
ABOUT US 

Our journey began in 2014 under the name of AKSU MANTOLAMA, back then company’s 

purpose was serve the Turkish market with the best quality and wide range of products. After 

several succesful years we have decide to share our know-how on isolation and decorations 

with rest of the world. This is how ECO DEC created. 

  

Since then our sole purpose is create aesthetic buildings while being kind to environment and 

providing tailor made solutions. Our designs inspires from the people who stands no longer to 

plain buildings and enegry waste. 

  

ECO DEC’s main motto is providing original designs to fulfill people needs. In terms of 

Exterior and Interior design we can offer more than top quality and prefection. We are not just 

offering products, we are offering professional service and high quality sustanable solutions.    

  

 We can  design your buildings as you imagined and produce insulation-decoration materials 

according to your request. We are the children of 21th century, and we know time is precious 

for this reason we are providing opportunity to easily decorate your own home with our 

simulation videos, which provide easy installation advantage without losing time in the 

assembly of incoming materials. 

  

We have aimed to create a different signature in the world with our boutique works. At the same 

time, thanks to the energy savings provided by our products, we will provide budget savings 

advantage as well as visual aesthetics. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAKKIMIZDA 

2014 yılında AKSU MANTOLAMA adıyla başlayan yolculuğumuz, o dönemlerde Türkiye 

pazarına en kaliteli ve geniş ürün yelpazesi ile hizmet vermeyi amaç edinmiştir. Birkaç başarılı 

yıldan sonra, yalıtım ve dekorasyon konusundaki bilgi birikimimizi dünyanın geri kalanıyla 

paylaşmaya karar verdik. ECO DEC böyle yarattı. 

  

O zamandan beri tek amacımız, çevreye duyarlı ve kişiye özel çözümler sunarken estetik binalar 

yaratmaktır. Tasarımlarımız, artık sade binalara ve enerji atıklarına karşı durmayan insanlardan 

ilham alıyor. 

  

ECO DEC’in ana sloganı, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için özgün tasarımlar sunmaktır. 

Dış ve İç tasarım açısından en yüksek kalite ve hassasiyetten fazlasını sunabiliriz. Sadece ürün 

sunmakla kalmıyor, profesyonel hizmet ve kaliteli sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. 

  

 Binalarınızı hayal ettiğiniz gibi tasarlayıp, isteğinize göre yalıtım-dekorasyon malzemeleri 

üretebiliriz. 21. yüzyılın çocuklarıyız ve zamanın değerli olduğunu biliyoruz, bu nedenle gelen 

malzemelerin montajında zaman kaybetmeden kolay kurulum avantajı sağlayan simülasyon 

videolarımız ile kendi evinizi kolayca dekore etme imkânı sunuyoruz. 

  

Butik çalışmalarımızla dünyada farklı bir imza yaratmayı hedefledik. Aynı zamanda 

ürünlerimizin sağladığı enerji tasarrufu sayesinde görsel estetiğin yanı sıra bütçe tasarrufu 

avantajı da sağlayacağız. 

 

 

 


