dahil hizmetler ekonomik, hızlı ve güvenli inşaat süreçleri dahilinde gerçekleştirilmektedir.

APCON® müşterisinin talebi doğrultusunda, müşteriye özel olarak ürettiği ürünlerini, tekliflendirme 
aşamasından kabul aşamasına kadar tek kaynaktan tüm ihtiyaçların karşılanması esasına göre 
ele alır. Bu şekilde tüm müşterilerimiz ihtiyaç duydukları yapıları, tek bir firma ile muhatap olarak, 
birebir taleplerine uygun şekilde ve tam da talep ettikleri zamanda teslim alırlar.
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ContAinerized Units  
Konteyner Üniteleri

Prefabricated containerized units are one 
of the main products for temporary and 
semi-temporary mobilization requirements 
where high mobility & rapid construction is 
expected. Containerized units are portable 
and can be assembled - disassembled, 
packed and transported several times.

Prefabrike konteyner üniteleri, taşınabilirliğin 
ve hızlı yapım sürecinin ön planda olduğu 
geçici veya yarı kalıcı yapı talepleri için öneril-
mektedir. Konteynerler bir çok kere de-monte 
edilebilir, taşınabilir ve farklı lokasyonlarda ye-
niden kurulabilir.

Products & services 
Ürün & Hizmetlerimiz
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Prefabricated panel buildings are one 
of the main products for temporary and 
semi-temporary mobilization requirements 
where rapid construction is expected. 
Structural elements of prefabricated panel 
buildings are made up of galvanized steel, 
which are manufactured by fully automated 
roll forming lines. Since the system 
structure is based on steel, prefabricated 
panel buildings are lightweight and have 
high seismic resistance. 

Prefabrike panel binalar, hızlı yapım süreci-
nin ön planda olduğu geçici veya yarı kalıcı 
yapı talepleri için önerilmektedir. Prefabrike 
panel bina strüktürü tam otomatik hatlarda 
üretilen galvanizli çelik profillerden oluştu-
rulmaktadır. Yapı strüktürünün çelik olması 
nedeni ile binalar hafif ve depreme daya-
nıklıdır.

PrefAbriCAted PAneL 
bUiLdings 
PAnel binAlAr



Pre-engineered steeL bUiLdings
Ön Üretimli ÇeliK binAlAr

Pre-engineered steel buildings can be used for a 
wide variety of permanent building construction for 
commercial, industrial, institutional, recreational, aviation 
and many other specialty metal building applications. 
Pre-engineered steel buildings are durable, flexible and 
have high seismic resistance. Due to the nature of steel, 
projects with high clearance and load-bearing capacity 
can be achieved by pre-engineered steel building 
systems. 

Prefabrike çelik binalar, ticari ve endüstriyel tesisler, 
konut yapıları, uçak hangarları vb. gibi geniş yelpazede 
kalıcı yapı talepleri için uygulanmaktadır. Çelik yapılar; 
dayanıklı, uzun ömürlü ve her tür projeye adapte edi-
lebilir niteliktedir. Yapı strüktürünün çelik olması, geniş 
açıklıkların geçilmesi ve yüksek dayanım kapasitesi ge-
reksinimlerinde avantaj sağlar. 
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ModULAr bUiLdings
moDÜler binAlAr

Modular building system is the most precious product 
of prefabrication. It is suitable for permanent building 
requirements with structural steel frame where high 
quality & rapid construction is expected. Modular 
building system is mainly suitable for hospital buildings, 
hotels, residential buildings, schools etc. where there is 
a repetition in building rooms.

Modüler bina sistemi, çelik prefabrikasyon endüstrisinin 
ulaştığı son üretim şeklidir. Çelik çerçeveli modüllerden 
oluşan bu sistem kalitenin ve hızlı yapım sürecinin ön 
planda olduğu kalıcı yapı talepleri için önerilmektedir. 
Modüler yapı sistemi daha çok hastane, otel, konut, okul 
vb. binaları gibi, odaların tekrar ettiği bina projelerinde 
tercih edilmektedir. 



APCON 10

fULLy WeLded ContAinerized Units
KAynAKlI Konteynerler

bLAst Proof & bALListiC resistAnt Units
PAtlAmAyA DAyAnIKlI Ve Kurşun GeÇirmez Üniteler
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Rig Camps & Trailer Mounted Containers are one of 
the main products for oil & gas sector where swift 
mobility and durability at harsh remote environment 
is expected. By the help of skids, master skids and 
trailers, the units can be transported in a very short 
timeframe from one point to other. 

Petrol sondaj kampları ve treylerli konteynerler, petrol 
& gaz sektörünün hızlı yer değiştirme ve sert iklim ko-
şullarına adaptasyonun ön planda olduğu talepler için 
üretilmektedir. Skid, master skid ve treylerler sayesin-
de, kamp üniteleri çok kısa sürede bir yerden başka 
bir yere taşınabilmektedir.

rig CAMPs & trAiLer 
MoUnted ContAiners 
SonDAJ KAmPlArI Ve 
treylerli Konteynerler



off-shore & gAs tight Units 
off-Shore Ve GAz GeÇirmez Üniteler

sUbstAtion & eLeCtriCAL ControL rooMs
trAfo, PAno Ve eKiPmAn KAbinleri

eMergenCy refUge ChAMbers
yAşAm oDAlArI
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Lightweight steel frame building system is 
the symbol of dry construction technology 
and can be used for a wide variety of 
permanent building construction for 
housing, commercial, industrial, institutional, 
recreational and many other specialty metal 
building applications. Lightweight steel 
frame buildings are cost-effective, offers 
advantages in construction time, flexible in 
design and have high seismic resistance. 

İnce cidarlı çelik yapılar, kuru yapım 
tekniklerinin öncüsü olan inşaat sistemidir. 
Konut, ticari ve endüstriyel yapılar başta 
olmak üzere bir çok yapı fonksiyonu için 
uygulanabilir. İnce cidarlı çelik yapılar; 
ekonomik, hızlı, dayanıklı, uzun ömürlü ve 
her tür projeye adapte edilebilir niteliktedir.

LightWeight steeL 
frAMe bUiLdings
hAfif ÇeliK binAlAr
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strUCtUrAL steeL
yAPISAl ÇeliK
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Converted iso ContAiner Units
DÖnÜştÜrÜlmÜş yÜK Konteynerleri



turnkey Construction
services
Anahtar teslim inşaat 
Hizmetlerimiz

APCON 16

DESIGN & ENGINEERING 
Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri

MEP WORKS
Elektrik, Mekanik ve Tesisat İşleri

FURNITURE & EQUIPMENT
Mobilya ve Ekipman

CIVIL WORKS & INFRASTRUCTURE
İnşaat ve Altyapı İşleri

UTILITIES
Çevre Birimleri

SITE ASSEMBLY & COMMISSIONING 
Montaj ve Devreye alma



CONSTRUCTION
İNŞAAT

OIL AND GAS
PETROL VE GAZ

INDUSTRY
SANAYİ

MILITARY 
ASKERİ

HEALTHCARE
SAĞLIK

EDUCATION
EĞİTİM

HOUSING
BARINMA

HOSPITALITY
OTELCİLİK

DISASTER RELIEF
AFET YARDIMI

sectors
Sektörler 
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Pekintaş Group
Pekintaş Grup

1959 Kurucumuz ve topluluğumuzun Başkanı Özkan OLCAY, 
Müteahhitliğe başladı.

1963 Prefabrik Kanalet üretimi başladı, Pekin İnşaat Ltd. 
Şti. kuruldu.

1974 Pekintaş A.Ş. kuruldu. Türkiye’de büyük açıklıklı en-
düstriyel yapılarda kullanılan Öngerilmeli ve Prefabrik yapı 
elemanlarının üretim ve montajına başlanıldı.

1993 Pekintaş Çelik Hasır ve Pekintaş Dış Ticaret ku-
ruldu, İstanbul Deri Serbest Bölge Antrepoları devreye 
alındı.

1996 İzolasyonlu Çatı ve Cephe kaplama malzemeleri üre-
ten Aluform Pekintaş A.Ş. kuruldu.

2000  ISO 9001:2000 belgesi ve Gold Star ödülü alın-
dı. 

2004 Soğuk Depo Paneli üretim hattı kuruldu, Eurocold 
markası tescil edildi. Quality Crown sertifikası ve QCK 100 
ödülü alındı.

2006 Taşyünü İzolasyonlu Çatı-Cephe Paneli ve C-Z profil 
üretim fabrikası faaliyete geçti.

2009 Pekintaş Group olarak gurur dolu 50. yılımızı geride 
bıraktık.

2010  Avrupa’nın ve ülkemizin en gelişmiş, yeni Sand-
wich panel hattı devreye alındı. Alusolar güneş enerji-
si entegrasyonlu çatı panelinin üretim yatırımı için start 
verildi.

2017 Prefabrike panel bina, konteyner, çelik bina, modüler 
ve taşınabilir yapılar ile hafif çelik üretici ve anahtar teslim 
yüklenicisi APCON A.Ş. kuruldu.

1959 Özkan OLCAY, our Founder, began contract-
ing.

1963 Production of prefabricated canals began, 
Pekin İnsaat Ltd. Sti. was established.

1974 Pekintas A.S. was established, for Production 
and application of  Prestressed  and Prefabricated 
elements for industrial structures.

1993 Pekintas Steel Wire Mesh and Pekintas For-
eign Trade was founded, İstanbul  Leather Free 
Trade Zone warehouse was opened.

1996 Aluform Pekintas A.S. , producer of roof and 
wall insulation systems, was established.

2000 Gold Star Award and certificate of ISO 
9001:2000, was achieved.

2004 Cold Storage Panel production line was estab-
lished. Eurocold brand was registered. Quality Crown 
certificates and QCK100 awards, were received.

2006 Production of  Mineralwool  Insulated Roof 
and Wail Panel and C-Z profiles  started.

2009 Celebration of the 50th anniversary of Pekintas 
Group.

2010 Instalation of the most advanced Sandwich 
panel line in Europe and in Turkey. Start of the Alu-
solar solar energy integrated roof panel investment 
succesfuly on track.

2017 Supplier and EPC contractor APCON CO. INC 
was established for prefabricated, pre-engineered, 
containerized modular and portable steel buildings.
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Pekintaş 
Group Companies

Pekintaş Grup firmaları

Contractor for high technology 
construction.

İleri teknoloji gerektiren yapı 
yüklenicisi.

Supplier of prefabricated canals.

Prefabrike kanalet üreticisidir. 

İnş. LTD. ŞTİ.

Supplier of Prestressed and 
Prefabricated elements concrete.

Prefabrike ve öngerilmeli 
betonarme endüstriyel yapı 
elemanları üreticisidir.

Pekintaş İnşaat End. Tic. A.Ş.

Kazakhstan subsidiary of 
Pekintas Group. 

Pekintaş Grup Kazakistan 
iştirakidir. 

Supplier of Photovoltaic (PV) 
modules. 

Fotovoltaik (FV) güneş panelleri 
(modülü) üreticisidir.www.schmid-pekintas.com

Supplier of Roof and wall 
covering materials. 

Çatı ve Cephe Kaplama 
Malzemeleri üreticisidir. www.aluform.com.tr 

Supplier of Cold Storage Panels.

Soğuk hava deposu panelleri 
üreticisidir.www.aluform.com.tr 

www.pekintas.com.tr

www.pekintas.com.tr

www.pekintas.com.trwww.pekintas.com.tr

Supplier and EPC contractor for 
prefabricated pre-engineered, 
containerized, modular and 
portable steel buildings.

Prefabrike panel bina, Konteyner, 
Çelik Bina, Modüler ve taşınabilir 
yapılar ile hafif çelik üretici ve 
anahtar teslim yüklenicisidir.

www.apcon.com.tr 

Foreign Trade Company of 
Pekintas Group.

Pekintaş Grup Dış Ticaret 
firmasıdır.

www.pekintas.com.tr

Dış. Tic. A.Ş.

Supplier of wire mash and 
fencing elements.

Hasır çelik ve bahçe çiti 
üreticisi. 

www.pekintas.com.tr



Merkez / Head Office: 
Büyükdere Cad. No: 32 Pekintaş Plaza 
34388  Mecidiyeköy / İSTANBUL  
T: +90 212 212 02 22  
F: +90 212 288 60 44

Fabrika / Factory:
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi
9. Cad. No:3 Malıköy-Sincan / ANKARA

Ankara Ofis / Ankara Office: 
Kırlangıç Sok. No: 24/2 (-2. Kat)  
Gaziosmanpaşa-Çankaya / ANKARA
T: +90 312 286 02 58    
F: +90 312 286 82 58


