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NOVA MAKINA has a very experi
enced team which can apply the 
acrylic and silicate resin products of 
the two global brand.



“NOVA MAKINA olarak dünyada 
önemli iki büyük üreticinin ürettiği 
tek/çift komponentli poliüretan, 
akrilik ve silikat esaslı reçinelerini 
uygulayabilen çok tecrübeli bir ekibi 
vardır”



REÇİNE POMPASI VE ENJEKSİYON PAKERLERİ

NOVA MAKINA, kendi imalathanesinde 
tek komponentli pompa ile yine tek 
komponentli paker çeşitlerini üretmek-
tedir. 

NOVA MAKINA produces single compo-
nent pump and single component 
packer in its manufacturing line.



BETON YÜZEY KAZIMA VE SİLME SİSTEMLERİ

NOVA MAKINA, elmaslı kesme ve kazıma 
sektöründe dünyanın sayılı markalarının 
yıllardır Türkiye mümessilliğini yapmaktadır.  
Kendi atölyemizde tüm kazıma makinelerinin 
elmas disk ve kaynak işlerini ve üretimini 
yapmaktayız.

NOVA MAKINA, diamond cutting and grinding in 
the industry for many years the world's 
leading brands for Turkey. In our own 
workshop, we make diamond disc and 
brazing works of all kind of grinder.



12



13



14



15



16



17



18



19



Bununla birlikte; 
firmamızın bünyesinde zemin konsoli-
dasyonunun kontrollü olarak yapılmasını 
sağlayan bant dren makinesi ve ekipmanı
vardır.

 

Chemical injection is inevitably used in 
soil improvement works where cement 
injection is inadequate. A very advanced 
material and application experience is 
required for resin injection, which can 
penetrate into the soils. However; there 
is also a vertical wick-drained machine 
that enables the consolidation of the 
floor to be controlled in our machinery 
and equipment list.

“Zemin iyileştirme işlerinde günümüzde 
çimento enjeksiyonun yetersiz kaldığı 
durumlarda kimyasal reçine enjeksiy-
onu kullanılması gerekmektedir.  Zemin 
danelerinin içine penetre olabilen reçine 
enjeksiyonu uygulaması (know-how), 
çok ileri bir malzeme ve uygulama 
tecrübesi gerektirmektedir. Bu 
know-how firmamızın en önemli 
birikimlerinden birisidir.” 





YMSK JV – Avrasya Tüneli
ANT YAPI- Galataport Projesi
AYSON- Galataport Projesi
SLP/SLI- Galataport Projesi
GÜLERMAK-KOLİN-KALYON JV – Mecidiyeköy-Alibeyköy-Mahmutbey Metro Prj.
GÜLERMAK-YSE JV – Sabiha Gökçen Havalimanı – Pendik Metro Projesi 
Yükselen İnşaat – Taksim Şan City Projesi 
TERBAY İNŞAAT – Yumurtalık Sönmez Çimento Fabrikası  
KOLİN-KALYON-CENGİZ JV – Marmaray CR3 Projesi 

MAKYOL – Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
ALSİM ALARKO – Karakuz Barajı 
BOYDAK ENERJİ – Murgul ve Erenköy HES 
ENERJİSA – DAĞDELEN ve KANDİL HES 
ENTEK – Damplapınar HES  
Rönesans Holding – Piazza AVM Projesi 
Metro Istanbul – Tüm İstasyonlarda Poliüretan Enjeksiyon İşleri






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24



