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Labrador olarak, Türkiye’nin en kaliteli mermer işleme 
tesislerinde çalışıyoruz. İtalyan teknolojisinin hataya 
pay bırakmayan, yarı ve tam otomatik makineleriyle 
estetik harikalar yaratıyoruz. Ayda 10.000 m2 üretim 
kapasitemiz ile ülkemizin ve dünyanın dört yanına 
mermerin en kaliteli halini ulaştırmanın gururunu 
yaşıyoruz.

Üstün nitelikli, dayanıklı ve kaliteli yapısıyla Türkiye’nin 
en seçkin maden rezervlerinden birini maksimum 
verimle işliyor; ortaya koyduğumuz proje çözümleriyle 
ülkemize ve dünyaya mermerin ihtişamını sunuyoruz.

Yıllık üretim kapasitesi 9.000 ila 10.000 ton olan maden 
ocağımızdan çıkarılan mermer madenlerini uzman 
kadromuz, kalite prensibimiz, yetkin tecrübemiz ve hızlı 
üretimimizle eşsiz cevherlere dönüştürüyoruz.

ABD başta olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Katar, İtalya ve Hindistan gibi birçok ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz.

As Labrador, we work in Turkey’s highest quality marble 
processing facilities. We create esthetic wonders with 
semi and fully automatic machines of Italian technology 
that do not allow mistakes. We are proud to deliver the 
best quality of marble to all corners of our country and 
the world with our production capacity of 10.000 m2 per 
month.

We transform the marbles extracted from our mine, 
which has an annual production capacity of 9.000 to 
10.000 tons, into unique ores with our expert staff, 
quality principle and experience.

We operates one of Turkey’s top quality mineral 
reserves with maximum efficiency, with its high-quality, 
durable and high-quality structure. We also present the 
magnificence of marble to our country and the world 
with the project solutions we have presented.

We export too many countries such as the USA, United 
Arab Emirates, Qatar, Italy and India.



You know us...
We leave an elegant and strong signature to 
your favorite places with inspiring,
imprint and long-lasting projects…

On the seven continent and all over the 
world…

Bizi
Tanıyor-
sunuz...
İlham veren; iz bırakan, uzun 
ömürlü projelerle en sevdiğiniz 
mekanlara zarif ve güçlü bir 
imza bırakıyoruz...

7 Kıta ve Dünya’nın her 
noktasında…
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Doğanın sunduğu en görkemli armağanlardan 
biri... Asırlara hükmetmiş bir gücün ve zarafetin 
simgesi... Mermer...

Bir zamanlar sarayları süslemiş ve asaletin yegane 
timsali olmuş bu eşsiz armağanı 10 yılı aşkın süredir 
yaşamla buluşturuyoruz. Modern tasarımlarımız ve 
yenilikçi anlayışımızla bu muhteşem taşı zamanın 
ötesine taşıyoruz.

Hayata ince bir dokunuş, mimariye farklı bir kimlik 
kazandırıyoruz.

One of the most magnificent gifts offered by 
nature... The symbol of a power and grace that ruled 
over the centuries... Marble...

We have been bringing this unique gift, which once 
adorned the palaces and became the sole symbol of 
nobility to life for more than 10 years. With our
modern designs and innovative approach, we carry 
this magnificent stone beyond time.

We give a fine touch to life and a different identity 
to architecture.
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Labrador Madencilik olarak, Kahramanmaraş’ın 
Göksun İlçesine bağlı Kavşut Köyü mevkiinde 
bulunan maden ocağımızda, yüksek teknolojiye 
sahip tesislerimizle çağın yeniliklerini 
mermerle buluşturuyoruz. Doğadan aldığımız 
bu armağanın karşılığını doğaya saygılı üretim 
sürecimizle veriyoruz. Üretim kalitemizi daima 
en iyi seviyede tutmak için kesintisiz bir Ar-Ge 
çalışması yürütüyor ve uyguluyoruz. Sektörde 
öncü olma hedefimizi eyleme döküyor ve işimize 
yansıtıyoruz.

Alanında uzman ve güçlü sektör deneyimine 
sahip ekibimizle minimum zamanda maksimum 
kalite ilkesiyle çalışıyoruz. Sonuç ve çözüm 
odaklı faaliyet prensibimiz sayesinde inşa 
sürecindeki her türlü riski öngörüyor, süreci bu 
doğrultuda yönetiyoruz.

As Labrador Mining, we carry out a production 
process that respects nature in our mine 
located in Kavşut Village of Göksun District of 
Kahramanmaraş. We carry out and implement an 
uninterrupted R&D study to keep our production 
quality at the best level. We are working to 
achieve our goal of being a pioneer in the sector.

We work with the principle of maximum quality 
in minimum time with our team that is expert 
in the field and has strong industry experience. 
Thanks to our result based operating principle, 
we predict all kinds of risks in the construction 
process and manage the process accordingly.
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Adını; Afrika’nın en hızlı, en zarif ve aynı zamanda 
onu çekici kılacak kadar tehlikeli yılanı Kara 
Mamba’dan alan Black Mamba mermeri, doğada 
gerçekten de ender şekilde karşımıza çıkıyor.

Diğer mermer türlerine nazaran doğal bir parlaklığa 
ve sağlam bir yapıya sahip olan Kara Mamba, 
uygulandığı mekanlara vahşi yaşamın modern 
hayatla olan estetik uyumunu vadediyor.

Yapılarda dekoratif özelliklerinden dolayı çokça 
tercih edilen siyah mermerler, açık renkli taşlarla 
beraber kullanıldığında, zıtlık etkisi yaratarak 
ortamdaki dikkatleri üzerlerine çekiyor, güçlü bir 
ihtişam etkisi yaratarak; ihtişamın en çok tercih 
edilen unsuruna dönüşüyor.

Mermerin, özellikle cila işleminin ardından maksimum 
seviyeye çıkan parlaklığı sayesinde mekanlara 
büyüleyici bir etki katıyor.

Black Mamba marble, named after the Black Mamba, 
Africa’s fastest, most elegant and at the same time 
dangerous snake, is rarely encountered in nature.

Black Mamba, which has a natural shine and a solid 
structure compared to other marble types, promises 
the aesthetic harmony of wild life with modern life 
to the places where it is applied.

When black marbles, which are highly preferred 
in buildings due to their decorative features, are 
combined with light colored stones, elegant designs 
are created.

Thanks to the brightness of the marble, which 
increases to the maximum level especially after the 
polishing process, it adds a fascinating effect to the 
spaces.
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Hayata ince bir dokunuş, mimariye farklı bir kimlik 
kazandırıyoruz.

We give a fine touch to life and a different identity to 
architecture.

1. seleksiyon
First selection  
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Siyah mermer çeşitleri pek çok projede kullanılabiliyor. 
Denizcilik sektöründe, kaplamalarda, döşemelerde, 
lavabolarda, tezgahlarda ve daha pek çok alanda siyah 
mermerin sağlamlığından, kalitesinden, estetiğinden 
ve zarafetinden istifade etmek mümkün.

Black marble varieties can be used in many projects. 
It is possible to benefit from the strength, quality, 
esthetics and elegance of black marble in the maritime 
sector, coatings, flooring, sinks, countertops and many 
other areas.K
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İlham veren; iz bırakan, uzun ömürlü projelerle en sevdiğiniz 
mekanlara zarif ve güçlü bir imza bırakıyoruz...

We leave an elegant and strong signature to your favorite 
places with inspiring, imprint and long-lasting projects…

2. seleksiyon  
Second selection
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Diğer mermer çeşitleriyle kıyaslandığında siyah 
mermerler çok daha uzun süre kullanılabiliyor. 
Sağlamlığı ve kalitesiyle öne çıkan siyah mermerler; 
çatlama veya kırılma risklerini en az seviyede 
tutuyor.

Compared to other marble types, black marbles can 
be used for a much longer time. Black marbles that 
stand out with their durability and quality; keeps 
the risk of cracking or breakage to a minimum.
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Üstün nitelikli, dayanıklı ve kaliteli yapısıyla Türkiye’nin en 
kaliteli maden rezervlerinden birini maksimum verimle işliyor; 
ortaya koyduğumuz proje çözümleriyle ülkemize ve dünyaya 
mermerin ihtişamını sunuyoruz.

We operates one of Turkey’s top quality mineral reserves with 
maximum efficiency, with its high-quality, durable and high-
quality structure. We also present the magnificence of marble 
to our country and the world with the project solutions we have 
presented.

3. seleksiyon
Third selection
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Kullanım alanına veya tercihe göre siyah mermerler 
Honlu, Cilalı, Patinatolu gibi farklı yüzey işlemleri 
olarak tercih edilebiliyor.

Bununla birlikte en önemli detaylardan biri, projeye 
uygun tarzı tercih etmek. Mermerin ölçüleri, ebatları, 
kalınlıkları proje ile orantılı olduğu taktirde elde 
edilen uygulama başarısı ve estetik sonuç beklentinin 
de üzerinde olabiliyor.

Depending on the usage area or preference, black 
marbles can be preferred as different surface 
treatments such as Honed, Polished, Brushed. 

However, one of the most important details is 
to choose the style that suits the project. If the 
dimensions, dimensions and thickness of the marble 
are proportional to the project, the success of the 
application and the aesthetic result can be above the 
expectation.

G
öz

 A
lıc

ı

24





En özel projelerinizde çözüm 
ortağı adına ihtiyacınız olan 
siyah mermerleri maksimum 
kalite ve en uygun fiyatla 
tercihlerinize sunuyoruz.

We offer the black marbles you 
need on behalf of your solution 
partner in your most special 
projects, with maximum quality 
and the most affordable price.
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Kızılırmak Mah. Dumlupınar
Blvd. Next Level İş Merkezi
A Blok Kat: 10 D: 49
Çankaya / Ankara / Türkiye

HEADQUARTER Merkez Ofis

Kemalpaşa Cad. No:316
Pınarbaşı 35060 Bornova
İzmir / Türkiye

STONE Gallery GaleriQUARRY Ocak
Kavşut Köyü Mevkii
Göksun / Kahramanmaraş
Türkiye

+90 312 285 0600
info@labradormarble.com.tr
www.labradormarble.com
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