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HAKKIMIZDA ABOUT US
CC Holding iştiraki olan AHİ YAPI, 5 yılı aşkın iş 
tecrübesi ile pratik yapıya sahip, kolay 
monte edilir konteyner, inşaat ve yapı üreticiliği 
yapmaktadır. Yılların verdiği iş tecrübesini bilgi ve 
birikimi ile birleştiren AHİ YAPI, Bursa merkezli 
olarak hizmet vermektedir.

Firmamız, geçmişten gelen tecrübesini teknik ekibi 
ile paylaşarak inşaat ve yapıda en iyi, kaliteli ve hızlı 
hizmeti sunmak için var gücüyle çalışmaktadır. 
Daima profesyonelliği ilke edinmiş AHİ YAPI, kendi 
alanında uzmanlaşmış kadrosu ve güleryüzlü 
hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürmeye devam 
edecektir.

Ahi Construction, which is a CC Holding affiliate, deals with the 
production of practical and easily mountable containers, 
constructions and buildings with its more than 5 years business 
experience. Ahi Construction, combining the business experience 
that is built-up over the years with its accumulation of knowledge, 
provides service as based in Bursa. 

Our company has been working with all of its powers in order to 
provide the best, most qualitative and the fastest service in the 
construction and building sector by sharing its experience coming 
from the past with its technical team. Having always adopted the 
professionalism as a principle, Ahi Construction will continue to 
maintain its works with its expert staff in their fields and customer 
friendly service understanding. 

Daha iyi hizmet vermek için çalışmak. 
Kaliteli yaşam alanları sunmak.
Müşterinin değişen ihtiyaçlarına uygun 
öncü ve yaratıcı çözümler üretmek. 
Yüksek kaliteyi uygun fiyatla birleştirip en 
hızlı şekilde sunmak. 
Dünya ve ülke ekonomisine katkıda 
bulunmak. 
Gelişen ve değişen teknolojiyi yakından 
takip etmek ve kullanmak.

Working to provide better service. 
Offering quality living spaces. 
Producing creative and leading solutions fitting the 
changing needs of the customer. 
Providing the high quality in the fastest way possible by 
combining it with an affordable price. 
Making contribution to the world and country economy. 
Closely following up and using the changing and 
developing technology.

Tam ve sürekli müşteri memnuniyeti.
Satış süreci ve sonrasında müşteri desteği.
Çağdaş, çevreci ve fonksiyonel özelliklerde ürün 
yelpazesi.
Tam ve eksiksiz hizmet veren uzman ekip ile 
çalışma.
Sağlık ve can güvenliği ilkesi ile hizmet.
Çevreyi ve doğal kaynakları koruyarak sağlıklı ve 
doğa dostu üretim.
Yönetim sistemini geliştirme ve değiştirme. 

Full and sustained customer satisfaction.
Sales process and after sale customer support.
Contemporary, environmentalist and functional product range.
Working with a team providing full and complete service.
Service with the health and life safety principle.
Healthy and nature-friendly production by protecting the 
environment and natural sources.
Improving and changing the management system.

MİSYON MISSION

VISIONVİZYON



KONTEYNER GENEL GÖRÜNÜM / CONTANIER GENERAL VIEW



KONTEYNER İÇ GÖRÜNÜM / CONTANIER INTERIOR VIEW
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LAVABO & DUŞ ALANI / WASH BASIN & SHOWER AREA 

ÖZEL TASARIM
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KONTEYNER ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİ / CONTANIER SIZE AND SPECIFICATIONS
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ÖZELLİKLER
* 240 x 600 boyutlarında geniş yaşam alanları
* Düşük maliyetli 1. Sınıf malzeme 
* Bir �rda 12 adet taşınma kapasitesi 
* Her türlü iklim koşulunda kullanma olanağı
* Hızlı üre�m ve kurulum imkanı
* 4 dakikada kurulum
* Zemin döşemesinde kullanılan malzeme 
birinci sınıf mineflo’dur
* Kapı ölçüleri 90*220 cm
* 14 m2 alana sahip
* Elektrik prizi
* Lamba
* Isı yalı�mlı
* Fırın boyalı
* Pvc doğrama pencere
* Çevreci, ekonomik ve sağlam
* İlave wc/duş
* Defalarca açılıp kapanabilme
* Forkli� ile kaldırılabilir

SPECIFICATIONS
* Large living space in the size of 240 x 600 
* 1. class material 
* Transporta�on capacity of 12 pieces in one truck 
* Opportunity to use in all kinds of climate condi�ons
* Fast produc�on and installa�on opportunity
*Installa�on in 4 minutes
*The material used in the floor covering
 is first class mineflo. 
*Door dimension is 90 cm*220 cm
*It has 14 m2 area.
*It has hidden rain gu�er.
* Power outlet
*Lamp
*Heat insulated
*Oven-dyed
*Pvc joinery window
*Environmentalist, economic and durable
*Addi�onal wc/shower
*Recurrently foldable
*Can be li�ed with forkli� or crane
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KONTEYNER TAŞIMA ŞEKLİ / CONTAINER TRANSPORTATION MODE 

KOLAY TAŞIMA
EASY TRANSPORTATION



RENK SEÇENEKLERİ / COLOR OPTIONS 



KULLANIM ALANLARI
* Afet sonrası yerleşim
* Güvenlik kabinleri
* Çok amaçlı ofisler
* wc/duş alanları
* Yemekhane
* Sosyal tesis
* Sa�ş Kabinleri
* Yatakhane

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE 

ULLANIM ALANLARIULLANIM ALANLARI



KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE 

AREAS OF USAGE
*Se�lement a�er disaster
*Security cabins
*Mul�-purpose offices
*WC/shower areas
*Dining hall
*Social facility
*Sales cabins
*Dormitory

AREAS OF USAGE



YÜKSEK ÜRETİM GÜCÜ / HIGH PRODUCTION POWER



YÜKSEK ÜRETİM GÜCÜ / HIGH PRODUCTION POWER



KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE 



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES
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GENEL HİZMETLER
* Planlama ve tasarım; özel proje tasarımı 
ve projelendirme
* Üretim; projelendirilmiş ürünlerin son teknoloji
 ile dona�lmış fabrikalarda üre�mi
* Ambalaj ve yükleme; üre�mi tamamlanmış 
ürünlerin standartlara uygun paketlenmesi
* Lojis�k; Yur�çi ve yurtdışı nakliye
* Montaj ve demontaj; Konteyner yapıların 
gereklilik halinde sökülüp tekrar kurulması
* Tesisat Desteği; İsteğe göre konteynerlerin 
tesisat çalışmalarının yapılması
* Sa�ş Sonrası Servis; Ürün teslimi sonrası 
ih�yaç halinde malzeme tedarik edilmesi

GENERAL SERVICES
* Planning and design; designing and projec�ng 
special projects
* Produc�on; produc�on of the projected products in 
the factories equipped with the latest technology
* Packaging and loading; packaging of finished 
products according to standards
* Logis�cs; Domes�c and interna�onal transport
* Assembly and disassembly; Disassembly and 
re-installa�on of container structures as required
* Installa�on Support; Installa�on of the containers 
according to the request
* Service A�er Sales; A�er the product delivery, it is 
determined to supply the material if necessary
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