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MOGAN GROUP olarak 17 seneyi aşmış bilgi ve tecrübelerimizle; Yurtiçi ve Yurtdışı birçok projede
mimari & mühendislik disiplinlerinde anahtar teslim işler yapmaktayız.
Villa, Otel, Ofis, firma genel merkezleri, residence, kafe, restoran mimarlık, inşaat, dekorasyon
ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere yurtdışındaki şubelerimizden sonra 2016 yılında Ankara’da
sizlere hizmet vermek üzere ofisimizi açmış bulunmaktayız.
Gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projelerde nereden başlayacağınız ve nasıl yaptıracağınız
konusunda sizleri tereddütten kurtarıp "çözüm ortağınız " olarak koordineli bir şekilde başarılı
sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz.
Müşterilerimizin mekânsal ihtiyaçlarına ve zevklerine yönelik, fonksiyonel ve dönüşebilen
çözümler sunarak, mühendislik, mimari, iç mimari, tasarım ve uygulama alanlarında beklentilere
cevap vermekteyiz. Kurulduğumuz günden bu yana 4 ve 5 yıldızlı oteller, müstakil villa & köşkler,
konut yapıları, sanayi yapıları ile hizmet mekânları konularında mimari ve dekorasyon
alanlarında, proje ve uygulama aşamalarında bilgi ve tecrübelerimizle hizmet vermekteyiz.

Mimarlık Departmanı hizmetleri
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ön Tasarım
Ön Maliyet
Avan Proje
Uygun malzeme seçimi
2D Boyutlu tasarım
3D Modelleme & Görselleştirme
Teknik şartname,
Keşif özeti ve metrajlar,
Uygulama Projesi hazırlanması
İş planı oluşturulması
Proje kontrolörlüğü
As-built(yapıldı) projeleri
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Danışmanlık Hizmetleri

Hizmet verdiğimiz sektörler

Mimari proje yönetimi,
Yapılabilirlik,
Fizibilite çalışmaları,
Program hazırlığı,
Özel araştırma ve çalışmalar,
Dosya hazırlığı,
İş ve işlem takibi gerektiren
işlerin yapılması,
● İhale dosyası hazırlanması,
● Karşılaştırmalı keşif,
● Şartname hazırlanması

● Müstakil yapı (Villa, Köşk)
dekorasyonu & uygulaması
● Otel dekorasyonu & uygulaması
● Kafeterya & restoran
● Şirket genel Merkezleri
● VIP Yönetici ofisi
● Çelik konstrüksiyonlu yapıların
dekorasyonu & uygulaması
● Ticari Binalar & AVM
projelendirilmesi & uygulaması
● Mağaza dekorasyonu & uygulaması

●
●
●
●
●
●
●
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PARKE ZEMİN KAPLAMALARI

MASİF PARKE
Tamamı aynı ağaçtan üretilmiş, Lamba-Zıvanalı parkelere de masif parke denir. Ancak, günümüzde daha
çok geri kalmış ülkelerin ürettiği ve kullandığı bir üründür. Doğal güzelliğinin yanında büyük riskler
taşımaktadır. Montaj genellikle beton zemine uygulandığı için, gerek zeminden, gerekse üst yüzeyinden
aldığı rutubet ve ısı farklılıklarından dolayı, ahşap, “çalışma” yapar. Rutubet alan ahşap, genişler ve
kabarma yapar, çok ısınan ortamlarda ise parkelerin aralarında açılmalar olur. Bu sebeple parke, ilk günkü
özelliğini kaybeder. İyi kurutulmamış ve fırınlanmamış ağaçlardan yapılan parkelerde, bu hususlar daha
erken kendini gösterir. Masif parkeler, döşeme yapılacak ortamlarda birkaç gün veya iklim ve hava
koşullarına göre, daha fazla bekletilmeli ve ortamla uyum sağlaması beklenmelidir.

LAMİNE PARKE
Lif yönü birbirine dik gelecek şekilde üst üste preslenerek elde edilen konstrüksiyonlu ve cilalı hazır
parkelerdir. Orta tabaka, alt ve üst tabakaya ters bir şekilde yerleştirilerek, ağacın çalışması önlenmiştir.
Özellikle yerden ısıtmalı mekanlar için ideal olup, yaşanan mekanlarda uygulama kolaylığı sağladığından
tercih edilmektedir. Lamine parke, aynı laminat parkede olduğu gibi Polietilen şilte üzerine “yüzer
sistem” yöntemiyle, sadece geçiş yerleri tutkallanarak uygulanır. Masif parkelerde sistre-cila sonrası
yaşanan renk farklılık ları lamine parkelerde olmaz. Masif parkeler gibi sistre edilir, cila yapılır. Lamine
Parkelere üretim esnasında uygulanan çok özel ve sert cilalar, darbelere ve çizilmelere karşı
dayanıklılığını arttırmaktadır. Ağacın doğallığını yaşayabileceğiniz, sıcaklığını hissedebileceğiniz her türlü
mekanlarda kullanabileceğiniz bir parke çeşididir.

LAMİNAT PARKE
Laminat parke, farklı yapılardaki katmanların, sertleştirilip, yüksek basınç altında birleştirilmesi
sonucunda elde edilen bir malzemedir ve 3 tabakadan oluşur. Laminat Parkenin avantajları çoktur. Şöyle
ki; Mekanlara çabuk ve kolay uygulanır, çizilmez, mobilya ayaklarından ya da ofislerde koltukların
tekerleklerinden etkilenmez. Aleve ve sigara ateşine karşı direnci yüksektir, yanmaz. Güneş ışınlarından
etkilenmez, rengi solmaz. Leke tutmaz. Hijyeniktir, bakteri ve mikrop barındırmaz. Çağdaş bir
malzemedir ve ömrü çok uzundur. Ancak laminat parke ağaç bazlı olduğundan, banyo, duş ve endüstriyel
mutfaklarda kullanılmamalıdır…
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DUVAR DEKORASYONU

Duvar Kağıdı Çeşitleri
İç ve dış mekan dekorasyonlarında önemli bir seçenek olan ve sağlıklı uygulandığında çok estetik
ve kullanışlı sonuçların alınabildiği duvar kağıdı uygulamaları kişisel zevkler, zemin özellikleri,
kağıt seçenekleri gibi kriterler doğrultusunda şekillenirler. Duvar kağıdı çeşitleri yukarıdaki
kriterlere göre incelenmeli ve kullanılacak duvar kağıdı çeşidi buna göre seçilmelidir.
Duvar kağıdı çeşitleri genel anlamda şu şekilde sıralanabilir ;
Kağıt Esaslı Duvar Kağıtları
Duvar kağıtları, üst üste bindirilmiş iki tabaka duvar kağıdından oluşurlar. Tabakalardan birisi
baskılıdır. Böylece üzerindeki baskı, kağıtlama işleminden sonra da kağıdın üzerinde kalır.
Kabartma Duvar Kağıtları
Bir tabaka kağıt ile çok renkli, üç boyutlu renk pasta boya baskısından oluşur. İşlenmesi son
derece kolaydır ve dış etkilere açık duvarlar veya mutfak ve banyo gibi nemli alanlara dahi
uygulanabilir.
Vinil Duvar Kağıtları
Sıcak baskı ile işlenen bir adet kaplamalı kağıt tabakadan oluşur. Böylece özellikle çekici bir
yüzey görüntüsü oluşur. Aynı şekilde etki altında kalan duvarlar veya nemli alanlar için de
uygundur.
Elyaf Duvar Kağıtları
Kağıt esaslı duvar kağıtlarına kıyasla çok özel nitelikli bir elyaf, duvar kağıdı ve taşıyıcı materyal
olarak kullanılmaktadır. Bu tür duvar kağıtlarının kabartma veya vinil esaslı olmak üzere iki ayrı
türü bulunmaktadır.
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Diğer Duvar kaplama çeşitlerimiz
Özel baskı foto/poster uygulamaları
Resimli duvar posterleri evinizin veya ofisinizin görüntüsünü
değiştirmek için basit ve ekonomik bir yoldur. Duvar kağıdı
yapıştırıcısıyla asılması kolaydır. Konseptinize uygun yüksek
çözünürlüklü baskı makinelerimizle istediğiniz ebatlarda ve
modellerde baskı ve uygulama yapmaktayız. 3D üç boyutlu
görselleştirmelerimizle mekanlarınıza farklı bir hava
katabilirsiniz.

3D (Üç boyutlu) dekoratif ahşap kaplamaları
3 boyutlu ahşap kaplamaların paneller halinde üretiliyor
olması montajda ve nakliyede büyük bir kolaylık sağlıyor ve
zaman kazandırıyor. Uzun ömürlü, kullanışlı ve çevreci duvar
kaplamaları dekoratif görünümüyle mekanlara Üç Boyutlu fark
katıyor. Ahşap malzemeden olmasından dolayı diğer duvar
kaplama modellerine göre daha pahalı ama doğal görünümü
sayesinde bir o kadar da dekorunuza değer katmaktadır.

PVC Gergi (Barissol) Duvar & tavan uygulamaları
İster aydınlatma elemanı ister dekoratif bir duvar ya da tavan
elemanı olarak kullanabilirsiniz.PVC gergi tavan sistemleri her
forma girebilen, son derece şık ve özgün tasarımlar sunan
sıradışı bir malzemedir. Çeşitli renk ve dokularda, PVC esaslı
membranın,
özel
alüminyum
profillerine
gerilerek
uygulanması tekniği olarak özetlenebilir. Düz, dairesel ve
diğer geometrik formlu tavanların yanı sıra tonoz ve kubbe gibi
radyuslu uygulamalara olanak sağlıyor. Bu esneklik sayesinde
her projede kendine has, tavan ve duvarlarda özgün tasarım
imkanı sunuyor. İstediğiniz renk ışık ile kullandığınızda
mekanlarda çok özel efektler yaratmanısı sağlıyor.

3D (Üç boyutlu) Strafor panelleri
Strafor malzeme kullanılarak üst kısımlarına kalıplarla ağaç, taş
gibi çeşitli dekorlar yapılıp birçok renge boyanmaktadır.
Dekorasyonunuza uygun olarak iç mekan kaplamaları olarak
kullanabilirsiniz. Strafor hafif bir malzeme olmasından uygulaması
da çok kolaydır. Ayrıca ses ve ısı izolasyonuna da destek olur. Fiyat
açısından en uygun 3 boyutlu kaplama türüdür. Belirli standar
plaka boyutları mevcuttur. birleişim yerleri usta kişilerce
yapıldığında belli olmamaktadır.
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PARKE ZEMİN KAPLAMALARI

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

Geniş alanların bölümler halinde kullanılması konusunda hem dekoratif özellikleri hem de rahat
kurulum özellikleri ile dikkat çeken unsurlar arasında yer alan duvar bölmeleri ile
gerçekleştireceğiniz dekorasyon değişikliklerinin sizin açınızdan çok daha avantajlı olduğunu
görebilirsiniz. Bu bakımdan geniş alanlarınızda çalışma koşullarının daha verimli olabilmesi ve
tüm çalışanlarınızın daha rahat bir şekilde kendi alanlarında çalışmalarını sağlamak için duvar
bölme sistemlerinden faydalanmanız yararınıza olacaktır. Üstelik dilediğiniz zaman ofis
dekorasyonlarınızı daha değişik şekillerde kullanabilmenize de olanak sağlıyor olması bu bölme
sistemlerinin size sağlayacağı en büyük avantajlar arasında yer almaktadır. Bu sayede dekorasyon
değişiklikleri yaparken çalışanlarınızın ve müşterilerinizin rahatsız olacağı gürültü ve görüntü
kirliliğinden kurtulabilmeniz mümkün olacaktır.
Ofisinizin ,binanızın yada odanızın belli amaçlar kapsamında kullanım amacınıza göre bölünerek
daha efektif hale getirilmesidir.
Ayrıca kullanım amacına göre
● Görünür tip bölme duvarlar
(Cam - Aluminyum tarzı)
● Yarı görünür tip
(Cam üzerine kumlama uygulanarak yapılan tarz)
● Tam kapalı tip ( görünmeyecek tarzda kapatma )
● Akustik duvar panelleri
(Ses izolasyonu gerektiğinde )
● Tam bölme duvar (ayrı bölüm oluşturma)
● Yarı bölme duvar (açık ofis tarzı )
● Modüler bölme duvar
(haraketli panellerle açılıp kapanabilen tipte)
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Bölme duvarlarda malzeme alternatifleri
● Alçıpan / Betopan
(izolasyonlu veya izolasyonsuz)
● Tuğla, Ytong tarzı bölme duvarlar
● Ahşap karkas üzerine MDF ,HDF kaplama
● Özel tip akustik paneller
● Cam ve/veya aluminyum profilli sistemler
● Hareketli (açılıp kapanabilir) bölme duvarlar
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TAVAN DEKORASYONU
BÖLME DUVAR S STEMLER

TAVAN DEKOR ÇEŞİTLERİ :

● Alçıpan asma tavan tasarım & uygulama
● Ahşap malzemeli tavan tasarım & uygulama
● PVC Gergi tavan (Barrisol) uygulama
● Niş tavandan duvara dekor uygulamaları
● Fiberoptik aydınlatma tavan uygulamaları

●
●
●
●

Klasik dekor alçı & kartonpiyer uyguları
Metal asma tavan tasarım & uygulamaları
İtalyan dekor boya ile uygulama
Altın ve Gümüş varak uygulamaları

Tavan dekorasyonu mimari de zemin ve duvar işlemleri seçimi kadar önemli rol
üstlenmektedir. İç mimari de dekorasyonu yapılacak olan alanın zemin malzemesi ve rengi ,
duvar boya ve duvarkağıdı seçimi ve kullanılacak olan mobilyaların tarzına göre tavan
dekorasyonu belirlenir. Ayrıca tavan dekorasyonu yapılacak yerin , tavan yüksekliği de bir o kadar
önem taşımaktadır.
Görüldüğü gibi ufak bir odaya bile dekorasyon yapmayı düşündüğünüzde bir çok element,
fonksiyon, material devreye giriyor. Konsepti bozmamak için veya tekrar tekrar değişiklikler
yapılmaması açısından , projenizin tecrübeli kişiler, firmalarca çizip hazırlanması gerekiyor.
Bu konuda çözüm ortaklı hizmet sunuyoruz. Sizlerinde düşüncelerini alarak, teknik bilgi ve
deneyimlerimizle birleştirerek en iyi sonucu yakalıyoruz.
Ofisinize, odanıza, mağazalarınıza, villanıza, restoranınıza, kafenize veya şubelerinize yapılacak
olan proje kapsamında "özel üretim mobilyalar" ile değer katabilirsiniz. Ayrıca kurumsal firmalara
özel konsept tasarımlar yapılarak tüm şubelerinde yada ofislerinde marka farkındalığı
oluşturulabilir. Özel tasarım mobilya, dekorlar, standlar yapmaktayız.
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Dikkate alınması gereken noktalar :

● Tavan yapılacak mekanda kullanılacak mobilyalar ne tarzdır ?
( Modern, klasik, avangarde, neo-klasik etc… )

● Tavan yüksekliği 3 metreden büyük müdür ?

● Tavan yapılması planlanan yer güneş alıyor mu? yeterli gün ışığı var mı?
(Tavan tasarımıyla birlikte kullanılacak aydınlatma armatürleri, adetleri, güçleri ve yerleşimleri
de önem taşımaktadır)

● Tavan dekorasyonun da kullanılması planlanan malzemeler , uygulama yapılacak alanın
konsetine uygun olmalıdır.
(Alçı, alçıpan, pvc gergi tavan, kartonpiyer, ahşap kaplama, akustik kaplama gibi...)

● Tavan dekorasyonu tamamlayıcı ürünlerle de ilaveten zenginleştirilebilir.
(İtalyan boya, gümüş veya altın varak uygulamaları gibi)
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ÖZEL TASARIM MOBILYA & IMALAT

Özel tasarım mobilya ve dekor işlerinizin avantajları
●
●
●
●
●

Kimsede olmayan mobilya ve dekora sahip olursunuz,
Standart üretimdeki mobilyalara bağlı kalmak zorunda olmazsınız,
Proje ölçülerine göre odanızın her santimetresini değerlendirebilirsiniz ,
Hazır mobilyaların ölçülerine ve renklerine bağlı kalmazsınız,
Ya da çok hıoşunuza giden ama bulunamayan mobilya dekorasyonlarını tarafımıza resim
göstererek yaptırabilirsiniz.
● Malzeme kalitesini belirleyebilirsiniz.
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YAPILAN PROJE İŞLERİMİZDEN BİR KISIMI
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YAPILAN PROJE İŞLERİMİZDEN BİR KISIMI
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YAPILAN PROJE İŞLERİMİZDEN BİR KISIMI
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YAPILAN PROJE İŞLERİMİZDEN BİR KISIMI
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ÜMİT MAHALLESİ , 2481. SOKAK,
KAFKAS SİTESİ, NO: 22 ÜMİTKÖY
ÇANKAYA -ANKARA
TEL : 0 312 517 0100
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