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Akgerman

Kültürü ile şekillenen güçlü yapı

AKG Grubu, 2000’li yılların başında Akgerman Ailesi tarafından kuruldu.

AKG Grubu, yapı malzemeleri, su ürünleri ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

AKG Grubu, global pazarlarda Çimstone ve MORE Aquaculture için AKG Trading (UK) Ltd.

ile İngiltere’de ve AKG Trading (USA) Inc. olarak Amerika’da hizmet veriyor.



AKG Ailesi,

şirket değerleri ve çalışanları ile büyük bir aile

En önemli değer kaynağı…



Çimstone, AKG Grubu’nun

bir iştiraki olarak 1996

yılında İtalyan Bretonstone

teknolojisi ile kuvars esaslı

kompoze taş üretmek üzere

İzmir’de kurulmuştur.



Tezgah sektörüne ilk kez markalı 

ürün ve kurumsal güvence sunan 

Çimstone, İzmir'deki üretim tesisi 

ve idari merkezi; İstanbul ile 

Ankara'daki bölge ofisleri ve 

çözüm ortaklarıyla yurt genelinde 

hizmet sağlamaktadır. 



Ege Bölge 

Satış Müdürlüğü

Anadolu Bölge Satış 

Müdürlüğü

Marmara Bölge Satış 

Müdürlüğü

İZMİR

ANKARA

İSTANBUL



Dört büyük kıtaya yayılmış 

satış ağının yanı sıra, 2008 

yılında İngiltere’de kurulan 

satış ve dağıtım şirketiyle tüm 

dünyada planlı büyümesini 

sürdürmektedir.



Dünyada Çimstone…

Bugün İngiltere ve 

Amerika’nın yanı sıra; İtalya 

ve Portekiz olmak üzere 40’ın 

üzerinde ülkeye ihracat 

yapılmaktadır.

Başlıca ülkeler;

İsrail, Beyaz Rusya, 

Romanya, Gürcistan, Irak, 

İrlanda, Hırvatistan, Kosova, 

Yunanistan, Kıbrıs, Tunus, 

Fas, Lübnan, Ürdün, Libya, 

Singapur.



Dünyanın önde gelen kuvars 

esaslı kompoze taş üreticileri 

arasında yer alan Çimstone, 

dünyadaki önemli sektör 

temsilcileri tarafından bir 

buluşma ve gelişim platformu 

olarak kurulan «A.St.A. 

World Wide» üyesidir. 



Çimstone, dünya standartlarında üretim 

yapıyor…

Ulusal ve uluslararası kalite belgeleri ile ürün ve 

hizmetlerinin yanı sıra, paydaşlarına değer 

yaratıyor.

TSE, ASTM, EN standartlarına uygun üretim yapan 

Çimstone, EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve 

ISO 45001:2018 Kalite, Çevre ve ISG Yönetim 

Sistemi belgelerine sahip. 

Ayrıca, Uluslararası lider sertifikalandırma 

kuruluşu NSF International tarafından belirlenen 

NSF 51 Yiyecek Hazırlama Alanları Uygunluk 

kriterlerini karşılayarak,  yiyeceklerin 

hazırlanabileceği en güvenli yüzey olarak

sertifikalandırılmıştır.



Çimstone’da kalite, üretim ve hizmet süreçlerinde

mutlak müşteri memnuniyeti demektir…

Ürün kalitesine gösterilen ilgi, hammadde seçimi ile

başlar, ürünün kullanıcıya ulaşmasına kadar tüm

süreçlerde devam eder. Çimstone’da üretim ve hizmet

süreçleri; kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği prensipleriyle

sürekli iyileştirme anlayışına bağlıdır.

Yüksek teknolojiden faydalanarak ürün kalitesini arttıran,

enerji ve doğal kaynakları verimli kullanarak üretim

yapan Çimstone; minimum atık, maksimum kaynak

tasarrufu ile sürdürülebilir çevreye katkı sağlar.



Bugün 20.000 m² kapalı, 20.000 m² açık alan üzerinde faaliyet gösteren Çimstone; üretim

kapasitesini iki katına çıkaran jumbo (330x165 cm) hat yatırımı ile yıllık 1.200.000 m² kapasiteye

ulaşmıştır.



En son Breton teknolojisiyle

üretim yapan Çimstone,

artan üretim kapasitesi ve

yeni ürün koleksiyonunda

yer alan farklı renk ve doku

alternatifleri ile tezgah

sektörüne yön vermektedir.



ÜRÜN KOLEKSİYONU

Yaşam alanlarına değer katan Çimstone

Koleksiyonu, farklı dekorasyon önceliklerine

yanıt veren 3 ürün serisinden oluşur.

Sadeliğin gücünü taşıyan

Duru Serisi

Tabiatın estetiğini hayatınıza getiren

Doğal Serisi

Hayata hareket katan

Dinamik Serisi



Sadeliğin gücünü taşıyan

Duru Serisi



Hayata hareket katan 

Dynamic Serisi

Hayata hareket katan

Dinamik Serisi



Hayata hareket katan 

Dynamic Serisi

Hayata hareket katan

Dynamic Serisi

Tabiatın estetiğini 

hayatınıza getiren

Doğal Serisi



Hayata hareket katan 

Dynamic Serisi

Hayata hareket katan

Dynamic Serisi



NEDEN ÇİMSTONE?

NSF Onaylı En Güvenilir Yüzey Belgesi

Çimstone, Uluslararası lider sertifikalandırma kuruluşu NSF 

International tarafından yiyeceklerin hazırlanacağı en güvenli 

yüzey olarak sertifikalandırılmıştır.

Farklı kullanım alanlarına uygun

Banko, tezgah, tezgah üstü pano uygulaması, zemin, iç mekan 

cephe gibi her tür yüzeyde kullanılabilen Çimstone, masa, sehpa 

gibi dekoratif tasarımlarda da başarı ile uygulanır.



NEDEN ÇİMSTONE?

Asit ve bazlara dirençli

Çimstone, asit ve bazların yıpratıcı 

etkilerine karşı yüksek direnç gösterir. 

Zeytinyağı, şarap, sirke, limon, çay ve 

güçlü baharatlar sorun olmaktan çıkar.

Şık ve özgün

Birbirinden göz alıcı renk ve doku seçenekleri ile Çimstone 

mutfak ve banyoların modern çizgisiyle mükemmel uyum 

sağlar.



NEDEN ÇİMSTONE?

Aşınmaya, çizilmeye dirençli

Doğadaki en sert mineral taşlardan biri olan kuvars, 7 mohs sertlik derecesi 

sayesinde Çimstone’a eşsiz sağlamlık ve dayanıklılık kazandırır. Çimstone, 

kuvarsın üstünlüklerini aynen yüzeylere yansıtır.

Kolay temizlenir

Çimstone kompakt yapısı sayesinde sıvı 

emmez, leke tutmaz. Basit bir bakım ve 

temizlikle ilk günkü görünümünü korur.



NEDEN ÇİMSTONE?

Çevreye dost

Doğal kaynakları korumaya odaklı ürün geliştirme anlayışı, üretiminde 

kullanılan yüksek teknoloji ve geri dönüşümden gelen ürün içeriği ile Çimstone 

çevre dostudur.

Hijyenik

Çimstone gözeneksiz yapısı sayesinde 

sıvı emmez, hijyeniktir.


