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Yaşamınıza farklı bir

“Bring a different kind of warmth to your life”

Sıcaklık getirin...

“Sıcak bir dokunuş...”
“A touch of warmth”
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Yaşamınıza farklı bir
Sıcaklık getirin...

Not : Kullanılan fotoğraflar sadece bilgi amaçlı kullanılmıştır, ürünler karşılıklı yeni projeler ile şekillenmektedir. 

“Bring a different kind of warmth to your life”



Vizyonumuz

Vision

Ülkemizde yerli üretim ve milli sermaye anlayışı ile  mermer, granit, taş, sütun giydirme, 
proje tasarım ve uygulamaları, şömine hazne ve sistemlerini üretmektir. Türkiye’de şömine 
ısıtma sistemlerinde öncü bir firma haline gelirken, diğer yabancı ülkelere aynı kalitede ürün 
ihracatı yaparak, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Our vision is to produce high-quality fireplaces, pillar dressing design works and fireplace 
hopper systems using marble, granite and natural stone.  We aim to become a leader in the 
fireplace and heating systems industry in Turkey and also to export our products at the same 
high level of quality.

Müşterilerimize, ısıtma sektöründe alternatif ısınma yöntemlerinden biri olan şömine sistem-
lerini en güvenilir şekilde sunmaktır.  Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek, müşteri 
talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak, yeni müşterilerimizi, eski müşterilerimizin 
memnuniyeti ile kazanmaktır.

To offer our customers superior fireplace systems, which are among the most reliable 
alternative heating methods in the heating sector. 

Misyonumuz

Mission
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Şömine yüzyıllar boyu bir ısı aracı olarak evlerimizin parçası olmuştur. Odun, yenilenebilen bir enerji kaynağıdır.  Kalite-
li ve temiz bir yakıttır.  Ağaçlar ve tüm bitkiler yaşam döngüsü olan fotosentez için karbondioksite ihtiyaç duyar.   Kar-
bondioksit fotosentez sayesinde oksijene dönüşür. Dolayısıyla ekosistemi destekler.

Şömine bulunduğu mekana doğallık ve değer katar. Lüxün ve statünün  sembolüdür.   

Firmamız yerli malzemelerle ürün yelpazesini genişleterek sizlere yüzlerce seçenek sunmaktadır. Şömine yapımında 1. 
Sınıf krom boru, taş yünü, seramik, seramik yünü, seramik cam ürünler kullanarak mevcut sistemlerimiz daha verimli ve 
güvenilir hale getirilmiştir. Müşteri portföyümüz ağırlıklı olarak Ege Bölgesi olmasına rağmen, Türkiye’nin bir çok yerine 
ve ihracata yönelik hizmet vermekteyiz. Kuruluş tarihimiz olan 1991 yılından  bu güne  müşteri memnuniyeti odaklı 
hizmet anlayışımızla işimizi ihracat boyutuna taşımış bulunuyoruz. 

Proje üzerine ve istenilen modelden üretim yapabilmekteyiz.  

For many years, the fireplace has heated our homes.  Using wood – a clean, high-quality and renewable energy source – the 
fireplace adds natural charm and solid value wherever it is installed. Through the process of photosynthesis, trees convert 
carbon dioxide into oxygen, thereby supporting the ecosystem.  By combining utility with beauty, the fireplace endures as a 
symbol of luxury and status.

Beginning with our founding in 1991, we have devoted ourselves to our goal of always providing superior customer service. 
We use a wide range of materials in order to offer you hundreds of different design options.  Efficiency and reliability are 
enhanced by using premium quality chrome, stone wool, ceramic wool and ceramic glass.

Until recently, the vast majority of our customers have been located in the Aegean region.  Now, we are pleased to expand our 
service to regions inside and outside of Turkey.

Customization is our specialty – we adjust our designs to match your specifications. We aim to delight each and every cus-
tomer!
Fireplaces are loved for their ability to provide heat and – perhaps even more – for the relaxing ambiance they create.  We 
believe stone is the most important element for creating the ambiance that you, our customer, wish to achieve.  Our skilled 
stone craftsmen are adept at creating stoneworks of real beauty.  We can design and arrange the stone in ways that bring it to 
life. By offering a wide variety of models to choose from, we hope to build the fireplace you have always dreamed of owning.  

Asilsan Fireplace Company is pleased to announce that we are ready to begin showcasing our products at several domestic 
and international fairs.  This step will help us to more easily learn about new technological developments in the sector. This 
way, we can work on improving our expertise as the technology moves forward.

As we move toward becoming a worldwide company, we offer to produce piq iron air chambers for Turkey and the world 
market.  Asilsan Fireplace Company is now producing the piq iron receptacles under its own brand name.  
Our goal is to produce safe, high-quality, reliable, economic and elegant products and solutions.
Asilsan Fireplace Company is a socially responsible, socially aware company that will always strive to produce visually beau-
tiful, functional heating systems.
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Biz Kimiz

Who we are
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Klasik Şömineler Classic Fireplaces

Yatay kesit merkez 
hattından sapma merkez hattı

940 açılış
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Klasik Şömineler Classic Fireplaces

Taşa şekil, güzellik, estetik, hayat vermek bizden, şömine ateşinin karşısında yansıyan ışıklara 
dalıp, hayaller kurmak sizden. Modern yaşamınıza doğallık katan şöminelerimiz, dost 
toplantılarınıza daha bir anlam ve sıcaklık katacaktır.

We create beautiful designs with the stone.  Imagine the pleasure you will have as you dream in 
front of your new Asilsan fireplace.  Our fireplaces are going to add a warmth and naturalness to 
your home.
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Zevklerinize uygun onlarca modelden seçme rahatlığını değerlendirin.

We have many models for you to choose from.
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Taş doğada en çok bulunan 
maddelerden biridir. 
İnsanoğlu onunla uğraşını 
henüz bitirmemiştir. 
Taş ustaları; yeni eserlerini 
şöminelerine yansıtarak,
 her biri ayrı bir çalışma 
taşıyan şöminelere güzellik 
katıyor.

Stone is one of the most 
abundant materials in nature.  
Master craftsmen continue 
creating their masterpieces 
from stone.

Klasik Şömineler Classic Fireplaces
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Klasik Şömineler

12

10

Classic Fireplaces

Küreselleşen dünyamızdaki hızla gelişen 
teknolojiyi daha yakından takip edebilmek 
için yurt içi ve yurt dışındaki birçok fuara 
katılan ASİLSAN ŞÖMİNE siz değerli 
müşterilerimize kaliteli, ekonomik ve zev-
kinize uygun şık çözümler sunmaktadır.

We are following the latest technology and 
joining the domestic and international fairs.  
Our aim is to offer our esteemed customers 
more economical, high-quality and chic 
solutions.
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ASİLSAN ŞÖMİNE uzmanlığını daha da geliştirip kendi teknoloji ile yine ASİLSAN ŞÖMİNE adını taşıyan 
Avrupa standartlarındaki pik döküm haznelerinin üretimine halen devam etmektedir. 
Kaliteli, güvenli, garantili ve ekonomik koşullar çerçevesinde adımlar atarak sizlerin ihtiyaçlarına cevap 
verebilmeyi ilke edinen ASİLSAN ŞÖMİNE her türlü isteğinize hızlı, kaliteli çözümler getirebilecek görsel 
ve işlevsel ısıtma sistemleri üretimine getirdiği toplumsal sorumluluk bilinci ile çalışmalarımıza şevkle de-
vam etmekteyiz.

As we move toward becoming a worldwide company, we offer to produce piq iron air chambers for Turkey and 
the world market.  Asilsan Fireplace Company is now producing the piq iron receptacles under its own brand 
name.  
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Klasik Şömineler

14

12

14

15

Classic Fireplaces
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Klasik Şömineler

16
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Classic Fireplaces
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Modern Şömineler

18

Modern Fireplaces

Parça No 
Part 

Number
Parça İsmi / Part Name Taş Cinsi / Stone Type

Uzunluk - Derinlik - 
Yükseklik

Length - Depth - 
Height

Adet 
Number

1 holland zemin taban / holland floor base Iymra 150x35x3 1

2 holland çerçeve yan / holland frame side Pembe Mermer / Pink Marble 12x3x94,5 2

3 holland hazne yan / holland hopper side Pembe Mermer / Pink Marble 18,5x3x54,5 2

4 holland hazne ön / holland hopper front Pembe Mermer / Pink Marble 70,5x3x37 1

5 holland hazne ön / holland hopper front Pembe Mermer / Pink Marble 76,5x22,5x3 1

6 holland dış çerçeve / holland outer frame Iymra 1

7 holland çerçeve üst / holland frame top Pembe Mermer / Pink Marble 94,5x12x3 1

8 holland hazne üst / holland hopper top Pembe Mermer / Pink Marble 76,5x8,5x3 1

11 holland üst tabla / holland top table Iymra 140,5x20x5 1

12 holland hazne alt / holland hopper bottom Iymra 70,5x53,5x5 1

Model Bilgisi

Model İsmi
Model Name HOLLAND

Hazne
Receptacle C 701 L

Taş Cinsi
Stone Type

LYMRA

PEMPE MERMER

Diğer
Other
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Modern Şömineler

20

21

Modern Fireplaces
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Modern Şömineler
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Modern Fireplaces
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Modern Şömineler Modern Fireplaces
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Modern Şömineler
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Modern Fireplaces
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Şömine Hazneleri

32

34
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Fireplace Chambers
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Şömine alttaki menfezden aldığı soğuk havayı ısıtarak üst 
bölümde bulunan menfezlerden geri verir. 
Böylece mekan homojen olarak ısınır.

A fireplace creates a column of heated gas inside the 
chimney. As that air rises, more heated air from the fire is 
pulled after it. The result is a draft -- a steady flow of smoke 
and hot gases -- up the chimney. ... As the hot gas rises, it 
pulls fresh air into the pile of burning fuel.  Therefore, the 
space heats up evenly.

Sıcak Hava / Hot Weather

Soğuk Hava / Cold Weather

Şömine Yanma Sistemi
Fireplace Combustion System

36 37
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Aksesuarlar

38

40

43 44 45 46

41 42

39

Accessories
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Sobalar
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Furnaces
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Sobalar Furnaces
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Barbeküler
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Barbecues



35

Fileli Taş ve İşlenmiş Taş
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Mesh Stones and Cultivated Stones 
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“Sıcak bir dokunuş...”

Cumhuriyet Mahallesi 1091 Sokak Küçük Sanayi Sitesi No: 2/C-3 Didim / Aydın / Turkey
Tel / Phone : +90 532 253 21 16

www.asilsansomine.com.tr  | e-mail : info@asilsansomine.com.tr

SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATES

‘“A touch of warmth”

Asilsan Şömine | A Socially Responsible Company
İnşaat, Turizm, Tarım, Madencilik, Gıda İthalat, İhracaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Construction, Tourism, Agriculture, Mining, Food Import, Export Industry and Trade Limited Company


