


Konteyner, baraka, karavan, prefabrik ve petrol sondaj 
ekipmanları imalatı ve tamir işleri yapan şirketimiz 1995 
yılında faaliyete geçmiş ve 2004 yılından beri BOZGÜN 
Ltd. Şti. adı altında çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketimiz ISO kalite yönetimi TS EN ISO 9001:2000 
sertifikasına sahiptir. Türkiye ve dünyanın çesitli 
ülkelerinde bulunan kuruluşları kendisine pek çok resmi 
ve özel kurumu ve şirketi referans edinmiştir.

Çalışmalarına Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde 
7500 m2 lik alanımızda devam eden şirketimiz ısı 
yalıtımında %50 fark eden çift izolasyon sistemini icat 
eden ve kullanan ilk ve tek firmadır.

Container, shed, caravan and oil drilling equipment 
manufacturing and repair company that started 
operations in 1995 and since 2004 Bozgün. Ltd. is 
working with this name.

Our company have ISO TS EN 9001: 2000 certificate 
of quality management. turkey and establishment in 
different countries of the world has made reference to 
many public and private institutions and companies.

The working in the area of 7500 m² in Adıyaman 
organized industrial district our company 50% of heat 
isolation and double insulation system that the first 
and only company inventing.
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Daimi kalite ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle kurulduğu günden bu yana 
sektörünün istikrarlı büyüyen markalarından olmayı başaran Bozgün Ltd., 
sektörü için gerekli tüm kalite belgelerine sahip nadir firmalardandır.

Gelişen teknoloji doğrultusunda yatırımlarına hız kesmeden devam ederek 
sektördeki yerini yükseltmeye  devam etmektedir.

Alanında uzmanlaşmış;  tasarım, üretim, kalite yönetimi, satış, pazarlama 
ve lojistik departmanlarının tam ve eksiksiz uyumlu çalışmalarıyla 
yurt içinde ve yurtdışında “ihtiyaca özel” imalat yaparak müşterilerinin 
sorunsuz ve hızlı çözüm ortağı olmayı başarmıştır.

The principle of permanent quality and customer satisfaction, a stable-
growing brands in the industry since its inception BOZGÜN.LTD managed 
to be. with all the necessary documentation for the rare companies in the 
quality sector.

Investments in line with evolving technology continues to raise the 
position in the industry to continue unabated.

Specializes in the field; design, production, quality management, sales, 
marketing and logistics departments fully and completely compatible 
work domestically and abroad, "according to the special" making 
customers seamless and quick solution partner in manufacturing.
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BOZGUN LTD. dormitory, office, living room, dining room, kitchen, storage, first aid, dressing cabin for personnel, shower, toilet, generator, sludge tank 
containers are used for different purposes, such as specially engaged in design and manufacture.

Bozgün Ltd., yatakhane, ofis,  salon, yemekhane, mutfak, depo,  ilk yardım, personel soyunma, duş, wc, jenaratör kabini, çamur tankı gibi farklı amaçlarla 
kullanılabilecek konteynerleri özel olarak tasarlayıp üretimini yapmaktadır.

bozgun.com.tr
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ÖZEL YAPIM KONTEYNERLER / SPECIALLY DESIGNED CONTAINERS

Konteynerler standart ebatlarda üretimi yapılmakla beraber “ihtiyaca özel” olarak müşterilerimizin istekleri doğrultusunda farklı tasarım 
ve donanımlarda hazırlanabilmektedir.

İmalatlar ihtiyaca cevap verebilecek en kaliteli malzemeden yapılmakta olup firmamız tarafından icat edilen ve ilk kez kullanılan çift izolasyon 
sistemi ile yapılmaktadır. Çift izolasyon sistemi ısı yalıtımında %50 farklılık göstererek konteynerlerin kullanımlarında tasarruf ve rahatlık 
sağlamaktadır.

Çelik karkas üzerine farklı malzemeler kaplanarak hazırlanan tabanlar; pvc mineflo ve süpürgelik dönerek şık ve kullanışlı bir hale getirilmektedir. 

Konteynerlerde kullanılan tüm elektrik sistemleri TSE  garantilidir. Hazırlanan projeye göre mutfak eviyesi,  duşakabin, lavabo,  klozet, klima, 
masa, koltuk vb. yerleşimler ihtiyaca cevap verebilecek en kaliteli ürünler kullanılarak yerleştirilir.

The production of standard sizes of containers are being done with the "special needs" as a different design and hardware can be prepared according 
to the demands of our customers.

Able to respond to manufacturing the highest quality materials are held by 
our company which was invented and used for the first time made with double 
insulation system. Double insulation system containers thermal insulation 
showing a 50% difference in use of provides savings and convenience.

Steel carcass is prepared by coating on steel substrates of different materials, pvc 
mineflo and skirting stylish and useful are made turns.

The containers is guaranteed for all electrical system TSE. Which was prepared 
according to project; kitchen sink, shower, sink, toilet, air conditioning, desk, chair 
and so on. able to respond to the settlements will be placed using the highest 
quality products. 7 Container
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YATAKHANE KONTEYNER / DORMITORY CONTAINER

Üretimini yaptığımız yatakhane olarak kullanılacak konteynererde 
öncelikle yatakhaneyi kullanacak olan personelin  rahatlığı  

düşünülmüştür. Şantiye, okul, hastane, askeri tesis gibi yerlerde 
kullanıcının maksimum verimi alabileceği gibi tasarlanıp üretilen 

yatakhane konteynerlerinin izolasyonları en yüksek kalitele üretilmiştir.

Yatakhane konteynerleri "ihtiyaca özel"  olarak istenilen ebatlarda 
ve donanımlarda üretilmektedir. Yatakhane konteyner iç donanımları 

ihtiyaca göre düzenlenmekte duşa kabin, klozet, yatak, buzdolabı, klima, 
mutfak gibi özellikler siparişe göre hazırlanmakta ve firmamız tarafından 

tedarik edilerek teslim edilmektedir.

Production of container, primarily used as a dormitory thought the 
convenience of staff who will be using dormitory. Construction sites, 
schools, hospitals, military facilities are designed and manufactured 
in places such as dormitory, such as the user can get maximum yield 

containers made isolations with the highest quality.

Dormitory containers "special needs" as the desired size and the 
hardware is manufactured. Dormitory container internal equipment 
are regulated according to need shower, toilet, bed, refrigerator, air 
conditioning, kitchen properties prepared according to the order and 

supplied by our company were is delivered.

* Teknik çizim temsilidir. Teknik çizim ve imalat her sipariş için farklılıklar gösterebilir.
* Technical drawing representation. Technical drawing and manufacturing may vary for each order.

8Container
Konteyner



OFİS KONTEYNER / OFFICE CONTAINER

Özellikle inşaat şantiyelerinde kullanılması amacıyla üretilen ofis 
konteylerleri ihtiyaca özel olarak farklı ebat, tasarım ve donanımlarda 
üretilmektedir.

Her türlü ofis ihtiyacının karşılanabileceği donanımda hazırlanan ofis 
konteynerlerinde ısıtma ve soğutma sistemleri, sıhhi tesisat,  wc, çay 
ocağı gibi özellikler ihtiyaç doğrultusunda eklenmektedir.

Sandviç panel, özel düz DKP sac ve trapez sac'dan imal edilmektedir.

Especially construction sites office containers tailored for use as 
produced in different sizes, designs and hardware are produced.

Any office containers suppley the need for office equipment, heating 
and cooling systems features, sanitary ware, wc, tea, such as 
properties are added according to need.

The sandaviç panel, special DKP sheet and a from trapeze sheet is 
manufactured.
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SALON KONTEYNER / HALL CONTAINER

Tüm ürünlerimizde personel rahatlığının ön planda  tutulduğunun en 
büyük örneği salon konteyleridir.  Personelin günün yorgunluğunu 

üzerinden atabileceği, oturup sohbet edebileceği bir ev ortamı  hazırlamak 
amacıyla üretilen salon konteylerlerinde her türlü konfor mevcuttur. 

Tasarımları ihtiyaca göre  şekillendirilen salon konteynerlerinin iç 
donanımları tarafımızda tedarik edilmektedir. 

All our products convenience of staff in the forefront of the largest 
example of hall containers. Staff can take over the day's fatigue, sat 

down to chat with a home environment in order to prepare produced 
the hall containers available in all kinds of comfort.

The hall containers according to need shaped the internal equipment 
designs are supplied by.

* Teknik çizim temsilidir. Teknik çizim ve imalat her sipariş için farklılıklar gösterebilir.
* Technical drawing representation. Technical drawing and manufacturing may vary for each order.
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MUTFAK, KİLER VE YEMEKHANE KONTEYNER
KITCHEN, PANTRY AND DINING ROOM CONTAINER

İnşaat şantiyelerinde, fabrikalarda, sosyal tesislerde, askeri 
tesislerde, doğal afetlerin olduğu yerlerde,  belediyeler ve fuar 
organizasyon şirketlerinde, otellerde kiler, mutfak ve yemekhane 
ihtiyacını karşılamak için hazırlanan konteynerlerimizde ihtiyacı 
karşılayacak her türlü donanım düşünülerek imalat yapılmaktadır.

Konteynerlerin yapısı ihtiyaca özel olarak belirlenmekte, her siparişe 
özel tasarım ve üretim yapılmaktadır.

İç donanımlar müşteriye özel olarak tedarik edilip, kullanılmaktadır.

Construction sites, factories, social facilities, military facilities, 
natural disasters where, the municipal and exhibition organization 
companies, hotels, pantry, kitchen and dining hall prepared to meet 
the needs of our containers meet the needs of all kinds are made of 
hardware in mind.

The containers structure is determined as a special needs , each 
order is custom design and production made.

Internal equipment the supply whether as the customer specific is 
used.

* Teknik çizim temsilidir. Teknik çizim ve imalat her sipariş için farklılıklar gösterebilir.
* Technical drawing representation. Technical drawing and manufacturing may vary for each order.
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İhtiyaç duyulan her yerde Bozgün Ltd. soyunma kabini, duş ve  wc 
konteynerleri  en kullanışlı çözümü sunar. 

İhtiyaçlar doğrultusunda sadece duş, sadece wc, sadece soyunma 
kabini olarak da üretim yapılabileceği gibi dilenen sayıda duş, wc  

olarak da tasarımı ve üretimi yapılabilmektedir. 

Kaliteli ve TSE belgeli malzemelerin kullanıldığı yapısıyla uzun ömürlü 
yapısıyla  her türlü inşaat şantiyesinde, maden ocağı vb. yerlerde 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek yapıdadır.

The needed everywhere BOZGÜN LTD. in changing room, shower and 
toilet containers offers the most convenient solution.

Based on the needs only shower,only wc, only the changing room, 
such as the production can be done any number of shower, wc can also 

design and manufacture.

Quality and TSE certified materials are used structure long-lasting, all 
kinds of building construction site, mine and so on. structure to meet 

the needs of places.

SOYUNMA KABİNİ, DUŞ WC KONTEYNERİ
UNDRESSING  CABIN, SHOWER-WC CONTAINER
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Firmamız tarafından üretilen petrol sondaj ekipmanları farklı amaç ve 
ölçülere göre uzman kadromuzla 1. sınıf malzemeden üretilmektedir.

Firmamız tarafından petrol sondaj ekipmanı olarak ihtiyaç doğrultusunda 
değişik ölçü ve özelliklerde tanklar üretilmektedir.

Petrol sondaj sahalarında ve çeşitli şantiyelerde enerji ihtiyacını karşılamak 
üzere kullanılan jeneratörlerin olumsuz hava ve dış etkenlere maruz 
kalmaması için istenilen ölçü ve özelliklerede kaliteli malzemeden jeneratör 
kabinleri yapılmaktadır.

Oil drilling equipment produced by our company expert staff 1st class 
material produced according to different purposes and sizes.

By our company oil drilling equipment in needed accordance with the tanks 
are manufactured in various sizes and specifications.

Oil drilling sites and generators used energy needs to meet the of a variety 
on construction sites of adverse weather and external factors not exposed 
to for the desired size and specifications jenaretör cabinets are made of high 
quality materials.

JENARATÖR KABİNLERİ VE TANK ÇEŞİTLERİ
GENERATOR CABINS AND TANK VARIETIES
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AFET BÖLGESİ ÇALIŞMALARI / AFET BÖLGESİ ÇALIŞMALARI
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AFET BÖLGESİ ÇALIŞMALARI / AFET BÖLGESİ ÇALIŞMALARI

15 Container
Konteyner



bozgun.com.tr
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CUSTOM-DESIGNED MOBILE HOMES
ÖZEL ÜRETİM KARAVANLAR

Mobil Konteynerler (Karavanlar)  yol şantiyelerinde ya da çok sık yer değiştiren ünitelerde özellikle kullanılmaktadırlar.

Alt şasesi güçlendirilmiş konteynerlerin, özel olarak imal edilmiş römork üzerine montajlanmasıyla yapılmaktadır. 

Mobil konteynerler de tıpkı konteynerler gibi farklı amaçlara hizmet edebilmeleri için özel olarak tasarlanıp imal edilmektedir. Yatakhane, ofis, 
salon, kiler, su arıtma, wc, duş, soyunma kabini olarak imal edilip kullanıma sunulmaktadır.

Mobile containers (caravans) especially in road construction sites or too 
usually will replace the units used.

The sub-chassis reinforced containers, specially constructed trailer done with 
assembly on.

The mobile containers, just to be such as containers able to serve different 
purposes can be specially designed and manufactured. Dormitory, office, 
living room, pantry, water purification, wc, shower, undressing cabin, as 
manufactured presented.

Bozgün Ltd., yatakhane, ofis,  salon, yemekhane, mutfak, depo,  
ilk yardım, personel soyunma, duş, wc  gibi farklı amaçlarla 
kullanılabilecek mobil konteynerleri (karavanları) özel olarak 
tasarlayıp üretimini yapmaktadır.

BOZGUN LTD. dormitory, office, living room, dining room, 
kitchen, storage, first aid, dressing cabin for personnel, 
shower, wc used for different purposes, such as mobile 
containers (caravans) is specially design and manufacture.
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ÖZEL ÜRETİM KARAVANLAR
CUSTOM-DESIGNED MOBILE HOMES
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ÖZEL ÜRETİM KARAVANLAR
CUSTOM-DESIGNED MOBILE HOMES

Ses ve ısı yalıtımı yönünden yüksek izolasyona sahip özel yapım 
konteynerler sadece firmamız tarafından kaliteli 1. sınıf özel 
malzemelerle üretilmektedir. Şantiye ve sahalarda çalışmalarını 
sürdüren petrol ve doğal gaz arama şirketleri, maden ocakları, inşaat 
şirketleri v.b. ağır hava şartlarında iş-işci istihdamı sağlayan firmalar 
tarafından özel yapım konteynerler dayanıklı olduğundan tercih 
edilmektedir.

İngilizce Metin girecek
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YATAKHANE KARAVANI / DORMITORY CARAVAN

Mobil yatakhane konteynerleri teknik ve kalite açısından yatakhane 
konteynerleriyle aynı özellikleri taşımaktadırlar.  Özel izolasyonları ve 

hareket halindeyken sarsıntıyı azaltıcı sistemleri özel olarak tasarlanarak 
imalatı yapılmaktadır.

İhtiyaca göre farklı bölmeler ve yatak sayılarıyla hazırlanabilen yatakhane 
karavanlarının imalatı müşteriye özel yapılmaktadır.

İç donanımları  ihtiyaca göre farklılıklar göstermektedir. Duşa kabin, klozet, 
yatak, buzdolabı, klima, mutfak gibi özellikler firmamız tarafından tedarik 

edilerek teslim edilmektedir.

The mobile dormitory containers technical and quality in terms of dormitory 
containers with containers have the same characteristic features . Special 

insulation and on the move vibration reduction systems, specially designed 
are produced.

According to the needs 
of different sections 

and the number of beds 
in dormitory caravans 

which can be prepared 
with the manufacture 

of custom-made.

Internal equipment 
varies according 
to need. shower, 

toilet, bed, fridge, air 
conditioning, kitchen, 

are delivered by our 
company, such as 

properties and supply.

* Teknik çizim temsilidir. Teknik çizim ve imalat her sipariş için farklılıklar gösterebilir.
* Technical drawing representation. Technical drawing and manufacturing may vary for each order.
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PETROL SONDAJ EKİPMANLARI / OIL DRILLING EQUIPMENT

Birden fazla özel ve resmi kuruluşları kendine referans edinen uzman 
kadrosuyla çeşitli ölçü ve özelliklerde petrol sondaj ekipmanları yapım 
ve tamir işleri yapmaya devam etmektedir. Petrol sondaj sahalarında 
kullanılan Çamurcu Barakası, Poor Boy degasser, Test tankları, su 
tankları ve çeşitli çamur tankları üretimi yapılaktadır.

More than one private and public establishment, self-reference who 
a variety of dimension and features specialist staff on oil drilling 
equipment build and repair work continues. The teal hutch used in oil 
drilling sites; poor boy degasser, test tanks, water tanks and in a variety 
of sludge tanks are produced.

21 Special Equipment
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FİBERGLAS KARAVAN / FIBERGLASS CARAVAN

Çelik kuşak kasalı, fiberglass dış gövde, Mdf iç gövde kaplamalı, Sabit tip banyoya 
sahip otel tipi karavan görünümlü “ mobil ev”.

Karavan olarak bir ailenin ihtiyacını görebileceği gibi sahibi olduğunuz bir 
arsaya, tarlaya veya bir akrabanızın yazlığının bahÇesine bırakarak bungalov-ev 
olarak da kullanılabilirsiniz. Ayrıca turistik yerlerde satış aracı, soyunma kabini, 
personel yatakhanesi, seyyar mutfak, depo vs... olarak da kullanılabilir.

Generation of steel-cased, fiberglass exterior body, interior MDF body-covered, 
with fixed type of hotel-type camper looking into the bathroom, "mobile home".

One could see the need for a family in a caravan that you are the owner of land, 
leaving the field or garden of the bungalow-a relative's home to be used as 
summerhouse. In addition, sales tool, tourist places, undressing cabin, staff 
dormitory, mobile kitchen, storage, etc. ... also be used as.
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Güvenlik firmaları, güvenlik şirketleri, güvenlik görevlileri, güvenlik denetleme 
noktaları, asayiş bölgeleri, evrak kontrol noktaları, giriş çıkış güvenliği, fabrika 
güvenlik noktası, şantiye kontrol ve güvenlik noktası, geçici çalışma alanları 
üzerindeki giriş çıkış malzeme ve araç kontrol noktaları, ziyaretçi kimlik 
sorgulayan güvenlik noktaları, kamu veya devlet dairelerindeki Polis denetleme 
kulübeleri, askeri güvenlik noktaları, askeri denetleme noktaları, askeri lojman 
denetleme bölgeleri ve daha birçok noktada günlük hayatımızda kullanılan 
güvenlik denetleme noktalarında kullanılan yapıları, prefabrik konteyner veya 
prefabrik kabin sistemleridir.

Tek kişi için üretililebilen ve gerekirse birden çok kişininde içerisinde olabileceği 
boyutta müşteri ihtiyacına göre farklı olarak üretilen güvenlik ve bekçi kulübeleri 
en yüksek kalitede üretilirler.

Security companies, security officers, security checkpoints, law enforcement 
zones, documents control points, input/output security, factory security point, 
site control and security, temporary work be free from defects in material and 
vehicle control points on the input/output fields, visitor ID that check the security 
points, public or State apartment Police checkpoints, military security points, 
military huts, military lodging check zones and many more at some point in our 
daily lives the security checking points used structures, prefab container or 
prefabricated cabin systems.

One person be produced and if you need to people from more than could be in 
different sizes according to customer requirement as a security guard and huts 
made of the highest quality are produced.

BANYO - WC ve GÜVENLİK KULUBELERİ
BATHROOM-WC AND SECURITY HUTS
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Çelik konstrüksiyonlu prefabrik yapılar, modern tasarımları ve anahtar teslim projeleriyle firmamız tarafından ihtiyacınıza 
en uygun şekilde hızlı imalat ve montaj prensibiyle hazırlanmaktadır.

Prefabrik ofis ve şantiye binaları, evleri Bozgün Ltd. güvencesiyle düşük maliyette, kaliteli malzemeyle satın alabilirsiniz.

Anahtar teslim hazırlanan projeler diğer tüm ürünlerde olduğu gibi müşteriye özel projelendirerek montajı yapılmaktadır.

The constructed of prefabricated steel structures, modern designs, and turnkey projects to your needs by our company are 
prepared in accordance with the principle of rapid manufacturing and assembly.

Construction of prefabricated and office buildings, homes BOZGUN LTD. guarantee low-cost, high quality material you can buy.

Prepared in turnkey projects as well as all other products are assembled by customer-specific projected.

PREFABRİK YAPILAR / PREFABRICATED BUILDINGS

24Prefabricated Building
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PREFABRİK OFİSLER / PREFABRICATED OFFICES

Prefabrik ofisler müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak  hazırlanan 
yenilikçi tasarımlarıyla her müşteri için ayrı olarak üretilmektedir.  

İhtiyacınız olan  tüm bölümleri içerisinde bulunduracak şekilde 
tasarlanmaktadır.

Prefabrik ofisler  yönetim merkezi ofisi, satış ofisi, tanıtım ofisi, şantiye 
yönetim ofisi,  sağlık ocağı, muhtarlık, taksi durağı gibi farklı ihtiyaçlara  

cevap verebilmektedir.

Dört mevsim rahatça kullanıcak şekilde yalıtımı yapılan prefabrik 
binaların planları ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir. 

Prefabricated offices are prepared in accordance with the needs of 
customers with innovative designs are produced individually for each 

customer. All parts are designed to keep in need.

Prefabricated offices, central office administration, sales offices, 
advertising office, construction site management office, health clinic, 

ward,taxi station such as able to respond to different needs.

Prefabricated buildings to be used comfortably in all four seasons 
insulation plans ary according to need.

* Teknik çizim temsilidir. Teknik çizim ve imalat her sipariş için farklılıklar gösterebilir.
* Technical drawing representation. Technical drawing and manufacturing may vary for each order.
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PREFABRİK EV / PREFABRICATED HOUSE

Müşteri beklentileriyle doğru orantılı olarak hazırlanan prefabrik evler, hızlı 
kurulum ve kaliteli yapılarıyla tercih edilmektedir.

Güçlü yalıtımıyla her tür hava şartlarında rahat kullanım sağlayacak şekilde 
üretilmekte, konusunda uzman montaj ekibiyle betonarme evlere kıyasla çok 

daha hızlı kurulumu tamamlanabilmektedir.

Anahtar teslim prefabrik ev projeleri müşteri ihtiyaçlarına göre hazırlanmakta 
ve her modelde farklılıklar göstermektedir.

The prefabricated houses, prepared in direct proportion to the expectations of 
customers with fast installation and high-quality structures are preferred.

Strong insulation manufactured to provide comfortable use in all weather 
conditions, expert installation team on the installation can be completed much 

faster than concrete houses.

Prefabricated house turn-key projects in preparation customer according to 
needs and each model vary.

* Teknik çizim temsilidir. Teknik çizim ve imalat her sipariş için farklılıklar gösterebilir.
* Technical drawing representation. Technical drawing and manufacturing may vary for each order.
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TPAO Genel Müdürlüğü
TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü
TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü
TPIC Başkanlığı
Transatlantic Petroleum
Vıkıng International LTD
PEMİ
Adıyaman İŞ-KUR Müdürlüğü
Objektif Madencilik
MD İnşaat
Milenyum İnşaat
Telekom Müdürlüğü
Çalık A.Ş. (Türkmenistan)

Hattat Holding (HEMA A.Ş.)
Maritaş Co. (K.Irak)
Maanbe LLC
TEMİ Petroleum
Güney Yıldızı A.Ş.
TMO
Seyit Ömer Linyit İşletmeleri-Kütahya
Kanşıray A.Ş.
Adıyaman Gençlik Spor İl Müd.
Baysallar Alabalık
AHSAD Mühendislik
MAFE İnşaat
Dimar Madencilik
3N Madencilik

Keban Alabalık A.Ş.
Saf Beton
Diyar Madencilik
Viking Petrol Sahası Hizmetleri
Troya Enerji
Adıyaman İl Özel İdaresi
AR-KO İnşaat
Adıyaman Belediyesi
Malatya Belediyesi
Niğde Belediyesi
HKN Energy Ltd./K.Irak-Erbil
AFAD İl Müdürlüğü Adıyaman
PERENCO Oil and Gas
MERYIL Sondajcılık

REFERANSLAR / REFERENCES

SERTİFİKALAR / CERTIFICATES
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Bozgün Konteyner Ltd. Şti.
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde

2.Sokak No.2 Adıyaman / Türkiye
Tel : 0 416 227 13 13 • Faks : 0 416 227 16 76

E-Mail : info@bozgun.com.tr

bozgun.com.tr


