
In 2005, SONTEK Mühendislik Gemi 
Makine İnş. San.Ve Dış Tic Ltd.Şti. has 
been built for construction, mining, 
mechanical installation, industrial 
facilities and ex, so as providing quality 
machine-equipment and service. 

SONTEK’s provision is most quality and 
trust for the customers every time and 
SONTEK has been wanted �rm in our 
area. An administration and home o�ce 
are from İstanbul/Kartal and a manufac-
turing centre is from İstanbul/Tuzla. 
Sontek was serviced to sector with 
professional and experienced engineer, 
technician and operators.

SONTEK MÜHENDİSLİK GEMİ MAKİNA İNŞ. SAN. 
VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2005 Yılının hemen başında 
inşaat, madencilik, mekanik tesisat, atık su-temiz 
su arıtma, endüstriyel tesisler vb. sektörlere 
kaliteli makine-ekipman ve hizmet sağlamak  
amacı ile kurulmuştur. Müşterilerine her zaman 
en üst kalite ve güven ile hizmet vermeyi ilke 
olarak kabul eden ve kısa süre içerisinde konusu-
nun aranan firmaları arasına giren SONTEK, İstan-
bul /Tuzla’da bulunan 4.500m²’lik fabrikasında, 
konusunda uzman ve deneyimli olan mühendis, 
tekniker ve teknisyenler ile tasarım, proje, imalat 
konusunda sektöre hizmet vermektedir.

Kalite Politikamız;
SONTEK, müşterilerinin isteklerini zamanında ve 
eksiksiz karşılayan ve bu amaçla ISO 9001:2000 
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi, TSE Kriterlere Uygunluk belgesi 
gerekliliklerini yerine getirmiş olarak; sürekli 
geliştirmeyi, koşulsuz müşteri memnuniyeti 
sağlamayı amaç edinen bir kuruluştur.

Hedefimiz;
SONTEK, bünyesinde bulundurduğu AR-GE 
Departmanı ile TUBITAK ortak çalışması neticesin-
de şimdiye kadar bitirmiş olduğu projelerin 
sayısını arttırarak, kalite ve müşteri memnuniye-
tinden ödün vermeden, ülkemizde ve dünyada 
gelişen yeni teknoloji ürün ve üretim yöntemleri-
ni kullanarak, pazar payını artırmalı ve sektöre 
daima yenilikleri kazandıran öncü firma olarak yer 
almalıdır.

Our quality politics;
SONTEK meet the demands of its customers 
on time and complete and for this purpose 
ISO 9001:2000 quality management system, 
ISO 14001 enviromental management  
system, OHSAS 18001 occupational health 
and safety management system as ful�lling 
the requirements of the TSE certi�cate of 
eligibility criteria; continous improvement, 
an organization which aims to provide 
unconditional customer satisfaction.

Our Targets
SONTEK within the R-D department have in 
collaboration with TUBITAK as a result of 
increasing the number of the projects 
completed so far, without compromising on 
quality and customer satisfaction, our coun-
try and the developing world, using new 
technology products and production 
methods, increase your market share and 
the industry leader is always innovaitons 
should be included in the company
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SONTEK, İnşaat, Arıtma, İlaç, Gıda, Kimya - 
Petrokimya Sektörlerine yönelik  çok amaçlı 
depolama tankları ile kalite ve güven ilkelerin-
den ödün vermeden büyük bir titizlikle hizmet 
vermektedir. 

SONTEK manufactures multipurpose storage 
tanks for constructions, food, wastewater 
treatment chemical and petro-chemical 
sectors, with all around the quality and 
safety principles.   

Görsel Şekil İşletme Şekli Malzeme Cinsi Kaplama Cinsi
(Visual Type) (Operating Type) (Type of Cover)(Material Type)

Yatay Basınçlı Paslanmaz Çelik Boya

Dikey Basınçsız Siyah Çelik Galvaniz

(Horizontal) (Pressurized) (Stainless Steel) (Painted)

(Vertical) (No pressurized) (Steel) (With Galvanized)

Silindirik Depolar aşağıdaki özelliklerde üretilmektedir;

Silindirik Depolar yukarıdaki özelliklerde üretilmektedir;
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www.sontekmuhendislik.com
sontek@sontekmuhendislik.com
Tel:(216) 383 84 83  Faks:(216) 383 86 83
INSAAT SAN. VE DIS TIC. LTD. STI
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Serpantinli Boyler
Serpentine Boiler

Anma Hacmi
(Volume)[lt]

En

(Widht)                           
[mm]

Boy
(Length)                           

[mm]

Yükseklik
(Height)                        

[mm]

500 625 625 1.250

750 625 950 1.250

1.000 625 1.250 1.250

1.500 625 2.000 1.250

2.000 825 2.000 1.250

3.000 1.000 2.000 1.500

4.000 1.500 1.775 1.500

5.000 1.500 2.200 1.500

6.000 1.500 2.650 1.500

7.500 2.000 2.500 1.500

10.000 2.000 2.500 2.000

12.500 2.500 2.500 2.000

15.000 2.500 3.000 2.000

17.500 2.500 3.500 2.000

20.000 3.000 3.330 2.000

25.000 3.000 4.160 2.000

30.000 3.000 5.000 2.000

35.000 3.750 4.660 2.000

40.000 4.450 4.500 2.000

45.000 4.500 5.000 2.000

50.000 4.500 5.550 2.000

60.000 5.250 5.700 2.000

70.000 5.250 6.660 2.000

80.000 6.000 6.660 2.000

90.000 6.000 7.500 2.000

100.000 6.660 7.500 2.000

125.000 7.500 8.330 2.000

150.000 7.500 10.000 2.000

200.000 9.000 11.110 2.000

Faydalı Model ve Ürün Tasarım Tescil Belgelerine sahip şık 
dizayn,
Kalite kuruluşlarınca onaylı malzeme ve üretim yöntemle-
rinin kullanılması ile üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti,
500 - 1.000.000 lt kapasite aralığı,
Paslanmaz çelik AISI 304/316 ve epoksi boya kaplı çelik 
seçenekleri,
Seri bağlanabilme özelliği ile beraber kapasite arttırımı,
Ergonomik yapısı ile beraber taşıma ve montaj kolaylığı,
Diğer depo türlerine göre (betonarme, plastik vb.) daha 
uzun ömür ve hijyen avantajı,
Paslanma, yosunlaşma, koku ve mikrop üremesi ihtimali-
nin kesinlikle olmaması.

Have a useful  model and product design registry certi�-
cate and a smart design,
Our products are in the guarantee until 2 years, because we 
are used to quality establishment certi�cated materials and 
producing systems,
500-1.000.000 lt capacity range,
AISI 304/316 stainless steel and epoxy covered steel options,
Capacity increasing with  characteristic of serial connections,
With ergonomic constructions and easy carry and montage,
If compare the other tank types(plastics, reinforced 
concrete, ext.), you will see hygienic advantage,
Stainless, not cover with algae, not smell and not increase 
the microbes

 



Yağ Tutucu / Oil Seperator

Akümülasyon Tankı

Pompa Kutusu

Hot  /  Cold Water Storage Tank

Pump Box

Kan Atık Tankı
Waste Blood Tank

Endüstri ve mekanik tesisat sektöründe kullanılan 
akışkan transfer ara birim ünitelerine yönelik 
ürünlerden bazıları;

Silindirik Sıvı Depolama Tankı
Akümülasyon Tankı
Serpantinli Boyler
Kum Filtresi
Havuz Denge Tankı
İyot Atık Tankı
Şarap Depolama Tankı

Some of our product are intended for industrial and 
mechanical sectors and are used in �uid transfers;

Cylindirical liquid storage tank
Hot / Cold water storage tank
Serpentine boiler
Sand �lter
Pool balance tank
Waste iodine Tank
Wine Storage Tank

Flaş Buhar Tankı
Flash Steam Tank

SONTEK, atık su arıtma ve temiz su arıtma 
sistemlerinde kullanılan ekipmanların üretimini, 
ihtiyaçlarınız ve mevcut kalite standartları 
doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

SONTEK manufactures to waste water&fresh 
water treatment equipments with your 
requests and present quality factors.
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(Penstock)Kapak

(Clari�ers)Ön Çökeltme Sıyırıcısı

(Clari�ers)Son Çökeltme Sıyırıcısı

Kum ve Yağ Tutucu  (Grid & Grease Removal)
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(Bioreactor)Havalandırma

(Daf Thickener)

Hizmet Binası   (Utility Building)

Susuzlaştırma  (Filter Building)

Yoğunlaştırıcı

SONTEK, manufactures equipments for 
waste water and clean water purifying 
systems with project design and advanced 
manufacturing techniques’ on directions’ of 
international quality and manufacturing 
standards with experienced personal which 
each are experts on their �elds.

SONTEK, atık su arıtma ve temiz su arıtma 
sistemlerinde kullanılan ekipman ihtiyaçla-
rınızı, konusunda uzman ve deneyimli olan 
mühendis / teknik personel ile proje, 
tasarım ve ileri imalat teknikleriyle uluslara-
rası üretim ve kalite standartları doğrultu-
sunda imalatını yapar.

Kum Filtreleri  
Aktif Karbon Üniteleri  
Su Yumuşatma Setleri   
Filtrepres ve Belt Filtrepresler  
Paket Tip Biyolojik Arıtma Üniteleri
Konveyörler  
Kum Tutucular 
                                                   
                                      

Izgaralar  
Sıyırıcılar 
Havalandırıcılar  
Yoğunlaştırıcılar 
Kanal Kapakları  
Savak Kapakları 
Karıştırıcılar

Screens
Clari�ers
Aerator
Thickeners
Penstocks
Stoplog & Weir
Mixers

Sand Filters
Active Carbon Units
Water Condition
Filter Presses & Belt Filter Presses
Compact Biological Treatment Units
Conveyors
Grid Removal

Polimer Hazırlama Poly Make Up/

Belt Pres / Beltpress

Kum Ayırıcı / Grit Classi�er

Tambur Elek / Drum Screen

Izgara / Mechanical Bar Screen

Filtrasyon / Filtration



Biyolojik Paket Arıtma Ünitesi
Biological Waste Water Treatment

Sıyırıcı / Scraper

Jet Aeratör / Jet Aerator

Konveyör / Conveyor

SONTEK, gelişen  sanayi ve küresel ısınmaya 
bağlı olarak hızla kirlenen dünyada atık su ve 
temiz su şartlandırmada, çevre bilincine sahip 
kişi ve kurumların projelerindeki ekipmanların 
üretimini yaparak doğanın iyileştirilmesine 
katkıda bulunmaktadır.

In the world that becomes more dirty day by 
day, according as developing industry and 
global warming; at the waste and clear water 
conditioned, SONTEK contributes to make 
better environment with producing equip-
ments that are in the projects of  individual 
and corporation that have ecological 
consciousness.

Kimyasal Arıtma Ünitesi
Chemical Waste Water Treatment

Statik Elek  / Static Screen

SONTEK, Hidro Elektrik Santrallerin 
ihtiyacı olan çelikten mamül ekipmanla-
rın (kapaklar, yosun temizleme vinç 
sistemleri, ızgaralar, vb.) projelendirilme-
si, imalatı, montajı ve devreye alınması 
işlerini  titizlikle yerine getirmektedir.

SONTEK are doing manufacturing, instal-
lation and commissioning of penstocks, 
crane system for alg cleaning, screens 
etc. for hydro electric power plants.

Yosun Temizleme Vinç Sistemi
Crane System for Algae Cleaning

Kapaklar / Gates

Izgaralar / Grids



İsteğe Özel Endüstriyel Çelik İmalatlar

Industrial Steel Productions

Depending on Customer Request
of

Platforms

Pool Applications

GRP & PVC Tanks

Chimneys

Machine Equipments 

Special Cabinets

CTP & PVC Tanklar



Paslanmaz çelik, inşaat, mimari ve 
ilgili sektörlerde dekoratif ve yapısal 
uygulamalar için son derece uygun 
çok sayıda özelliğe sahiptir;

Modern ve çekici görünüm
Hijyen ve temizlenme kolaylığı
Aşınma direnci
Sağlamlık
Bakıma elverişlilik
İşleme Kolaylığı
Çevre korumasında tamamen
geri dönüşüm

Bu nedenlerden ötürü mimarlar, 
tasarımcılar, müteahhitler; inşaat, 
mimari metal parçalar, sokak mobil-
yaları, profesyonel iç mekan uygula-
maları ve benzerlerini içeren çok 
sayıda farklı endüstride paslanmaz 
çelik kullanmaktan memnundurlar.

Modern and desirable view
Hygiene and easy cleaning
Corrosion resistance
Solidity
Easy maintenance
Easily Processed
Total recycled for environmental
protection

For these reasons, the builders, archi-
tects, and designers are happy to use 
stainless steels in di�erent industries 
as construction, architectural metal 
parts, outdoor furniture, Professional 
indoor applications and etc. 

Stainless steel has several features 
that make it much suitable for deco-
rative and constructive applications 
in construction, architecture and 
other related sectors.

SONTEK,  çelik ve çelik üzerine 
GRP (CTP), epoksi kaplamalı 
ihtiyacınız olan her türlü özel 
ekipmanların projlendirilmesi ve 
imalatını yapmaktadır.

SONTEK,  any need special equip-
ments on steel and  in the design 
of manufacture.






