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SOĞUTMA CİHAZLARI BASİT MAKİNELERDİR

1900’lü yılların başında Amerika’da ilk mekanik soğutma çevriminin
yapılmasından bu yana soğutma temel prensibinde hiçbir değişiklik olmamıştır. 

Tüm dünyadaki soğuk depo cihazları standart bir algoritmayla yönetilir. 
Soğutma cihazları ayarlanan dereceye kadar çalışır ve istenilen soğukluk derecesine 
ulaşınca durur. Bu döngü arzu edilen ortam sıcaklığının sabit kalması için sürekli 
tekrarlanır. Günde 4 -5 kez defrost işlemi yaparak üzerinde oluşan karlanmayı eritirler.
Bir soğuk depo cihazı kompresör, fan ve defrost için yılda yaklaşık 50.000 kez devreye 
girer ve çıkar. 

Soğutma cihazlarının enerji tüketimleri yaz ve kış mevsimlerine göre %50 değişkenlik 
gösterir. Soğuk deponun ne kadar enerji kullanacağını kestirmek zordur, yönetmekse  
neredeyse imkânsızdır.  

Piyasadaki fiyat baskısı nedeniyle tüm soğutma makinesi üreticileri daha düşük 
maliyetli cihaz üretmek için birbiriyle rekabete girmek mecburiyetinde kalmaktadırlar.





Gıdaların tüketiciye ucuz ve kaliteli ulaşmasının sırrı, gıdaların üretilmesinden
tüketilmesine kadar geçen uzun süre de soğuk depolarda saklanabilmesinde gizlidir.

Soğuk depolamanın enerji maliyeti gelişen teknolojilerle son derece ekonomik hale 
gelmiştir.

1 kg elmayı 1 yıl soğuk depoda saklamanın enerji maliyeti sadece 3 kuruştur.
(1 Cent/USD)

Bu yüzden günümüzde tüketilen gıdaların %70’inden fazlası soğuk depolarda 
saklanmakta ve bu oran gittikçe artmaktadır. 

Soğuk deponun kalitesi gıdaların hem fiyatını, hem de gıda sağlığını doğrudan
etkiler.

Tüketici fiyatlarının yüksekliği üreticinin kazancını da belirlemektedir. Kaliteli bir şekilde
depolanmayan ürünün uğrayacağı değer kaybından dolayı üreticisini de mutlu etmesi 
mümkün değildir. 

Gıdaların muhafazası, önümüzdeki yılların en öncelikli konusu olacaktır. Ancak gıdayı 
hem üretirken hem de tüketirken sınırsızca enerji harcıyor ve dünyamızı da kirletiyoruz. 

Cantek bu karmaşık sistemde çok uzun yıllardır soğuk depo yatırımcılarına
yol göstermektedir.

GIDA SEKTÖRÜNÜN GİZLİ KAHRAMANI
“SOĞUK DEPOLAMA”





CANTEK  ÇEYREK ASIRLIK BİRİKİM

Cantek; yaklaşık 25 yıldan bu yana soğutma sektörünün gelişmesine
katkıda bulunan öncü kuruluştur.

Kurumsal yapısı, uzman ekibi ve sektöründeki geniş bilgi birikimiyle gıdaların sağlıklı 
muhafazası alanında yenilikçi çözümler üretmektedir. Gıdaların doğala en yakın ortam 
şartlarında korunması ve ömrünün uzatılması için projelendirme, üretim, montaj ve servis
aşamalarının tümünü kapsayan “Anahtar Teslim Soğuk Depo” taahhüt hizmetleri 
vermektedir.

Cantek ürünlerini yurt içinde partnerleri, yurt dışında bayileri kanalıyla geniş bir 
coğrafyaya ulaştırmaktadır.

25 yılda 12.000 müşterisine hizmet vererek tecrübe çıtasını çok yükseklere taşımıştır.





CANTEK, SEKTÖRÜNÜN 
EN GELİŞMİŞ ARGE BİRİMİNE
SAHİPTİR 

‘’INTERNET OF THE THINGS’’ 
Nesnelerin interneti kavramı ilk ortaya çıktığı yıllarda Cantek bu olgu üzerine çalışmaya karar 
vermiştir.  

Cantek bilgisayar, elektronik, makine mühendisleri ve teknikerlerden oluşan 20 kişilik kadronun 
10 yıllık yazılım ve donanım tecrübesi ile soğutma makinelerinin yönetilmesi ve izlenmesi 
konusunda inovatif çözümler üretmektedir.

Cantek 2000 m2 alan üzerine kurulu Araştırma ve Geliştirme sahasında her türlü test düzeneğine 
sahiptir. Aynı saha içinde yazılım ve donanım da üreten AR-GE ekibinin sadece ürün geliştirme 
için tükettiği enerji miktarı üretimde kullanılan toplam enerjinin % 15’i seviyelerindedir.

Cantek 2008 yılından itibaren ürettiği soğuk depoların tümünde kendi ürettiği elektronik kontrol 
kartlarını kullanmaktadır. Devreye aldığı binlerce soğuk depoyla bu konuda çok önemli bir 
izleme ve yönetim tecrübesine  sahiptir.
 
Cantek, Soğuk Depo cihazlarında, kendi elektronik kartlarını kullanabilen 
dünyadaki birkaç sayılı firmadan biridir.





CANTEK TÜM DÜNYA İÇİN 
DÜNYA STANDARTLARININ
ÜZERİNDE ÜRÜNLER ÜRETİR  

CANTEK AKILLI SOĞUK DEPO CİHAZLARI ÜRETİR

Soğutma cihazları daha akıllı olmalı!

10 yıl önce bu fikirle başladık. Çalıştık ve başardık...

Ürünümüz olan soğuk depo kontrolörü Octosense müşteri ihtiyacına göre çalışır. 
Octosense kompresörü gereksiz yere çalıştırmaz ve sadece gerektiğinde defrost işlemi yapar,
bu sayede cihazlar çok daha az enerji harcar ve daha az çalışıp daha az arızalanır. 
Bunun da ötesinde öyle bilgiler verir ki elektrik faturanızı siz belirleyebilirsiniz.

CANTEK SOĞUK DEPOLARI LED İLE AYDINLATIYOR
Klasik aydınlatma sistemleriyle karşılaştırıldığında sağlamış olduğu enerji tasarrufu ve işletme 
ömrünün uzunluğu sayesinde led geleceğin aydınlatma kaynağıdır. 
Dünyada soğuk depo için geliştirilmiş ilk ledli soğuk depo aydınlatma armatürlerini 2009 
yılında ürettik. O zamandan bu yana yaptığımız AR-GE çalışmaları sonucunda armatürlerimizin 
aydınlatma performansını iki kat arttırdık. Cantek Şu anda 35 ayrı ülkeye ihraç ediyor ancak 
biliyoruz ki gelecekte dünyanın tüm soğuk depoları ledli soğuk depo armatürleriyle aydınlatılacak.

CANTEK ARIZALARI SİZDEN ÖNCE TESPİT EDEREK SOĞUK DEPONUZU KORUYOR
Biz tüm müşterilerimize soğuk depolarını izlemelerini tavsiye ediyoruz. Bunun için 10 yıldır 
ürettiğimiz tüm elektronik kumanda cihazlarını uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir olarak 
üretmekteyiz. 2005 yılından bu yana hizmet vermekte olan izleme merkezimizde arızaları tespit 
ederek müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. İzleme merkezimizde ayrıca servisleri kontrol ediyor ve 
enerji yönetimi yapıyoruz.

Cantek 2015 yılından itibaren Cantek Premium serisi cihazlarının tümüne garanti süresince 
ücretsiz izleme hizmeti vermektedir.





Cantek; et, balık, tavuktan, sebze ve meyveye  
süt, peynir yoğurt tesislerinden, pasta fabrikalarına, 
tohum, çiçek, fideden, lojistik tesislere kadar, 
büyük bir endüstriyel tesis uzmanıdır.

Taahhüdünü yaptığımız, tohum saklamadan morga; çiçekten patatese kadar yüzlerce 
çeşit soğuk depo ve bunların endüstriyel büyüklükteki versiyonları ile endüstriyel soğuk 
depolar konusundaki tecrübemizi en üst noktaya taşıdık. 

Cantek anahtar teslim olarak üstlendiği projelerle dünyanın her yerinde soğuk depo 
konusunda A’dan Z’ye taahhüt hizmetleri yapmaktadır.

25 yıldır 12.000 müşterimiz ürün geliştirmede yolumuzu aydınlattı

CANTEK
ENDÜSTRİYEL SOĞUK DEPO
TESİSLERİNDE UZMANDIR





CANTEK’İN YENİ İŞ KOLU

Cantek, 30 yıla yaklaşan mühendislik deneyimini et işleme sektörüne aktarıyor. 

Her türlü metal işleme ve kalıpçılık konusundaki tecrübelerini et işleme tesislerinin 
projelendirilmesiyle taçlandıran RED MEAT ekibi, anahtar teslim mezbaha tesisleri 
üretmeye başladı. 

Padoğundan, devirme kabinine, kanama hattından et işleme hattına, sabit ve hareketli 
platformundan deri yüzmesine ve sakatat şutlarına kadar her tür mezbaha bölümünü 
üreten CANTEK RED MEAT, paslanmaz sac işleme konusundaki deneyim ve 
yeteneklerini sanata dönüştürdü.

Dünya standartlarındaki et tesislerimiz takdir topluyor ve ülke 
ekonomilerine katma değer sağlıyor.

CANTEK RED MEAT





İNOVATİF ÜRÜNLERE MAKUL FİYATLAR

Soğuk depolama; ciddiyet, süreklilik ve sorumluluk gerektiren bir iş koludur.
Cantek her zaman müşterilerinin beklentilerinin üzerinde ürünler ve servis sağlamaktadır.
Sektöre ilk girdiği 90’lı yıllarda çok yüksek olan piyasadaki ithal cihaz satış oranını müşterilerine verdiği 
kaliteli cihazlarla neredeyse sıfırlamış ve Türkiye’de bu işin yapılmasına öncülük etmiştir.

Cantek, geniş müşteri portföyünü, kaliteli ve inovatif ürünlerini doğru fiyat/performans
değerlendirmesine borçludur.

Ayrıca Cantek 2015 yılında yeni bir yaklaşımla piyasa standartlarındaki ürünleri çok uygun
fiyatlarla pazara arz ederek; Cantek kalitesini her bütçeye uygun olarak müşterilerine sunmaktadır.





CANTEK SEKTÖRÜNÜN EN MODERN VE
ÇEVRECİ ÜRETİM TESİSLERİNE SAHİPTİR

Cantek üretim tesisleri; soğuk depo ve mezbaha tesisleri için gerekli temel teknolojilerden çok 
daha fazla yeteneğe sahip atölyelerden oluşur. Her tür CNC sac kesme, delme, kıvırma, lazer 
tezgahından boyahanesine, her tür metali talaşlı işleme tezgahından elektro erozyon tezgahına, 
dik işlem merkezlerinden plastik enjeksiyon cihazlarına elektronik üretim için dizgi makinesinden 
fırınına, marangozhanesinden demirhanesine tüm atölyeler müşterilerimize daha iyi ürünler 
sunabilmek için çalışır. 

Fabrikamızda; üretim sahası, yollar ve park alanları dışında kalan alanın tamamı yeşil alandır.
Cantek 80 farklı ve tüm çeşitleriyle yaşadığımız bölgenin endemik bitkileriyle ağaçlandırılmıştır.
Mümkün olan en az enerji  sarfiyatıyla üretim yapan Cantek, tamamen yasal çerçevelerde
çevreci ürünleri kullanarak tasarım yapmaktadır.



SAYGI BAZEN SÖZÜ RAKAMLARA BIRAKMAKTIR

RAKAMLARLA CANTEK

20.000 m2 ALAN
2 Fabrikada toplam
kapalı alan

1700 MODEL
Farklı modelde 
soğutucu cihaz

350 ÇEŞİT
Farklı çeşit soğuk 
depo kapısı

600 OTEL PROJESİ
Otel, tatil köyü, restoran 
soğuk depo projesi



1.500.000 TON
Et, Balık, Tavuk, Meyve Suyu
Sütlü Mamuller Deposu

250 ÇALIŞAN
Yedi farklı dil

12.000 MÜŞTERİ
Dünya genelinde farklı 
sektörlere hizmet

45 ÜLKEYE İHRACAT 
5 kıtada taahhüt firması ve tedarikçi 
olarak iş ortaklıkları



CANTEK’İN 25 YILLIK YOL HİKAYESİ
İlk Otomatik buzdolabının icadından bu yana sadece 98 yıl geçti.
Cantek de sektör içinde 25 yıldan bu yana hizmet vermektedir.

Amerika’da
otomatik çalışan

ilk buzdolabı
üretildi

20 Mayıs’da işe başladık.
Katalog için 40 model
paket cihaz tasarladık.

10 adet soğuk depo
cihazı sattık.

İlk poliüretan
makinamızı aldık.
Soğuk depo kapısı

üretimine başladık.
45 adet soğuk depo

cihazı sattık

Soğuk depo
Panel üretimine başladık.

75 adet soğuk depo
cihazı sattık.

İlk ulusal fuarımıza katıldık.
Turizm sektöründe ağırlığımızı

hissettirmeye başladık.

Yeni atölyemize taşındık.
150 model cihaz dizayn ettik.

Endüstriyel tesisler
yapmaya başladık.

İlk uluslararası fuara katıldık.
250 adet soğuk hava deposu sattık.

Artık 3 atölyede çalışıyoruz.

Organize Sanayi Bölgesindeki
ilk fabrikamıza taşındık.

3000 m2 arazide 1500 m2 kapalı
fabrikamıza ilk rollform hattı ve

presimizi kurduk. 24.000 m2 arazide
7.200 m2 alanı kapatarak
ikinci fabrikamızı kurduk.

Merkezi sistemler
üretmeye başladık.

Profesyonel AR-GE ekibimiz
kuruldu. Geliştirme konumuzu

soğutma makinalarının
izlenmesi ve akıllı

cihazlar üretmek olarak karar
verdik.

İlk büyük endüstriyel
tesisimizi kurduk.

Klasik izolenin tarih oluşuna
şahit olduk.



İlk kontrolümüzü ve
izleme sistemimizi ürettik.

Kalıp hanemizi kurduk
enjeksiyon makinemizi aldık.

Çalışan sayımız 100’ü buldu.
Raf üretmeye başladık.

Teknokent’e ortak olduk.
ARGE ekibimiz

Teknokent’e taşındı.

İlk akıllı cihazımızı ürettik.
Fabrika sahamızı 5000 m2 
daha büyütüp 12.000 m2

alana genişlettik.

Soğuk depolarımıza özel 
ilk LED li aydınlatma

armatürlerimizi ürettik.
Artık yılda binlerce cihaz

üretiyoruz.

Fabrika binamız büyümeye devam etti,
20.000 m2 kapalı alana ulaşıldı.

Sosyal sorumluluk projeleri geliştirilerek
” Enerjini Doğru Kullan” sloganı yaratıldı.

Sevgili Nasuh Mahruki ile birlikte
Everest fethedildi. 

AR-GE’ ye daha fazla
yer açalım istedik,

500 m2 kapalı 2000 m2 açık alanı
yaratıcı fikirlerin hizmetine açtık.
Aynı yıl Octopush ürün grubunun

tasarımına başlandı.
Depolarımız büyük vidalı merkezi

sistemlerle kuruldu. Yasemin Dalkılıç ile sponsorluk süreci
başarılı bir belgeselle tamamlandı.

12.000 müşteri adedine
ulaşıldı.

Cantek Vakfı Kuruldu.
İlk taahhüt dışı bayi güçlendirme

çalışmalarına başlandı.
Ürün çeşitlemesi yapılarak,

İzleme fonksiyonlu akıllı soğutma
cihazları piyasaya sunuldu.

Cantek Red Meat kuruldu.
Octospush ürün grubunun çalışmasını

gururla izledik.
Sevgili Yasemin Dalkılıç ile 

“ Enerjini Doğru Kullan” kampanyamız
 ses getirmeye devam etti.

“Dünyanın inanılmaz dalışları
belgeseline başlandı.

Kar dünyası hizmete açıldı.

DAHA YAPACAK
ÇOK İŞ VAR...

Cantek Red Meat anahtar 
teslim proje hizmetleri 

vermeye başladı.
ilk soğuk depo izleme 
faaliyetlerimiz başladı. 

İlk elektronik 
kontrolörümüz üretildi.





Çeyrek asırlık geçmişimizde 45 ayrı ülkeyle çalışma fırsatımız oldu. Her ülkenin ayrı kültür 
ve ihtiyaçları olduğu bilinciyle sağlıklı ve uzun soluklu iş ortaklıkları oluşturduk.
Bu çeşitlilik Cantek’te 7 ayrı dil konuşulmasını sağladı.

Cantek ailesi olarak ürün yelpazemizin genişliği ve inovatif ürünlerimizle önümüzdeki 5 yıl 
içinde 100 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz.

DÜNYANIN TERCİH ETTİĞİ PARTNER
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CANTEK SOĞUK DEPO SEKTÖRÜNDE EN GENİŞ ÜRETİM
YELPAZESİNE SAHİPTİR

Gıda saklamak için izole edilmiş bir oda, bu odanın içini soğutacak bir soğutucu ve giriş çıkışı sağlayacak bir kapı gereklidir.
Cantek tüm bu birimleri ürettiği gibi bu sektörün ihtiyacı olan pek çok aksesuar ve tamamlayıcı ürünleri de üretmektedir.

Soğutucular: 
 Ürün gamındaki 1700 farklı model Split ve Merkezi Sistem soğutucuyla Cantek, sektördeki her tür soğutma ihtiyacına cevap   
 verir. En küçük oda soğutucularından şoklama cihazlarına kadar her model soğutucu cihaz, dünya standartlarında üretim   
 yelpazemizdedir.

Paneller: 
 Cantek; 25 yıldır 60 mm ile 200 mm arasında değişik ölçülerde, izolasyon kabiliyeti dünya standartlarına uygun, Kilitli Soğuk   
 Depo paneli üretimi yapmaktadır. Türkiye’nin en eski panel üreticilerinden olan Cantek ürünleri; kalitesi ve rekabetçi fiyatıyla   
 müşterilerinin takdirini kazanmıştır.

Kapılar: 
 Soğuk depoların en sorunlu bileşeni kapılardır. Cantek bu problemi ortadan kaldırmak adına kapılarını özel olarak dizayn eder.  
 Kasa, kanat, conta gibi ana ürünlerin tümü kendi tasarımıdır ve bu noktada birçok patente sahiptir. Plastik, alüminyum ve
 kauçuktan oluşan 100 farklı kalıpla üretim yapar. Sürgülü ve çarpma olarak 350 model kapı üreten Cantek, kapılarla ilgili her tür  
 ihtiyacı karşılar.

Raflar:
 Soğuk depo rafları, depoların vazgeçilmez aksesuarlarıdır. Alüminyum kasalı ve ABS plastik tablalı olarak üretilen raflarımız,
 36 veya 46 cm derinlikte ve 160 cm yüksekliktedir. Modüler tasarımı sayesinde standart 90 - maks.170 cm aralığında    
 yapılabilen genişlik seçimiyle istenilen ebatlara kadar uzatılabilmektedir. 

Aydınlatma Armatürleri: 
 Cantek, soğuk depoların LED’li armatürlerle aydınlatılması gerektiğini ilk tespit eden; sektörün fikir lideridir. 2009 yılından bu yana  
 LED’li soğuk depo armatürü üretimi yapmaktadır. Geliştirdiği ürünlerin fiyatları her gün daha rekabetçi olurken, performansları   
 ise her gün daha da yükselmektedir. Cantek aydınlatma armatürlerini 35 ülkeye ihraç etmektedir.

Soğuk Depolar İçin Elektronik Kumanda Ürünleri: 
 Bir gün her deponun izleneceğini bildiğimiz için 2005 yılında bir AR - GE departmanı kurduk. Bu departmanın amacı soğuk   
 depoları yönetip izleyebilecek ürünler dizayn etmekti. Zaman içinde tecrübe kazanan ekibimiz dünya soğutma literatürüne   
 inovatif ürünler kazandırmaya başladı.





...Antalya’da artık

365 gün kar yağıyor...

Her çocuk bu heyecanı 
yaşayabilmeli

“Ailemizin eskiden yaşadığı yerde 

nadir kar yağar;

yağdıktan sonrada bizim hüzünlü 

bakışlarımızın eşliğinde hemen erirdi. 

Antalya’da doğan kızımızın  

Saklıkent’te karı ilk

gördüğündeki heyecanı bizi uzun 

yıllar geriye götürdü. 

Devir değişti, çocuklar kara her 

zaman ulaşmalı” 

CAN HAKAN KARACA

KAR DÜNYASI
2012 yılında Antalya Akvaryum’da kurduğumuz

Kar Dünyası’yla Antalya’da artık 365 gün kar yağıyor.

Her yıl 60.000 çocuk ve dünyanın dört bir yanından gelmiş 

70.000 yabancı konuğumuz Türk mühendislerinin dizayn 

ettiği doğal karla kaplanmış Kar Dünyası’nda havanın 40 

derece olduğu yaz günlerinde bile rüya gibi bir atmosfer 

içerisinde doyasıya kar keyfini yaşıyor.



NASUH MAHRUKİ
2010 / Everest / 8848 m.

YASEMİN DALKILIÇ
Atlantik Okyanusu
2015 / Miami - FLORİDA



SPONSORLUKLARIMIZ

Cantek, %72’ye varan enerji tasarrufu yaptığı TÜV raporuyla tescil edilmiş olan 

Octosense’in ortaya koyduğu performansı vurgulamak adına dünya çapında enerjisini 

en iyi kullanan sporculara sponsorluk yapıyor.

Cantek ilk olarak; kar leoparı unvanı ile uluslararası üne sahip Türk, Müslüman, dağcı 

Nasuh Mahruki ve Türkiye’nin en deneyimli dağcılarından Yılmaz Sevgül’e,

2010 yılında Everest tırmanışına sponsorluk yaptı. Bu iki efsane dağcı, 23 Mayıs 

2010’da Saat 8.30’da 8848 metrede dünya’nın zirvesinde ekspedisyonu tamamlayarak 

Cantek bayrağını Everest’in zirvesine “ENERJİNİ DOĞRU KULLAN” sloganıyla diktiler.

Cantek ikinci sponsorluğunu ise tek nefeste 120 mt. derinliğe dalan 9 Dünya

Serbest Dalış Rekoru sahibi bayan dalgıcımız Yasemin Dalkılıç ile

“Dünyanın İnanılmaz Dalışları” belgeselini çekerek yaptı.

Çekimleri okyanuslarda yapılan belgeselin amacı yaşam kaynağımız olan denizlerin

kirlenmesine dikkat çekmekti. Enerjisini en iyi kullanan sporcularımızdan Yasemin’in

performansları görsel bir şölen halinde 6 bölüm olarak hazırlandı.





TOPLUMDAN ALDIĞINI TOPLUMA VERME BİLİNCİ
CANTEK BİLİM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

Cantek Bilim Kültür ve Eğitim Vakfı üç alanda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

BİLİM: 
Soğutma makinelerinde, enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmek amacıyla Cantek; 
enerjisini en iyi kullanan başarılı sporculara dünya çapında sponsorluk yapmaktadır.

KÜLTÜR: 
Gıdaların ideal koşullarda saklanabilmesini sağlayacak şartları bilimsel verilere dayandırarak 
anlatan kitap ve filmler hazırlayarak, dünyada bu konuda eksikliği hissedilen coğrafyalarda 
bu bilincin oluşturularak yaygınlaşmasını sağlamaktır. 

Sadece üretmenin yetmediğine dikkat çekmek amacıyla; Türkiye ve dünyadan uzman bilim 
insanlarının desteği ile 6 ayrı dilde 13 gıda için hazırlanan kitapların belgeselleri, dünyanın 
dört bir yanında çalışmalarını sürdüren profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmaktadır.   

TR EN FR AR RU ES

EĞİTİM: 
Mutlu bir toplumun anahtarı çocuklarımızı doğru yetiştirmektir. Cantek çocuklarımızı 
nasıl geleceğe hazırlamamız gerektiğiyle ilgili psikolog, sosyolog ve pedagoglarla birlikte 
çalıştaylar hazırlayarak, mutlu bir toplum oluşturmak adına sosyal görevlerini yerine 
getirmeye çalıştırmaktadır.



GIDA SAKLAMA

İNŞAAT TARIM

ET İŞLEME



“enerjini doğru kullan”
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