


Dear Colleagues,

 TAVCAM which you our worthly clients know as 
a family company, lives in happiness about serve to our 
clients, sector and country since 1979.

 It has begun to manufacture crystal chandelier 
accessory with 8-10 workers in a small atelier in chandelier 
and lighting sector. We have improved our business with 
resolution and patience. We have tried to interpret changes 
and improvings in the world with our colleagues.

 Our firm, that has joied in sector to manufactoring 
chandelier glass and crystal chandelier accessory, is going 
on way with 120 workers to present products to markets of 
country and world.

 We have produced first time in Turkey, the name of 
Italian is “piestra”, hand made glass with our thousand 
kinds to be fresh breath in our job in Turkey  and to be 
different colour in the world on begining of third age. We 
always try to be improvement. We signed on improvement 
to production of crystal chandelier glasses and lighting 
glasses.

 Outcome of our working and resolution, we export to 
18 countries directly, much more indirectly to other world 
countries from U.S.A. to Japan.

 We find our job is worthly, to consider important and 
love…

 Although we are in sector for 33 years, we feel us on 
beginning of way. We are going to our way with wish of 
forwarding to next generations our labors.

 We wish to share with you more beautiful, bright and 
happy future…

Değerli Meslektaşlarımız,

	 TAVCAM,	çok	değerli	siz	müşterilerimizin	bildiği	gibi	
bir	Aile	kuruluşu	olup	1979	yılından	beri	müşterilerimize	
sektörümüze	ve	ülkemize	hizmet	edebilmenin	memnuniyeti	
ile yoluna devam etmektedir. 

	 Avize	 ve	 aydınlatma	 sektörü	 içinde	 1979	 yılında	
küçük	 bir	 atölyede	 8-10	 çalışanı	 ile	 büyük	 zorluklarla	
başladığı	 kristal	 avize	 taşı	 imalatı	 işini	 azim,	 gayret	 ve	
sabırla	geliştirip,	dünyadaki	değişim	ve	gelişmeleri	dikkat	
ile	takip	edip	meslektaşlarımızla	paylaşarak	yorumlamaya	
çalıştık.	

	 Sektöre	Avize	Aydınlatma	Camları	üretimi	ve	Kristal	
Taşı	imalatıyla	katılan	Firmalarımız;	yaklaşık	120	çalışanı	
ile	beraber	ürettiklerini	Ülke	ve	Dünya	pazarlarına	sunarak	
emin	adımlarla	yoluna	devam	etmektedir.

	 Bizler;	 mesleğimize,	 ülkemizde	 yeni	 bir	 soluk	
dünyada	farklı	bir	renk	katmak	arzusuyla	üçüncü	bin	yılın	
başlangıcında	üretmeye	başladığımız	İtalyanların	“piestra”	
bizlerin	“Elişi	Cam”	dediğimiz	ürün	gurubunu;	Türkiye’de	
ilk	 defa	 üretip	 bize	 özgün	 binlerce	 çeşidiyle	 aydınlatma	
sektörünün	 kullanımına	 sunmaktayız.	 Daima	 gelişimci	
olmaya	gayret	ettik.	Kristal	Avize	Taşı	ve	Avize	Aydınlatma	
Camları	 üretim	 gelişimine	 önemli	 katkılar	 yapmış	model	
ürün	tarz	ve	hizmetlerde	imzamız	vardır.

	 Bu	çalışma	ve	gayretlerimizle	18	ülkeye	direk	ihracat,	
daha	fazlası	da	dolaylı	olmak	üzere;	ABD’den	JAPONYA’ya	
kadar	dünya	coğrafyasında	yer	bulduk.

	 İşimizi	değerli	buluyor,	önemsiyor	ve	seviyoruz…

	 33	 yıl	 sektörde	 olmamıza	 rağmen	 kendimizi	 daha	
yolun	başında	görüyor;	 hizmetlerimizi	 sizlerle	paylaşarak	
gelecek	kuşaklara	teslim	etme	arzusu	ile	yolumuza	devam	
ediyoruz.

	 Sizlerle	 daha	 güzel	 aydınlık	 ve	 mutlu	 bir	 geleceği	
paylaşmak	dileğiyle…

“ Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye …”

Esentepe	Mahallesi	Avizeciler	San.	Sit.	2970
Sok.	No:2/4	Sultangazi	/	İstanbul	/	Türkiye
Tel:	0090	212	668	28	52	Fax:	0212	668	25	60
info@tavcam.com . www.tavcam.com
http://www.facebook.com/TavCamİstanbul
http://www.twitter.com/tavcamistanbul





Avize	Aksesuarları	/	Chandelier Accesories

 Cam	Kollar	/	Glass Arms

 Diğer	Aksesuarlar	/	Other Accessories

Aksusearlar	/	Accessories

Kol	Camları	/	Glass For Arms

 Çatlatma	Camlar	/	Crackle Glass

 Opal	Camlar	/	Opal Blown Glass

 Dekorlu	Camlar	/	Decoration Glass

 Kandil	Camlar	/	Candle Glass

 Alaaddin	Camlar	/	Faunus Glass

 Fanus	Camlar	/	Faunus Glass

 Çilek	Camlar	/	Strawberry Glass

 Savurma	Camlar	/	Centrifugal Glass

 El	Yapımı	Camlar	/	Hand Made Glass

Armatürler	/ Armatours

Tekli	Avizeler	/	Single Chandeliers

Tekli	El	Yapımı	Avizeler	/	Hand Made Single Chandeliers
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