
 

 

 

 

Türkiye pazarı için ticari teklif 

 

Alumika LLC, tıp (hastaneler, laboratuvarlar) ilaç (çeşitli amaçlar için ilaç fabrikaları, çeşitli 

A, B, C, D, K sınıflarının tesisleri), gıda (gıda kaynaklı bakteriyel patojenler) endüstrileri, mikro 

elektronik ve diğer yüksek teknoloji endüstrileri için temiz odalar yaratma konusunda 

uzmanlaşmış bir Rus imalat ve inşaat şirketidir. 

Şirketimizinin size sunabıleceği fırsatlar: 

• Anahtar teslimi çözümler 

• Temiz odaların tasarımı 

• Tasarım çözümlerinin geliştirilmesi 

• Temiz oda inşaatı 

• Temiz odaların mühendisliği 

 

Alumika markası 2007 yılında kurulmuştur. Yıllar içinde şirketimiz 100.000 metrekareden fazla 

temiz oda tasarladı ve inşa etti. İlaç tesisleri Avrupa GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standardına, 

gıda üretim tesisleri ise HACCP standardına (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) 

uygundur. Şirket, Rusya pazarında lider konumlardan birini işgal ediyor. Belarus, Kazakistan, 

Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan gibi ülkelere teslimat konusunda deneyime sahiptir. 

 

Alumika, Rusya pazarında, Stada - Almanya (Nizhny Novgorod'daki ilaç fabrikası), Heineken - 

Hollanda (Nizhny Novgorod'daki bira fabrikası), Lindström Group - Finlandiya (St. Petersburg'da 

temiz odalar için çamaşırhane), JSC "MTL" ve General Electric şirketlerinin ortak projesi - ABD 

(Moskova bölgesinde mikro elektronik bileşenlerin üretimi), Schott - Almanya (Nizhny Novgorod 

bölgesinde ilaç endüstrileri için ampul üretimi) gibi küresel markaların tedarikinde deneyime 

sahiptir.  

 

2020'de COVID-19 hastalarının tedavisi için prefabrik hastanelerin oluşturulmasında doğrudan 

yer aldık. 2021'de, COVID-19 tedavisine yönelik aşı üretimi için (Sputnik V, KoviVak) ilaç 

fabrikalarının temiz odalarını oluşturulduk. 

  

Alumika şirketinin Türkiye pazarında mühendislik ekipmanları konusunda güvenilir ortakları 

bulunmaktadır: Boreas (www.boreasteknoloji.com) ve VatBuz (www.vatbuz.com.tr). Bu 

şirketlerle birlikte, önemli Rus endüstrileri de dahil olmak üzere çeşitli projeler gerçekleştirildi. 

Bu şirketlerin Türk müşterilerimize yakınlığı nedeniyle şirketler İstanbul'da bulunmaktadır ve 

Türkiye genelinde oluşturulmakta olan temiz odalar için operasyonel teknik destek sağlayaklardır. 

 

Yapı başına ortalama maliyet: m2 başına 600 – 800 Euro 

Anahtar teslim temiz oda çözümleri için ortalama maliyet: m2 başına 3.500 – 5.500 Euro 

 

Şirketle ilgili daha çok bilgiye ulaşmak için: 

Web sitemiz: www.al-clean.ru/alumica-cleanroom-eng  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCB0BkZ1bJuZsLYF3zrDxpZw  

 

http://www.al-clean.ru/alumica-cleanroom-eng
https://www.youtube.com/channel/UCB0BkZ1bJuZsLYF3zrDxpZw


 

Tamamlanan projelerden örnekler: 

 

LLC "Biokhimik ", Saransk, Rusya Covid-19 hastanesi, Nızhny Novgorod, Rusya 

  
Lindström, St.Petersburg, Rusya Sputnik-V üretim laboratuvarı, Moskova, Rusya 

  
Tıp bölümünün 3 boyutlu projesi 3 boyutlu ilaç üretim projesi 

  
 

Temiz odalı sektörler için çeşitli çözümler sunmaya hazırız. Doğru teknik özelliklerin 

hazırlanmasına yardımcı olacağız ve tavsiyelerde bulunacağız. Sizleri Rusya'nın Nizhny 

Novgorod bölgesinin yakınlarındaki (Moskova'dan 450 km) üretim tesisimizi ziyaret etmeye davet 

ediyoruz. 

 

İletişim için irtibat: Denis Spiridonov, Ticari Müdür, +7 (915) 955-00-02 (aramalar, WhatsApp), 

spiridonov@alumica.ru.  

 

Saygılarımızla, 

Ticari Müdür Denis Spiridonov 

mailto:spiridonov@alumica.ru

