
SULTANMARINE

AHŞAP DEKORASYON VE MOBİLYA ÜRETİM ATÖLYESİ



SULTANMARINE 

HAKKIMIZDA

SULTANMARINE, 1995 yılından bu yana Bodrum'da faaliyet gösteren iç
mekan tasarım, ahşap dekorasyon ve mobilya üretim firmasıdır.
Bugün, Bodrum Tavşanburnu Mevkii'nde bulunan ve toplam 2.500 m²
kapalı alan üzerine kurulu imalat tesisinde, uzman ekibiyle mimari
tasarım, uygulama ve mobilya üretimi yapmaktadır.
SULTANMARINE kurulduğu günden bugüne kadar bir çok yat, otel, konut
ve ticari iç mekan tasarım ve üretim projeleri içinde yüklenici veya
taşeron olarak yer almıştır. 
SULTANMARINE, sektörel tecrübesi ile müşteri memnuniyetini herşeyin
üstünde tutarak üretimini ve ürünlerini yüksek kalite standartlarında
gerçekleştirebilmekte ve yerel ve uluslararası tedarik zincirlerine makul
maliyetlerle ve zamanında teslim edebilmektedir.



Uzmanlık Alanlarımız

TASARIM VE PROJE

Müşterilerimize istekleri doğrultusunda yat,
konut ve ticari iç mekan projelerinde tasarım,

iç mimari ve proje danışmanlık hizmetleri
vermekteyiz.

ÜRETİM VE UYGULAMA

Projelerin uygulama ve üretim ihtiyaçları
doğrultusunda konut, otel, ticari iç mekan ve

yat mobilyalarını yüksek kapasite ve kalite
standartlarında üretmekteyiz.

MONTAJ HİZMETLERİ

İmalatı tamamlanan ürünlerin ve parçaların
projeye bağlı olarak zamanında teslim ve
montaj işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.



TEKNE VE YAT
 

İç tasarımın en zor ve
karmaşık olduğu alan olan
yat iç dizaynın da gerek
üretim gerekse de tasarım
alanında uzmanlaşmış
bulunmaktayız. Firmamız
kurulduğu günden bugüne
kadar bir çok büyük yat
imalat, bakım, tamir ve
komple tasarım projeleri
içinde yüklenici veya
taşeron olarak yer
almıştır.

REZİDANS VE
OTELLER

Butik oteller gibi itinayla
yaklaşılması gereken niş
projelerden, yüksek adet
ve yüksek standartların
karşılanması gereken
büyük otel ve çoklu konut
projelerinin iç tasarım ve
uygulamasında uzman
tasarım ve üretim ekibimiz
ile projelerimizi en doğru
ve sorunusuz şekilde
hayata geçirmekteyiz.

Çalışma
Alanlarımız

TİCARİ İÇ MEKAN
 

Markaların kimliğini
yansıtmaya gösterdiğimiz
özenle cafe, restaurant,
bar ve ofis gibi ticari
alanların iç mekan
projelerinde, her ihtiyacın
kağıt üzerinde çözülmesi
ve 3 boyutlu olarak
canlandırılması ile hizmet
vererek, tasarım ve üretim
sürecini bir araya
kolaylıkla
getirebilmekteyiz.



Neden UZMANLIK

KALİTE VE GÜVEN

GARANTI

25 yılın üzerindeki sektörel üretim deneyimi ve uzman ekibi ile
SULTANMARINE, müşteri ihtiyaçlarını çok iyi analiz ederek, farklı
tasarım seçenekleri ile üretim ve ürünlerini yüksek kalite
standartlarında gerçekleştirebilmektedir.

Bizim için dürüstlük, kalite ve güven; müşterilerimize gösterdiğimiz
saygının en büyük kanıtıdır. Piyasadaki en kaliteli malzeme ve işçiliği
kullanarak, her biri el işçiliği, doğal birinci sınıf malzemeler kullanılarak
tamamlanan ürünler, müşteri memnuniyetinin bizim için ne denli
önemli olduğunun göstergesidir.

En iyi malzemeleri, uzman zanaat becerilerimizi ve örnek bakım
sonrası bakım hizmetimizi kullanarak eksiksiz bir memnuniyet
garantisi veriyoruz.
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