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Hakkımızda
About Us

1993 yılında endüstriyel mutfak sektöründe başlayan hikâyemiz, gemi mutfaklarının
tasarımı ve üretimi ile yeni bir sektörde de geliştirilmiş, medikal sektörde yer
alan projeleri ile farklı alanlarda sürdürülmüştür. 2015 yılından itibaren yeni
yerleşimde tüm iş alanlarındaki başarılı hikâyemiz devam ettirilmektedir. Gemi
mutfaklarının başarılı projeleri ile askeri gemilerde ilk akla gelen tedarikçi olunması
sağlanmış, projelerdeki etkinlik diğer paslanmaz çelikten mamul ürünlerin yer aldığı
alanlarda da ÜNOKS ürünlerinin tercih edilmesine neden olmuştur. Çamaşırhaneler,
soğuk odalar, revirler gibi çok farklı alanlarda da ÜNOKS müşterilerine ürün ve
hizmetlerini sunmaktadır.
The journey we embarked upon in the commercial kitchen area in 1993 progressed into new spaces
with the design and production of marine galleys and continued into different horizons with the
addition of medical sector projects. Our success story across all our business lines continues at our
new campus since 2015. Turning into the first supplier that comes to minds for naval ships through
successful marine galley projects, the efficiency of these projects has in turn led ÜNOKS products to
be preferred in other fields that require stainless steel products as well. ÜNOKS offers services to its
clients across numerous different spaces like laundries, cold rooms and infirmaries.

Felsefemiz

Our Philosophy
ÜNOKS faaliyete geçtiği ilk günden itibaren “müşteri odaklı” bir yönetim anlayışını
benimsemiştir. Müşteri odaklılık, projelerin tasarım sürecinden başlayan ve
üretimden montaja kadar tüm süreçlerinde görülen “butik üretim” felsefemizi
yönlendirmektedir. Detaylarla fark yaratmak, ÜNOKS’un üretim ve hizmet
felsefesinin temelini oluşturmaktadır.
ÜNOKS has adopted a “customer-oriented” management approach since its inception.
This customer orientation guides our “tailored production” philosophy portrayed across all processes,
starting from project design, all the way to production and installation phases. Creating a difference
in the details, constructs the foundation of ÜNOKS’s production and service philosophy.

Akılcı Çözümler,
		Özel Tasarımlar
Smart Solutions,
		Customized Designs

Faaliyet Alanları
Areas of Activity

Gemi Mutfagı
Marine Galleys

Gemi mutfakları, dar alanlarda yüksek fonksiyonellik gerektiren
çözümler beklemektedir. ÜNOKS, gemi mutfağı alanında “her gemi
için özel bir tasarım ve üretim” felsefesi ile hareket etmektedir. Gemi
mutfaklarının gerektirdiği dar alanları en akılcı şekilde kullanmak, bu
dar alanlarda hijyen ve fonksiyonelliği engellemeyecek tasarımlar
yapmak ancak ÜNOKS uzmanlığı ile çözümlenebilmektedir.

A Customized
Solution for
Each Marine Galley

Marine galleys require solutions that deliver high functionality in confined spaces.
ÜNOKS departs from a “customized design and production for each marine galley”
philosophy in the area of marine galleys. A solution that makes the smartest use of
the confined spaces in marine galleys and a design that doesn’t impede hygiene and
functionality in these confined spaces can only be delivered with ÜNOKS’s expertise.

Endüstriyel Mutfaklar
Industrial Kitchens

ÜNOKS, profesyoneller için mutfakta butik ve proaktif tasarımlar
yapmaktadır. Proaktif tasarlanan mutfaklar optimum sayıda personelin
yüksek verimle çalışacağı tasarıma sahip mutfaklardır. ÜNOKS, butik
ve proaktif tasarım düşüncesi ile kullanıcının istek ve beklentileri
kadar, belki de hiç düşünmediği detayları ya da gelecekte ihtiyaç
duyabileceği konuları da bir uzman gözüyle değerlendirmekte ve farklı
bakış açılarıyla çözümler sunmaktadır.

Tailored and Proactive
		

Approaches for Professionals

ÜNOKS offers tailored and proactive kitchen designs for culinary professionals.
Proactively designed kitchens are those, which offer a design that enables the
optimum amount of staff to work with high efficiency. Through a tailored and
proactive design notion, ÜNOKS assesses all matters with an expert eye and
offers solutions composed of diverse perspectives, including both the desire and
expectations of the user, as well as the details that may have never come to mind
or become required in the future.

Medikal Ürünler
Medical Products
Saglık Alanları ve
Medikal Ürünlerin Üretiminde

		Yüksek Standartlar
High Standards in

Healthcare Fields and the
			
Manufacturing of Medical Products

ÜNOKS, müşteri odaklı butik üretim felsefesine, hastane, klinik,
laboratuvar gibi sağlık alanları ile ilaç üretimi ve depolama alanlarının
gerektirdiği yüksek standartları da ekleyerek, medikal alanda da
müşteri beklentilerinin ötesinde hizmet vermektedir.
Complementing its customer-oriented, tailored production philosophy with the high
standards required in healthcare fields like hospitals, clinics and laboratories as well
as pharmaceutical manufacturing and storage areas, ÜNOKS also delivers services
that exceed expectations in the medical sector.

Temel Is Süreçleri
Core Business Processes
ÜNOKS, yönetim yaklaşımı olarak kendisini bir proje şirketi
olarak tanımlamakta ve temel iş süreçlerinde bu tanımlama ön
planda tutulmaktadır.
In terms of its administrative approach, ÜNOKS defines itself as a project
company and this definition establishes the essence of its core business
processes.

Tasarım ve Projelendirme
Design and Project

Müşteri istekleri, gemi tipi ve/veya özellikleri, proje konusu alanın
büyüklüğü her projeye özel ve ÜNOKS farkını yaratan yapı taşlarıdır.
Güncel yazılımlar kullanılarak üç boyutlu yapılan modellemeler,
müşterinin, projenin nasıl gerçekleştirileceğini gördüğü ve tüm detayları
ile proje tasarımına interaktif olarak katıldığı ÜNOKS’un tasarım
farklılığıdır.
Client requests, vessel type and/or specifications and size of the project space
are unique for each project and constitute the building blocks that mark ÜNOKS’s
difference. 3D modeling created through cutting-edge software sets ÜNOKS’s
difference in design by allowing the client to observe the envisioned project
implementation and interactively participate in the project design phase with all its
specifics.

Üretim
Production

En modern üretim ekipmanlarına ve CNC makinelere sahip
ÜNOKS, projelendirilen her ürünü en ince detayına kadar hayata
geçirecek uzman kadrosu ile müşteri memnuniyetini sağlamakta ve
sürdürmektedir.
Possessing state-of-the-art manufacturing equipment and CNC machinery, ÜNOKS
delivers and maintains customer satisfaction with a team of experts, who bring each
designed product to life down to the last detail.

Montaj
Installation

Ürün sevkiyatı öncesi montaj alanı ve alt yapı ön hazırlıkları uzman
montaj personeli tarafından kontrol edilir. Montaj, eğitimli ve yetkinliği
belgelendirilmiş personel ile en kısa sürede projeye uygun şekilde
gerçekleştirilir.
The installation space and the infrastructure preliminary preparations are examined
by specialized installation staff prior to product delivery. Installation is completed in
line with the project and in the shortest possible time by trained and certified staff.

Detaycı ve
		Kaliteli

Is Süreçleri

Elaborative and
		Quality Business Processes

Fabrika

Manufacturing Plant

ÜNOKS fabrikası 1993 tarihinde kurulmuş olup, günümüze gelene
kadar en efektif üretimi sağlamak için sürekli modernize edilmiştir.
Fabrika geneline bakıldığında, üretim esnasında en faydalı olacak
yapısal bütünlük sağlanmıştır. ÜNOKS, son teknolojiyi, tecrübesini ve
nitelikli insan gücünü bir arada topladığı fabrikasıyla projelendirme
safhasında olduğu kadar üretim aşamasında da detaycı ve kaliteli iş
süreçleri yürütmektedir.

Established in 1993, the ÜNOKS manufacturing plant has been endlessly
modernized to date in order to enable maximum manufacturing efficiency.
Overlooking the plant, it can be observed that the structural integrity
required for optimal efficiency has been established. Similar to the design
phase, ÜNOKS also runs elaborative and quality business processes in
manufacturing, with its manufacturing plant that rounds up cutting-edge
technology, experience and qualified manpower.

Referanslar
References

MiLGEM Projesi
MILGEM Project

Gemi Adı / Vessel Name:
TCG Heybeliada (F511) / TCG Büyükada (F512)
TCG Burgazada (F513) / TCG Kınalıada (F514)
Gemi Tipi / Vessel Type:
Ada Sınıfı Korvet

Ada Class Corvette

Tersane / Shipyard:
İstanbul Tersanesi Komutanlığı
İstanbul Naval Shipyard

TCG Alemdar (A 582)
Gemi Tipi / Vessel Type:
Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi
Submarine Rescue Mother Ship

Tersane / Shipyard:
İstanbul Tersanesi
İstanbul Shipyard

TCSG Dost (SG701)
TCSG Güven (SG702)
TCSG Umut (SG703)
TCSG Yasam (SG704)
Gemi Tipi / Vessel Type:
Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma Gemisi
Coast Guard Search and Rescue Vessel

Tersane / Shipyard:
RMK Tersanesi
RMK Shipyard

MTA Oruç Reis
Gemi Tipi / Vessel Type:
Sismik Araştırma Gemisi
Seismic Research Vessel

Tersane / Shipyard:
İstanbul Tersanesi
İstanbul Shipyard

Østerbris
Gemi Tipi / Vessel Type:
Balıkçı Gemisi
Fishing Vessel

Tersane / Shipyard:
Cemre Tersanesi
Cemre Shipyard

Volstad Oceanic
Gemi Tipi / Vessel Type:
Açık Deniz Destek Gemisi
Offshore Supply Vessel

Tersane / Shipyard:
Tersan Tersanesi
Tersan Shipyard

Bastø IV-V-VI
Gemi Tipi / Vessel Type:
Feribot

Araç Kapasitesi 200 Araba
Yolcu Kapasitesi 600 Yolcu
Ferryboat
Car Capacity 200 Cars
Passenger Capacity 600 Passengers

Tersane / Shipyard:
Cemre Tersanesi / Sefine Tersanesi
Cemre Shipyard / Sefine Shipyard

Bastø IV-V-VI

Tiiu - Leiger
Gemi Tipi / Vessel Type:
Feribot

Araç Kapasitesi 150 araba
Yolcu Kapasitesi 600 yolcu
Ferryboat
Car Capacity150 cars
Passenger Capacity 600 passengers

Tersane / Shipyard:
Sefine Tersanesi
Sefine Shipyard

Volstad

Rio Del Rey
Gemi Tipi / Vessel Type:
Balıkçı Gemisi
Freezer Stern Trawler

Tersane / Shipyard:
Tersan Tersanesi
Tersan Shipyard

Gemi Tipi / Vessel Type:
Çok Amaçlı Açık Deniz Destek Gemisi

Multi-Purpose Offshore Support Vessel

Tersane / Shipyard:
Gelibolu Tersanesi

Gelibolu Shipyard

Çözüm Ortakları
Solution Partners

ÜNOKS kalitesi, ürün ve hizmetlerinin yanında çözüm ortaklarını seçme
ve birlikte çalışma süreçlerinde de görülmektedir. ÜNOKS çözüm
ortakları, kendi iş alanlarında lider kuruluşlar olmaları, üst sınıf ürünler
üretmeleri, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaları ve ürünlerinin
ÜNOKS ürünleri ile birlikte mükemmel uyum içinde çalışmaları
nedeniyle tercih edilmektedir.
Besides its products and services, the ÜNOKS quality can also be witnessed in the
selection of solution partners and the collaborations formed with them. ÜNOKS’s
solution partners are selected due to their leading positions in their own business
areas, their production of high-class products, their focus on customer satisfaction
and the perfect operational harmony between their products and those of ÜNOKS’s.

KISACA LOIPART
• 62 ülkede 800’ün üzerinde müşteri.
• 12.000’den fazla gemiye yapılan teslimatlar ile tescillenmiş
bir performans geçmişi.
• 40 yılı aşkın deneyim.
• Özel şirket.
• İsveç, ABD, Kore, Finlandiya ve Singapur’da bulunan ofisler.
• Dünyanın dört bir yanında distribütör ve temsilcilikler.
• Gemi mutfak ve çamaşırhaneleri için 16 kategoride yaklaşık 2.000 ürün.
Dünya genelinde 7/24 ulaşılabilir servis hizmeti.
LOIPART IN A SEASHELL
• More than 800 customers in 62 countries.
• A track record of deliveries on more than 12,000 ships.
• More than 40 years of experience.
• Privately owned.
• Offices in Sweden, the US, Korea, Finland and Singapore.
• Agents and representatives all over the world.
• Nearly 2,000 products in 16 categories for galleys and laundries. Service reachable 24h worldwide.

Gemiler için yiyecek atığı öğütücüsü üretiminin
önde gelen isimlerinden Disperator’ün 40 yılı aşkın
deneyim ve uzmanlığı, sert deniz koşulları için gerekli
olan benzersiz güvenilirliği sağlamıştır. Excellent
Serisi’nin bir parçası olan Disperator yiyecek atığı
öğütme makineleri, DNV tarafından verilen ve MARPOL
birleştirilmiş versiyon 2011/2012 EK V’in ilgili
bölümlerine uygunluğu tescilleyen Uygunluk Beyanı’na
sahiptir.
After 40 years as a leading manufacturer of food waste disposers
to the marine industry, Disperator’s experience and dedication has
resulted in the unique reliability required for extreme conditions.
Disperator food waste disposers within the Excellent Series hold
the Declaration of Compliance issued by DNV verifying compliance
with applicable sections of MARPOL consolidated edition
2011/2012 ANNEX V.

Dünya genelinde denizcilik sektörüne adanmış olan Miele Marine, uzmanları
ile size gemi mutfağı ve çamaşırhaneniz için butik çözümler sunmaktadır. 47
şubesine ek olarak 150 ülkede bulunan temsilcilikleri ile Miele Marine dünya
genelinde 3.000’den fazla limanda mevcuttur.
• Miele Marine - Tüm denizlerdeki tüm gemiler için üst sınıf ürünler
• Miele Marine - Açık denizde kullanıma onaylı
• Miele Marine - Dünya genelinde 7/24 ulaşılabilir servis hizmeti
Miele Marine is dedicated to the marine industry worldwide. Miele experts can support
you with tailored solutions for your galley and laundry. With 47 branches and additional
representation in 150 countries, Miele Marine is present in over 3.000 ports worldwide.
• Miele Marine - Premium products for all vessels on all seas
• Miele Marine - Approved for offshore use
• Miele Marine - Service reachable 24h worldwide

Rational, 40 yılı aşkın tecrübesiyle yolcu gemileri ve askeri gemiler
için deniz koşullarına uygun kombi fırınlar üretmektedir. Sert
deniz koşullarında dahi kullanıcı güvenliği ve tüm fonksiyonlarının
çalışabilirliği garanti edilen Rational marka kombi fırınlar,
Germanischer Llyod tarafından onaylanmıştır ve USPHS tarafından
tanımlanmış hijyen koşullarını karşılamaktadır.
Rational manufactures combi ovens, compliant with marine conditions, for
passenger liners and naval ships with its over 40 years of experience. Rational brand
combi ovens, guaranteed to operate with full functionality and provide user safety
even in extreme conditions, have been approved by Germanischer Llyod and are in
compliance with hygiene standards defined by USPHS.

Faaliyetlerine İtalyan pazarında başlayıp dünyaya açılan Riga, 40 yılı
aşkın bir süredir endüstriyel mikrodalga fırınlar, sıcak/soğuk yemek
teşhir vitrinleri, dilimleyiciler vs. gibi yemek servis ekipmanları ve ikram
servisleri için gelişmiş teknolojilerin üretim ve dağıtımı alanında faaliyet
göstermektedir.
Riga has been operating for over 40 years producing and distributing advanced
technologies for catering and food service equipment, such as commercial microwave
ovens, hot/cold display cases, slicers etc. starting in the Italian market and extending its
activity to the global market.

Ünoks Endüstriyel Paslanmaz Ürünler San. Tic. Ltd. Sti
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Yan Sanayi Caddesi
No: 3 YA4 Özel Parsel 34956 Tuzla - istanbul / Türkiye
T +90 850 450 50 10 - F +90 216 591 07 59
e-mail unoks@unoks.com

www.unoks.com

