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"Önce Kalite" diyen GEMAK, başarısını kaliteli ürün anlayışıyla özdeşleştirmiştir. 
Kalite yönetim sistemimiz, tüm çalışanlarımızın bu sistemin bir parçası 
olduğunu, yaptıkları işin ve uygunluğunun farkında olmasını sağlayan bir 
yapıdadır. Sürekli iyileşmeyi kendine hedef olarak belirlemiş olan firmamız, 
müşteri odaklı çalışmalarına devam etmektedir. Müşteri memnuniyetini ön 
planda tutarak, ürün ve ürün kalitesi ile müşterilere güven vermeyi kendisine 
prensip edinmiştir. Ürün çeşitliliği, uluslararası standartlar ve ileri teknolojinin 
kullanımını tercih etmek, bu düşüncenin ispatıdır.

With its motto “Quality First” GEMAK has identified its success with the quality 
product policy. Our Quality Management System is of a structure in which all 
employees feel that they are a part of the system and evaluate their work.  Aiming 
to achieve continuous improvement, our company continues to work with a 
customer oriented approach. Focusing on customer satisfaction our company has 
the principle of assuring customers with its products and product quality.  Diversity 
of products, opting to use international standards and advance technologies is the 
proof of this mindset.
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“ Q U A L I T Y  F I R S T ”



Gemak SoğutmaGemak Soğutma
Gebze Plastikçiler O.S.B.’de bulunan firmamız 14.800m2 alanda,son teknoloji makina ve ekipman 
yatırımı ile beraber, en yüksek kalitede üretim ve servis anlayışına yeni üretim tesislerine sağlanacak 
ilave istihdam ile beraber 400 kişilik kalifiye iş gücü ile hizmetlerine devam etmektedir. Geniş 
vizyonumuz sürekli gelişimi hedefliyor. Tesislerimizi de buna göre büyütüyoruz. 1966 yılından 
bugüne faaliyet gösteren GEMAK’ın Gebze’deki tesisinin 2’nci faz inşaatı bu yılın 2’nci yarısında 
başlayacak ve iki yıl içerisinde toplamda 35.000m2 kapalı alana sahip iki dev tesiste üretimimize 
devam edeceğiz. 
2016 yılında 50’nci yılımızı kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Vizyonumuzu sürekli canlı 
tutmamız sayesinde üretimimizin %50’ye yakınını Almanya, Polonya başta olmak üzere Avrupa 
ülkelerine, Rusya’ya, Hindistan’a, Kuzey Afrika ülkelerine ihraç ediyoruz.

Gemak  Heat ExchangersGemak Heat Exchangers
Our company, located on 14,800m2 in Gebze Plastikçiler Organized Industrial Zone has made 
significant investments on state of the art machinery and equipment and continues to provide its 
quality products and services with 400 qualified employees with the addition of new workforce for the 
new manufacturing facilities. Our broad vision aims continuous improvement.  We expand our facilities 
accordingly.  GEMAK has been operating since 1966 and the second stage of the construction of the 
plant of GEMAK in Gebze will start in the second half of this year and within two year, we will continue 
our production in two mega plants with a total indoor capacity of 35,000 m2. We are very excited 
to celebrate our 50th anniversary in 2016.  Since we always keep our vision up-to-date, we export 
almost 50 % of our production to Europe, predominantly to Germany and Poland, to Russia, India, and 
North African countries and USA.





“Önce Kalite” diyen GEMAK, başarısını kaliteli ürün anlayışıyla özdeşleştirmiştir. 
Kalite Yönetim Sistemi’miz, tüm çalışanlarımızın bu sistemin bir parçası olduğunu, yaptıkları işin ve uygunluğunun farkında olunmasını 

sağlayan bir yapıdadır. Kalite anlayışı, firmadaki tüm birimlerde benimsenmiş olup ürünlerimizde  
kendini gösteren bir sonuçtur.

With its motto “Quality First” GEMAK has identified its success with the quality product approach.  
Our Quality Management System is of a structure in which all employees feel that they are a part of the system and evaluate their work.  

Our quality policy is adopted in all departments of our company and this reflects in our products.



Kurumsal DeğerlerKurumsal Değerler
GEMAK olarak sahip olduğumuz kurumsal değerler, çalışanlarımıza iyi bir çalışma ortamı ve yüksek 
motivasyon sağlıyor. Buna bağlı olarak ortaya koyulan kaliteli ürünler sayesinde yüksek müşteri 
memnuniyetine ulaşıyoruz. Sadece kendimizi değil, aynı zamanda sektörü de daha ileriye taşıyoruz.

Corporate ValuesCorporate Values
Corporate values we have as GEMAK allows us to provide a good working environment and high 
motivation for our employees. With the quality products manufactured in such environment we reach 
higher level of customer satisfaction. We carry not only ourselves but also the industry to the future.
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Müşteri MemnuniyetiMüşteri Memnuniyeti
Kurulduğumuz 1966 yılından itibaren müşterilerimizle uzun vadeli ilişkiler geliştirmeyi amaçladık.  
48 yıldır yurtiçi ve yurtdışında birçok kuruluşa hizmet veriyoruz ve müşterilerimizle kurduğumuz 
güvene dayalı ilişkilerden gurur duyuyoruz. Müşterilerimizi ihtiyaçları doğrultusunda doğru ürün 
ve uygun fiyatlarla yönlendiriyoruz.

Customer SatisfactionCustomer Satisfaction
Since our establishment in 1966, we have aimed to develop and maintain long term relations with 
our customers.  We have been providing our services to many local and international organizations for  
48 years and we are proud with our relations with our customer based on trust. We provide guidance 
for our customers for correct products and competitive prices in line with their requirements. 



Başarılı Ekip RuhuBaşarılı Ekip Ruhu
GEMAK çalışanları, sadece profesyonel bir şirketin üyeleri değil, aynı zamanda GEMAK ailesinin 
bireyleridir. GEMAK’ta iş ahlakı ve etik değerler, şirketimizin her zaman zirveyi hedeflemesini sağlar.

Successful Team SpiritSuccessful Team Spirit
GEMAK employees are not only members of a professional company but also members of 
the GEMAK family.  The moral and ethical values in GEMAK allow our company to always 
aim for the best.
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Gelişen Kalite AnlayışıGelişen Kalite Anlayışı
Teknolojinin her an geliştiği bir çağda yaşıyoruz. Müşterilerimizin gelişen dünyaya ve ilerleyen 
teknolojiye uyum sağlamasını kolaylaştırmak görevimiz olmuştur. Onlar için tüm gelişmeleri 
takip ediyoruz. Müşterilerimize son teknolojiye sahip makinalar kullanarak ürettiğimiz ürünler 
sunuyoruz.GEMAK 1966’dan beri piyasaya sürdüğü ürünlerle yurtiçi ve yurtdışında büyük ilgi 
görmektedir. Sürekli daha iyiyi hedefliyoruz ve tüm çalışanlarımızla geliştirdiğimiz bu anlayış 
şirket kültürümüzüde oluşturuyor.

Improving Quality ApproachImproving Quality Approach
We live in an era where technology develops and advances every moment.  It has been our duty to 
facilitate the process in which our customers adapt to the evolving world and advancing technology. 
We follow every development for them. To our customers we provide product which we manufacture 
using equipment built with state of the art technology. GEMAK has attracted a lot of attention in 
both local and international markets with the products it has launched since 1966.  We always aim 
for the better and this policy which we have developed together with all of our employees creates 
also our company culture.
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Kaliteli Üretme ArzusuKaliteli Üretme Arzusu
Müşteri memnuniyetinin yapı taşı, daima kaliteli ürünler üretmekte yatmaktadır. Kaliteli üretim 
doğru bilgi, çok çalışmak, sürekli gelişmek ve en iyiyi arzulamakla sağlanır. Teknoloji her zaman 
bir tutkumuz olmuştur ve temel prensibimiz müşterilerimize sürekli kaliteli ürünler sunmaktır. 
GEMAK en iyi ürünleri üretmek için uluslararası standartlardaki ileri teknoloji kullanır.

Desire For Quality ProductionDesire For Quality Production
The secret to customer satisfaction lies in manufacturing quality products. Quality production can be 
achieved by working hard, acquiring correct information, improving continuously and by asking the 
best. Technology has always been one of our passions and our core principle is to always provide 
quality products to our customers. GEMAK uses state of the art technology at international standards 
to manufacture the best products.
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Üretim ve PlanlamaÜretim ve Planlama
1980’den itibaren kanatlı boru ısı eşanjörleri üretimi konusunda uzmanlaşıp, bu alanda kalitemizi 
ispat ettik. ISO 9001:2008 standartlarında üretim yapıyoruz. Ürün çeşitliliğimizi arttırarak; hava 
soğutmalı kondenserler, soğuk oda evaporatörleri, kuru soğutucular, sulu ısıtma-soğutma 
bataryaları ile her türlü müşteri odaklı (OEM) DX-CW ve kondenser batarya üretimini son teknoloji 
kullanarak yapıyoruz.

Production And PlanningProduction And Planning
We have specialized in manufacturing fin tube heat exchangers since 1980 and we have proven our 
quality in this product. Our production complies with the ISO 9001:2008 standards. By enhancing 
our product range; air cooled condensers, cold room evaporators, dry coolers, water heater-cooler 
coils and all kinds of customer oriented (OEM) DX-CW and condenser coils using the most advanced 
technology. 



GEMAK’tan ürün almak istediğinizde, ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik %100 doğru bilgiler 
verilir. Uzman müşteri temsilcilerimiz size ihtiyacınız olan ürünle ilgili tüm bilgileri sağlar.

Üretim ve PlanlamaÜretim ve Planlama

Production And PlanningProduction And Planning
When you want to purchase a product from GEMAK, 100 % accurate information in order to meet your 
needs is provided. Our expert customer representatives provide all the information on the product that 
you need.





Üretim ve PlanlamaÜretim ve Planlama

Production And PlanningProduction And Planning



Gemak, web sitemiz www.gemakltd.com‘da İngilizce, Almanca, Rusça, 
İtalyanca ve Arapça dillerinde kullanım imkanı veren ücretsiz standart ürün 
seçim programı sunmaktadır. Gemak standart ürün seçim programı ürünün 
kapasite, çalışma şartları, hatve ve ürün boyutları gibi parametreleri girilerek 
en uygun standart kondenser ve evaparatörün seçimini sağlamak için 
geliştirilmiş bir yazılımdır.

Gemak provides Standart product selection software which is available free on 
our web site www.gemakltd.com with multiple language options like English, 
German, Russian, Itallian and Arabic. Gemak standart product selector software is 
an application developed to select the most appropriate standart condensers and 
evaporators by entering the parametres such as capacity, operating conditions, fin 
spacing, diemensions etc.
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BATARYA GEOMETRiLERi / FINNED BLOCK GEOMETRIES

25x12.5

25x12.5
25x22
25x22

25x25

25x25
32x28
35x35

40x35

40x35

50x25
50x25

50x50
50x50
60x30

60x60

5/16”

3/8”
5/16”
3/8”

5/16”

3/8”
1/2”
1/2”

1/2”

5/8”

1/2”
5/8”

1/2”
5/8”
5/8”

5/8”

25

25
25
25

25

25
32
35

40

40

50
50

50
50
60

60

12.5 P,C

12.5 P,C
21.65 P,C
21.65 P,C,L

25 P,C

25 P,C
27.71 P,C

35 P,C

34.64 P,C

34.64 P,C

25 P,C
25 P,C

50 P,C
50 P,C
30 P,C

60 P,C

ÇAPRAZ /STAGGARED

ÇAPRAZ /STAGGARED
ÇAPRAZ /STAGGARED
ÇAPRAZ /STAGGARED

DÜZ /INLINE

DÜZ /INLINE
ÇAPRAZ /STAGGARED

DÜZ /INLINE

ÇAPRAZ /STAGGARED

ÇAPRAZ /STAGGARED

ÇAPRAZ /STAGGARED
ÇAPRAZ /STAGGARED

DÜZ /INLINE
DÜZ /INLINE

ÇAPRAZ /STAGGARED

DÜZ /INLINE

KALIP TiPi D T R BORU DiZiLiŞi FiN PROFiLi
DIE GEOMETRY TUBE PATTERN FIN PROFILE

T

R

D

T

R

D

( P )

( C )

( L )

DÜZ  FiN
PLAIN FIN

ONDÜLELi  FiN
CORRUGATED FIN

PATLAMALI  FiN
LOUVRED FIN



HAVA SOĞUTMALI KONDENSERLER
SOĞUK ODA EVAPORATÖRLER
KLiMA SANTRAL BATARYALARI
KURU SOĞUTUCULAR
MARKET REYONLARI VE ViTRiN SOĞUTUCULARI
AIR COOLED CONDENSERS
COLD ROOM EVAPORATORS 
COILS FOR AHU UNITS
DRY COOLERS
EVAPORATORS FOR SUPERMARKET DISPLAY CASES
www.gemaksogutma.comwww.gemaksogutma.com

daha yüksek kalite ve daha çok memnuniyet için

For higher quality and better satisfaction...

WE ALWAYS DO OUR BEST...



GENEL SOĞUTMA MAKiNALARI SANAYi VE TiCARET A.Ş.

sales@gemakltd.com

GEBZE PLASTiKÇiLER ORGANiZE SANAYi BÖLGESi  
CUMHURiYET CADDESi NO.:64 KOCAELi-TÜRKiYE
T.0262 751 07 51 F.0262 751 51 98
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