


Cantek olarak, soğuk depolama, 

mezbaha / et  işleme ve bitki fabrikaları 

alanlarında anahtar  teslim çözümler 

sunuyor ve ilgili ekipmanların üretimini 

gerçekleştiriyoruz.  

 

Tüm insanlığın  sağlıklı, ekonomik ve 

sürekli gıdaya erişiminin  olması 

gerektiğine inanıyoruz.  

 

Bu düşünceyle  kurumsal felsefemiz 

gıda güvencesi için  yenilikçi çözümler 

geliştirmek. 



30 Yıl, 65+ Ülke; 13.000+ Proje 

 

 

40.000 m2 kapalı üretim tesisi  

 

 

Proje geliĢtirme, ekipmanların 

üretimi, tesis montajı, servis, 

garanti, uzaktan izleme ve 

yönetim sistemleri dâhil, tek 

elden komple çözüm. 

 
 
 
   

 
 
 
   





SOĞUK DEPO TESĠSLERĠ 

INNOVATION IN FOOD SECURITY 



Soğuk  

depolar  

gıdanın  

gizli 

kahramanlarıdır. 

Cantek; arge, mühendislik, üretim  

ve kurulum gücüyle endüstriyel  

soğutmadaki tüm kullanım  

ihtiyaçlarına cevap verir. 



Tüm gıda ürünlerinin farklı soğuk depolama 

teknikleri vardır. Ürünlerin ilk günkü 

tazelikleriyle  uzun süre muhafaza edilmesi ve 

bu süreçte  minimum enerji tüketimi 

gerçekleşmesi için,  saklanacak  ürüne ve  

saklama amaçlarına göre  doğru depoların 

kurulması gereklidir. 

Cantek, muhafaza  edilecek tüm gıda  

ürünlerinin  en       doğru  depolama            sistemlerini  

üretir. 

 

Bunun yanında depolama tekniklerini  tüm 

dünyada öğretir ve bu konuda eğitici  eserler 

geliştirir. 

SOĞUK DEPO TESĠSLERĠ 



GIDA SAKLAMA VE ĠġLEME TESĠSLERĠ Taze kal, gıdalara değer kat 



  

2.000’den fazla soğutma ünitesi... 



• Çevremizi ve çocuklarımızı düşünen teknoloji 

• Düşük enerji tüketimi 

• Enerjinin geri kazanımı 

DOĞAL AKIġKANLI   

SOĞUTUCULAR 



SOĞUK DEPO PANELLERĠ 

SOĞUTMA EKĠPMANLARI 

SOĞUK DEPO KAPILARI SOĞUK DEPO RAF SĠSTEMLERĠ 

SOĞUK DEPO  

AYDINLATMA  

SĠSTEMLERĠ 

SOĞUK  

DEPO 

NEMLENDĠRĠCĠ  



SOĞUK DEPO 

ENERJĠ TÜKETĠMĠ ve  

UZAKTAN ĠZLEME 

SĠSTEMLERĠ 

Ürünlerinizi soğuk depolarınızda ilk günkü 

tazeliğiyle saklarken 

%71’e varan enerji tasarrufu sağlayan 

teknolojiyi üretiyoruz. 



KAR EĞLENCE 

PARKI 

 

 

 
* Üretim 

* Kurulum 

* İşletme 



MEZBAHA VE ET ĠġLEME TESĠSLERĠ 

INNOVATION IN FOOD SECURITY 



Cantek, canlı hayvan kesiminin  

gerçekleştirildiği modern mezbahalarla birlikte  

entegre et ve et işleme tesisleri üretir.  

 

Kırmızı  et, tavuk ve su ürünleri için hijyen, 

verimlilik ve  çalışma güvenliği esaslarına göre 

geliştirilen  tesisler etin kalitesini ve piyasa 

değerini  en üste çıkarmak için en uygun 

teknolojik  altyapıyı sağlar.  

 

Tesisler talebe göre özel olarak  projelendirilir, 

soğutma dahil anahtar teslim  olarak üretilip 

kurulur. 

MEZBAHA VE ET ĠġLEME 
TESĠSLERĠ 



Kırmızı Et Kesimhane & ĠĢleme Su Ürünleri ĠĢleme Tavuk Kesimhane & ĠĢleme 



Proje danışmanlık 

 

Kesimhane ekipmanları ve ileri et işleme sistemleri üretimi   

 

Soğutma, şoklama ve donuk ürün saklama sistemleri   

 

Parçalama / tasnifleme / kurutma / paketleme 

 

Bakım / montaj / revizyon / yedek parça / tesis geliştirme 

 

Hayvan devirme kabini, kan kurutma, iç çıkarma hattı vb.  

tamamlayıcı ekipmanlar 

 

Hijyen, aydınlatma vb. alanlardaki donanımlar; Zemin, duvar, 

tavan hijyenik kaplama ve izolasyon 

 

Enerji tasarrufu ve uzaktan izleme / yönetme sistemleri 

 

Altyapı, üstyapı, çelik ve betonarme yapı, elektrik, yol vb.  tüm 

inşai işler. 

  





GIDA MERKEZLERĠ 

INNOVATION IN FOOD SECURITY 



Bünyesinde hem ürün saklama hem de 

ürün  işlemeyi barındıran gıda merkezleri, 

gıda  üretiminin ve depolamanın bir araya 

geldiği  dev gıda tesisleridir.  

 

Farklı ürünler tek bir  gıda platformunda 

toplanarak değerlendirilir  ve modern 

tekniklerle işlem görerek katma  değerli 

ürünler olarak sofralara ve ekonomiye  

kazandırılır. 

 

Evlerin buzdolabına ihtiyacı olduğu gibi,  

şehirlerin de şehir buzdolaplarına ihtiyacı  

vardır. 

GIDA MERKEZLERĠ 



Gıda merkezleri yerel yönetimler tarafından kullanılabilir, ayrıca yerli - yabancı girişimcilere ve yatırımcılara 

kiraya verilebilir. Gıda merkezi projeleri, bir bölgenin ekonomik, hijyenik ve sürekli gıdaya ulaşım için en 

vizyoner ve en etkili çözümdür. 

 

20.000 T 
anahtar teslim 

örnek proje 



MOBĠL ÇÖZÜMLER 

INNOVATION IN FOOD SECURITY 



• Mobil Konteyner Soğuk / Donuk Depo 

• Modüler Soğuk / Donuk Oda Kabin 

• Mobil Konteyner Karkas Soğuk Depo 

MOBĠL SOĞUK DEPO 



• Mobil Konteyner Küçükbaş Mezbaha 

• Mobil Konteyner Büyükbaş Mezbaha 

• Mobil Konteyner Tavuk Mezbaha 

• Mobil Konteyner Sakatat İşleme 

• Mobil Konteyner Karkas Parçalama 

MOBĠL MEZBAHA  

  



INNOVATION IN FOOD SECURITY 



Anahtar Teslim Bitki Fabrikası  

 
Dünya tarımının son devrimi olan bitki  

fabrikaları, kapalı alanlarda, LED 

aydınlatma  ve bitki besleme ile sürekli, 

sağlıklı ve  çevreyi kirletmeyen tarımın 

yapılabildiği  üretim tesisleridir. 

 

CANTEK tarafından geliştirilen tam iklim  ve 

hijyen kontrollü üretim sistemi ile hiçbir  dış 

faktörden etkilenmeden, tüm iklim  ve 

coğrafyalarda 365 gün boyunca tarım  

yapmak artık hayal değil. 

  



İlaçsız yeşil teknolojiyle üretilen 

ürünler en hijyenik ve en lezzetli 

halleriyle sofralarımıza sunuluyor.  

 

Bunun yanında üreticiler için yıl boyu 

risksiz, kolay, verimli ve kazançlı 

tarım yapma imkanı oluşuyor. 

www.farminova.com 

http://www.farminova.com/


“Bizler, üreticilerin emeklerinin karşılığını 

almasını ve tüm coğrafyaların kendi öz 

kaynaklarından en iyi şekilde yararlanarak 

zenginliğe ulaşmasını hedefliyoruz.” 

https://www.cantekgroup.com/catalog/references.pdf 

https://www.cantekgroup.com/catalog/references.pdf


40.000 m2 Kapalı Üretim Alanı   %71’ e Varan Enerji 

Tasarrufu   A’dan - Z’ye Çözüm  Anahtar Teslim Proje  30 Yıl, 65+ 

Ülke, 13.000+ Proje  Hijyenik, Ekonomik, Sürekli Gıda   Yenilikçi 

Teknoloji   Taze Kal, Gıdaya Değer Kat   Üretmek Yetmiyor 

Daha İyi Bir Gelecek İçin… 

www.cantekgroup.com 

http://www.cantekgroup.com/
http://www.cantekgroup.com/

