




Sektörde 27 Yıllık Tecrübe



Hakkımızda

İstanbul merkezli kurulan Çilek Havuz, İstanbul başta olmak üzere 

tüm Türkiye’de ve bunun yanında dünyanın birçok noktasında, 

kaliteden ödün vermeden yaptığı profesyonel uygulamaları ile 

sektördeki öncülüğünü sürdürmeyi hedeflemektedir.  

Müşterilerimizin koşulsuz memnuniyeti ve çalışanlarımızın tatmin 

memnuniyeti bizim için her zaman ön plandadır. 

İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı 

yerine getirmek, müşterilerimizin beklentilerine en uygun çözümler 

üretmek, müşteri memnuniyetini önde tutmak, pazar payını sürekli 

arttırmaktır. 

Misyonumuzun en önemli bölümü her zaman en iyiyi, en hızlı 

şekilde sunmak ve müşterilerimizin farklı beklentilerinin iyi niyetli 

ve profesyonel bir yaklaşım sergilemek kaydı ile karşılanmasını 

sağlamaktır. Güveninizi sağlamak ve memnuniyetinizin, 

menfaatlerimizin her zaman üstünde olması, yaşanabilecek  

problemlerinizi oluşmadan önlemek ve/veya çözmek başarımıza 

giden yolu açacaktır. Amacımız koşulsuz müşteri memnuniyetidir. 

Bu amaca ulaşmak için mutlak gücümüz; eğitilmiş ve sorumluluk 

duygusuna sahip uzman kadromuzdur. 

Başarma azmi: İnşaat sektöründe kalite standardını belirleyen 

ve hep en iyi olmayı hedefleyen bizlerin bu noktaya gelmemizde 

başarma azmi ile çalışmamız en büyük güvencemizdir.

Serdar SAVAŞ

Çilek Havuz Yönetim Kurulu Başkanı



•   Yüzme Havuzu İnşaatı

•   Yüzme Havuzu Mekanik ve Elektrik Tesisatları

•   Yüzme Havuzu Ekipman, Aksesuar ve Kimyasal Satışı

•   Yüzme Havuzu Satış Sonrası Hizmet ve Periyodik Bakımı

•   Sauna İmalatı

•   Sauna Ekipman, Aksesuar ve Ahşap Satışı,

•   Hidromasaj Havuzları İmalatı ve Satışı

•   Şok Havuzu İmalatı

•   Süs Havuzu İmalatı

•   Buhar Odası ve Kabini İmalatı

•   Türk Hamamı İmalatı

•   Kar Odası, Buz Çeşmesi İmalatı

•   Tuz Odası İmalatı

•   Macera Duşu İmalatı

•   Kneipp (Ayak Havuzu) İmalatı

•   Isıtılmış Dinlenme ve Masaj Yatakları İmalatı

•   Anahtar Teslim SPA İmalatı

•   Projelendirme

•   Müşavirlik ve Danışmanlık

Çilek Havuz, konusunda uzman, profesyonel ekibi ile havuz, sauna 

ve spa unsurlarının projelendirmesinden başlayarak tasarım, 

uygulama ve uygulama sonrası destek aşamalarına kadar dünya 

standartlarında hizmet vermektedir. Bu çerçevede Çilek Havuz, 

müşterilerinin bütün özel isteklerini, teknik, estetik ve kaliteyi en iyi 

şekilde sentezleyerek yerine getirir.

Profesyonel kadrosu ve alt yapısı sayesinde betonarme inşaattan 

mekanik tesisata kadar bütün aşamaları ile anahtar teslimi yüzme 

havuzu ve spa yapan ender firmalardandır. Sauna tasarımı ve 

imalatlarında mimari çözümleri, el işçiliğini ve günümüz teknolojisini 

en iyi şekilde birleştirmektedir. Buhar odaları, Türk hamamları, 

masaj havuzları, kar odaları, tuz odaları, macera duşları gibi spa 

tesislerinin günümüzdeki vazgeçilmez unsurlarının imalatını da ince 

inşaatları, elektromekanik tesisatları ve tüm detayları ile anahtar 

teslim olarak gerçekleştirmektedir.

Faaliyet Alanlarımız



Beklentilerin, standartların, sektörel alışkanlıkların ötesinde,
yüksek standartlar hedefi ile...

Çilek Havuz ailesi olarak hepimiz, işimizi olabilecek en yüksek standartlarda yapıyor, kurumsal bir şirketin, işletme değerlerini 
her şeyin üzerinde tutuyoruz. Sadece işi alırken değil, üretimimizin tüm aşamalarında memnuniyetinizi tek ve gerçek başarı 
kriteri olarak görüyoruz.
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Mükemmelliği hedeflemek için
çalışıyoruz
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Nitelikli alanlar için
tecrübe ve bilgi ile taçlanmış çözümler
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İster tek başına, ister havuz içerisinde,
Çilek Havuz’da her ihtiyaca bir çözüm mevcut
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Güçlü, hijyenik ve doğru
hidromasaj çözümleri

Misafirlerinin konforunu en üst düzeyde tutan nitelikli hidromasaj havuzu projelerimiz, bulundukları mekanla uyum içerisinde 
tasarlanır. Günümüz teknolojisinin ve mühendisliğinin tüm imkanlarını misafirlerimizin konforu için kullanırız.
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Spa & Wellness’ın konseptine uygun,
mükemmel çalışan saunalar için doğru adres

Sauna, ideal ısı ve nem dengesine kolayca ulaşabilmeli ve kullanıcılarını sıkmayacak bir ısı terapisi deneyimi sağlayabilmelidir. 
Bu sebeple ünitelerin ve genel mekanların tüm teknik detaylarını alışılageldik Çilek Havuz kalitesi ile planlarken, atmosferi de 
bu mükemmelliğin tam merkezine yerleştiriyoruz.
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Yüksek ısıya rağmen ferah bir deneyim, 
ideal saunanın anahtarıdır
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Sauna...
bir ağaç masalı
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Her tasarım ihtiyacına cevap veren,
mükemmel çalışan buhar odaları…

Farklı konfor seviyeleri için farklı ısı / buhar seviyelerine sahip buhar odaları, özenle hesaplanmalı ve uygulanmalıdır.
Bu sebeple ünitelerin ve genel mekanların tüm teknik detaylarını alışılageldik Çilek Havuz kalitesi ile planlarken, atmosferi de 
bu mükemmelliğin tam merkezine yerleştiriyoruz.
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İşletme sirkülasyonuna cevap verebilecek verimlilikte,
hijyenik macera duşu çözümleri
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Mühendislikle şekillendirilmiş
Türk hamamları için doğru adres…

Kullanıcılarını yüzyıllar öncesinden gelen bir duygu ile sarmalayan  ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayan Türk hamamları. 
Hijyenik, düşük bakım ihtiyacı ve verimlilik ile özel Türk hamamları.
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Mermerin
huzur veren ihtişamı
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Mekanlara değer katan
spa çözümleri

Yoğun çalışma için özel tasarladığımız spa alanları, tüm iç mekan tercihlerine uygun özelliklerde üretilebilir.
Düşük bakım ihtiyacı ile yoğun çalışma ortamlarında bile, ilk günkü verimini korur.
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Hayalinizdeki projeyi, alanında uzman mimarlarımız
sizin için tasarlıyor

Çilek Havuz, dinamik ve aynı zamanda 27 yıldır doğru bildiği işi yapan tecrübeli kadrosu ile, masaj odası alanında,
uluslararası ölçekte yaratıcı çözümler üreten tasarım ve uygulama firmasıdır.
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Planlanan projenin,
gerçeğe en yakın görsellerini sunuyoruz
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Referanslar
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Sertifikalar
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Bize Ulaşın

cilekhavuz.com.trmouse-pointer

info@cilekhavuz.com.trenvelope-open

+90 216 475 39 37phone-alt

Eyüp Sultan Mah. Feshane Cad. Çilek Plaza

No: 2-4/1 Sancaktepe/İstanbul

map-marker-alt
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Havuz, Sauna ve Spa Yapımında 27 Yıllık Tecrübe
Beklentilerin ve sektörel alışkanlıkların ötesinde, en yüksek standartlar.
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