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ÖZEKİNTAŞ İNŞAAT 
ÖZEKİNTAŞ İnşaat, Taahhüt, 
Nakliye, Turizm, Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi olarak 
2008 yılında hizmet vermeye 

başlamıştır.

Şirketimiz 25 yıllık iş tecrübesi 
ve birikimi ile Antalya'nın Elmalı 

ilçesinde bulunan tam 
otomatik modern tesisimizde 
güçlü alt yapısı ve uzman ekibi 
ile istenilen her renk, ebat ve 
modellerde beton parke ve 

bordür üretimi yapmaktadır.



 5

 6

 8

 9

10

12

13

parke taşı

bordür

traverten taşı

kemer taşı

ışıklı & logolu taş

engelsİz yaşam taşları

referanslar

İÇİNDEKİLER
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Parke Taşı

Ekonomiktir, kolayca uygulanır.
Don ve soğuk havalara karşı dayanıklılığı yüksektir.
Estetik ve sağlamdır.
Yerli malzeme ile üretilmektedir.
Alt yapı çalışmalarında hiçbir ekonomik kayıp söz konusu değildir. 
Yeni ve eski malzeme ile hiçbir uyum sorunu yoktur.
Çeşitli renk, doku ve desen seçeneği vardır. 
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Bordür

Standart kalıp ve özel istek doğrultusunda farklı ebat ve renklerde 
üretim yapmaktayız. İsteğe bağlı olarak ışıklı bordür üretim ve 
uygulama hizmetlerimiz de bulunmaktadır.

Ekonomik, kolay uygulanabilir ve dayanıklı olması uzun yıllar yol ve 
kaldırım kenarlarının sağlam kalmasını sağlayacaktır. Özellikle ışıklı 
bordürler kavşak, park ve bahçelerde dikkat çekici ve estetik görünüm 
sağlayacaktır.
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Traverten Taşı

Traverten ocaklarından çıkartılan traverten blokları, fabrikalarda işlenerek hazır hale gelir. 
Kahverenginin sıcak tonlarında, delikli ve damarlı bir görüntüye sahiptir. Diğer yapı 
malzemelerinden kendini ayıran en önemli özelliği, kaymaz yapıda oluşudur.

Çoğunlukla ıslak zeminlerde yani, havuz kenarı kaplamalarında, bahçe yer zemin 
döşemelerinde, mutfaklarda, banyolarda kısacası birçok mekânda kullanılabilen güzel bir yapı 
malzemesidir. 
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Kemer Taşı
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Işıklı taşlar, montaj yapıldığı mekânlarda (zeminde 80 tona kadar dayanıklı 
olarak) taş, beton, tuğla, vb.zemin döşeme elemanları gibi sağlam olarak 
ilk günkü gibi parlar, ışıldar. Düşük enerji tüketimi, yüksek verimlilik ve 
uzun ömürlü olmasıyla uygulanan mekâna, zemine tam uyum gösterir.

Birlikte uygulandığı elemanlar ve mimari kompozisyon öğelerine uygun 
ölçü ve dokudadır. Gündüz yanmadığı zamanlarda diğer uygulama 
elemanlarından ayırt edilemez.Su geçirmez özelliktedir. Doğa şartlarına 
ve sıcaklık değişikliklerine son derece dayanıklı yapıdadır (-40° / +80°). 

Işıklı - Logolu Taş
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Görme engelliler için özel üretilen yaya kaldırımı vb. yerlerde yönlerini bulmalarını sağlayan 
zeminde kullanılabilen bir döşeme malzemesidir. Engelsiz yaşam alanları için vazgeçilmez 
yapı taşlarıdır.

Engelsİz Yaşam Taşları

12



referanslarımız

25 Yıllık iş hayatımızda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi, Kepez Belediyesi, 
Korkuteli Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Edremit Belediyesi, Altınoluk Belediyesi, Bilecik 
Belediyesi, Sedir İnşaat, Bayar İnşaat,  Elmalı Fen Lisesi Öğrenci Yurdu, Elmalı İmam Hatip 
Lisesi, Akçay İlköğretim Okulu, Gebizli İnşaat sadece bu sayfaya sığdırabildiklerimiz.
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Yeni  Mahal le  Toptancı  Hal  Caddesi
No:89

Elmal ı  /  ANTALYA

Telefon:  0242 618 2707
Emai l  :  info@ozekintas.com 

www.ozekintas.com




