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Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier ve Carrier ürünlerinin
kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri ve deneyimlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz.
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler için yol
gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz aşağıda
verilmiştir.
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde yaymanızdan memnun oluruz.
Bültenle ilgilenmiyorsanız, zamanınızı gereksiz yere
almak istemiyoruz. Adresinizin silinmesi için bu
sütunun altındaki e-posta adresimize tıklamanız
yeterlidir.
Saygılarımızla...

Dünyada İlk Üç Otel Arasına Girmeye
Aday Mardan Palace Oteli’nde
Alarko Carrier Ürünleri

CARRIER AQUAFORCE 30XA
Soğutma Grupları

CARRIER 19 XR
Su Soğutma Grupları

ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
Teknik Bülten; Haberler; Gerçek Konfor; Yeni Ürün
Bu bültenleri e-bülten olarak e-mail ile almak
isterseniz;
www.alarko-carrier.com.tr adresinden abone
olabilirsiniz.

Eski Sayılar
Alarko Carrier Gerçek Konfor bültenlerinin ve diğer
bültenlerin eski sayılarına
www.alarko-carrier.com.tr adresindeki “Bültenler”
başlığı altından erişebilir ve indirebilirsiniz.

Haberleşme Adresi:

ebulten@alarko-carrier.com.tr

Not: Bu e-bülteni almak istemiyorsanız, lütfen
ebulten@alarko-carrier.com.tr adresine boş bir mail
gönderiniz.

2006 yılında yapımına başlanan ve 2008 yılı yaz sezonunda hizmete
girmesi planlanan Mardan Palace oteli Carrier soğutma gruplarını
tercih etti
Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov’un
Antalya’da inşa ettirdiği Mardan Palace
Antalya Oteli, ağustos ayında kapılarını
müşterilerine açmayı planlıyor. İçinde 24
bin metrekarelik havuzdan, 80 bin euroluk
antika koltuklara kadar pek çok lüks ürün
bulunan otel, görkemiyle dünyanın sayılı
otellerinden biri olmayı hedefliyor.
45 metrekareden başlayıp 900 metrekareye kadar çıkan odaların, dekorasyonu ve iç
mimarisiyle özel olduğunu, tekstil ürünleri
için Türkiye’yi, mermerde İtalya’yı tercih ettiklerini söyleyen Genel Müdür Richard Bayard, “Biz her şeyin en iyisini istiyoruz. En iyi
ürün neredeyse onu alıyoruz” dedi. Bayard,
tesis içinde dört futbol sahası ve bir stadyum
olacağını da sözlerine ekledi. Ayrıca Türkiye’de rakiplerinin olmadığını, dünyada ilk
üç otel arasında olacaklarını belirtti.
500 odalı otelde, 24 bin metrekare büyüklüğünde İstanbul Boğazı şeklinde bir havuz
inşa edilecek. Havuzun Avrupa yakasını
temsil eden kıyısındaki binalar Ortaköy,
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Arnavutköy, Asya yakasındaki binalar ise Kuleli Askeri Lisesi ve
klasik Türk evlerinin mimari özelliklerini taşıyacak. Bu bölümler
aynı zamanda konaklama ünitesi olacak. Avrupa ile Anadolu yakası arasındaki ulaşım saltanat kayıklarıyla yapılacak. Kayıklar
Beşiktaş, Moda, Haydarpaşa benzeri iskelelere yanaşacak. Bu
iskelelerde farklı restoranlar bulunacak.
Tesis, iç mimarisiyle de iddialı. Otelin lobisine Dolmabahçe Sarayı’nın altın yazmalı el işlemeleri, tavan süsleri, hatta sarayın
girişindeki altın varaklı büyük merdivenin benzerleri konuluyor.
Tüm dekoratif malzemeler tarihi eserlerden seçiliyor. Antikacılar
tek tek dolaşılarak Osmanlı dönemini yansıtan koltuklar, aynalar
aranıyor.
2006 yılında yapımına başlanan ve 2008 yılı yaz sezonunda hizmete girmesi planlanan tesiste, otel bloğu ve lojmanlara hitap
edecek olan Carrier ürünü toplam 12 MW kapasitede yüksek
verimli 4 adet 19 XR serisi santrifuj grup, 2 MW kapasitede 2
adet 30 XA serisi hava soğutmalı vidalı soğutma grubu ve 1 adet
1250 kW kapasitede su soğutmalı soğutma grubu kullanıldı.

Fatih Ticaret ve Kültür Merkezi’nin Tercihi Alarko
Carrier Oldu
İstanbul’da Fatih ilçesi halkının sosyal ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılayacak olan Fatih Ticaret ve Kültür
Merkezi’nde Alarko Carrier ürünleri kullanıldı
Fatih Ticaret ve Kültür Merkezi, Fatih ve civarındaki halkın sosyal ve
alışveriş ihtiyaçlarını karşılayacakları bir mekan olarak planlandı. Bina
3 katlı kapalı otopark, 106 mağaza ve 8 adet sinema salonundan
oluşuyor.
Ağustos 2006 yılında yapımına başlanan ve 2008 yılında tamamlanması planlanan kültür merkezinde, 2 adet 30 XA serisi hava soğutmalı
vidalı soğutma grubu, 19 adet klima santrali, 29 adet hücreli aspiratör
ve 31 adet fan coil kullanıldı.

