
 

MANTAR TESİSİ KURULUM 
FİYAT LİSTESİ 

Hazırlık tarihi:01.Nisan.2021 

Kültür Mantarı Akıllı Sistem İstiridye Mantarı Akıllı Sistem 
7x14 makaslı sistem yüksek yalıtımlı çadır 
60.000BTU Sanayi tip kanallı sistem klima 
Uzaktan kontrol edilebilir akıllı tam otomasyon sistemi 
Sulama, Co2, kompost içi, aydınlatma, ısı kontrol ve 
ölçümü 
Sulama sistemi 72 ad. Nozzle otomasyona bağlı 
4 fanlı otomasyona bağlı havalandırma sistemi 
Ranza Sistemi 
9 Adet 2’li suya ve toza dayanıklı otomasyona bağlı 
aydınlatma 

Ayrıntılı özellikler için tıklayınız… 

7x14 makaslı sistem yüksek yalıtımlı çadır 
60.000BTU Sanayi tip kanallı sistem klima 
Uzaktan kontrol edilebilir akıllı tam otomasyon sistemi 
Nemlendirme, Co2, kompost içi, aydınlatma, ısı 
kontrol ve ölçümü 
Yüksek basınç nem pompası 20 ad. Krom nozzle 
4 fanlı otomasyona bağlı havalandırma sistemi 
Yaslama Sistemi 
9 Adet 2’li suya ve toza dayanıklı otomasyona bağlı 
aydınlatma 

Ayrıntılı özellikler için tıklayınız… 

1-2 oda fiyatı(100m² oda başı)=75.000TL 

3-6 oda fiyatı(100m² oda başı)=73.000TL 

6oda ve üzeri için özel teklif isteyiniz… 

1-2 oda fiyatı(100m² oda başı)=72.000TL 

3-6 oda fiyatı(100m² oda başı)=70.000TL 

6oda ve üzeri için özel teklif isteyiniz… 
Fiyatlarımıza K.D.V. işçilik, ürün nakliye, montaj dahildir. Zemin Betonu ve kompost ücreti hariçtir. 

TÜM ÜRÜNLERİMİZ SÖZLEŞMELİ VE GARANTİMİZ ALTINDADIR 
 

 

Egemantar’ı tercih ettiğinizde üretime başlama 
sürecimiz şu şekilde işlemektedir. 

 

1- Aramızda garantilerimizi ve size vereceğimiz 

destekleri kapsayan bir sözleşme yaparız. 

2- Bu aşamada eğitim sürecimiz başlar internet 

üzerinden online olarak tüm eğitimlerimize ve 

tartışma gruplarımıza katılabilir ve her türlü soruyu 

uzman kadromuza yöneltebilirsiniz. 

3- Açık alan arazi üzerine kuracağımız üretim tesisi için 

zemin betonu bizim verdiğimiz ölçü ve özelliklerde 

atılır. 

4- Sırayla ekiplerimiz tesisinize gelip çadır, demir, 

elektrik-elektronik aksam kurulur (ortalama kurulum 

süreci çadır başına 1 haftadır) 

5- Oda kurulum bittikten sonra ilaçlanır. 

6- Odaya kompostlar girer ve üretim başlar. 

7- Bu aşamadan sonra 6 ay boyunca firmamız size 

üretim ve satış danışmanlığı verecektir. 

 

Bizim Tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
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