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SANKURT, 35 yıllık tebrübesi ile Türkiye'de yüzme havuzu, sauna ve SPA sektörünün öncülerindendir.
SANKURT, konusunda uzman, profesyonel ekibi ile havuz, sauna ve SPA unsurlarının projelendirmesinden başlayarak tasarım, uygulama ve uygulama sonrası destek aşamalarına kadar dünya standartlarında hizmet 
vermektedir. Bu çerçevede SANKURT, müşterilerinin bütün özel isteklerini, teknik, estetik ve kaliteyi en iyi şekilde sentezleyerek yerine getirir.

Profesyonel kadrosu ve alt yapısı sayesinde betonarme inşaattan mekanik tesisata kadar bütün aşamaları ile anahtar teslimi yüzme havuzu yapan ender firmalardandır. Sauna tasarımı ve imalatlarında mimari çözümleri, el 
işçiliğini ve günümüz teknolojisini en iyi şekilde birleştirmektedir. Buhar odaları, Türk hamamları, masaj havuzları, kar odaları, tuz odaları, macera duşları gibi SPA tesislerinin günümüzdeki vazgeçilmez unsurlarının imalatını da 
ince inşaatları, elektromekanik tesisatları ve tüm detayları ile anahtar teslim olarak gerçekleştirmektedir.

SANKURT, dünyanın en kaliteli markalarının havuz suyu kimyasalları, havuz, sauna, buhar banyosu ekipman ve aksesuarlarının satışını yapmakta, geniş bir müşteri yelpazesine de servis ve bakım hizmeti vermektedir.

SANKURT, sektöre kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi M. Kemal Kurtoğlu'nun, 1982 yılında şantiye şefi olarak inşaatını tamamladığı Alarko-Ulus Naciye Sultan Korusu Sitesi'nin yüzme havuzu işini müteahhit 
olarak yapmasıyla adım atmıştır.

2004 yılında, SANKURT Ailesi'nin ikinci kuşak temsilcileri İnşaat Yüksek Mühendisi Korcan Kurtoğlu ile Metalurji ve Malzeme Yüksek Mühendisi Kutluhan Kurtoğlu, şirket yönetimine katılmışlar ve yıllara dayanan tecrübe ile 
dinamik işgücünü en iyi şekilde birleştirmeyi başarmışlardır.

Dünyada gelişen teknolojiyi ve yeni akımları yakından takip eden SANKURT, ülkemizin önde gelen isimleri ve kuruluşlarından oluşan referansları ile sektörün lider firması olma özelliğini korumakta, gerçeğe dönüştürdüğü 
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THE RITZ CARLTON RESIDENCES BODRUM
SHANGRI LA HOTEL ISTANBUL (UMUMİ HAVUZ VE HİDROMASAJ HAVUZU)
W HOTEL ISTANBUL (SPA ALANI) 
HILTON INTERNATIONAL ISTANBUL (SPA ALANI)
KEMPINSKI CIRAGAN PALACE (SPA ALANI)
KEMPINSKI RESIDENCE MAÇKA (KAPALI YÜZME HAVUZU VE SPA ALANI)
CONRAD HOTEL BOSPHORUS (UMUMİ HAVUZ VE HİDROMASAJ HAVUZU)                                         
SHERATON GRAND SAMSUN (2 UMUMİ HAVUZ)
SOHO HOUSE OTEL – CLUB İSTANBUL (UMUMİ HAVUZ VE HİDROMASAJ HAVUZU)         
KOÇ HOLDING HEADQUARTERS (KAPALI YÜZME HAVUZU)              
DİVAN TAKSİM HOTEL (UMUMİ HAVUZ VE HİDROMASAJ HAVUZU)                                
DİVAN MARES (ALTINYUNUS) HOTEL (AÇIK YÜZME HAVUZU & KIDS POOL) / MUĞLA
DİVAN BURSA HOTEL (KAPALI YÜZME HAVUZU VE ÇOCUK HAVUZU) 
DİVAN BODRUM HOTEL (AÇIK YÜZME HAVUZU ÇOCUK HAVUZU) 
DİVAN ADANA HOTEL (KAPALI YÜZME HAVUZU VE HİDROMASAJ HAVUZU) 
DİVAN ÇUKURHAN HOTEL(DECORATIVE POOL)
HILTON BURSA HOTEL (KAPALI YÜZME HAVUZU) 
MERCURE HOTEL TOPKAPI (KAPALI YÜZME HAVUZU)
SOCAR HEADQUARTERS TBILISI – GEORGIA (KAPALI YÜZME HAVUZU VE SPA ALANI)                       
NET HOLDİNG VILLAS (AÇIK YÜZME HAVUZU)
BİLGİLİ HOLDING WEST BLOCKS (AÇIK YÜZME HAVUZU & KIDS POOL)
OTTO MAISON / ERSU YAPI (AÇIK YÜZME HAVUZU)
SPINE TOWER (KAPALI YÜZME HAVUZU VE HİDROMASAJ HAVUZU)
BELLA SOMBRA HOTEL ( AÇIK YÜZME HAVUZU) 
NEF RESERVE YALIKAVAK (AÇIK YÜZME HAVUZU)
NEF RESERVE GÖLKÖY (AÇIK YÜZME HAVUZU)  
ELEMENTS YALIKAVAK (VİLLA YÜZME HAVUZU)
ÇİFTÇİ TOWERS (AÇIK YÜZME HAVUZU & KAPALI YÜZME HAVUZU)




