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Geniş lojistik ağımız ile Türkiye’nin her bölgesine hızlı teslimat sağlamaktayız.

We provide fast product delivery across the globe with our wide logistics network.

İstanbul ve Gaziantep fabrikalarımız ile toplamda yıllık 200.000 ton üretim kapasitesi ile hizmet vermekteyiz.

En gelişmiş teknoloji ile hizmet veren Beton, Çimento  ve Ar-ge laboratuvarlarımız,
kalite beklentileriniz doğrultusunda size özel ürünler geliştirmektedir.

Fabrika Konumları

Firma Tanıtım Broşürü



These are the set accelerators used at spraying concrete 
applications (Tunneling, Slope Stabilization, and Strength-
ening Works)   

Arset series products are special Concrete Admixtures 
and complimentary products.

These concrete admixtures and complementary products 
are used for special purposes in ready mixed concrete, 
precast concrete production and large scale construction 
projects.

Arset serisi ürünler özel beton katkıları ve tamamlayıcı 
ürünlerdir.

Püskürtme beton uygulamalarında (Tünel, Şev Stabilitesi, 
Güçlendirme uygulamalarında) kullanılan priz hızlandırıcı 
katkılardır.

Hazır beton ve prefabrik üretiminde, büyük inşaat projel-
erinde özel amaçlar ile kullanılan kimyasal katkılar ve 
tamamlayıcı ürünlerdir.

Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş, 2011 yılında, yapı 
kimyasalları sektöründe uzman kadrosu ile Türk inşaat 
sektörüne düşük maliyetli ve yüksek kaliteli kimyasal 
girdiler sağlamak için kurulmuştur. 

Müşterilerinin ihtiyaçlarına özel, performansı yüksek 
ürünler ile hizmet vermekte olan Yapıchem, bu anlamda 
en gelişmiş teknolojik imkânlar ile kurulmuş laboratuvar 
altyapısı ile kendi üretim tesislerinde Türkiye'nin öz 
kaynaklarını kullanan projeler üzerinde çalışmaktadır.

Yapıchem, iş ortağı olarak gördüğü müşterilerinin ürün 
kalitesini arttırırken, maliyetlerini de düşürmeyi ilke 
edinmiştir. Yapıchem'n ar-ge gücü yanında, konusunda 
uzman olan geniş teknik kadrosu ile deneyimli satış 
sonrası hizmet ekibi, müşteri beklentilerini en iyi şekilde 
karşılamayı amaçlar. 

Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş, içinde bulunduğu toplu- 
ma, doğaya, çalışanlarına ve tedarikçilerine gerekli 
saygı ve özenden herhangi bir ödün vermeden tam bir 
müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.  
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