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Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal adı ile endüstriyel fırın ve gaz yakma
sistemleri sektöründe başladığı faaliyetine 2006 yılında kurumsallaşma aşamalarını tamamlayarak oluşturduğu genç ve dinamik kadrosu ile Onurmak ısı sistemleri olarak adı altında devam etmektedir. Yeni başlayan oluşum ile beraber ürün yelpazesini daha da genişleterek sıvı
yakıt ve Dual yanma sistemlerinde de kendisine iyi bir yer edinmiştir.Yeniliklere ve güncel
teknolojilere açık yapısı ile yaptığı ar-ge çalışmalarıyla kendi teknolojisini yaratan ve ülke
ekonomisine fayda için tüm gayretini kullanan kurumumuzun;
Vizyonu: Müşterilerimizin uluslar arası alanda çözüm ortağı olmak.
Misyonu: Sürekli gelişme ve ilerlemedir.

Onurmak heating systems continue the journey started in industrial furnace and
burner sector in year 2001 as Onur Metal, carry on forward under the name of Onurmak
heating systems since 2006 with its young and dynamic personnel. With the new
development, range of products was even wider, and a beter place in the liquid and Dual
burning systems sector was established. Our establishment place emphasis on up to date
technology and innovation, and put in the effort to contribute national economy and invest in
research and development to create its own technology.
Our Vision is to be a solution partner to our customers internationally.
Our Mission is continous development and progress.
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Alüminyum
Demir Çelik
Döküm Sanayi
Beyaz Eşya (Emaye)
Geri Dönüşüm
Isıl İşlem
İnşaat
Kimya
Seramik

Aliminium
Iron and Steel
Casting Industry
White goods (Enamelware)
Recycling
Thermal processing (Tempering)
Construction
Chemistry
Ceramic

ALÜMİNYUM SANAYİ
ALUMINIUM INDUSTRY

Dünden bugüne büyüyerek gelişen alüminyum
sektöründe biz de varız diyecek kadar hizmetleri ile katkıda bulunan firmamız, sektörde kullanılan hemen her uygulama ile ilgili bir çalışmaya sahiptir. Hatta sektörün ihtiyacı olan bazı uygulamalarda da fikir sahibi öncü firma olmuştur. Firmamız alüminyum sektöründeki müşterilerinin
dünya çapında çözüm ortağı olmaktan gurur duymaktadır.

Our company, as a contributor to the sector of
aliminium with its services managed to have a say in the
sector in short amount of time, possesses practices related
to almost every type of sectoral application. Our company
even managed to be the innovative leading company by its
ideas, on some applications recently demanded by the
sector. Our company is proud of being an international
solution partner of world wide customers in the aliminium
sector.

DEMİR ÇELİK
IRON & STEEL

Kuruluşunda bu yana gerek Türkiye
gerekse dünya ülkelerindeki demir çelik
tesislerine hizmet vermekte olan firmamız bu konuda engin tecrübelere sahiptir. Edindiği tecrübeleri ve yaptığı geliştirme çalışmalarını artırarak hizmet verdiği kurumlara ekonomikliği ve yeniliği
getirmiştir. Çelikhanelerde pota ve
tundish ısıtma sistemlerini, haddehanelerde tav fırınlarının yakma sistemlerini
gaz yakıtla, sıvı yakıtla ve çift yakıtla
güncel teknolojiler kullanarak kurmak
suretiyle hizmet verdiği kurumların
dünya firmaları ile rekabet edebilmelerine katkı sağlamaktadır.

Our company provided service to
iron and steel plants in Turkey and all
over the world since its foundation,
therefore it has great experience in the
field. Experiences gained and increased
innovative projects, helped contribute
our solution partners both economicly
and technologicly. We helped our
solution partners to compete companies
world wide by installing technologically
up to date burning systems using gas
fuel, liquid fuel and dual fuel in Tundish
and pot heating systems and rolling mill
furnaces, used in steel plants.

DÖKÜM SANAYİ
CAST INDUSTRY

Avrupa da ve dünyada önemli bir yere sahip döküm
sektörümüze kuruluşumuzun ilk günlerinden beri verdiğimiz
hizmetler ve edindiğimiz tecrübe ile katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Sektörde kullanılan tav ve ısıl işlem fırınlarının
modernleşmesine katkıda bulunan firmamız, pota ısıtma sistemlerini de kullanıcıların daha sorunsuz kullanabilmeleri için
modernize ederek hizmetlerine sunmuştur.

We continue to contribute to our casting industry,
which has an important place in Europe and the world, with
services provided and experience gained since our company
was founded. We helped modernize reheating and tempering
furnaces used in the sector, and put pot heating systems in to
service for a less complicated usage by modernizing them.

PROSES BEKLER, KELEBEK VALFLER
PROCES BURNERS, BUTTERFLY VALVES

Dünden bugüne proses bek konusunda gelişimi kendine görev edinmiş firmamız, yaptığı ar-ge çalışmaları ile dünya markaları ile yarışacak ürünler üretmeye başlamıştır. Proses bek konusunda gaz yakıtlı, sıvı yakıtlı ve çift yakıtlı(gaz ve sıvı yakıt)
proses bek imalatında istediği başarıları yakalayarak sektörde öncü kuruluş olabilmek
için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bunun yanında kısa zamanda kelebek valf imalatında da kendine önemli bir yer edinen firmamız yeni ürünler geliştirmek ve müşterilerine sunabilmek için tüm gayretini ve çabasını ortaya koymaktadır.

Our company took development in process burners as a duty and with the
research and development projects carried out, started to produce products that
can compete with world wide companies’. We achieved success at process
burners production with gas fuel, liquid fuel and dual fuel as planned, and carry
on with our projects to become the leading innovative company in the sector nonstop. In addition to subjects mentioned above, our company managed to acquire
an important place in the butterfly valve production, and we continuosly put in all
our effort to develop new products to provide our customers .
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