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İnşaat taahhüt işleri ve onarım işleri

Bina ve daire satışı

Nakliyat ve hafriyat işleri

İnşaat malzemelerinin satışı

Teknik danışmanlık...

Teknolojik imkanları en üst seviyede 

kullanarak hazır beton üretimi, beton 

parke, beton bordür, alt yapı, konik 

boru, parsel, özel beton imalatları 

bakımından bölgenin en iyi firmaları 

arasında yer almaktadır...

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra 

özel sektör ve diğer kuruluşlara çevre 

düzenlemesi, alt yapı, üst yapı, beton 

yolları, asfalt, sanat yapıları, inşaat 

taahhüt işleri ve peyzaj işleri...

HİZMET ALANLARI

Şev taşı, doğal taş ve betonarme - kagir

(taş duvar) istinat ve çevre duvarları

Alt yapı (yağmursuyu, kanalizasyon vb.) 

ileri projelendirme ve uygulama...

1997 YILINDAN GÜNÜMÜZE...

Firmamız Yusuf TORUN tarafından 1997 yılında TORUNLAR İnş.Taah.Nak.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. olarak 
Ordu’da kuruldu.
Kuruluş amacımız; Ordu ili, çevre il ve ilçelerde prefabrik beton parke,  prefabrik beton bordur, prefabrik 
beton su olukları, alt yapı elemanları ve çevre düzenleme işleri gibi projeleri yürütmektir. Ayrıca 2. 
Kuşak aile bireylerimizin katılımıyla güçlenen f irmamız yeni çalışmalarıyla, yeni yatırımlarıyla ve 
yepyeni tasarımlarıyla f irmamız daha da güçlenmiştir.

Firmamız her geçen gün üretim alanını genişletmiş ve bugün 300’e yakın ürün çeşitleriyle hizmet 
vermektedir. Daha kaliteli ve daha çeşitli ürün üretmek için çalışmalarına devam etmektedir. Kamu 
kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektör ve diğer kuruluşlara çevre düzenlemesi, alt yapı üst 
yapı, beton yollar, asfalt, sanat yapıları, inşaat taahhüt işleri ve peyzaj işleri çalışmalarında hizmet 
vermektedir.

Firmamız yılların verdiği deneyimli çalışma hayatına çevre düzenleme ve alt yapı işleri ile başlamış, 
zaman içerisinde peyzaj planlama ve uygulamaları ile bir bütün oluşturan, alt yapı proje ve 
uygulamalarını da bünyesine katmıştır. Bu şekilde firmamız çevre düzenleme işlerini A’dan Z’ye 
anahtar teslim olarak, deneyimli teknik kadrosuyla başarılı bir şekilde yürütmektedir.

Şimdiye kadar yapmış olduğumuz ve halen yapmakta olduğumuz işler firmamıza olan güvenin ve 
başarılı çalışmalarının göstergesidir. Temel prensibimiz dürüst ve ilkeli çalışmalar ile kaliteli işler 
yapmaktır.
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KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI
Dış mekanların en kullanışlı ve en çok 
kullanılan değişik renk seçimi olan 
adından da anlaşıldığı gibi birbirine 
kilitlenerek uzun ömürlü kalan kilitli 

beton parke taşı en ağır şartlar altında dayanıklılığının 
kanıtlamış, şehir içi ağır şartlara maruz kalan yollarda ağır 
araç otoparklarında fabrika önlerinde, yaya yollarında, toplu 
konut ve özel bina çevre düzenlemesi ve benzeri bir çok 
alanda en çok tercih edilen parke taş çeşididir.

SİNÜS TAŞI

PARKE TAŞLARI

3 BOYUTLU TAŞ

3 boyutlu taş döşendiği ve döşeniş şekli ile göze en uygun 
güzelliği ile hitap eden 3 boyutlu taş, araç yolları, yaya 
yolları, iş yeri önleri, otopark, toplu konut çevre düzenleme 
ve benzeri yerlerde kullanılan beton parke taşıdır.

BETON PLAK

Birbirini kitleyerek döşenen renkleri ve döşeniş şekli ile 
göze en uygun güzelliği ile hitap eden sinüs taşı, araç 
yollarında, yaya yollarında, işyeri önleri, otopark, toplu 
konut çevre düzenleme ve benzeri yerlerde kullanılan 
beton parke taşıdır.

Yollar, otopark, yaya yolları, için döşemesi makina ile 
olup dayanıklılığı ve kullanışlılığı açısından en üst 
seviyede üretim ve imalatı yapılmaktadır.

ÇİÇEK BETON PARKE TAŞI

DAMLA BETON PARKE TAŞI

Birbirini kitleyerek döşenen renkleri ve döşeniş şekli ile 
göze en uygun güzelliği ile hitap eden çiçek taşı, araç 
yollarında, yaya yollarında, işyeri önleri, otopark ve toplu 
konut çevre düzenleme ve benzeri vb. yerlerde kullanılan 
beton parke taşıdır.

Kilit parke gibi birbirine kilitlenerek döşenen, döşendiği 
renkleri ve döşeniş şekli ile göze en uygun güzelliği ile 
hitap eden damla taşı, araç yollarında, yaya yollarında, iş 
yeri önleri, otopark ve toplu konut çevre düzenleme ve 
benzeri yerlerde kullanılan beton parke taşıdır.

10x10 KÜP TAŞI
Küp taşı, yapısıyla uygulama ve tasarım kolaylığı 
sağlamaktadır. Renk ve desen zenginliği ile adından 
söz ettiren ürün park, bahçe ve villa düzenlemelerinde 
kullanılmaktadır. Dairesel dönüşlerde uygulayıcılara 
avantajlar sunar.

10X20 BETON PARKE TAŞI

Çok çeşitte ve renkte döşeme şekline sahip olan parke 
taşımız park bahçe alanları, yürüyüş yolları hafif araç ve 
park alanları, otoparklar, işyeri önleri, bina tretuvarlarının 
yanı sıra bir çok alanda kullanılabilen doğal görünümlü 
her mekana kolayca uyan beton parke çeşidi 
imalatımızdır.
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Dekoratif Beton Parke Taşları’’ küçük bir bahçeden, 
geniş parklara, kaldırımlardan, meydanlara, 
otoparklardan, anayollara kadar her mekanda 
kullanılır ve kullanıldığı alanlara farklı bir güzellik 
katar.          
  Değişken hava koşullarına dayanıklıdır
• Donma ve kayganlık yapmazlar
• Kolay temizlenir
• Rengini uzun süre korur
Begonit parke taşı modeli yedi farklı ebat ile doğal 
küp taşlara alternatif olarak üretilmektedir. Dalgalı 
yüzeyi, mineral yada düz doku seçenekleriyle doğal 
bir görünüm sağlamaktadır. Doğal görünümü ve 
zengin renk seçenekleriyle uygulandığı alanları 
farklı boyutlara taşımaktadır. Doğal küp taşların 
döşenmesiyle taşların arasında oluşan geniş 
boşluklar ile doğal taşların yüzeyindeki düzgün 
olmayan kırma yüzeyleri, begonitin düz kenar 
yüzeyleri ve dar aralıklarıyla giderilerek daha 
konforlu bir kullanım sağlamaktadır. Begonit beton 
parke taşları yedi farklı ölçü yelpazesi sayesinde, bir 
çok farklı desende rahatlıkla uygulanabilmektedir. 
Bu sayede tam yelpaze, yarım yelpaze, düz döşeme, 
benekli döşeme, düz ve çapraz otopark çizgileri, 
araç yolu ayırmalarının, kenar bantlarının rahatlıkla 
yapılabilmesi, kare, üçgen veya dikdörtgen gibi 

BEGONİT TAŞI

TAŞ DUVAR BETON DUVAR

ÇİM PARKESİ

Yeşil çim görünümü  bozmamak için araçların ve 
yayaların geçtiği alanlarda ve meyilli bölgelerin 
kaymadan yeşil kalmasını sağlamak için 
kullanılır. İsteğe bağlı renk seçimi vardır

Granit küptaş mimari yapıların her aşamasında, alt 
ve üst yapıda, zemin ve cephe kaplamalarında, şehir 
içi yollarda, kaldırımlarda, tretuarlarda ve bahçe 
düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sunduğu görsel ziyafetin yanı sıra zengin 
işlevselliği ile beğeni kazanan modüler şev taşı, 
Toprağın kaymasını ve yağmur sularının sel haline 
dönmesini de engelleyen modüler şev taşı, bitkisel 
uygulamaların yanında kalite arayanlar için Beton 
Elemanları gerçek çözümler sunuyor

Granit plak mimari yapıların her aşamasında, alt ve 
üst yapıda, zemin ve cephe kaplamalarında, şehir 
içi yollarda, kaldırımlarda, tretuarlarda ve bahçe 
düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır

Podima Taşı gerek iç gerekse dış mekanda yürüyüş 
yoları, kapı önü avm içi, saksı kenarı ve akvaryum ve 
gibi bir çok alanda doğal ve cilalı olarak kullanıldığı 
alan şık ve estetiklik kazandırmak için kullanılır

ŞEV TAŞI

GRANİT KÜP TAŞ

GRANİT PLAK

PODİMA TAŞI

simetrik desenlerin yapılabilmesi, yuvarlak veya 
papatya şeklinde oval göbeklerin yapılabilmesi ve 
müşterinin isteği doğrultusunda zemine taşlar ile yazı 
yazılabilmesine olanak sağlamaktadır. İşçilik kalitesi 
bakımındanda özellikle kavisli ve çap alanlarda 
dikdörtgen ve kare taşlar döşenirken fazla miktarda 
kesim ve kırım yüzeyi oluştururken begonit ile bu 
sorunlar çözülerek uygulamada işçilik kaliteside 
arttırılmıştır.
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DOĞAL TAŞ SU OLUĞUANDAZİT SU OLUĞUGRANİT KÜP TAŞTRAVERTEN

KAYRAK TAŞIBAZALT ANDEZİT TAŞIBORDÜR
ÇEŞİTLERİ

DOĞAL ÇARPMA 
KAPLAMALAR

DOĞAL TAŞLAR

LENTA TAŞIPOLİGON TAŞIBETON BARİYERBETON SAKSILAR

ŞAPKALI MANTAR ŞAPKASIZ MANTAR HARPUŞTA

ÖZEL ÜRETİMLER - BETON SAKSILAR

 BETON BRİKET ASMOLEN ÇEŞİTLERİ

GÖRME ENGELLİ TAŞI

BORDÜLER ÇEŞİTLERİ (Karayolları, Belediyeler, Park ve Bahçeler)

BETON YAĞMUR OLUKLARI (Karayolları, Belediyeler, Park ve Bahçeler)

BETON ÇİT VE KİVİ DİREKLERİ

PANEL VE ÇİM ÇİT
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Q150 - Q1200 ENTEGRE CONTALI BETON BORULAR

YAĞMUR SUYU - KANALİZASYON BACALARI 
BETON MENFEZLER VE BETON BORULAR

MUAYENE
BACA TABANI

PARSEL
BACA TABANI

PARSEL BACA
GÖVDE ELEMANI

PARSEL BACA
KAPAK TAKIMI

MUAYENE BACA 
GÖVDE ELEMANI

MUAYENE
BACA KONİK

PREFABRİK KUTU 
MERFEZ

ALT YAPI UYGULAMALARI
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BEGONİT TAŞ UYGULAMALARI BEGONİT TAŞ UYGULAMALARI
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BEGONİT - GRANİT KÜPTAŞ UYGULAMARI BETON PLAK UYGULAMALARI
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BETON PLAK UYGULAMALARI 3 BOYUTLU BETON PARKE UYGULAMALARI
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PARKE UYGULAMALARI ÇİM TAŞI UYGULAMALARI
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ŞEV TAŞI UYGULAMALARI ŞEV TAŞI UYGULAMALARI



www.torunlarinsaat.com www.torunlarinsaat.com22 23

TAŞ DUVAR UYGULAMALARI DOĞAL TAŞ UYGULAMALARI
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AYDINLATMA VE PARK UYGULAMALARI AYDINLATMA VE PARK UYGULAMALARI
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BASKI BETON UYGULAMARI BASKI BETON UYGULAMARI
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ÜRETİM FABRİKAMIZ ÜRETİM FABRİKAMIZ



BELGELERİMİZ ARAÇ FİLOMUZ



www.torunlarinsaat.comtorunlarins@ttmail.com torunlarins@gmail.com

MERKEZ FABRİKA
Karapınar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi 

Muhsin Tercan Sokak. No:45/1 Altınordu - ORDU
Tel: 0452 233 18 19
Fax: 0452 233 80 19


