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olarak,1991

yılından

beri

elektronik

ürünler pazarında, profesyonel ses ürünleri konusunda

Bünyemizdeki

elektronik

mühendisliği,

akustik

Dünya’nın en önemli mühendislik/tasarım firmaları ile Tür-

mühendisliği, akustik tasarım ve ölçümleme uzmanlığı,

kiye pazarına hizmet vermekteyiz.

yazılım uzmanlığı, mimari bilgilerimiz ve pazardaki 18
yıllık tecrübemiz ile üretici firma olmanın gururunu; değerli

INFOGROUP, 1994 yılında, sektörde Akustik /Tasarım
Mühendisliği

gelişmesi

adına

Ar-Ge

bölümünü

kur-

müşterilerimize en kaliteli ve profesyonel hizmeti vererek
onlarla paylaşıyoruz.

duk ve Türkiye pazarında son derece prestijli bir marka
olan Climax’i geliştirmiştir. Türkiye ve Avrupa’da İngiltere,

1991 yılından bu yana ses ve ışık sektöründe üretim ya-

Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, İspanya, Yunanistan

pan Infogroup, kaliteyi ve teknolojiyi sunabilmek bir arada

dahil olmak üzere birçok ülkede, gücü ve başarılı tasarımı

sunabilmek adına bünyesinde ürün tasarımı ile ilgili tüm

sayesinde Climax markamız, markette hak ettiği yeri kısa

donanım ve yazılıma sahip bir AR-GE departmanına sahip-

sürede almıştır.

tir.
Üretimini yaptığımız ürünler içinde pasif ve aktif pro-

Bunun yanında Dünya’da sektöründe öncü olan Co-

fesyonel kabinler, özel tasarım höparlör sistemleri, hi fi

emar, GLP, KRK, Stanton, A-Part ve Cerwin-Vega gibi

ve konsept kullanımları için tasarlanış ses ve görüntü sis-

markaların mümessilliğini de yapmakta ve profesyonel ses-

tem paketleri, led ışık sistemleri ve power amplifikatörleri

lendirme sektöründe, radikal mühendislik çalışmalarımız

sayılabilir.

sayesinde geliştirdiğimiz DA VINCI markası ile hedefimiz

Tasarlanan

ürününlerin

tamamı,

tasarım

ekibimiz

olan uluslararası pazarda yenilikçi ve öncü bir firma olma

tarafından dijital ortamda hazırlanmakta, dünya standartı

gayretindedir.

yazılımlar

ile

test

edilmekte

ve

kalibrasyonları

için

yazılımcılarımızın programladığı yazılımlar ile desteklenFirmamız; ses teknolojileri ve dijital teknolojiler konu-

mekte ve son haline ulaşmaktadır. Üretim aşamasında

sunda tasarımlarıyla fark yaratan bir anlayışa sahip,imal

CNC tezgahımızda şekil alan ürünler, yüksek kalitede

ettiği ürünleri 10’dan fazla ülkeye ihraç eden,50 kişilik ko-

ve yüksek kapasitede hayata geçip, üretim kabiliyetimizi

nusunda uzmanlaşmış personeliyle hizmet veren sektörün

arttırmak adına teknolojinin her imkanından faydalanan hi-

öncü firmalarından biridir.

zmet anlayışımızın eseridir.
Aynı zamanda Avrupa ve Ortadoğu’da birçok ülkeye
ihracatını yapmakta olduğumuz

CLIMA X, DAVINCI ve

CROSS markalarımız Dünya çapında Ülkemizin adını
en iyi şekilde temsil etmek gayesiyle her zaman kalite,
tasarım ve performans anlamında bir adım önde olmayı

AKUSTİK DANIŞMANLIK VE
PROJELENDİRME
Projelerimizin hazırlanması aşamasında, her türlü
teknik alt yapının çizimi AutoCAD, 3Dmax, Solidworks,
Cinema

4D,

Sketchup

gibi

bilgisayar

programları

kullanılarak yapılıp, ses, ışık ve görüntü simülasyonları,
yine bilgisayar ortamında Odeon, Melissa, Mapponlinepro,
Martin Show Designer gibi endüstri standartı olmuş
programlar klavuzluğunda şekillendirilir. Bu teknik veriler
ışığında müşteriye,oluşan teknik veriler sunularak çalışan
sistemimiz,hata

riskini

minumuma

indirerek

müşteri

memnuniyetimizin en önemli kısmını oluşturur.

Akustik tasarimlarimizin modellenmesi icin dunya standarti simulasyon yazilimlari kullanarak, mekanin maksimum seviyede verim almasi icin gereken sistemleri tercih
etmekteyiz. Line array sistemlerden, full range profesyonel
konser sistemlerine kadar uzanan tasarim ve üretim yelpazemiz optimum sonuclar yaratmak icin hizmet vermektedir.
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LED
Firmamız,7 yılı aşkın süredir LED konusunda Ar-Ge,

bünyesinde

kurulan

farklı

araştırma

ve

geliştirme

imalat, proje ve uygulama alanlarında hizmet verip Led

ekipleri ile dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından

ürünü çeşidini her geçen gün kullanıcıların ihtiyaçları

takip ederek yatırımlarının büyük bir bölümünü Ar-Ge

doğrultusunda kendi özgün ışık tasarımlarını yapar ayrıca

bölümüne ayırmaktadır.Bu sayede satış departmanımız,

dünyaca tanınmış markalar olan COEMAR, GLP, TRA XON

müşterilerden

gibi markaların distribütorlüğü ile tasarım konusunda sınır

mühendislik desteği ile karşılayarak en iyi hizmeti verme

tanımayan benzersiz bir yapıya sahiptir.Hedefimiz; hızlı ve

gayretindedir.

yüksek teknolojik değişimleri takip eden deneyimli kadrosu
ile doğru, kaliteli ve uzun ömürlü çözümler üretmektir.
INFOGROUP maksimum seviyede mükemmeliyetçiliği
ile sürekli kendisi ile yarış halindedir. Bu neden ile

gelen

talepleri

Ar-Ge

departmanımızın

Uygulanacak olan tüm projelerin teknolojik detayları ve
verim kapasiteleri Ar-Ge bölümü tarafından hesaplanır.Bu
nedenle önerilen ürünler nasıl bir sonuç alınacağı önceden
hesaplanıp projelendirerek müşterilerimize sunulur.

Referanslarımızdan Bazıları
Kozyataği Gazanfer Özcan Tiyatrosu
“Anahtar

teslimi”

olarak

yaptığımız

projelerde,

yapılar, tüm inşaat ve mimari donanımları ve gerekleri

profesyonel ses , ışık ve görüntü sistemleri ile doğrudan

ilemüşterimizin

ilgili olan akustik ve ışık analizleri yapılarak tasarlanmış

olarak son haline getirilir ve hayata geçirilir.

istekleri

doğrultusunda

şekillendirilmiş
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