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Meksa Yapı, whose foundations were laid by the founding 
partners, Engineer Msc Mehmet Sancak and Architect 
Melih Keşoğlu, is today one of the most successful 
companies in the sector, drawing its strength from its 
professional management approach, corporate operation, 
and experience in project and store management. 
Combining art with technology and design, the company 
offers its customers the preferred materials and the highest 
aesthetically pleasing products.

Inspired by the “Art of Space’’, Meksa Yapı undertakes the 
distribution of the Central Anatolia region and works with 
Gante Kitchen & Door, which is the locomotive brand of 
kitchen and door products.

Besides the rich product range of Gante, Meksa Yapı 
synthesizes its technical and aesthetic know-how with 
its strong staff and maintains cooperation and solution 
partnership with leading brands such as Corian, Silestone, 
Blanco, Siemens, Elica, Balterio, Kalsedon Stone. Meksa 
Yapı, which does not compromise on quality and 
functionality, closely follows national and international 
fairs and enriches its product range following latest trends. 
At the same time, it continues to work with the leading 
names of the sector and continuously expands its business 
collaborations.

Meksa Yapı, which is a full solution partner in retail 
and mass sales with its knowledge, experience, and 
professionalism, always prioritizes customer satisfaction. 
Meksa continues to provide the highest quality service to its 
customers with its innovative, dynamic, and aesthetic point 
of view, besides its retail sales and mass sales to upper 
segment projects.

As a pioneering brand, Meksa Yapı expands its professional 
business and solution partnerships to become the 
sector leader and carries trend lines, designs, and new 
technologies to its products studiously. Meksa Yapı, 
together with its business partners and satisfied customers, 
develops and enlarges its works with the vision of making 
the "art of space" signature in every place and home in the 
world and Turkey.

Kurucu ortakları olan Yüksek Mühendis Mehmet Sancak 
ve Mimar Melih Keşoğlu tarafından temelleri atılan Meksa 
Yapı, bugün gücünü profesyonel yöneticilik anlayışından, 
kurumsal işleyişinden, proje ve mağaza yönetimi alanındaki 
tecrübelerinden alan, sektörün en başarılı şirketlerindendir. 
Sanatı teknoloji ve tasarımla buluşturan şirket, 
müşterilerine tercih edilen malzeme ve estetik bakımdan 
en yüksek ürünleri sunmaktadır. 

“Mekân Sanatı”ndan ilham alarak yola çıkan Meksa Yapı, 
mutfak ve kapı ürünlerinin lokomotif markası olan ve aynı 
zamanda İç Anadolu distribütörlüğünü üstlendiği Gante 
Mutfak&Kapı ile çalışmaktadır. 

Ayrıca Meksa Yapı, teknik ve estetik birikimlerini güçlü 
kadrosuyla sentezleyerek Gante markasının zengin ürün 
yelpazesinin yanında; Corian, Silestone, Blanco, Siemens, 
Elica, Balterio, Kalsedon Stone gibi alanında öncü, büyük 
markalarla da işbirliğini ve çözüm ortaklığı sürdürmektedir. 
Kaliteden ve fonksiyonellikten taviz vermeyen Meksa Yapı, 
ulusal ve uluslararası fuarları yakından takip etmekte, ürün 
gamını trendlere uygun şekilde zenginleştirmektedir. Aynı 
zamanda sektörün önde gelen isimleri ile çalışmalarına 
devam etmekte ve işbirliklerini sürekli genişletmektedir. 

Bilgisi, tecrübesi ve mesleki profesyonelliğiyle perakende 
ve toplu satışlarda paket çözüm ortağı olan Meksa Yapı 
iş anlayışında müşteri memnuniyetini daima ön planda 
tutmaktadır. Meksa, yenilikçi, dinamik ve estetik bakış 
açısıyla hem perakende satış hem de üst segment projelere 
toplu satışlar ile müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmaya 
devam etmektedir. 

Meksa Yapı, öncü bir marka olarak sektör lideri olmak 
için profesyonel iş ve çözüm ortaklıklarını genişletmekte 
ve trend çizgileri, tasarımları, yeni teknolojileri ürünlerine 
titizlikte taşımaktadır. Türkiye’de ve dünyada her eve ve 
mekân adına inşa edilen her yere, Meksa Yapı, iş ortakları 
ve memnun müşterileriyle birlikte “mekân sanatı” 
imzasını atmak vizyonuyla çalışmalarını geliştirmekte ve 
büyütmektedir.

Hakkımızda
ABOUT US
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Kurucularımız

1983 yılında Amasya'da doğdu. İlkokulu Amasya Atatürk İlköğretim Okulu'nda, Ortaokulu 
Samsun Özel Ar Koleji'nde, Liseyi Amasya Anadolu Lisesi'nde okudu. Üniversiteyi 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde okudu. 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. 
2005 yılında Bartın Kartal Orman Ürünleri isimli fabrikada yaklaşık 1 yil üretim şefliği 
yaptıktan sonra Dortek Kapı San. A.Ş.'de Proje Satış Yetkilisi olarak işe başladı. 1 yıl sonra 
Proje Satış Yöneticisi oldu. 2008 yılında kısa dönem olarak askerlik hizmeti için işten ayrıldı. 
2009 yılında Neyka Grup isimli firmada Satış & Pazarlama Müdürü olarak işe başladı. 2.5 yıl 
bu görevi yürüttükten sonra Dortek / Desay Yapı isimli firmada Bölge Müdürü olarak işe 
başladı. Şubat 2017'ye kadar yaklaşık 6 yıl bu görevi sürdürdükten sonra Meksa Grup Yapı 
Malz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. isimli firmayı, ortağı Mimar Melih Keşoğlu ile birlikte kurdu. Şu 
anda ise halen Meksa Yapı kurucu ortağı olarak kariyerine devam etmektedir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

He was born in Amasya in 1983. He attended primary school in Amasya Atatürk Primary 
School, the secondary school in Samsun Private Ar College, and high school in Amasya 
Anatolian High School. He studied at the Department of Forest Industry Engineering 
at Zonguldak Karaelmas University. He received his master's degree from Zonguldak 
Karaelmas University, Institute of Science. In 2005, after working as the production chief 
of the factory named Bartın Kartal Forest Products for about 1 year, he started to work for 
Dortek Door Industry INC. as the Project Sales Executive. He became the Project Sales 
Manager after 1 year. In 2008, he quit his job for military service. In 2009, he started working 
as Sales & Marketing Manager in a company called Neyka Group. After serving this duty 
for 2.5 years, he started to work as Regional Manager in Dortek / Desay Yapı. After serving 
in this position for about 6 years until February 2017, he founded Meksa Group Const.Ind.
Trade.Co.Ltd. with his partner, Architect Melih Keşoğlu. He founded Pro Wood Decoration 
Co.Ltd. with his partners Melih Keşoğlu and Saban Tabak in 2019. Currently, he continues 
his career as the founding partner of Meksa Yapı. He is married and has two children.

Mehmet  SANCAK
Orm. End. Y. Müh.

1985 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de sürdürdü. Liseyi Kırıkkale 
Fen Lisesi'nde okudu. Üniversiteyi İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde 
okudu. Üniversite eğitimi sırasında Arçelik A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde stajyer olarak başladığı 
görevine 2006-2009 yılları arasında Arçelik Mutfak departmanında Mimar olarak çeşitli 
görevlerde bulunarak devam etti. 2009 yılında Dortek Kapı San. A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde 
çalışmaya başladı. Bu süreç içerisinde İstanbul Maltepe Üniversitesi'nde Doktora eğitimine 
başladı. 2015 yılında Ürün Yönetimi ve Pazarlama Müdürü olarak Dortek Kapı firmasından 
ayrılarak 2015-2016 yıllarında Sağlamcılar Orman Ürünleri A.Ş. firmasına danışmanlık yaptı. 
2017 yılında Orm. End. Mühendisi Mehmet Sancak ile Meksa Grup Yapı Malzemeleri İnş. 
San. Tic. LTD. isimli firmayı kurdu. Halen Meksa Yapı firma ortağı olarak devam etmektedir. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

He was born in Kayseri in 1985. He continued his primary and secondary education 
in Kayseri. He studied high school at Kırıkkale Science High School. He studied at the 
Architecture Department of Istanbul Yıldız Technical University. He continued his position 
as an architect in the kitchen department of Arçelik between 2006 - 2009, which he started 
as an intern when he was a student. He started to work in the head office of Dortek Door 
Industry Inc. in 2009. He started his doctorate education at Istanbul Maltepe University 
during this period. In 2015, he left Dortek Kapı as the Product and Marketing Manager and 
provided consultancy service to Sağlamcılar Forest Products Inc. Between 2015 – 2016. He 
founded Meksa Group Const.Ind.Trade.Co.Ltd.with his partner, Forest Industrial Engineer 
Mehmet Sancak in 2017. His partnership in Meksa Yapı continues. He is married and the 
father of a child.

Melih KEŞOĞLU
Mimar

Kurucularımız
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G A N T E  M UT FA K

Öne Çıkan
Referanslarımız

Vega Subayevleri Avm Minadora Bilkent Nata Holding

Antares Konutları Mevaşehıṙ Pasha Konutları

Beker Residence Babylon Yaşamkent Yalıkavak Sailors Evleri

Çayyolu/Ayyıldız Sancak Yapı Koop. Koz Oran Point 312 AVM 

Öne Çıkan Referanslarımız

Focus Beytepe Enis Yapı Kentsel Dönüşüm Suites 312

Veb Tower Yunus 19 Konutları /Çorum

11



Markalarımız
Markalarımız
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Çelik Kapı
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Gante Mutfak, alanında uzman tasarımcıları 
ile yaşam mekanlarında geniş hareket imkanı 
sağlayan, şık, kullanışlı, kaliteli, zengin ürün ve renk 
çeşitliliğinin sunduğu sınırsız alternatiflerle tüm 
ihtiyaçlarını karşılıyor.

Gante Mutfak, alanında uzman tasarımcıları 
ile yaşam mekanlarında geniş hareket imkanı 
sağlayan, şık, kullanışlı, kaliteli, zengin ürün ve renk 
çeşitliliğinin sunduğu sınırsız alternatiflerle tüm 
ihtiyaçlarını karşılıyor.
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Gante’nin sağlam ve şık kapı modellerinden 
mekânlarınızın dekorasyonuna en uygun olanı 
seçerek tarzınızı bulunduğunuz mekânlarda 
yansıtabilirsiniz. İster ev ister çalışma alanlarınızın 
girişinde ilk göze çarpan ayrıntı olan kapılar 
için soft renklerden ahşap tonlarına, koyu 
renklerden çocuklar için özel renk seçenekleriyle 
mekânlarınızın girişlerine şıklık katan Gante, 
kapılarınız için birbirinden şık tasarımlara ve 
detaylara sahip kaliteli çözümler üretiyor.

Gante’nin sağlam ve şık kapı modellerinden 
mekânlarınızın dekorasyonuna en uygun olanı 
seçerek tarzınızı bulunduğunuz mekânlarda 
yansıtabilirsiniz. İster ev ister çalışma alanlarınızın 
girişinde ilk göze çarpan ayrıntı olan kapılar 
için soft renklerden ahşap tonlarına, koyu 
renklerden çocuklar için özel renk seçenekleriyle 
mekânlarınızın girişlerine şıklık katan Gante, 
kapılarınız için birbirinden şık tasarımlara ve 
detaylara sahip kaliteli çözümler üretiyor.
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20. yüzyılın başından beri Siemens, ev
aletlerinde çığır açan teknolojilere öncülük
etmekle kalmıyor; aynı zamanda tüketici
ihtiyaçlarını öngörerek ve yaşamı daha
basit, daha verimli ve olağanüstü bir hale
getiren çözümler sunarak her zaman bir
adım önde olmaya devam ediyor.

20. yüzyılın başından beri Siemens, ev
aletlerinde çığır açan teknolojilere öncülük
etmekle kalmıyor; aynı zamanda tüketici
ihtiyaçlarını öngörerek ve yaşamı daha
basit, daha verimli ve olağanüstü bir hale
getiren çözümler sunarak her zaman bir
adım önde olmaya devam ediyor.

Her şeyden önce tasarım ve inovasyon. Dünyadaki
tüm evlere temiz hava ulaştırmak için tasarlanmış
çözümler, araştırılıp geliştirilmiş ve ileri düzey teknolojiye
sahip malzemeler ardı arkası kesilmeyen araştırma ve
denemelerle birleştiğinde Elica’nın özünü oluşturuyor.

Her şeyden önce tasarım ve inovasyon. Dünyadaki
tüm evlere temiz hava ulaştırmak için tasarlanmış
çözümler, araştırılıp geliştirilmiş ve ileri düzey teknolojiye
sahip malzemeler ardı arkası kesilmeyen araştırma ve
denemelerle birleştiğinde Elica’nın özünü oluşturuyor.
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Barazza sadece bir ev aletleri markası 
olarak değil; her şeyden önce bu 
sektörde, yüksek performans ve 
gelişmiş tasarım ile eş anlamlı olan 
cihazlar yaratan 50 yıllı aşkın tecrübeye 
sahip bir girişim olarak hayatınıza 
anlam katmaya devam ediyor.

Barazza sadece bir ev aletleri markası 
olarak değil; her şeyden önce bu 
sektörde, yüksek performans ve 
gelişmiş tasarım ile eş anlamlı olan 
cihazlar yaratan 50 yıllı aşkın tecrübeye 
sahip bir girişim olarak hayatınıza 
anlam katmaya devam ediyor.

La Sommelière, Avrupa şarap mahzeni pazarında 
önemli bir oyuncudur. 20 yıldan fazla bir süredir sürekli 
büyümekte olan bilgi birikimini, her gün çok verimli şarap 
mahzenlerinin, şarabın korunması ve yaşlandırılması için 
yenilikçi çözümlerin hizmetine sunmaktadır.

La Sommelière, Avrupa şarap mahzeni pazarında 
önemli bir oyuncudur. 20 yıldan fazla bir süredir sürekli 
büyümekte olan bilgi birikimini, her gün çok verimli şarap 
mahzenlerinin, şarabın korunması ve yaşlandırılması için 
yenilikçi çözümlerin hizmetine sunmaktadır.
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%90’ın üzerinde kuvars minerali
içeren Belenco Kuvars Yüzeyler
üstün nitelikli polimerlerden
(bağlayıcılardan) imal edilmiş
yüksek çizilme ve aşınma
dayanımına sahip, kimyasallara
dayanıklı, gözeneksiz yapısı
ile hijyenik ve lekelenmeye
dirençli, en son teknoloji ürünü
çok dayanıklı yüzeylerdir.
Mutfak ve banyo tezgahlarında,
zeminlerde, duvar ve cephe
kaplamalarında, hizmet
ve karşılama bankolarında
ve çeşitli özel uygulama
alanlarında kullanılabilen
minimum bakım gerektiren,
teknik ve fiziksel özellikleri
sayesinde olağanüstü
performansa sahip bir yüzey
malzemesi formuyla sizlere 
sesleniyor.

%90’ın üzerinde kuvars minerali
içeren Belenco Kuvars Yüzeyler
üstün nitelikli polimerlerden
(bağlayıcılardan) imal edilmiş
yüksek çizilme ve aşınma
dayanımına sahip, kimyasallara
dayanıklı, gözeneksiz yapısı
ile hijyenik ve lekelenmeye
dirençli, en son teknoloji ürünü
çok dayanıklı yüzeylerdir.
Mutfak ve banyo tezgahlarında,
zeminlerde, duvar ve cephe
kaplamalarında, hizmet
ve karşılama bankolarında
ve çeşitli özel uygulama
alanlarında kullanılabilen
minimum bakım gerektiren,
teknik ve fiziksel özellikleri
sayesinde olağanüstü
performansa sahip bir yüzey
malzemesi formuyla sizlere 
sesleniyor.

Gelecekte evinizde kullanacağınız parke türünü seçmeye
çalışıyorsanız, gönül rahatlığıyla Krono Original laminant 
parkeyi seçebilirsiniz. Avantajları bariz ortada olan Krono 
Original; şık tasarım, uzun süreli dayanıklılık, yüksek 
performanslı yüzeyler ve bakım kolaylığı ile yapabileceğiniz en 
doğru seçim olarak hayatınıza katılıyor. 

Gelecekte evinizde kullanacağınız parke türünü seçmeye
çalışıyorsanız, gönül rahatlığıyla Krono Original laminant
parkeyi seçebilirsiniz. Avantajları bariz ortada olan Krono 
Original; şık tasarım, uzun süreli dayanıklılık, yüksek 
performanslı yüzeyler ve bakım kolaylığı ile yapabileceğiniz en 
doğru seçim olarak hayatınıza katılıyor. 
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Balterio, laminant zemin döşeme, 
dayanıklılığı, sağlamlığı, geniş renk ve desen 
yelpazesini size sunan, en uygun fiyatlı 
zemin döşeme markasıdır. Bu özelliğiyle 
Balterio yaşam alanlarınıza değer katarken 
modern bir görüntüyle sizleri karşılıyor. 

Balterio, laminant zemin döşeme,
dayanıklılığı, sağlamlığı, geniş renk
ve desen yelpazesini size sunan,
en uygun fiyatlı zemin döşeme
markasıdır. Bu özelliğiyle Balterio yaşam 
alanlarınıza değer katarken modern bir 
görüntüyle sizleri karşılıyor. 

Contesse, sektördeki tecrübesi, özel serileri ve ürün 
yelpazesiyle, iç mekanlarınıza hem şık hem de sağlam bir 
dokunuş katıyor.

Contesse, sektördeki tecrübesi, özel serileri ve ürün 
yelpazesiyle, iç mekanlarınıza hem şık hem de sağlam bir 
dokunuş katıyor.
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Çamsan Parkelam; hijyenik, estetik, sağlıklı ve 
kolay döşenebilen bir yer döşemesidir. Diğer 
yer döşemelerine göre daha ekonomiktir. Masif 
parke gibi sistre cila gerektirmez, kolay çizilmez 
ve aşınmaz. Pek çok renk çeşidiyle mobilya ve 
duvar renklerine en uyumlu parkeyi seçme 
imkanı sağlarken evinize sıcak bir ortam katar.

Çamsan Parkelam; hijyenik, estetik, sağlıklı ve
kolay döşenebilen bir yer döşemesidir. Diğer
yer döşemelerine göre daha ekonomiktir.
Masif parke gibi sistre cila gerektirmez, kolay
çizilmez ve aşınmaz. Pek çok renk çeşidiyle
mobilya ve duvar renklerine en uyumlu
parkeyi seçme imkanı sağlarken evinize sıcak 
bir ortam katar.

Doğanın eşsiz mucizesi olan toprak, hava ve su elementlerinin 
ilham verdiği, renk, biçim, doku çalışmalarımızı ve 
modellerimizi belirliyoruz. Doğal malzemeler kullanılarak 
üretimi yapılan kağıtlarımız; kolay uygulanabilirlik, su bazlı 
olmasından dolayı kolay silinebilirlik, söküldüğünde leke 
bırakmayan yapısı ve nefes alma özelliği ile ferah mekanlar 
yaratmanıza yardımcı oluyor.

Doğanın eşsiz mucizesi olan toprak, hava ve su 
elementlerinin ilham verdiği, renk, biçim, doku 
çalışmalarımızı ve modellerimizi belirliyoruz. Doğal 
malzemeler kullanılarak üretimi yapılan kağıtlarımız; 
kolay uygulanabilirlik, su bazlı olmasından dolayı kolay 
silinebilirlik, söküldüğünde leke bırakmayan yapısı ve 
nefes alma özelliği ile ferah mekanlar yaratmanıza 
yardımcı oluyor.
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Hanex yüzeyler imal edilip göze çarpmayan 
ek yerleri ile neredeyse her konut uygulaması 
veya ticari uygulamaya monte edilebiliyor. 
Zengin renk ve desenleri ile üstün fonksiyona 
sahip Hanex’in birçok eşsiz faydasını kendiniz 
keşfedin.

Hanex yüzeyler imal edilip göze çarpmayan 
ek yerleri ile neredeyse her konut uygulaması 
veya ticari uygulamaya monte edilebiliyor. 
Zengin renk ve desenleri ile üstün fonksiyona 
sahip Hanex’in birçok eşsiz faydasını kendiniz 
keşfedin.

Corian® solid yüzeyler hayal ettiğiniz tüm şekilleri alabilir.
Dalgalı, neredeyse pürüzsüz, organik biçimler, cesur renk
ve yarı şeffaflık efektleri ile hayal edebildiğiniz her şeyi
Corian® ile yaratabilirsiniz.

Corian® solid yüzeyler hayal ettiğiniz tüm şekilleri alabilir.
Dalgalı, neredeyse pürüzsüz, organik biçimler, cesur renk
ve yarı şeffaflık efektleri ile hayal edebildiğiniz her şeyi
Corian® ile yaratabilirsiniz.
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Silestone, mutfak ve banyolarınızın
dekorasyonu için doğal kuvarsa
etkileyici güzellik, farklı renkler, sıra
dışı yüzeyler ve üstün fiziksel özellikler
katan işlemlerden geçirilmesiyle elde
ediliyor ve evinize farklılığı getiriyor.

Silestone, mutfak ve banyolarınızın
dekorasyonu için doğal kuvarsa
etkileyici güzellik, farklı renkler, sıra
dışı yüzeyler ve üstün fiziksel özellikler
katan işlemlerden geçirilmesiyle elde
ediliyor ve evinize farklılığı getiriyor.

Türkiye’ye kompoze taş teknolojisini getirerek doğal
taşlara alternatif bir pazar yaratan Çimstone, doğal
taşlardaki klasik seçeneklerin aksine, farklı renk ve
dokudaki ürünleriyle yüzey kaplamada alternatif
çözümler sunuyor.

Türkiye’ye kompoze taş teknolojisini getirerek doğal
taşlara alternatif bir pazar yaratan Çimstone, doğal
taşlardaki klasik seçeneklerin aksine, farklı renk ve
dokudaki ürünleriyle yüzey kaplamada alternatif
çözümler sunuyor.
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Üretimde, araştırma ve ürün geliştirme konularında tasarım 
faaliyetlerine verilen ağırlıkla, 14 seri ve 300’e yakın farklı model 
ile sektörümüz içinde KABİNET® en geniş ürün yelpazesine 
sahip firma konumuna taşınmıştır. KABİNET®, şık ve özgün 
tasarımlarına ek olarak farklılığını renkleri ile de yansıtmakta 
olup Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın ve Krom ürünlere 
ilave olarak Moka, Kum Beji, Antrasit ve Mat Altın renkleri ile
tüketici ve mimarların tasarımlarını renklendirmelerine olanak 
sağlıyor.

Üretimde, araştırma ve ürün geliştirme konularında tasarım 
faaliyetlerine verilen ağırlıkla, 14 seri ve 300’e yakın farklı model 
ile sektörümüz içinde KABİNET® en geniş ürün yelpazesine 
sahip firma konumuna taşınmıştır. KABİNET®, şık ve özgün 
tasarımlarına ek olarak farklılığını renkleri ile de yansıtmakta 
olup Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın ve Krom ürünlere 
ilave olarak Moka, Kum Beji, Antrasit ve Mat Altın renkleri ile
tüketici ve mimarların tasarımlarını renklendirmelerine olanak 
sağlıyor.

1925 yılında Almanya’nın Oberderdingen şehrinde Bay
Heinrich Blanc tarafından kurulmuş olan BLANCO GmbH, 84
yıldır kaliteli ürün ile özdeşleşmiş bir tarih ve geleneğe sahip
bir dünya markası olmanın gururunu yaşıyor.

1925 yılında Almanya’nın Oberderdingen şehrinde Bay
Heinrich Blanc tarafından kurulmuş olan BLANCO GmbH, 
84 yıldır kaliteli ürün ile özdeşleşmiş bir tarih ve geleneğe 
sahip bir dünya markası olmanın gururunu yaşıyor.
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Meksa Yapı; yıllara dayanan tecrübesi ve güvencesiyle şimdi de 
Meksa Kapı olarak sizinle buluşuyor. Kurulduğu günden bu yana 
sanatı, teknoloji ve tasarımla buluştururken en yüksek kalite 
ve malzemeyle yaşam alanınıza değer katan Meksa Yapı, aynı 
kaliteyi tecrübesiyle harmanlayarak Meksa Kapı ismiyle zevkine 
hitap ediyor. 

Meksa Yapı; yıllara dayanan tecrübesi ve güvencesiyle şimdi de 
Meksa Kapı olarak sizinle buluşuyor. Kurulduğu günden bu yana 
sanatı, teknoloji ve tasarımla buluştururken en yüksek kalite 
ve malzemeyle yaşam alanınıza değer katan Meksa Yapı, aynı 
kaliteyi tecrübesiyle harmanlayarak Meksa Kapı ismiyle zevkine 
hitap ediyor. 

Çelik Kapı



Basında Biz
Basında Biz
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