
İKLİMLENDİRME  SİSTEMLERİ 



ekolojik dengeye uygun, 

kaliteli, 

enerji verimliliği  yüksek  
ürün seçenekleri ve 

Kurumsal ve Bireysel tüm projelerde, 

doğru teknik ile  

sorunsuz uygulama hizmeti. 



İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE  

KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞI 

REFMEK mühendislik, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde yüksek teknoloji 
ürünlerin temin edilmesiyle birlikte, müşterilerine proje desteği de sunmaktadır. Geçen 
süre içerisinde genç ve dinamik ekibiyle, Türkiye'nin önde gelen projelerinde yer alan 
REFMEK, mekanik ekipmanlarla ilgili ürün tedariği üzerine yenilikçi ve memnuniyet 
garantili hizmeti müşterilerine sağlamaktadır.  
 
Önceliklerini, kullanıcıların gereksinimlerine göre en doğru çözümü sunan hizmet ve 
kaliteli ürünü sağlamak olarak belirleyen REFMEK, tüm projelendirmelerinde sonuçların 
çevreye olan etkisini değerlendirmektedir. Doğaya olan duyarlılık öncelikli 
prensiplerdendir.  
 

Hakkımızda 



Karşılıklı fayda sağlamaya dayalı iş 
anlayışıyla, tüm klimatizasyon işini 
üstlendiği tarihi bina ve mekan 
projelerinde, öncelikle renovasyon 
sürecini uzman ekibiyle 
değerlendirmektedir. Ardından 
mekanın geçmişten gelen yapısını 
koruyarak günümüz ihtiyaçlarına 
uygun ısıtma, soğutma ve 
havalandırma konusunda gelişmiş 
mühendislik çözümleri sunarak, süreci 
sorunsuz tamamlamayı garanti 
etmektedir.  

Isıtma, soğutma ve havalandırma 

sistemleri (HVAC) üzerine                   

kullanılan ürünler ile ilgili teknik 

danışmanlık ve  satış  hizmeti.  

“Doğru işi, doğru şekilde yapma” hedefiyle iş ortaklarına karşılıklı güven, dürüstlük ve 
sorunsuz çözüm garantisi sunan REFMEK, her geçen gün büyüyen kadrosuyla çalışmalarını 
sürdürmektedir.  

Hakkımızda 



Çözüm Alanları 

> Ofis ve İş Merkezleri > Konut ve Rezidanslar 

> Otel ve Tesisler 

> Endüstriyel Tesisler > Alışveriş Merkezleri 

> Eğitim Kurumları > Mağaza ve Showroomlar 

> Restaurant ve Cafeler 



Markalarımız 

 VRF Sistemler 
 Split Klimalar 
 Ev-Ofis Klimaları 
 Havalandırma Sistemleri 
 Isıtma Sistemleri 
 Pompa Sistemleri 
 Yenilebilir Enerji Sistemleri 

 
 
 

Refmek Mühendislik olarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek, müşteri 
yelpazesini yetkinlik ve güvenilirlik ilkeleriyle genişletebilmek üzere ihtiyaçları en kaliteli 
şekilde karşılayacağı yöntemleri gözden geçirerek sürekli iyileştiriyoruz. Ayrıca zamanında 
teslim ve etkin proje yönetiminden de taviz vermiyoruz. 

Hizmetlerimiz 



Diğer referanslarımız için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz 
www.refmek.com.tr 

 

Referanslarımız 



Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı  
İBA Blokları No: 40/A Beşiktaş - İSTANBUL 
T: 0212 243 70 20   F: 0212 243 70 21   
M: info@refmek.com.tr 
www.refmek.com.tr 


