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Hakkımızda

Mutlu ve memnun müşteri anlayışıyla 2000 yılında İstanbul’da kurulan Stoper Endüstriyel, yıllar içinde 
edindiği tecrübeler ile inşaat ve sanayi sektörleri için; asansör ürünleri, mimari sistem aksesuarları, hareketli 
güneş kırıcı sistemler ve müşteri istekleri doğrultusunda projeye özel ürünler üretmektedir.

Kısa sürede artan üre�m kapasitesi  ve yapılan ya�rımlar sonucunda hem yur�çi hem de yurtdışında üre�m 
yap�ğı sektörlerin bilinen markası haline gelmiş�r. Müşterilerine doğru malzeme seçimi, maliyet düşürme 
faaliyetleri, üre�lebilirlik analizi gibi konularda hizmet verebilmektedir. Geniş makina parkuru ile her türlü 
üre�m esnekliğine kabiliye�ne sahip�r.

Uluslararası kalite ve standartlara uygun olarak üre�m ilkesini benimseyen Stoper Endüstriyel hızlı termin, 
doğru fiyat ve zamanında teslim misyonu ile çalışmalarını sürdürmekte; bunun sonucu olarak ürünlerini 
İngiltere, Kosta Rika, Çin, Yunanistan, Fransa, Kanada, Mısır, Lübnan, İran, Romanya, Rusya, Almanya gibi 
dünyanın önde gelen ekonomilerine ihracat yapmaktadır.

Stoper Endüstriyel 2014 senesinde, hareketli cephe olarak da bilinen Güneş Kırıcı Sistemlerin üre�m ve 
uygulamasını da faaliyetlerine eklemiş, donanımlı Ar-Ge ve teknik ofis kadrosu ile mimari dış cephe 
projelerinin üre�m ve uygulanmasında çözümler sunmuştur. 

GAP İnşaat Taksim Tarlabaşı 360 Projesi, Suadiye Bulgurlu Apartmanı, Barbaros Reserve Bodrum Peska, 
İs�nye Özel Konutu,Güral İnşaat Suadiye Konutları ve DAP Yapı Validebağ Konakları gibi önde gelen mimari 
projelerini müşteri por�öyünde bulunduran Stoper Güneş Kırıcı Sistemleri üst düzey Ar-Ge çalışmaları ve 
ya�rımları sayesinde sistem por�öyünü çeşitlendirmiş�r. 

Projelere özel tasarlanan sistemler, detay çözümleri ve montaj işlemleri gibi hizmetler ile müşterilerin 
tercihlerinin hakkını vermek adına her türlü ayrın�yı düşünerek çalışmak, Stoper Endüstriyel’in 
önceliklerindendir. 

Tasarım, üre�m ve montaj hizmetlerinin tümüyle Stoper Endüstriyel bünyesinde gerçekleş�rilmesi, mimari 
grup tara�ndan gelebilecek revizyon taleblerine anında yanıt verebilmesine olanak sağlar.



Manual Kayar Katlanır
Güneş Kırıcı Sistem

Katlandığında çerçeve genişliği kadar yer 
kaplayan sistem, doğal ahşap yapısı 
sayesinde çevre ile uyum yakalayarak mimari 
projelere  este�k katar.

Mimarın isteği doğrultusunda kullanılacak 
vida çeşidinden menteşe rengine kadar özel 
tasarım imkanı tanımaktadır.

Proje Tarihi : 2019
Proje İsmi : Kempinski Barbaros Reserve
Mimari Grup : Suyabatmaz & Demirel Mimarlık
Lokasyon : Bodrum

BARBAROS

RESERVE

BODRUM
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Yalıçiftlik
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Binanızın nefes almasını 
sağlayan tasarım

Klasik panjur sistemlerinin aksine, 

cephe ile sistem arasındaki boşluk 
binanınızın hava almasını sağlar, ısı 
yalı�mını kolaylaş�rır.
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Güneşi kontrol eden 
yenilikçi sistem

İstediğiniz zaman güneşi, istediğiniz 
zaman gölgeyi evinize davet 
edebilirsiniz.
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Mimari projelere 

este�k dokunuş

Sisteme özgü tasarlanan hareket 

aksesuarları sayesinde 3.80 m yüksekliğe 
rağmen kolayca açılıp kapanma imkanı 
sunar. 

Binanın tüm cephesinin este�k görselini 
güneş kırıcı sistem oluşturmaktadır.  

Gün boyunca sistemin farklı açılarda 
kullanımı sonucu cephe görüntüsü 
sürekli olarak değişmektedir.
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ESTETİK DIŞ CEPHE ÇÖZÜMÜ

Konfor&
Estetik
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Güneş&
Gölge
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