


Lapis Kimya olarak biz; alanında deneyimli 

profesyonellerden oluşan, genç ve dinamik bir 

topluluğuz. 

İlk etapta işletmelerin Su Şartlandırma, 

Mühendislik ve İşletme Yardımcı Kimyasalları 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan 

şirketimiz; oldukça kısa sürede yatırımlarını 

arttırarak, çinko ve bakır sülfat üretimini de 

bünyesine katmıştır. Sektörde 15 yıllık deneyimi 

arkasına alan şirketimiz, yaptığı yatırımlarla 

düzenli olarak büyümekte ve üretim alanında da 

ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını her zaman 

odağımızda tutarak ve doğru sorular sorarak, 

işletmelerin ihtiyaçlarını belirliyor ve 

sürdürülebilir, akılcı, ekonomik çözümler sunuyoruz. 

Yatırımlarımızı sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirerek her geçen gün daha da büyüyoruz.

As Lapis Kimya; We are a young and 

dynamic community of experienced 

professionals. 

Our company which was established to meet 

the requirements of water treatment, 

engineering and auxiliary chemicals of 

business in the first stage; has added zinc and 

copper sulphate production by increasing the

investments in a very short period of time. 

Having 15 years of experience in the market, 

our company grows regularly with investments, 

and contributes to the economy in the  

production field. 

We always keep our focus on

our customers' needs and ask the right 

questions, in order to determine the needs of 

businesses, and offer economic , sustainable 

and rational solutions. We are growing 

increasingly developing investments in line 

with the needs of the sector.

BİZ KİMİZ? WHO ARE WE?



OUR VALUES

Our business approach as Lapis Kimya, is based on 

respect for human and nature. It is our priority to build 

long-term, reliable partnerships with sustainable and 

rational solutions that will benefit our customers in the 

long run. We believe in continuous improvement by 

following innovations and technologies throughout  the 

world. The needs of our customers are the focal point of 

our understanding of development.

OUR MISSION

Our mission as Lapis Kimya; to contribute, to the 

development of environmentally conscious, innovative, 

economical and sustainable processes; by providing 

environmental friendly, high quality and innovative 

solutions for our customers.

OUR VISION

As Lapis Kimya we aim to be a leading company in the 

sector with our rational, economic and environmental 

solutions. We intend to be the first preferred solution 

partner for our customers.

DEĞERLERİMİZ

Lapis Kimya olarak iş anlayışımız, insana ve doğaya 

saygıya dayanır. Müşterilerimizin uzun vadede kazançlı 

çıkacağı, sürdürülebilir ve akılcı çözümlerle uzun süreli, 

güvenilir ortaklıklar kurmak önceliğimizdir. Dünyadaki 

yenilikleri ve teknolojileri takip ederek sürekli gelişim 

sağlamaya inanırız. Müşterilerimizin ihtiyaçları, gelişim 

anlayışımızın odak noktasıdır. 

MİSYONUMUZ

Lapis Kimya olarak misyonumuz; müşterilerimize doğa 

dostu, kaliteli ve yenilikçi çözümler sunarak çevre bilinci 

yüksek,  akılcı, ekonomik ve sürdürülebilir projeler 

geliştirilmesine katkıda bulunmak. 

VİZYONUMUZ

Daima akılcı, ekonomik ve çevreci çözümler ile 

sektöründe öncü bir firma olmayı hedefleyen Lapis 

Kimya olarak amacımız, müşterilerimizin ilk tercih ettiği 

çözüm ortağı olmaktır. 
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