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GREENCON™

K

urulduğumuz günden itibaren, evrensel kalite standartlarında ürün ve hizmet
sunmanın yanı sıra, çevreye
saygılı, müşteri memnuniyeti odaklı
bir anlayışla, ülke ve dünya tarımında devamlılık ve saygınlık simgesi
olmayı hedefledik. Birlikte bu amaç
doğrultusunda en iyi için çalışıyoruz.
Dünyanın farklı coğrafyalarında
edindiğimiz deneyimleri, müşterilerimiz için değer yaratmak, ihtiyaçları olan kaliteyi karşılamak ilk he-

defimizdir. Satış öncesi danışmanlık
kadar satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmanın ne kadar
önemli olduğunun farkındayız. Bünyemizde bulunan fabrikalarımızla
modern seracılık sektörünün ihtiyacı
olan donanımı üreterek dışa bağımlılığı en aza indirip, ülke ekonomisine
katkıda bulunmanın gururuyla sektör lideri olmanın yanısıra dünyanın
sektörde tanınan ilk 5 firmasından
biri olma yolunda hızla ilerlemek en
büyük hedefimizdir.

Doğru ürün ve maksimum fayda
sağlayacak hizmetin oluşması çalışanlarımızın yetkinliği ve tecrübesiyle başlar. Kalite ve inovasyonun
sürekliliği ve istihdam ettiğimiz
insanlarımızın
yeteneklerinden,

“

Yatırımlarınızı
en kısa sürede
kazanca dönüştürmek
için ekibimizle
iletişime geçin.

“

Yatırımcılarımıza anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Dünyanın en
iyi markaları ve GREENCON™ bilgisinin birleşimi ile seranızın her
parçası gerçek oluyor.

tecrübelerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak için
onlara istenen ortamları sağlamak, iş
birliği ve dayanışmanın hakim olduğu
bir ortamı oluşturmak asla vazgeçmediğimiz bir yoldur.
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Dünya standartlarında üretim
GREENCON™ 30.000 m2’lik endüstriyel bir alana ve tüm uluslararası kalite standartlarına uygun sera
sistemleri üretimi için modern ekipmanlarla donatılmış bir üretim alanına sahiptir. Makine ve ekipmanlarımız
arasında otomatik kalıplama, köprü vinçleri, bükme makineleri, bükme presleri, kanal ve profil üretimi için
profil hatları, otomatik yükleme cihazları olan presler, hidrolik masalar ve diğer ekipmanlar bulunmaktadır.

Kalite

Planlama, analiz, strateji

Tesisimizde üretimden montaja kadar yüksek teknoloji
ürünler kullanılmaktadır. En iyi sonuçlara ulaşmak
ve iş kalitesi için üretim esnasında sıkı kontroller
yapılmaktadır. Tarımda kullanılan yeni teknolojilerin
geliştirilmesinin önemini anlıyor ve bunun için, seraların
yeni modellerinin tasarlanması ve geliştirilmesi için ARGE bölümümüzde yoğun çaba harcıyoruz.

Tüm dünya iklimleri için sorunsuz sera üretimi yapmak
doğru planlama, analiz ve doğru strateji gerektirir. Tüm
tesislerimiz yüksek nitelikli uzmanlarımız tarafından
seranın kolay ve hızlı kurulumu için geliştirilmiştir.
Deneyimli mühendislerimiz başlıca avantajımızdır.

Iş akışı

Danışmalık ve destek

GREENCON™’da, kronogramlar, malzeme dağıtım
çizelgeleri, işin ilerleme durumu ve doğru geri bildirimlerin
izlenmesi temelinde kavramsal tasarımlar oluşturup,
müşterilerimizin projelerini geliştirip, uygulanmasını ve
lansmanını gerçekleştirmekteyiz.

GREENCON™ İşçi Kadrosunun deneyimi ve farklı
alanlardaki profesyonelliği, her ülkeye, iklim bölgesine
ve tarımsal alanlara uygun projeler sunmamızı
sağlamaktadır. Böylece üçüncü kişilerden bağımsız olarak
müşterilere destek ve doğrudan danışmanlık sunuyoruz.
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30.000 m²
ÜRETiM ALANI
GREENCON™
kurulduğu
ilk günden bu yana dünya
tarımını ve sera sektörünü
geliştirmek için çalışmalar
yapmaktadır. Çevre bilinci
ile modern bilimin ışığında
ilerlediğimiz bu yolda her
geçen gün firmamızı, üretim alanımızı ve ekibimizi
geliştirmek için yatırımlar
yapıyoruz. Tarımın geçmişin,
günümüzün ve geleceğin en
önemli sektörlerinden biri
olduğunu düşünüyor, her
geçen gün artan besin ihtiyacına karşılık biz de daha
iyi ve daha verimli tarım için
üretim alanlarımızı genişletiyoruz. Antalya Organize
Sanayi Bölgesinde bulunan
fabrikalarımızın üretim alanını 13.000 metrekareye
çıkararak yatırımcılarımıza
çok daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz.

200 HEKTAR SERA
ÜRETİM KAPASİTESİ
Uzman ekiplerimiz ve seraların hızlı kurulumu için
teknoloji ile donattığımız
fabrikalarımız sayesinde her
zamankinden çok daha güçlüyüz. Milyonlarca metrekare
tamamlanmış sera projemiz
ile dünyanın farklı bölge ve iklimlerine anahtar teslim sera
projeleri üretiyor, bütün süreci yakından takip ederek uzun
yıllar kullanılabilen, dayanıklı
ve kaliteli seralar üretiyoruz.
Üretimden lojistiğe, kurulumdan teknik desteğe her adımda GREENCON™ tecrübesini
hissedebileceğiniz seralarımız
ile dünyanın dört bir yanına
hizmet vermekten mutluluk
duyuyoruz.

120.000 TON
YILLIK ÇELİK ÜRETİMİ
Yarı mamül çelik üretiminde
de her geçen gün gelişme
gösteren firmamız şu anda
senelik 120.000 ton çelik
üretim hacmine sahiptir. Çelik İhraçatçıları Birliği tarafından belirlenen listelerde
2019 Yılı Orta Ölçek En Çok
İhracat Artışı kategorisinde
altıncı ve 2019 Yılı İnşaat
Aksamı kategorisi ihracatında yedinci sırada yer alan
firmamızın Karadeniz Ereğli
bölgesinde bulunan yeni fabrikası ile ilerleyen günlerde
bu rakamları daha da artırmayı hedeflemekteyiz.

225 İŞÇİ
GREENCON™ ailesi her geçen gün büyüyor. Üretimden
ofise 225 ekip arkadaşımız
ile devam ettiğimiz yolda ailemizi yatırımcılarımıza üstün
bir hizmet kalitesi sağlayabilecek şekilde geliştirmeye
devam ediyoruz. Her bir çalışanımızın alanında üstün
hizmet sağlayan bireyler
olmasına özen gösteriyor,
çalışanlarımızın
gelişimini
yakından takip ediyoruz. Şu
anda dünyanın en çok tercih
edilen, lider otomasyon markalarının neredeyse hepsi için
teknik destek ve danışmanlık
hizmeti sunabiliyor, bünyemizde ki mühendislerimiz ile
ürünlerimizin Ar-Ge çalışmalarını büyük bir süratle devam
ettiriyor ve çalışma alanlarımızı genişletiyoruz.
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ÇÖZÜMLER

Plastik örtülü seralar
tüm dünyada en çok
tercih edilen seralardan biridir.
Geleneksel cam seralara göre daha
hafif olması, kurulumunun kolay
olması, hemen hemen her alan ve iklim
koşuluna uyum sağlayabilmesi gibi
birçok avantajı olduğu için yatırımcılara
çoğu zaman en uygun seçeneği
sunmaktadır. Ayrıca doğru
ekipmanla yıl boyunca üretime
olanak tanır.

Cam seralar biraz daha
geleneksel bir görünüm ve
kurulum süreci sunar. Plastik
örtülü seralara kıyasla cam seralar
daha fazla ışık geçirgenliğine izin verir.
Soğuk dönemlerde ve düşük sıcaklık
bölgelerinde faydalı olabilir. Ayrıca,
çoğunlukla daha ağır bir malzemeye
sahip olduğu için biraz daha güçlü bir
yapıya sahiptir. Cam seralarda çok
sayıda bitki çeşitini yetiştirmek
mümkündür.

Seralarda doğru
ekipmanların kullanılması
verimli bitki gelişimi için esastır.
GREENCON™'un uzman ekibi ile
sulamadan seranızda doğru iklim
koşullarını oluşturmaya kadar her şey
kolaylıkla halledilir. Sulama, sisleme,
sirkülasyon hatta soğutma
konusunda her detayı
hesaplayarak ihtiyacınıza
göre doğru projeyi
oluşturuyoruz.

PLASTİK SERA

CAM SERA

EKİPMAN

PLASTİK SERA
Bölgenin iklim koşullarına göre en uygun sera projelerini oluşturuyoruz. Plastik kaplı seraların tüm inşaat
malzemeleri GREENCON™ fabrikalarında üretilmektedir.
Standart plastik örtülü seralar,
sahaya kolayca adapte edilebildiği
için büyük bir avantaja sahiptir.
GREENCON™,
rüzgara,
kara,
mahsul yüküne karşı yüksek
dirençli seralar tasarlar. Bunlar en
zorlu iklim koşullarına dayanacak
şekilde güçlendirilmiş seralardır.
Seralarımızda uzun süreli kullanım
için yapı malzemesi olarak galvanizli
çelik profiller kullanılmaktadır.
Serada maksimum hava hacmi için
seralarımızın gotik kemerinin eşsiz
şeklini üretiyoruz. Bu da yatırımcıya
domates gibi daha yüksek yapılara
ihtiyaç
duyan
farklı
bitkiler
yetiştirme imkanı sağlar. Ayrıca
serada havalandırma için benzersiz
bir tasarıma sahiptir.
Plastik kaplı seralarda 8 mm
kalınlığında UV katkılı ve 10 yıl
garantili polikarbonat kaplama
kullanıyoruz.

Polikarbonat
kaplamayı
özel
alüminyum profillerle kuruyoruz. Ve
özel plastik klipslerle birleştirilen
naylon kaplamamız 120 km/s'ye
kadar rüzgara karşı dayanıklıdır.
Plastik seralar farklı iklim bölgelerine
göre
değiştirilebilir.
Oluklu
polikarbonat
kaplı
seralarımız,
şiddetli rüzgarlara veya kum
fırtınalarına dayanacak şekilde tatlı
veya çok sıcak alanlar için uygundur.
Çok soğuk havalarda, yalıtım
seviyesini (4 mm'den 16 mm'ye)
artırmak için hücresel polikarbonat
kullanılır, böylece sera daha az enerji
kullanır.
Standart olarak ürettiğimiz plastik
kaplı seralarda genellikle gotik kemer
yapısı kullanılsa da yatırımcılarımızın
ihtiyaçlarına ve farklı bitki çeşitlerine
göre özel çözümler de sunmaktayız.
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CAM SERA
Uzun yıllar dayanıklı olması ve diğer malzemelere göre daha fazla
ışık geçirgenliği sağlaması Cam seraların en büyük avantajlarıdır.
Cam malzeme yangına dayanıklıdır,
doğal bir malzeme olduğundan ve UV
ışınlarının cama etkisi olmadığından
40 yıla kadar sorunsuz kullanılabilir.
Düzenli olarak temizlenirse UV
ışınlarından korumasını uzun yıllar
muhafaza edebilir ve ışığı sera içinde
eşit olarak dağıtır.
Cam, sera yapılarında en çevre dostu
malzemelerden biridir. Ne kadar
yüksek sıcaklıklara maruz kalırsa
kalsın havaya veya toprağa herhangi
bir toksik madde salınımı yapmaz.
Ayrıca cam, yüksek nem, kimyasal
maruziyet veya böceklerden kolayca
etkilenmez.
Camın yüksek şeffaflığı enerji
tasarrufunda önemli bir yardımcı
olabilmektedir.
Cam
seralar
çoğunlukla dışarıdan gelebilecek
kimyasal ve biyolojik etkiler karşısında
sağlam kalabilir, yıllar içinde cam
çürümeye veya paslanmaya da
başlamaz.

GREENCON™ tarafından üretilen
cam seralarda tüm dünyada cam sera
uygulamalarında referans olarak kabul
edilen CASTA programı ile yapılan
hesaplamalar kullanılmaktadır. Bu
sayede ana yapıyı oluşturan parçaların
boyutlandırılması
ve
tasarımı
her sera projesi için özel olarak
belirlenmektedir.
Cam kaplama hava şartlarına uygun
şekilde
değişiklik
gösterebilir.
Yatırımcılarımıza bölgeye göre tek,
çift veya döküm cam kullanmalarını
önerebiliyoruz.
Aynı
zamanda
gerekirse daha iyi yalıtım sağlamak için
sera çevresinde Polikarbonat malzeme
kullanımına da yönelebiliyoruz.
GREENCON™ ayrıca, cam temizleme
makinelerinin kullanımı için çatıdaki
raylar, dış gölgeliklerin montajı için
dış yapılar veya sera çatısında güneş
panelleri gibi özelleştirilmiş projeler
de gerçekleştirebilmektedir.
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EKİPMANLAR
Serada ihtiyaç duyulan tüm ekipmanlar GREENCON™ ve markaları tarafından üretilebilmekte,
tasarlanabilmekte ve temin edilebilmektedir. Çünkü serada yetiştirme, doğru ekipman olmadan
yetiştiricinin istediği sonuçları vermeyebilir.
Seralarımızda
bulunan
tüm
ekipmanlar otomasyon sistemleri
sayesinde mükemmel bir uyum
içinde çalışmaktadır. Seralarımızın
otomasyonu için dünyanın önde
gelen markaları ile çalışmaktayız.
Bu, yatırımcılarımıza daha az
çabayla daha verimli büyüme şansı
vermektedir. Modern seralarımızda
bitkiler için en iyi koşulları yaratmayı
hedefliyoruz. Hidroponik yetiştirme
için benzersiz yetiştirme sistemleri,
bitkilerinize en iyi koşulları sağlamak
için havayı taze ve oksijen dolu

tutacak sirkülasyon fanları, aşırı
sıcaklıklar için soğutma sistemleri,
bitkilerinizin nemini ve hijyenini
kontrol altında tutmak için dünyanın
ilk ve tek entegre dezenfeksiyon
tankına sahip sisleme sistemlerini
ve son olarak bir seranın en önemli
parçası olduğuna inandığımız sulama
sistemleri üretiyoruz.

2006 yılından bu yana 150.000'den
fazla fan üreterek sektörün en güçlü
markası olmayı başardık. Halen aktif
olarak sahada çalışan fanlarımız
yatırımcıların gözdesi olmayı başarıyor.

GENFOG ile sisleme nozülünden
püskürtülen
su
partiküllerinin
havanın ısısını alarak buharlaşması
sonucu sera sıcaklığını 15 °C'ye
kadar düşürmek mümkündür.

Sirkülasyon
fanları,
yetiştirme
sistemleri, sisleme sistemleri, sulama
sistemleri, iklimlendirme sistemleri
gibi tüm ürünlerimizi yılların

verdiği tecrübe ile fabrikalarımızda
üretmekteyiz. Bütün ürünlerimiz,
yatırımcılarımıza para, zaman ve
enerji tasarrufu sağlamak için özel
olarak tasarlanmakta olup uzman
mühendislerden oluşan ekibimiz,
ürünlerimizi geliştirirken modern
seracılık ve tarım sektörünü de
geliştirmek için sürekli çalışmaktadır.
Dünyanın
tükenen
kısıtlı
kaynaklarının sorumluluğuyla daha
iyi yetiştirme ortamları yaratmak için
çalışıyoruz.

Anti bakteriyel özellikli yetiştirme
yatakları,
yetiştiricinin
istediği
uzunlukta, sahada bulunacak mobil
bir roll-form makinası ile tek parça
olacak şekilde üretilir.
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SULAMA
Uzman ekiplerimiz tarafından geliştirilen sulama sistemlerimiz
üreticinin seradan maksimum verim elde etmesini
amaçlamaktadır. Her damla suyun efektif bir şekilde kullanıldığı
seralarımızda fazla su toplanır, arındırma işlemleri sonrasında
tekrar sirkülasyona katılır. Ters osmoz, UV filtrasyon ve
yüksek basınç pompaları kullanılarak sera içerisinde en güvenli
şekilde sulama sağlanmakta, otomasyon sistemi ve drip sulama
sistemleri ile seranın her yerine aynı zamanda doğru miktarda su
ulaşması garantilenmektedir. Suyun pH oranının ayarlanması ve
gübreleme işlemi de otomasyon sistemi ile kolaylıkla yapılarak
büyüme kontrolü sağlanabilmektedir.

Dünya Markası Çözüm Ortaklarımız
GREENCON™ modern sera üretiminde her biri konusunda uzman , sektör lideri markalarla çözümler
üretir. Yer örtülerinden ısıtma sistemlerine kadar en kritik noktalarda dünya devleri ile çalışıyoruz.

Otomasyon Partnerleri

Çözüm Partnerleri

irrigation solutions
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GREENCON™
KOMPLE ÇÖZÜMLER SUNAR
Sera için gerekli olan tüm sistemler doğru projelendirme ile birbiriyle tam uyum içinde çalışır.
İlk andan son ana kadar tüm proje GREENCON™ kontrolünde devam eder.

KONSTRÜKSİYON

İKLİMLENDİRME

SU YÖNETİMİ

Konstrüksiyon için gerekli olan
tüm
ürünler
fabrikalarımızda,
uzmanlarımızın
gözetiminde
üretilmektedir.
SAP2000
ile
hesaplanmış çelik konstrüksiyon
yapı sayesinde en zor iklim şartlarına
dayanıklı seralarımız, TS EN 130311 standartlarına uygundur.

İklimlendirme otomasyonu ile tüm
iklim faktörleri arasında verimli bir
uyum sağlayabilirsiniz. Akıllı kontrol
yazılımı ve hassas sensörler, ısıtma,
gölgelendirme, havalandırma ve
ışıklandırma gibi tüm iklimlendirme
işlemlerinizin
kusursuz
şekilde
birlikte işlemesini mümkün kılar.
İklim düzenlemesi sadece mevcut
hava durumunu değil, aynı zamanda
hava tahminlerini de göz önünde
bulundurur.

Seradaki sulama sistemi, canlıların
kan dolaşımı gibidir. Hayati önem
taşır. Tıpkı atar damarlar ve toplar
damarlar gibi birlikte düzen içinde
çalışmalıdır. Suyun kalitesi ve
miktarının sıkı yönetimi, kontrollü
ve verimli üretimi garanti eder.
Ayrıca iyi gübreleme ve besleme
ancak mükemmel bir sulama sistemi
sayesinde olur.
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LOJİSTİK
Sunduğumuz anahtar teslim çözümlerin bir
parçası olarak lojistik kısmında da GREENCON™
yatırımcılarımızın
yanında
bulunmaktadır.
Sürecin en verimli şekilde ilerleyebilmesi adına
sera kurulumunda ihtiyaç duyulan her türlü
ekipmanın lojistik ihtiyaçlarını karşılanmakta,
ekipmanlar sera alanına güvenle teslim
edilmektedir.

SÜPERVİZÖR HİZMETLERİ
Uzman çalışanları ile GREENCON™ yatırımcıların
seralardan
en
yüksek
verimi
almasını
garantilemektedir.
Seranın
kurulumundan
teslimine kadar uzman supervizörlerimiz alanda
yerini almakta, süreci yakından takip ederek
mükemmel sonuçlar için çalışmaktadır. Herhangi
bir nedenle ortaya çıkabilecek sorunlarda
süpervizörlerimiz tarafından en güvenilir çözümler
üretilmekte ve seranız uzman bilgiler dahilinde
kurulup yatırımcılarımıza teslim edilmektedir.
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Tamamlanan Bazı Projelerimiz

AGROLAND
AZERBAYCAN

556.800 m²

Azerbaycan’ın en büyük sera projesidir.
Gotik sera anahtar teslimi tarafımızdan yapılmıştır.

AGROBRIDGE
AZERBAYCAN

98.528 m²

Azerbaycan sera projesidir.
Gotik sera anahtar teslimi tarafımızdan yapılmıştır.

ZİRE
AZERBAYCAN

60.000 m²

Azerbaycan sera projesidir.
Gotik sera anahtar teslimi tarafımızdan 2020 yılında
yapılmıştır.

BINEAGRO
AZERBAYCAN

328.320 m²

2 etap halinde tamamlanmıştır.
Gotik sera uygulamasında domates başta olmak üzere bir
çok sebze yetiştirilmektedir.

GAMİ
TÜRKMENİSTAN

63.120 m²

Türkmenistan sera projesidir. Gotik sera anahtar teslimi
tarafımızdan 2018 yılında yapılmıştır.

ERKBY TARIM
TÜRKİYE

105.552 m²

Konya’nın en büyük serasıdır.
Gotik sera anahtar teslimi tarafımızdan 2019 yılında
yapılmıştır.
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Tamamlanan Bazı Projelerimiz

NETGREEN
TÜRKİYE

38.100 m²

Sivas’ın en büyük serasıdır.
Jeotermal ısıtmalı cam seranın anahtar
tarafımızdan 2020 yılında yapılmıştır.

SADDAM
AZERBAYCAN

teslimi

31.152 m²

Azerbaycan'ın Mehemmedi bölgesinde yer almaktadır.
Anahtar teslim gotik sera teslimi tarafımızd yapılmıştır.

AKTÜRK
TÜRKİYE

26.928 m²

Afyon/Türkiye'de bulunan bir sera projesidir. Anahtar
teslim gotik sera 2019 yılında tarafımızca yapılmıştır.

ZNP
TÜRKİYE

46.368 m²

İnegöl bölgesinin en büyük serasıdır.
Jeotermal ve bio kütle yakıt ile ısıtılan gotik sera 2020
yılında hizmete alınmıştır.

POLAT
AZERBAYCAN

49.920 m²

Seramız, Zire/Azerbaycan’da bulunmaktadır ve tüm proje
Greencon tarafından tamamlanmıştır.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESi
TÜRKİYE

2.960 m²

Bu sera projesi Greencon tarafından 2020 yılında
Yeditepe Üniversitesi için tamamlanmıştır. Türkiye'nin
en teknolojik seralarından biridir ve üniversitenin Ar-Ge
çalışmaları için kullanılmaktadır.
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Tamamlanan Bazı Projelerimiz

MODERN GRUP
1. ETAP AZERBAYCAN

36.672 m²

Azerbaycan'da bulunan iki aşamalı bir sera projesidir.
Anahtar teslim gotik sera Greencon tarafından
tamamlanmıştır.

MEHEMMEDİ
AZERBAYCAN

49.008 m²

Azerbaycan'da bulunan bir sera projesidir.
Anahtar teslim gotik sera Greencon tarafından 2017
yılında tamamlanmıştır.

PIRALLHİ
AZERBAYCAN

23.952 m²

Azerbaycan'da bulunan bir sera projesidir.
Anahtar teslim gotik sera, Greencon tarafından 2018
yılında inşa edilmiştir.

MODERN GRUP
2. ETAP AZERBAYCAN

35.200 m²

İki aşamada tamamlandı. Bu gotik serada domates başta
olmak üzere birçok farklı sebze yetiştirilebilir.

FATMAİ
AZERBAYCAN

31.008 m²

Azerbaycan'da bulunan bu gotik sera projesinin anahtar
teslimi 2017 yılında tarafımızca yapılmıştır.

ELNUR
AZERBAYCAN

53.088 m²

Azerbaycan'da bulunan bir sera projesidir. Anahtar teslim
gotik sera 2019 yılında tarafımızca yapılmıştır.
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Tamamlanan Bazı Projelerimiz

POLAT 2. ETAP
AZERBAYCAN

60.096 m²

İki aşamada yapılmış bir sera projesidir. İkinci etap 2020
yılında tamamlanmıştır.

ELMAN
AZERBAYCAN

60.192 m²

Azerbaycan'ın Zire bölgesinde yer almaktadır.
Gotik sera projesi Greencon tarafından yapılan anahtar
teslim şeklinde tamamlanmıştır.

YÜKSEL TOHUM 1-2
TÜRKİYE

41.240 m²

Tohumculuğun lider markası YÜKSEL
seralarında Greencon'u tercih etti.

TOHUM,

MEHEMMEDİ
2. ETAP AZERBAYCAN

30.192 m²

Azerbaycan'da bulunan bir sera projesidir. Anahtar teslim
gotik sera 2019 yılında tarafımızca yapılmıştır.

MİSYA
TÜRKİYE

30.240 m²

Sera, Sakarya/Türkiye'de bulunmaktadır ve tüm proje
Greencon tarafından 2020 yılında tamamlanmıştır.

YÜKSEL TOHUM 3-4
TÜRKİYE

49.640 m²

Lider tohum üreticisi YÜKSEL TOHUM'un özel ihtiyaçları
için toplam 4 adet sera sağladık.

GREENCON™ Sera Sistemleri
Antalya Organize Sanayi Bölgesi
1.Etap 6.Cad No:11 07190
Döşemealtı - Antalya
+90 242 502 38 38
+90 532 054 98 93

info@greencon.com.tr

