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FİRMA PROFİLİ

• CanOzan Pano 1986 yılında Yalçın İRİZALP tarafından İzmir’in Karabağlar 
ilçesinde 75m2 bir atölyede üretimine başlamıştır.

• CanOzan Pano şuan aile firması olarak  Yalçın İrizalp (Elektrik Teknik 
Öğretmen), A.Ozan İrizalp (Makine Mühendisi) ve Okan İrizalp (Elektrik 
Mühendisi) olarak şirketin yönetimini sürdürmektedirler.

• CanOzan Pano üretime başladığı ilk günden itibaren kaliteyi ve müşteri 
memnuniyetini ilke edinmiştir.

• CanOzan Pano gelişen piyasa koşullarına uyarak; çalışanlarının eğitim 
seviyeleri,makine parkuru geliştirerek şuan 3000m2   kapalı alanı ile 
müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.



Fabrikamızdan Görüntü



Ürün Tasarım



Ürün Tasarım

• Ürünlerimiz mühendis tabanlı çalışma arkadaşlarımız tarafından katı 
modelleme programlarında tasarlanarak CNC tabanlı makinelerde üretilir.

• Ürünlerimiz sadece tasarlanarak kalmaz müşteri istekleri de dikkate 
alınarak  ürün geliştirmesi yapılır.



Sac İşleme Merkezi

• Tasarımı yapılan ürün CNC tezgahlara gönderilerek uygun sac 
kalınlıklarında işleme alınır.



Sac Büküm

• Ürünlerimiz punch tezgahlarında işlendikten sonra abkant tezgahında 
tasarım bölümü tarafından belirlenen ölçülerde bükülür.



Sökülemeyen Montaj

• Ürünlerimiz tasarıma göre sökülebilir veya sökülemeyen şekilde 
montajladır.

• Sökülemeyen montaj kaynak ve taşlama bölümünden oluşmaktadır.



Boyahane

• Ürünlerimiz elektrostatik toz boya ile korozyona karşı korumaya alınıp, 
istenilen renkte görsellik kazandırılmaktadır.

• Ürünlerimizi boyadan önce korozyona karşı daha iyi koruma sağlamak için 
sıcak yağ alma, duruluma , sıcak demir-fosfat kaplandıktan sonra 
pasivasyon uygulanarak kurutma fırınına girmektedir.



Boyaya Hazırlık



Boyaya Hazırlık



Boyahane



Boya Fırını



Boyadan çıkmış ürünler



Poliüretan Dökme Conta



Standart Ürünlerimiz

• Klemens Kutuları

• Duvara Montaj Panolar



Standart Ürünlerimiz

• Modüler Dikili Tip Panolar

• Kontrol Masaları



Standart Ürünlerimiz



Standart Ürünlerimiz



Üretimlerimizden Bazıları
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İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

• FABRİKA ADRESİMİZ

• Cumhuriyet Mah. Kuşçu Cad. No:13 Yazıbaşı
Torbalı İZMİR 

• www.canozanpano.com
• info@canozanpano.com.tr
• Tel : (232) 853 75 23 – 22
• Fax : (232) 853 95 23
• A.Ozan İRİZALP (G. Müdür Yrd.)
• ozan@canozanpano.com.tr
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