ÜRÜN KATALOĞU

HAKKIMIZDA
Metresan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1979 yılında, Türkiye’de FISCO lisansı
ile muhtelif tip ve cinslerden çelik şerit metreler üretmek amacıyla kurulmuştur.
İlk beş yıl yalnız 2m., 3m. ve 5m. uzunluklarda cep şerit metreleri üretmiştir. 1984
yılında ise 10m, 20m., 30m., 50m. uzunluklarda arazi şerit metreleri imalatına
başlamış, ardından 1985 yılında üretim hattına Alüminyum Profil Su Terazileri
eklenmiştir.
1992 yılında Dudullu’daki yeni fabrika binasına taşınan üretim hattında, 2.000
m² kapalı alanda modern donanımlarla yılda 2.100.000 adet çelik şerit metre
ve 80.000 adet su terazisi imal edilmektedir. Metresan A.Ş. mevcut kapasitesi
ile ülkemizin en büyük çelik şerit metre imalatçısı olup, mamüllerimiz TSE kalite
belgesi ile İngiliz ve Avrupa Topluluğu standartlarında üretilmektedir.

60 Yıllık Yaratıcılık Deneyimi
İngiltere (Birleşik Krallık)’nin öncü ölçü aleti üreticisi olan FISCO, 1939 yılından bu
yana üstün kalite ölçüm aletleri üretmektedir. Essex, Rayleight’deki fabrikasında
ileri teknoloji ile saatte 1.000 adet metre kapasite ile üretim yapmakta ve dünya’nın
her yerine pazarlamaktadır.

Profesyonel Tasarım
FISCO Araştırma ve Geliştirme ekibi hem teknoloji hem de ürün tasarımı açısından
sektörde öncülük yapmaktadır. Son kullanıcıya uzun ömürlü ve kolay kullanılan
ürünler sunmak için tasarıma özen gösterilmektedir. FISCO’nun yüksek kaliteli
mühendisleri ve üretim personeli profesyonel kullanıcıların taleplerine uygun
üretim yapmayı amaç edinmiştir.

MİSYONUMUZ
Metresan olarak müşterilerimizin beklenti ve sorunlarını önemsiyor, en iyi hizmeti
verebilmek için bize ışık tutacağına inanıyoruz. Fark yaratabilmenin en önemli unsurunun
müşterilerimize kaliteli hizmet sunarak yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlamak
olduğunun bilincindeyiz.
Metresan teknoloji seçiminde ve uygulamalarında çevreye en az etki yapacak kararları
almaya özen gösterir. Kullandığı ve pazarladığı ürünlerin çevre sağlığına olan etkilerini
göz önünde bulundurur ve en uygun seçimleri yapar.
Bu bağlamda Metresan A.Ş.’nin misyonu, çelik şerit metre ve alüminyum profil su terazisi
imalatı ve satışında Türkiye’de lider olmak, gerek yurt içinde gerekse yurtdışında sektörün
önde gelen kuruluşları arasında yer almaktır.

VİZYONUMUZ
Sadece bugün değil gelecek nesillerin de yaşam hakkını gözeten bir bilinçle çevreye
ve insana saygılı çalışanlarımızla, kalite ürün sürekliliği politikasından taviz vermeden,
yüksek kalite ve değerde üretim yapmaktayız.
Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları üzerinde bir kalite anlayışı ile üretimini
gerçekleştiren Metresan her sektörden müşterilerinin taleplerine en profesyonel hizmeti
sağlamaktadır. Bu doğrultuda makine parkuru ve teknolojisiyle inovatif çözümler sunan
Metresan, müşteri memnuniyetini esas almaktadır. Bu ilkelerin tüm çalışanlarımız
tarafından benimsenmesi ve birlikte çalıştığımız kurum ve kuruluşlarca bilinmesi ve
anlaşılması gurur kaynağımızdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Müşterilerimizin ve son kullanıcının istek ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde
karşılayacak çelik şerit metre ve alüminyum su terazilerini;
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında,
• Daha düşük maliyetle,
• Mümkün olan en kısa sürede,
• Sürekli gelişen bir kalite kontrol sistemi ile,
• Temiz, düzenli ve güvenilir bir çalışma ortamında,
• İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri alarak,
• Karşılıklı sevgi, saygı, sürekli gelişme ve eğitim temeli üzerine oturmuş kurum
kültürüne sahip gayretli çalışanlarımızla gerçekleştirmek,
• FISCO’nun 70 yıllık yaratıcılık deneyimi ve İnovasyon kabiliyeti ile müşteri
memnuniyetini yüksek düzeyde tutmak,
• Modern işletmecilik anlayışımızla bugüne kadar piyasada sağladığımız güveni
her geçen gün artan bir oranda sürdürebilmektir.

KISA ŞERİT METRELER
FISCO metrelerin şeritleri en üstün kalitede karbon çeliğinden imal edilmiş olup, ısıl işlem ve
özel sertleştirme neticesi konkavlaştırılarak azami uzunlukta dik durma ve yumuşak geri çekme
özellikleri kazandırılmıştır. Şerit baskısı, sarı veya beyaz emaye boyalı şerit üzerine kırmızı ve siyah
renklerde olup, rakam ve taksimatlar kullanılan özel baskı tekniği nedeniyle emsallerinden okunaklı
ve nettir. Baskıdan sonra kalın bir koruyucu poliester tabakasıyla kaplandığından şeritlerimiz çok
uzun ömürlüdür. Türkiye’de Metresan Ölçü Aletleri A.Ş. tarafından TS 9505 standardına uygun
olarak imal edilmekte olan FISCO Çelik Şerit Metreler TSE kalite belgelerine sahiptir.

Uni-Plas
16 mm şeritten imal edilmiştir. Beyaz ABS’den D şeklinde gövdesi
ve modern görünümüyle sağlam, rahat, kolay kullanılan ve
aranan metre türüdür. İç mekanizması sürtünmeyi en az düzeye
indirgeyecek biçimde tasarlanmıştır. Askılı ve askısız olarak temin
edilebilir. Uni-Plas metreler reklam amacıyla kullanıldığında
45mmx45mm’lik geniş bir reklam alanı sağlar.
Uzunluk
2 Metre
3 Metre
2 Metre
3 Metre

Kod
UP2m
UP3m
UP2m Ask
UP3m Ask

Ambalaj
24 Adet
24 Adet
16 Adet
16 Adet

Uni-Matic II
Yeni nesil Uni-Matic II FISCO’nun prestij modeli olup, avuç içine
uyum sağlayan tasarımı ile Türkiye’nin en çok aranan ve satılan
çelik şerit metresidir. Avuç içine uyum sağlayan dış kabı ABS’den
üretilmiş olup ultrasonic olarak yapıştırılmıştır. 16mm “mat-coat”
beyaz şerit ve özel mandallı kolay kilitleme sistemine sahiptir.
Uzunluk
2 Metre
3 Metre
5 Metre

Kod
UM II 2m
UM II 3m
UM II 5m

Ambalaj
14 Adet
14 Adet
10 Adet

Double-Lok
Yeni nesil Double-Lok modelimiz ergonomik tasarımı yanında
yandan kilitleme ve alttan durdurma özelliğine sahiptir. Şerit eni
19mm ve 25mm olan bu metreler Fisco kalitesi tahtında ekonomik
bir fiyatla satışa arz edilmiştir. Bu modelin şerit dik durma özellikleri
19mm de 180 cm, 25 mm de 240 cm’dir.
Uzunluk
5 Metre
5 Metre
8 Metre

Kod
DL5m/19mm
DL5m/25mm
DL8m/19mm

Ambalaj
12 Adet
12 Adet
6 Adet

ARAZİ ŞERİT METRELER
FISCO arazi şerit metreleri iki renk baskılı tümü milimetrik taksimatlı ve korozyona
son derece dayanıklı özel poliesterler ile kaplanmış şerit ve aynı zamanda titiz
bir kalite kontrolünden geçirilmiş aksam ve parçalardan imal edilmiş olup, arazi
koşullarına azami mukavemet ve dayanıklılık sağlar. Arazi şerit metrelerimiz
kapalı tip “Satellite” 10m, 20m, ve 30m, açık tip “Tracker” ise 20m, 30m ve 50m
olarak üretilmektedir.

Satellite

Hafif ucuz ve çok geniş kullanım alanı olan, çok kaliteli
bir metredir. 10mm eninde iki renk baskılı tamamen
milimetrik şerit kullanılmıştır. Yeni model Satellite’nin
gövdesi kırılmaz gri ABS olup, dış kabı kemer askısı ile
donatılmıştır.
Uzunluk
10 Metre
20 Metre
30 Metre

Kod
ST 10 m
ST 20 m
ST 30 m

Ambalaj
4 Adet
4 Adet
4 Adet

Tracker

20m, 30m ve 50m uzunluklarda üretilmektedir.
Tamamen milimetrik taksimatla beyaz emaye üzerine
çift renk baskılı 13mm şerit kullanılmıştır.
Uzunluk
20 Metre
30 Metre
50 Metre

Kod
TR 20 m
TR 30 m
TR 50 m

Ambalaj
1 Adet
1 Adet
1 Adet

AHŞAP KIRMA METRELER
İsveç Hultafors tarafından üretilen ahşap kırma
metrelerimiz 2 metre boyunda olup özel bağlantı
elemanları ile güçlendirilmiştir. Her iki yüzü milimetrik
olarak taksimatlandırılmış, özel olarak kurutulmuş
17 mm/3mm ahşap üzerine çift renk baskı (BeyazSarı) yapılmıştır. Avrupa Topluluğu standartlarında
üretilmiştir.

Hultafors Ahşap Kırma Metre
Uzunluk
2 Metre

Kod
T59VG

Ambalaj
10 Adet

PRO-LEVEL ALÜMİNYUM PROFİL SU TERAZİSİ
Hassas ölçümler için Avrupa standartlarında üretilen Pro-Level alüminyum
su terazilerimiz uygun profil kalınlığı ve özel elektrostatik boyası sayesinde
bükülme, çizilme ve korozyona karşı korunmuştur. Alüminyum su terazilerimiz
3 adet gösterge taşımaktadır. Tüm göstergeler çift kenarlı olup sıvı tüpü taşıyıcı
kırıldığında sıvının boşalması mümkün değildir. Ayarlanabilir orta göz ile 45º
ve 90º yan göstergeler akrilik malzeme den ileri teknoloji ile üretilmiş olup
yüksek hassasiyete sahiptir. Su terazilerimizin her iki yanındaki kapaklar “tpe”
termoplastik elastomer (elastik polimer)’den imal edilmiş olup “Anti-Şok”
özelliklidir. Şimdi daha kalın alüminyum profilden imal edilmektedir

Pro-Level Alüminyum Profil Su Terazisi
Uzunluk
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
200 cm

Kod
PL 30
PL 40
PL 50
PL 60
PL 70
PL 80
PL 100
PL 120
PL 150
PL 200

Ambalaj
24 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
Özel sipariş
Özel sipariş
Özel sipariş

Ayarlanabilir orta göz ve 90 derece yan göstergeler akrilik malzemeden ileri teknoloji
ile üretilmiş olup sızdırmazlık garantisi taşımaktadır. Su terazilerimizin her iki
yanındaki kapaklar “TPE” termoplastik elastomer (elastik polimer)’den imal edilmiş
olup Anti-Şok özelliklidir.

Pro-Level Magnet Alüminyum Profil Su Terazisi
Pro-Level mıknatıslı su terazilerimiz kalın
alüminyum profilden imal edilmektedir.
Elektrostatik boyası sayesinde bükülme, çizilme
ve korozyona karşı korunmuştur. Alüminyum su
terazilerimizde dünyanın en kuvvetli mıknatısı
olan neodim mıknatıs kullanılmaktadır. Su
terazilerimiz 2 adet gösterge taşımaktadır.
Uzunluk
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm

Kod
PLM 40
PLM 50
PLM 60
PLM 80

Ambalaj
12 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet

FISCO LAZER MESAFE ÖLÇERLER
FISCO ST-LM 40/50/60/80/100
FISCO Lazer Mesafe Ölçerler profesyonel kullanımlar için imal edilmiştir. Kırmızı Lazer
ışığı emsallerinden daha parlak ve net, okuma ekranı ise diğer mesafe ölçerlere oranla
daha aydınlıktır.
FISCO Lazer Mesafe Ölçerler ile uzunluk ölçümü yanı sıra toplama, çıkarma, alan ve hacim
ölçümü, Pisagor fonksiyonu ve açı hesaplaması da seri bir şekilde yapılabilir ve cihazın
hafızasında saklanabilir.
FISCO Lazer Mesafe Ölçerler ile ‘’Class II’’ kaliteli ölçüm yapılabilmekte ve 40m, 50m, 60m,
80m ve 100m uzunlukta beş modeli bulunmaktadır. FISCO Lazer Mesafe Ölçerler doğru
ölçümleme yapılabilmesi için bir dikey ve bir yatay terazi ile donatılmıştır, 2 adet 1,5 V
AAA model kalem pil ile çalışır.
Metraj
40 m
50 m
60 m
80 m
100 m

Kod
ST-LM40
ST-LM50
ST-LM60
ST-LM80
ST-LM100

Ambalaj
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

FISCO LAZER SEVİYE ÖLÇERLER
Bir yatay ve dikey kırmızı lazer çizgi ile, yatay ve dikey eksende hizalama ve otomatik
terazileme fonksiyonlarına sahiptir. Düşük pil alarm özelliği vardır. EK 118R/S Lazer
seviye ölçer ile birlikte bir adet 360° dönüş sağlayan ayarlanabilir ayak, mıknatıslı
bağlantı elemanı, hedef belirleme plakası ve üç adet pil bir bez çanta içinde
verilmektedir. FISCO Lazer seviye ölçerlerin lazer net görüntü menzili 15m.’dir.

FISCO EK118R/G LAZER SEVİYE ÖLÇER - FISCO EK 118R/S LAZER SEVİYE ÖLÇER

FISCO NOKTA LAZER SEVİYE ÖLÇERLER
Fisco FDG 232 model lazer nokta seviye ölçerlerde yukarıdaki EK 118R modellerinin
özelliklerinin yanı sıra üst, alt ve yan cidarlarda 6 noktada aynı anda işaretleme,
tesviye ve kod alma özellikleri vardır.

FISCO FDG232 NOKTA LAZER SEVİYE ÖLÇER

ÇELİK CETVELLER (Virax - Dela)
Paslanmaz Çelik Cetvel 1051
Tip 1051 Paslanmaz Çelik Cetveller %18 Cr. %8 Ni olup esnek özelliktedir. Sınıf
II standartında, bir yüzü çift taraflı milimetrik, diğer yüzü ise çift taraflı 1/2 mm
olarak taksimatlandırılmıştır.

Uzunluk
15 cm

Kalınlık
13 mm/0.5 mm

Kod
1051

Ambalaj
1 Adet

Paslanmaz Çelik Cetvel 1056
Tip 1056 Paslanmaz Çelik Cetveller %18 Cr. %8 Ni olup yarı sert özelliktedir. Sınıf
II standardında 30-50 cm uzunluklarda, her iki yüzünün bir tarafı milimetrik, diğer
tarafı 1/2mm olarak taksimatlandırılmıştır. 100-300cm. uzunluklarda ise tek yüz,
bir tarafı milimetrik, diğer tarafı 1/2 mm. olarak taksimatlandırılmıştır.

Uzunluk
50 cm

Kalınlık
30 mm/0.8 mm

Kod
1056

Ambalaj
1 Adet

ZENTEN MAKET BIÇAKLARI
Zenten, İspanya’nın kuzeyindeki Irun şehrinde 1966 yılından bu yana maket
bıçakları üretmektedir. Zenten maket bıçakları metal gövdesi, yüksek kalitesi,
yaratıcı modelleri, kusursuz ve ergonomik tasarımı ile tüm dünyada ve sektörde
profesyonellerin aradığı bir markadır.
Kullanım kolaylığı ve kaliteyi öne çıkaran ürünlerimizin kesme bıçakları orijinal
Alman Solingen markadır.

Zenten 8741
- Yedek bıçak yuvası ve EOS kolay açılma sistemi.
- Bıçağı sabitleyen mekanizma.
- Ergonomik tasarım.

Zenten 8713
- Yedek bıçak yuvası ve EOS kolay açılma sistemi.
- Bıçağı sabitleyen mekanizma.
- Ergonomik tasarım.

Zenten 8952
- Yedek bıçak yuvası ve EOS kolay açılma sistemi.
- Bıçağı sabitleyen mekanizma.
- Mıknatıslı bıçak sabitleme sistemi.
- Kauçuk destekli ergonomik tasarım.

KDS MAKET BIÇAKLARI
Muratec-KDS Co. 1937 yılında Kyoto, Japonya’da kurulmuş, 1976’dan itibaren KDS markası
altında maket bıçağı ve yedek bıçakları üretmeye başlamıştır. Muratec-KDS Co. 40 yıldan
bu yana teknik bilgi ve yüksek kalite anlayışı ile birinci sınıf çelik bıçaklar üretmektedir.
KDS ISO 9001 JQA-1564 kalite sistemine sahiptir.
KDS Maket bıçaklarının sapları içinde 2 adet yedek bıçak bulunmaktadır. Maket
Bıçaklarımız Auto-Lock veya Safety Lock emniyet kilidi ile donatılmıştır.

KDS L-11

L-11 tipi Maket Bıçaklarımızın sap kısmı ABS malzemeden imal edilmiş olup, çelik
muhafaza içinde “Safety Lock” sürgü sistemi ile korunan SK120 kalite beyaz çelik bıçak
ile donatılmıştır. Sap içinde iki adet yedek bıçak ile satılmaktadır.

KDS L-22

L-22 tipi Maket Bıçaklarımızın sap kısmı ABS malzemeden imal edilmiş olup, üst ve alt
kısımlarında kaymayı önleyen lastik ile desteklenmiştir. Çelik muhafaza içinde “Auto
Lock” sürgü sistemi ile korunan SK120 kalite siyah çelik bıçak ile donatılmıştır. Sap içinde
iki adet yedek bıçak ile satılmaktadır.

KDS Safety Metal SA-12D

Safety Metal SA-12D Maket bıçakları, profesyoneller için tamamen döküm gövdeli, emniyet
mandallı, hem sağ hem sol el ile kullanılacak biçimde üretilmiştir. Yeni İş Güvenlik Yasası
kurallarına uygundur. Safety Metal SA-12D maket bıçakları ile birlikte 10 adet yedek
bıçak verilmektedir.

EVO-KDS YEDEK BIÇAKLARI
EVO-KDS Maket Bıçağı yedeklerimiz, 0.38mmx9mmx80mm ve 0,5mmx18mmx100mm
boyutlarında, standart bıçaklara oranla sertliği arttırılmış, SK120 kalite çelikten, yoğun
ince karbon tanecikleriyle güçlendirilmiş siyah veya beyaz çelik olarak üretilmektedir.
Böylelikle bıçakların esneme oranı arttırılırken, dayanıklılık ve keskinlik oranı
arttırılmıştır.
Maket Bıçağı Yedekleri, Maket Bıçağının en önemli parçasıdır. KDS yedek maket
bıçaklarında profesyonel kaliteyi garanti etmektedir. Yüksek kaliteli S-Tip 0.38 mm x 9
mm x 80 mm siyah ve beyaz çelik bıçakların 13, L-Tipi 0.5mmx18mmx100mm siyah ve
beyaz çelik bıçakların ise 8 veya 15 kesme segmenti vardır. Bu kesme segmentlerinin
her biri ayrı ayrı bilenmiştir. Bıçaklarımızda çelik saflık oranı yüksek olup, özellikle
siyah “Power Black” bıçakların karbon bileşimi yüksek esneme imkanı, dayanıklılık ve
keskinlik sağlamaktadır.

EVO-KDS LB -10B EVO “Power Black L-Blades”
EVO-KDS LB-10BH Maket Bıçağı Yedekleri, 0.5mmx18mmx100mm
boyutlarında siyah çelikten üretilmiştir, 8 kesme segmenti
vardır. L-Tipi her marka Maket Bıçağı’nda kullanılabilecek
özellikte olup, 10’luk paketlerde satılmaktadır.

EVO-KDS LB-10 EVO “Power White L-Blades”
EVO-KDS LB-10H Maket Bıçağı Yedekleri, 0.5mmx18mmx100mm
boyutlarında beyaz çelikten üretilmiştir, 8 kesme segmenti
vardır. L-Tipi her marka Maket Bıçağı’nda kullanılabilecek
özellikte olup, 10’luk paketlerde satılmaktadır.

EVO-KDS SB-10BH “Power Black S-Blades”
EVO-KDS SB-10BH Maket Bıçağı Yedekleri, 0.38mmx9mmx80mm
boyutlarında siyah çelikten üretilmiştir, 8 kesme segmenti
vardır. S-Tipi her marka Maket Bıçağı’nda kullanılabilecek
özellikte olup, 10’luk paketlerde satılmaktadır.

EVO-KDS LB-10BW EVO “Power Black L-Blades”
EVO-KDS
LB-10BH
Maket
Bıçağı
Yedekleri,
0.5mmx18mmx100mm boyutlarında siyah çelikten üretilmiştir,
15 kesme segmenti vardır. L-Tipi her marka Maket Bıçağı’nda
kullanılabilecek özellikte olup, 10’luk paketlerde satılmaktadır.

EVO-KDS LB-50B EVO
EVO-KDS LB-50BH Maket Bıçağı Yedekleri 0.5mmx18mmx100mm
boyutlarında siyah çelikten üretilmiştir, 8 kesme segmenti
vardır. L-Tipi her marka Maket Bıçağı’nda kullanılabilecek
özellikte olup, 50’lik daha ekonomik paketlerde satılmaktadır.

KDS GB-10 EVO
KDS GB-10 EVO Tip G, Maket Bıçağı Yedekleri 18mm genişlik ve 0,6mm kalınlıkta beyaz
paslanmaz çelikten üretilmiştir. 8 Kesme segmenti vardır. Her tip ve her marka Maket
Bıçağında kullanılabilecek özellikte olup, 10’luk plastik koruma kutusunda satılmaktadır.

KDS HB-10 EVO
KDS HB-10 EVO Tip H Maket Bıçağı Yedekleri 25mm genişlik ve 0,7mm kalınlıkta beyaz
çelikten üretilmiştir. 7 Kesme segmenti vardır. Halı ve Alçıpan gibi güçlü malzemelerin
kesiminde emniyetle kullanılabilir. Her marka geniş tip Maket Bıçağında kullanılabilecek
özellikte olup, 10’luk plastik koruma kutusunda satılmaktadır.

KDS TB-50B EVO
KDS TB-50 B EVO Maket Bıçağı Yedekleri siyah çelikten trapez tipinde üretilmiştir.
61mmx19mm boyutlarında, 0,6mm kalınlıktadır. TB-50 B Trapez tip maket bıçakları
özel ısıl işlemden geçirilerek sertleştirilmiştir. Halı ve Alçıpan gibi güçlü malzemelerin
kesiminde emniyetle kullanılabilir. Her marka emniyetli Maket Bıçağında
kullanılabilecek özellikte olup, 50’lik özel plastik koruma kutusunda blister ambalajlı
olarak satılmaktadır.

PROMOSYON VE REKLAM ÜRÜNLERİ
Şerit metrelerimizin ve su terazilerimizin tüm tipleri promosyon amacı logonuzla
üretilmekte ve firmamınız tanıtımı için mükemmel bir reklam aracı olmaktadır.

BAYİLERİMİZ
İSTANBUL

• AL NALBURİYE (0212) 2434777
• CULHA HIRDAVAT (0212) 5274274
• ÖZDOĞAN HIRDAVAT (0212) 2225725
• ÖZKANLAR MAKİNA (0216) 3655102
• ÖZKARDEŞLER MAK. (0212) 2544445
• ÖZPAYLAN HIRDAVAT (0212) 2352568
• SARAÇ TEK. HIRD. (0216) 3119297
• TOK TİCARET (0216) 4207405

ANKARA

KONYA

• BARANOK MAKİNA (0332) 3452345
• KAMİL TÜRK HIR. LTD. ŞTİ. (0332) 4447717
• İHSAN KOÇAK MK.SAN.AŞ. (0332) 3451010

KOCAELİ

• ŞEVKET MAKİNA (0262) 3350155
• ŞEVKET ÖZYILDIZ (0262) 3213772
• AKYÜZLER İNŞ. LTD.ŞTİ. (0262) 7515150
• YAŞAR TEKNİK HIRD. (0850) 3077474

• BAŞOL YAPI ML. LTD. ŞTİ. (0312) 3543565 MERSİN
• ANKARA CİVATA (312) 385 26 33 - 385 26 34 • YAŞAR HIRDAVAT (0324) 2341488

İZMİR

BALIKESİR

ADANA

KAHRAMANMARAŞ

• GÜNDOĞMUŞ HIRD. A.Ş. (0232) 2747074
• BEST KAYNAK LTD. ŞTİ. (0322) 4282123
• KARAKAYA TEK. HIR. (0322) 3519616

KAYSERİ

• METAŞ TEK. HIRD. (0352) 3366565

• ZEREN TİCARET (0266) 4207405
• KULAKLI CİVATA (0344) 2360579

GAZİANTEP

• AY CIVATA (0342) 2353746
• UMUT CIVATA (0342) 2352117

Emekyemez Mah. Tersane Cad.
Abdussalah Sok. No:1 Kat:4 Oda:41-44
Karaköy - Beyoğlu / İstanbul
T. +90 (212) 237 26 33
+90 (212) 237 26 34
F. +90 (212) 237 28 22
info@metresan.com.tr
satis@metresan.com.tr
www.metresan.com.tr

