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Yüksek ve iyi kalitede mantar elde edilebilmesi uzmanlık 
gerektiren bir işlemdir. Buna ilâve olarak kusursuz bir 
kompostun oluşturulması ve uygun üretim ortamının 
“iklimlendirmenin” oluşturulması için gerekli donanımların 
kullanılması çok önemlidir. Bu iş için gerekli donanımların 
seçilmesi ve doğru donanımların üretilmesi anlamında 
Dalsem Mantar Projelerinin sizleri büyük bir bilgi birikimi 
ve ustalıklakarşılayacağından emin olabilirsiniz.

1. faz bunkerleri, 2./3. faz kompost tünellerini veya 
mantar üretim odalarını kurabilmeniz için aramakta 
olduğunuz gerekli teknolojiyi içeren, hem kompost 
hazırlama, hem de dünyanın her yerinde bulunan 
mantar üretim çiftliklerin için gerekli olan yüksek kaliteli 
donanımların üretilmesini, sağlanmasını ve yaratıcı 
bir yazılım sisteminin geliştirilmesini sağladık.Dalsem 
Mantar Projeleri olarak sadece anahtar teslim projeler 
değil, talebiniz halinde iklimlendirme sistemi, kompost 
hazırlama ve üretim makinalarınınde tek tek tedariğini 
sağlamaktayız. Dolayısı ile Dalsem Mantar Projeleri 
sadece yüksek kalite, size özgü detaylı bir tasarım ve 
kusursuz bir servisten oluşmamaktadır, devamlı olarak 
var olan teknolojinin geliştirilmesi için de çaba göster-
mektedir.Dolayısı ile ‘gelişimin ulaştığı en son nokta’dan 
bahsetmemiz sizin için bir sürpriz olmamalı.

Dalsem Mantar Projelerinin seçilmesi güvenirliliğin 
seçilmesi anlamınagelir. Tasarım, üretim, nakliye ve 
kurulum tüm aşamalar bizim elimizdedir. Uzman 
tasarımcılarımızın, taleplerinizi ve mümkün olabilecekleri, 
isteklerinizin tamamını ve tüm detaylarıgöz önüne alarak 
bir tasarımçalışması yapacağından emin olabilirsiniz.

Sizin teyidiniz sonrası, tasarımlarımız yüksek kaliteli 
ürünlere dönüşür. Biz tasarımdan üretime kadar olan 
her safhada en küçük detayları da göz önüne alarak 
üretime müdahil oluruz. Birlikte, bütün malzemelerin 
istenilen zamanda istediğiniz noktaya nakledilmesini ve 
kurulmasını garanti ederiz.
Bölgedeki kurulum mühendisleri ile birlikte projenizin 
aynen tasarımlandırıldığı şekilde kurulmasını sağlıyoruz. 
Dolayısı ile kompost üretim bölümünüz veya man-
tar üretim çiftlikleriniz için, yeni bir başlangıç veya 
hâlihazırda bulunan kurulumunuzun genişletilmesi 
için kendinizi önceden hazır hissetmenizi sağlıyoruz. 
Dalsem Mantar Projeleri olarak, güvenilirliğimize odak-
lanarak standart bir tasarım ile fazla ilgilenmiyoruz, 
fakat gerçek çözüm üretebilecek tasarımları sizlere 
sunuyoruz. Biz buna kısaca ‘güvenilirliğin ulaştığı en 
son nokta’ diyoruz.

Dalsem Mantar Projelerinde, kalite ve servis elden ele 
geçer. Proje timimiz bir projeyi A dan Z ye istenilen 
şekilde tamamlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahiptir. 
Her kompost üretim tesisi ve/veya mantar üretim çiftliği 
kendine özgüdür, biz sadece talebe bağlı çözümler 
sağlarız. En iyi fiyat/kalite balansını garanti edebilmek 
için çok geniş bir yelpazede tedarikçi ağına sahibiz.
Bütün üreticiler sadece bizim tasarımımıza özgü üretim-
ler yaparlar, talebinize bağlı olarak her zaman en kaliteli 
ürün en uygun fiyattadır.

Ayrıca, dünyanın her yerinde güvenilebilir kurulum 
firmaları ve proje kurulum mühendisleri ile her zaman 
çok sıkı irtibat halindeyiz. Bunun anlamı bütün bölgelere 
en doğru insan gücünü sevk ederek projenizin en hızlı 
ve etkin biçimde tamamlanmasını sağlamaktır.Projeni-
zin tamamlandıktan sonraki aşamasında, gerekli tüm 
eğitimlerin verilmesi, sizin için yararlı olabilecek önerile-
rimiz ve sonrasında da gerekli olabilecek ilâve parçaların 
temini konusunda bize güvenebilirsiniz.Dalsem Mantar 
Projelerinde esnek çalışma prensiplerimizin bir sonucu 
olarak, bizden kusursuz bir servis alacağınızdan ve en 
iyi fiyat/kalite balansını yakalayacağınızdan herzaman 
emin olabilirsiniz. Biz buna kısaca ‘servisin ulaştığı en 
son nokta’ diyoruz.
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Mantar projenizi kurmadan veya büyütmeden önce çok 
dikkatli düşünmelisiniz. DalsemMantar Projeleri olarak 
biz bunu çok çok iyi anlıyoruz.

Proje timlerimiz içinde yer alan,yabancı dillere sahip, 
hizmet veren birçok uzmanlarımız, sizin en doğru 
çözüme ulaşmanız için size yardım edecekler ve daima 
birlikte birkaç kilometre daha fazla yol katedeceğiz. 
Biz sadece sizin istek ve taleplerinizi karşılamayacağız, 
size bazı şeylerin nasıl daha iyi olabileceğine dair fikirler 
ve önerilerde de bulunacağız. Her sorunuza uygun ve 
yaratıcı çözümler sunmak, bizim için bir meselenin 
daha üstesinden başarı ile gelmek anlamındadır.Bunun 
anlamı devamlı ve öngörerek düşünmektir, böylece sizin 
kompost üretim hattınız veya mantar üretim çiftliğiniz 
için gelecekteki isteklerinizi karşılanması söz konusudur.
Dalsem Mantar Projelerini seçmeniz aynı zamanda 
sürdürülebilirliği de seçtiğiniz anlamına gelir. DALSEM 
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Yetiştiriciliktegelinen en son nokta.Bu 
mantar endüstrisi içindeki her şey demektir. 

Dalsem Mantar Projeleri, tasarım, üretim 
ve tüm gerekli donanımları ve sistemleri 

bu özel yetiştirme işlevi için sağlamaktadır. 
Bu amaçla, sizin talep etmiş olduğunuz en 

küçük detayları ve bölgenizdeki iklimsel 
şartları göz önüne alarak sizin için en son 

yenilenen teknolojiyi ve yüksek kaliteli 
donanımları kullanırız. Bu yüzden, dünya da 

kurulu kompost üretim tesislerinin ve mantar 
üretim çiftliklerinin büyük bir memnuniyetle 
yıllardır bizim ürünlerimizi ve servislerimizi 

kullanmaya devam etmeleri sizin için bir 
sürpriz olmamalı. 

Dalsem Mantar Projeleri dünya çapında sera 
ve mantar projelerinin gerçekleştirilmesinde 

lider olan firmalardan biri olan Dalsem 
grubunun bir parçasıdır. 1932 yılında 

kurulmuş olan bir aile şirketidir, merkez 
ofisi Den Hoorn da yer alan, zirai alanda en 

çok tanınan Roterdam a yakın ‘Westland’ 
bölgesinde bulunmaktadır.
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