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Çadırda sınır;
  sizin hayal gücünüz...
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ŞİRKET PROFİLİ

COMPANY PROFILE

Firmamız 1998 yılındaki kuruluşundan bu yana deneyimli personeli, yenilik ve 
gelişmeleri takip eden yapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile pek çok önemli 
işe imzasını atmış, fark yaratan yaratıcı tasarımlarıyla hayallerinizi gerçekleştiren 
bir STAR ORGANİZASYON Kuruluşudur.

“Çadırda sınır sizin hayal gücünüz” sloganıyla yola çıkan ve 
2013 yılında faaliyete başlayan ÖZTEK ÇADIR, bir organizasyon için gerekli olan 
ön hazırlık, konsept belirleme, uygulama, program akışı, koordinasyon, 
organizasyon yönetimlerini titizlikle gerçekleştirir. 
Kiralık çadır hizmetlerimizi Türkiye’nin her bir köşesinde ,ihtiyaçlarınıza uygun 
olarak, iklim koşullarına uygun, güven ve kalitemizle hizmet vermekteyiz.
ÖZTEK ÇADIR, Türkiye yatırımını 2013 senesinde gerçekleştiren, en üst kalite ve 
standartlarıyla çadır sistemleri alanında kiralama ve satış hizmeti veren bir firmadır. 
Etkinlikler ve depolama gibi iş ihtiyaçlarınızı, kiralık çadır sistemleri hizmetimizle, 
Projenizi amacına uygun olarak ulaştırmayı hedefliyoruz. Proje detaylarınızı 
kusursuzca karşılayabilecek nitelikte teknik ekip ve konusunda uzman çözüm 
ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz.
Etkinlik dünyasında gelişen “Çadır Sistemleri” hizmetimizle birçok kurumsal 
etkinlikte, resmi tören sistemleri tedarikçisi olarak uzmanlığımıza ve 
deneyimimize güvenerek gerçekleştireceğiniz, tüm fuar ve etkinlikleriniz için 
resmi çadır tedarikçiniz olmaktan, ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmekten 
büyük mutluluk ve onur duyarız.

Our company is a part of STAR ORGANIZATION, that has signature under 
several numbers of important jobs and with its creative designs since its estab-
lishment in 1998, with its qualified staff, its open structure to development and 
customer focused service principles.
ÖZTEK ÇADIR which started its activities in 2013 with motto of 

“Limit is your imagination in tent”,  has been selectively 
working on preliminary preparation for an organization, concept designing,
 program flow, coordination, organization methods. 
We give rental tent services to every corner of Turkey, with quality and trust of 
our company upon your requests and in accordance with climate conditions. 
ÖZTEK ÇADIR,  that initiated its investments in Turkey until 2013, is a company 
that deals with selling and renting of high quality and standardized tent systems. 
We aim to realize your projects on staring and activities to life with our rental tent 
systems. We work with expert and specialized solution partners and qualified 
technical staff in order to meet all details of your projects in perfect manner.  
We are happy and proud to turn your dreams to come true, in your 
several institutional activities to serve you in your fairs and activities as your tent 
systems supplier with our experience and expertise in tent systems sector which 
has been developing each day.
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Kullandığımız teknik malzemede, kaliteye 
ve dayanıklılığa son derece önem 
vermekteyiz.
”Hizmetlerimiz garantimiz altındadır.”

We attach great importance to technical 
materials, quality and perdurability of all 
kind of materials we use.
“Our services are under guarantee.”
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TÖREN
CEREMONY

Çadır Tribün Hizmetleri

Tent and Grandstand Services

“ Profesyonel bir ekip arıyorsanız, ÖZTEK ÇADIR daima yanınızda…”
Açılış, temel atma ve organize edilen diğer tüm alanlarda lazım olan en 
büyük ihtiyaçlardan biri de portatif tribündür.  Portatif tribün sistemleri 
konusunda sizlere destek vererek ,ihtiyacınızı karşılama konusunda yardım-
cı olmaktayız.

“ If you are in search of a professional team, ÖZTEK TENT always 
stands by you...” Portable grandstands are one of the primary needs in 
openings, groundbreaking ceremonies and all other kinds of organizations. 
We help you to meet your needs about portable grandstand systems. 
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Protokol Tribünü

Protocol Grandstand

Protokol Tribünlerimiz, temel atma 
törenleri, açılış törenleri ve protokolün 

halk çadırlarından ayrılması gereken 
durumlarda kullanılan, kiralık

tribünlerimizdir. İhtiyaçlarınıza 
göre, tribün içlerine podyum 

kurulumu ve halı kaplanabilmektedir.

These are our rental grandstands 
used in order to separate public tent 
from the protocol especially used in 
groundbreaking ceremonies, opening 
ceremonies. Upon your request, 
podium can be established inside the 
grandstand and the ground can be 
carpet covered.
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DÜĞÜN
WEDDING

‘’Yaşayan Mekanlar Sunuyoruz’’

‘’We Serve Living Spaces’’

Düşlerinizde Canlanan Organizasyonları, 
Kiralık Çadır Uygulamalarımız ve 

Ekipmanlarımızla Gerçeğe Taşıyalım.

’’ Let us realize your dreams about organizations 
with our rental tent applications and equipments.
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Özel davetler, Düğünler, Kokteyller… 

Special Days, 
Weddings and 
Cocktails...

Planlama aşamasından, sonuçlandırma aşamasına 
kadarki tüm süreçte, size eşlik etmektedir.
Kimi zaman en sevdiğiniz renkte upuzun kumaşlarla tepesi 
kaplı kocaman bir çadır salon, kimi zaman da, en özel 
günlerinizde sizi yağmurdan koruyacak ama manzaranın 
tüm güzelliğiyle baş başa bırakacak şeffaf bir çadır… 

We accompany you in all 
phases beginning with the 
planning till the 
finalization.
Sometimes an area under a 
huge tent covered with long 
fabrics with your favorite 
colors, and sometimes a 
transparent tent to protect 
you from the rain and help 
you to enjoy the view in your 
most special days... 
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AÇILIŞ
OPENNING
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Organizasyonlarınız için farklı 
bir bakış açısı sunar

Present a different point of 
view for your organizations

Organizasyonlarınızın planlanması, iç ve dış 
yerleşimlerin projelendirilmesi, teknik - estetik 

tüm detayların eğitimli ve deneyimli per-
sonelimiz tarafından tasarlanıp uygulanması 

sonucunda; fabrika açılışları, temel atma 
törenleri, ürün tanıtımları gibi her çaptaki or-
ganizasyonda, çadır hizmetimizle mükemmel 

sonuçlara ulaşılmaktadır.

As a result of design ad application of plan-
ning of organizations, project planning of inner 
and outer areas and detailed organizations 
by our educated and experienced staff; tent 
services end up with perfect and satisfactory 
results in each of your factory openings, 
groundbreaking ceremonies and production 
promotion organizations.
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DAVET
INVITATION
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ÖZTEK ÇADIR olarak “Soğuk günlerde sıcak ortamlar, 
sıcak günlerde de ferah alanlar” yaratalım.

As ÖZTEK TENT “Let s create warm environments in 
cold days and refreshing environment in hot days”

Çadır sistemlerimizle yükseklik, genişlik ve uzunlukları açısından sağladığı büyük ve 
kullanışlı hacimler sayesinde depo alanı, fabrika alanı, toplantı ve fuar alanı, restoran 
gibi değişik ölçek ve fonksiyonlara ihtiyaç duyan her türlü aktivitenin gerçekleştirilmesi 
için uygun mekânlar yaratabilmekteyiz. Proje talebiniz doğrultusunda ÖZTEK ÇADIR 
olarak, çadır satışını da gerçekleştirmekteyiz.

We are able to create proper spaces to meet the needs of all kind of organizations with 
different functions and scopes such as weddings, meetings, ceremonies, fair grounds 
depot areas, restaurants with the help of big and useful spaces with height, width and 
length provided by our tent systems. Upon your request, as ÖZTEK TENT, we do not only 
rent, but also sell the tents. 
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Geçici kapalı alan ihtiyaçlarınızı çok kısa süre içerisinde 
çözebiliyoruz. Bir günlük kurumsal etkinlikten, yıllarca kul-
lanılabilecek depo çadırlarına kadar tüm çadır sistemlerimizi 
kiralamak ve satın almak mümkündür. Çadır kiralamanın yanı 
sıra yapılacak etkinliğin konforunu arttırmak için gerekli olan 
diğer etkinlik ekipmanları olan ısıtma, soğutma, yükseltilmiş 
ahşap zemin, kumaş iç giydirme, aydınlatma, kiralık tuvalet ve 
diğer kiralık etkinlik ekipmanlarını da ÖZTEK ÇADIR’dan temin 
etmek mümkündür.

We are able to solve your temporary indoor area needs. You 
can either rent or buy all our tent systems for a day of institu-
tional organization or depot tents to use for many years. You 
can also procure all other details and equipments necessary 
in order to improve comfort and quality of your organization 
such as heating, cooling, heightened wooden floors, fabric in-
terior trim, illumination, rental water closets from ÖZTEK Tents.

PAGODA ÇADIR
PAGODA TENT
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*Uzunluk ölçüleri birim metredir.
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TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

ÖZTEK 40 ARCON 10

ÖZTEK 20 ÖZTEK 30

ÖZTEK 10 ÖZTEK 15
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PAGODA 8x8 PAGODA 10x10

PAGODA 5x5 PAGODA 6x6

ARCON 15 PAGODA 4x4



EKİPMAN VE AKSESUARLAR
EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Özel davetler, düğünler ve toplantı or-
ganizasyonlarınızda kullanılmak üzere, 
sandalye ve deri koltuk kiralama hizmeti 
sunmaktayız.
We serve rental chairs and lounge suites to 
be used in special meetings, wedding cere-
monies and all other kinds of assemblages.i

Opsiyonel aksesuarlardan, aydınlatma 
çözümlerimizi, projelerinizdeki ihtiyaçlara 
göre sunmaktayız.
We serve different kind of illumination 
systems with different accessory options to 
meet the needs of your various organiza-
tions.

Mobil Jeneratörlerimizle, organizasyonlarda, 
kesintisiz enerji hizmeti sunmaktayız.
We present non-stop energy services in 
your organizations with our mobile gener-
ators.

İKLİMLENDİRME
(KLİMA SİSTEMLERİ) 
CLIMATE
(AIR CONDITIONING SYSTEMS)
HVAC standartlarında iklimlendirme (sıcak- 
soğuk) çözümlerimizi, projelerinizdeki 
ihtiyaçlara göre sunmaktayız.
We serve climate (heating/cooling) solu-
tions under the standards of HVAC, upon 
your projects’ requests.

İsteğe bağlı olarak zemin  çözümlerimiz 
bulunmaktadır. Çözümlerimizi projelerin-
izdeki ihtiyaçlara göre sunmaktayız.
We find solutions for your requests related 
with floors.

İKLİMLENDİRME / CLIMATE

ZEMİN / FLOOR ZEMİN / FLOOR

JENERATÖR / GENERATOR JENERATÖR / GENERATOR

AVİZE / LUMINAIRE AVİZE / LUMINAIRE

OTURMA GRUBU / LOUNGE SUITES OTURMA GRUBU / LOUNGE SUITES 
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Merkez: Talatpaşa Bulv. No: 68
K:1 D:2 Alsancak - İZMİR
Tel : +90 232 465 23 12
Faks : +90 232 463 10 03
GSM : +90 532 336 64 24
info@oztekcadir.com

Basım Yeri:

Baskı Tarihi:


