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Ons Çadır 2004 yılından bu yana faaliyet gösterdiği alanda uzman 
personeli ve yıllardan gelen teknik birikimi, tecrübesi, güçlü öz 
sermayesi ve çözüm ortakları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına 

inovatif çözümler sunan,tüm projelerinde katma değer üreten ve 
tüketinicinin yüzünü güldüren bir marka haline gelmiştir. Satış 
sonrası teknik servis ve müşteri hizmetleri ile yıllar boyu tüm 

müşterilerine kalıcı çözümler üretmiştir.
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Tünel, İnşaat ve Kazı gibi 
çalışmalarda ortamı 
havalandırmak için kullanılan 
seyyar havalandırma aracıdır. 
Fantüp Özellikle tünel 
çalışamlarında şantiye ve 
inşaatlarda kullanılmaktadır.Bu 
ürünleürünler, dayanıklı ve sağlam 
yapıları ile mekanın havalandırma 
ihtiyacına yönelik çalışırken, 
özellikle tünel yapım 
aşamalarında önemli rol 
oynamaktadır.

FAN TÜP
PVC kaplamalar ile üretilen bu tüp sistemleri, polyester gibi 
malzemeler ile de desteklenmektedir. Genelde iki farklı 
şekillerde üretilen fantüp, eklentiler ile farklı hallere de 
getirilmekte ve ihtiyaçları bu doğrultuda karşılamaya devam 
etmektedir



Tarım Sanayi ve İnşaat 
Sektöründe her türlü ağır 
hizmetlerde,pompa 
emişlerinde,likit ve sait 
malzeme naklinde 
kullanılan emici ve verici 
görevi görür.

SPİRAL HORTUM
Esnek rekli veya şeffaf pvc malzemeden yüksek 
mukavemetli olarak imal edilmektedir. Kırılmaya ve 
çatlamaya karşı maksimum dayanaklı sert pvc 
takviyesiyle üretilmektedir.



-TTK (TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ)               
-ENKA MADENCİK      
-KONKA  İNŞAAT
-GARP LİNYİT İŞLETMELERİ 
-ESEN MADEN        
-KMK MADEN 
-SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ-SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ  
-TÜRK MADEN     
-MADEN ONLINE
-İMBAT MADENCİLİK   
-GEDİZ MADEN         
-MANOLYA MADEN
--YENİ ANADOLU MADENCİLİK  
-GELİK MADEN        
-YILDIZ BAKIR MADEN
-ETİ BAKIR    
-GLOBAL MADEN
-KİREMİTÇİLER MADENCİLİK  
-GÖKDELEN MADEN
-DEMİR MADENCİLİK-DEMİR MADENCİLİK   
-HOPA  MADEN
-ERCAN MADENCİLİK   
-KARAELMAS MADENCİLİK
-ERGÜN MADENCİLİK   
-KARAOK MADENCİLİK
-DERİNSU MADENCİLİK   
-KİAŞ MADEN-KİAŞ MADEN

-GEDİZ MADENCİLİK    
-OFTON MADENCİLİK
-GÖKDELEN MADENCİLİK   
-OLTU MADENCİLİK
-NESKO MADEN     
-ROZBEN MADEN
-ÖZ-ÖZKOYUNCU MADEN    
-TUNALI MADEN
-PLT MADEN    
-VERO MADENCİLİK
-AKÇELİK MADEN   
-ÜÇKÖPRÜ MADENCİLİK
-AKKURT MADEN   
--YILMAZ MADENCİLİK
-AS MADEN    
-KALTUN MADENCİLİK
-BOZ MADEN    
-ELSİ MADENCİLİK
-CENMA MADEN   
-BAHADIR KARDEŞLER 
-CESURLAR MADEN-CESURLAR MADEN   
-EKOLKOZ MADEN
-DEDEMAN MADEN   
-FERNAS MADENCİLİK
-DELEN MADENCİLİK   
-GÜMÜŞTAŞ MADEN

MADEN REFERANSLARI
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-DEMPO   
-LİMAK
-ERA GRUP   
-RÖNESANS
-ALA GRUP
-GÖKER MAKİNA
-COMİ-COMİDAT MAKİNA
-DAĞCAN İNŞAAT
-CENGİZ İNŞAAT
-FERMANOĞLU
-HİTİT İNŞAAT
-İÇTAŞ İNŞAAT 
-YDA İNŞAAT
-ÖZA-ÖZALTIN
-ÖZCAN İNŞAAT
-ŞETAŞ İNŞAAT
-YASLAN İNŞAAT
-YENİ GÜN İNŞAAT
-AÇILIM SEZA İNŞAAT
-RAYKON MAKİNA 
--KCK YOL YAPI 
-ANT İNŞAAT 
-BETA YOL
-FORAMEÇ
-KOLİN
-GMM
-CUK İNŞAAT
-EN-EZ İNŞA-EN-EZ İNŞAAT
-DİLSEN İNŞAAT

-ASELSAN
-HAVELSAN
-MAKRO MAKİNA
-ÖZÜNVERENLER
-ADVENT HAVALANDIRMA

TÜNEL REFERANSLARI FANTÜP REFERANSLARI
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ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

-KAYA PLASTİK
-HAKAN SAC MAKİNA
-BORAY BORU
-RAD TEKSTİL
-SABIR FERMUAR
-DOĞUSAN TEKSTİL
-ZAFERPEN SAN. TİC.-ZAFERPEN SAN. TİC.
-DOST TEKNİK
-İNCE TEKNİK
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KROKİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES : 
Saray, Saray Mh. 
Keresteciler San. Sit, 23. 
Sk. No: 11, 06980 
Kahramankazan/Ankara

TELEFON :
+9 0+9 0312 394 12 95
info@onsgrup.com
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