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Akseki Yapı; 35 yılı aşkın süredir yapı sektöründe faaliyet göstermektedir. 
Şirketimiz  ürün yelpazesini her geçen yıl geliştirmekte ve çeşitlendirmekdir. 
2019 yılında Pergola - Zip Perde – Giyotin Cam üretimine başlayarak bu sektörde ki 
varlığını ”herkesin yaptığı gibi değil, olması gerektiği gibi’’ prensibi ile hareket 
ederek kısa sürede piyasaya hissettirmiştir. İleri teknoloji ile üretilen Pergola, Giyotin, 
Sürme Cam, Fotoselli Kapı, Zip Perde ve Panjurdan oluşan geniş ürün gamıyla, sahip 
olduğu güçlü ve güvene dayalı yurtiçi - yurtdışı bağlantıları sayesinde tüm dünyada 
uygun fiyata yüksek kaliteli hizmet sunma hedefini gerçekleştirmektedir.

Akseki Yapı; has been operating in the construction & building industry for more than 35 years. 
Also has started the production of Pergola - Zip Curtain - Guillotine Window in 2019, as a 
company which is developing and diversifying its product range every year. Then , it has made 
its presence in this sector felt as soon as possible by acting on the principle of "not as everyone 
does, but as it should be."  Within by Pergola, Guillotine, Sliding Window, Photocell Door, Zip 
Curtain and Blinds products and applications by advanced technology. It has been realize its 
goal of providing high quality services to suitable prices by its strong and reliable domestic and 
international connections to all over the world.
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Rigel Outdoor ürünlerimizde, Whiteplus 
motorlarımızı tercih etmekteyiz.

We chose to use our Whiteplus motors in
our Rigel Outdoor products.

yıl garanti
years warranty


