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ERBEK PROJE, temeli 1996 yılında Türkiye’de atılmıştır. Başarılı ticari faaliyetleri ERBEK Markasının 
hızla büyümesini sağlamış ve uluslararası alanda potansiyel yaratmak amacı ile 1999 yılında Rusya’da faaliyetlerine başlamıştır.

Takip eden yıllarda ERBEK PROJE sayısız Taahhüt ve İç Mimari projeleri yürütmüş ve başarı ile tamamlamıştır. 
2013 yılında Moskova’da mobilya fabrikasını, 2014 yılında da Bursa’da mobilya fabrikasını devreye alan ERBEK PROJE hâlihazırda yürütmekte olduğu 

İnşaat, İç Mekan Tefrişatı, Mobilya ve Metal Dekorasyon ürün üretimleri ile çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Başarılı, zamanında ve kaliteli iş teslimleri sayesinde her geçen gün müşteri kitlesini arttıran ERBEK PROJE profesyonellik, 
üstün teknoloji, hız, en yüksek ürün kalitesini şirket prensibi haline getirmiştir. 

ERBEK PROJE olarak zengin geçmişimiz sayesinde geleceğe güvenle bakmaktayız.

The foundation of ERBEK PROJE was laid in 1996 in Turkey. Its successful commercial activities have enabled the rapid growth of the ERBEK brand, 

and it started its activities in Russia in 1999 with the aim of creating international potential.

In the following years, ERBEK PROJECT has carried out and accomplished countless commitment and interior architecture projects successfully. 

ERBEK PROJECT, which launched a furniture factory in Moscow in 2013 and a furniture factory in Bursa in 2014, is rapidly continuing its works with construction, interior furnishings, 

furniture and metal decoration product productions currently being carried out.

Increasing its customer base with every passing day thanks to its successful, timely and quality business deliveries, ERBEK ROJE has made professionalism, 

superior technology, speed, and the highest product quality the company principle. Thanks to our rich past, 

as ERBEK PROJECT, we look forward to the future with confidence.
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MALL
AVM

CROCUS CITY MALL
VEGAS I
VEGAS II
VEGAS III
BOX CITY
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62.000 m2 alan üzerine kurulu ve 200 mağazanın yer aldığı AVM projesinin tüm proje 

yönetimi ve uygulamaları Erbekproje tarafından yapılmıştır. 

All project management and applications of the mall project, which is built on an area 

of 62.000 sqm with 200 stores were carried out by Erbekproje. 

CROCUS CITY MALL
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VEGAS I
480.000 m2 ile Rusya’nın en büyük ve ilk temalı AVM projesi olan Vegas AVM, proje yönetimi 

ve uygulamaları Erbekproje tarafından tamamlanmıştır. 

In Vegas Shopping Mall, which is Russia’s largest and first concept shopping center on 480.000 

sqm, the project management and applications have been completed by Erbekproje.
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VEGAS II

Project management, applications, façades, ceilings and sun breakers were realized by 

Erbekproje on the project with an area of 300.000 sqm area and Times Square concept.

300.000 m2 lik alanı ve Times Square konsepti ile gerçekleştirilen projenin, proje yönetimi, 

uygulamaları, cepheleri, tavan ve güneş kırıcıları Erbekproje tarafından yapılmıştır. 
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VEGAS III

Project management and turnkey applications of the project, which is designed with 230.000 

sqm area and concept of Italy, were realized by Erbekproje.

230.000m2 alan ve İtalya konsepti ile tasarlanan projenin proje yönetimi ve anahtar teslim 

uygulamaları Erbekproje tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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Gerçek konteyner kullanılarak hazırlanan concept AVM projesi Erbekproje tarafından 

hayata geçirilmiştir.

BOX CITY

The concept mall project, prepared using real containers, was put into life by Erbekproje.
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RESTAURANT
RESTORAN

NOBU I
NOBU II
ROSE BAR MOSCOW
ROSE BAR VEGAS
EDOKO
BACKSTAGE
FORTE BELLO
ZAFFERANO
VEGAS CAFE
UNCLE MAX

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



18



19

Dünyanın en iyi Restaurant’ları arasında gösterilen ve Rusyadaki ilk konsept Restaurant’ını 

Moskova’da açan Nobu’nun proje yönetimi ve anahtar teslim ugulamaları Erbekproje 

tarafından gerçekleştirilmiştir.  

NOBU I

Project management and turn-key applications of Nobu, which is shown among the best 

restaurants in the world and which opened in Moscow its first concept restaurant in Russia, 

were realized by Erbekproje.
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NOBU II
İlk projede göstermiş olduğu başarı ve %100 müşteri memnuniyeti neticesinde Moskova’da 

açılan ikinci projede de Nobu, proje yönetiminde ve  anahtar teslim olarak uygulanmasında 

Erbekproje’yi tercih etmiştir. 

Due to the success and 100% customer satisfaction of Erbekproje on the first project, Nobu 

preferred it for project management and turnkey implementation on the second project 

launched in Moscow.
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ROSE BAR MOSCOW
2013 yılında açılan ve lüx yat konsepti ile tasarlanan proje anahtar teslim olarak Erbekproje 

imzası taşımaktadır.

Opened in 2013 and designed with a luxurious yacht concept, the project carries the signature of 

Erbekproje on a turnkey basis.
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ROSE BAR VEGAS
İlk şubesi Erbekproje tarafından gerçekleştirilmiş olan projenin 2.Şubesi de yine Erbekproje 

tarafından anahtar teslim olarak gerçekleştirilmiştir.

The second branch of the project, the first branch  of which was realized by Erbekproje, was also 

realized by Erbekproje on turnkey delivery basis.
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EDOKO
İlki 2010 yılında Lotto Plaza, ikincisi 2014 yılında Vegas AVM’de açılan Sushi Bar/Restaurant 

projesi Erbekproje tarafından anahtar teslim olarak uygulanmıştır.

The Sushi Bar/Restaurant project, the first of which was the Lotto Plaza in 2010 and the second 

was in Vegas Mall in 2014, was implemented by Erbekproje on turnkey delivery basis.
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BACKSTAGE
2013 yılında müzik temalı konsepti ile açılan ve kainat güzellik yarışması gala yemeğine 

ev sahipliği yapan proje anahtar teslim olarak Erbekproje tarafından tamamlanmıştır. 

The project, which opened in 2013 with a music-themed concept and which hosts the universe 

beauty contest gala dinner, was completed by Erbekproje on a turnkey basis.
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FORTE BELLO
İtalyan Mutfağının Moskova’daki en iyi örneklerinden olan Restaurant projesi Erbekproje 

tarafından anahtar teslim olarak gerçekleştirilmiştir. 

The restaurant project, one of the best examples of Italian cuisine in Moscow, was delivered on 

a turnkey basis by Erbekproje.
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ZAFFERANO
Azeri Mutfağının en güçlü temsilcilerinden olan Zafferano Restaurant anahtar teslim olarak 

Erbekproje’ye emanet edilmiştir. 

The Zafferano Restaurant, one of the strongest representatives of the Azeri cuisine, has been 

entrusted to Erbekproje on a turnkey basis.
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VEGAS CAFE
Proje anahtar teslim olarak Erbekproje tarafından gerçekleştirilmiştir.

The project was carried out by Erbekproje on a turnkey basis.
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UNCLE MAX
Müzik Konsepti bulunan Çocuk restaurantı Dünyada ilk olma niteliği taşıyor. Proje anahtar 

teslim Erbekproje imzası taşımaktadır.

The children’s restaurant with a musical concept is the first in the world. The project carries the 

turnkey signature of Erbekproje.
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STORE
MAGAZA

ALBERTO GUARDIANI
CASADEI
DENOVO
G-STAR RAW
GIUSEPPE ZANOTTI
JOHN VARVATOS
LE SILLA
RAVAZZOLO
SANTONI
SERGIO ROSSI
TARDINI
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ALBERTO GUARDIANI
1947’ten ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren markanın Moskova mağazası anahtar teslim 

olarak Erbekproje tarafından yapılmıştır.

The Moscow store of the brand which operates in the footwear sector since 1947, was made by 

Erbekproje as a turnkey project.
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CASADEI
Dünyaca ünlü bayan ayakkabı mağazası Moskova mağazası anahtar teslim olarak Erbekproje 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

The Moscow store of the world-known ladies’ shoe shop was made by Erbekproje as a turnkey 

project.
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DENOVO
Sade tasarımı ile öne çıkan Denovo Kürk mağazası anahtar teslim olarak Erbekproje 

tarafından yapılmıştır.

The Denovo Fur store, which stands out with its simple design, was made by Erbekproje as a 

turnkey project.
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G-STAR RAW
Dünya genelinde 80’den fazla ülkede mağazası bulunan projenin Moskova mağazası 

Erbekproje tarafından anahtar teslim olarak yapılmıştır.

The Moscow pillar of the project, which has shops in more than 80 countries all over the world, 

was delivered on a turnkey basis by Erbekproje.
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GIUSEPPE ZANOTTI
20 yıllık geçmişi bulunan İtalyan Ayakkabı mağazasının Moskova mağazası anahtar teslim 

olarak Erbekproje tarafından gerçekleştirilmiştir.

The Moscow shop of the Italian footwear store, which has 20 years of history, was realized by 

Erbekproje on a turnkey basis.
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JOHN VARVATOS
Ünlü Amerikan erkek giyim mağazası anahtar teslim olarak Erbekproje tarafından yapılmıştır.

The famous American men’s clothing store was made by Erbekproje as a turnkey project.
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LE SILLA
1994 yılında kurulan ünlü İtalyan bayan ayakkabı zincirinin Moskova mağazası anahtar teslim 

olarak Erbekproje tarafından yapılmıştır. 

The Moscow store of the famous Italian women’s shoe chain, founded in 1994, was made by 

Erbekproje as a turnkey project.
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RAVAZZOLO
Dünyanın en önemli erkek giyim mağazaları arasında yer alan Ravazzolo Moskova mağazası 

Erbekproje tarafından anahtar teslim olarak yapılmıştır. 

The Ravazzolo Moscow store, which is among the most important men’s clothing stores in the 

world, was made by Erbekproje as a turnkey project.
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SANTONI
El yapımı İtalyan ayakkabı markasının Moskova mağazası anahtar teslim olarak Erbekproje 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

The handmade Italian shoe brand’s Moscow shop was made by Erbekproje on a turnkey basis.
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SERGIO ROSSI
1968 yılında kurulan ve dünyanın önde gelen markaları arasında yer alan projenin Moskova 

mağazası Erbekproje tarafından anahtar teslim olarak tamamlanmıştır. 

The Moscow pillar of the project, which was started in 1968 and is one of the leading brands in the 

world, was completed on a turnkey basis by Erbekproje.
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TARDINI
Tardini’nin Moskova mağazası anahtar teslim olarak Erbekproje tarafından yapılmıştır. 

Tardini’s Moscow shop was made by Erbekproje on a turnkey basis.
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ÖZEL
SPECIAL

VEGAS CITY HALL
CROCUS CITY HALL
CROCUS FITNESS
AKVARYUM
RUSYA DEVLET BAKANLIGI
DEVLET BAKANLIKLARI
SHORE HOUSE
VILADIVOSTOK
AGALAROV ESTATE
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VEGAS CITY HALL 
Birçok konser ve etkinliğe ev sahipliği yapan proje anahtar teslim olarak Erbekproje tarafından 

yapılmıştır. 

The project, which hosts many concerts and activities, has been made by Erbekproje on 

a turnkey basis.
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CROCUS CITY HALL 
6.200 oturma kapasiteli konser ve gösteri salonu proje yönetim ve uygulaması Erbekproje 

tarafından gerçekleştirilmiştir.

The concert and performance hall with 6,200 seats was completed by Erbekproje from project 

management to application.
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CROCUS FITNESS
Crocus Fitness ağının ilk şubesi olan ve 4000 m2 den fazla alana sahip proje anahtar teslim 

olarak Erbekproje tarafından yapılmıştır. 

The project, which is the first branch of Crocus Fitness network and has more than 4000 sqm 

area, was made by Erbekproje on a turnkey basis.
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AKVARYUM
10.000 m2 kapalı alanı ve 5.000 den fazla balık çeşidi bulunan Crocus City Akvaryum Projesi 

Erbekproje imzası taşımaktadır. 

The Crocus City Aquarium Project with 10.000 sqm closed area and more than 5.000 fish species 

is carrying the signature of Erbekproje.
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RUSYA DEVLET BAKANLIGI
7.000 m2 alana sahip Devlet Bakanlık binası yenilenmesi Erbekproje tarafından 

tamamlanmıştır. 

Renovation of the State Ministry building with 7.000 sqm area has been completed by 

Erbekproje.
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The 44-storey tower, gatherind together the five state ministries in Moscow, was delivered on 

turnkey basis by Erbekproje.

DEVLET BAKANLIKLARI
Moskova’da bulunan 5 Devlet Bakanlığı’nın biraraya toplandığı 44 katlı kule Erbekproje 

tarafından anahtar teslim olarak gerçekleştirilmiştir.
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SHORE HOUSE
1.700 m2 lik Yat Klubü ve Restaurantı bünyesinde barındıran proje Erbekproje tarafından 

tamamlanmıştır. 

The project, which has 1.700 sqm Yacht Club and Restaurant, has been completed by Erbekproje.
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VILADIVOSTOK
900.000 m2 kapalı alana sahip Üniversite kampüs projesinin proje yönetimi ve uygulamaları 

Erbekproje tarafından tamamlanmıştır. 

The project management and applications of the university campus project with a closed area of 

900.000 sqm have been completed by Erbekproje.
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AGALAROV ESTATE
2009 yılında yapımına başlanan ve 2013 yılında tamamlanan 350 hektar alan üzerinde kurulu 

proje anahtar teslim Erbekproje A.Ş. tarafından yapılmıştır. 

The project, which started in 2009 and was completed in 2013 and is based on an area of 350 

hectares, was undertaken by Erbekproje A.Ş. 
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