Hakkımızda

STAR BİLARDO İMALATI KURUCUSU

NECDET BILDIRCIN...

Gerçek bir başarı öyküsü ...

1987 yılında celal irfan kardeşler hayallerindeki oyuncakları yapabilmek için çok küçük yaşlarda
bir marangoz atölyesine girdiler ve kısa sürede hayallerindeki tasarımları hayata
geçirirler.Hayallerinin peşinden koşarken günümüzün bilardo imalatçıları olacaklarının farkında
bile değillerdi.Giderek kendilerini geliştirip bir yandan da ağaç işleme zanaatını
öğreniyorlardı.Bunun için arayışa geçtiler ve 1990 yılında bir mobilyacı zannettikleri atölyede işe
başladılar.1 ay geçmesine rağmen hiç mobilya yapılmadığını gören celal irfan kardeşler
kalfalarına sorarlar burada hiç mobilya yapılmıyormu hep karyolamı yapılıyor diye, kalfalarıda
gülümseyerek buranın bilardo imalathanesi olduğunu söyler.celal irfan kardeşler çok şaşırır
daha önce hiç duymadıkları görmedikleri bir tasarımla karşılaşırlar ve hayallerindeki en büyük
oyuncağı bulmuşlardır çünkü 7 den 77 e herkes bu oyunu oynayabilirdi,üstelik bu spor ve
oyunun turnuvaları yapılmaktaydı o yüzden bilardo zanaatını en ince ayrıntılarına kadar
öğrenmek gerekiyordu.Bilardo imalatını ustaları olan Yusuf Kamışçı dan öğrenirken öte yandan
montajı da öğrenmeleri gerekiyordu.Bilardoyu A dan Z ye öğrenmeleri bilardo oyuncularımıza
sistemli problemsiz,estetik ve tam performanslı oyun sağlayacaktı.1997 yılında celal irfan
kardeşler Star Bilardo kurucusu ,çukurova 3 top bilardo şampiyonu, bilardo ve bilardoculuk
adına çok büyük hizmetler veren merhum NECDET BILDIRCIN ın yanında imalat ve montaja
devam ettiler.Çeşitli modellerle ve imalatlarla star Bilardo ailesi olarak görev yaptılar.türkiyenin
her yerine sağlanan teknik servis hizmetiyle kendi branşlarında kendini sürekli yenileyen ve
güncelleyen yenilikçi adımlarla 2006 yılında STAR BİLARDO ve Oyun makinaları imalatı 2007
de celal irfan kardeşler ismini taşıyan yeni firmamızla büyümeye ve oyuncularımıza 1987 den
başlayan günümüze kadar ulaşan bilardo birikimimizle hizmet vermeye devam edeceğiz.
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Celal İrfan

Saygılar..

info@starbilardo.com

MERKEZ:Saydam Caddesi saydam pasajı no:8
Merkez
Adana
01020
Türkiye
+90 322 351 19 43
+90 322 351 19 88

+90 533: 267 83 06 -0 533: 267 83 07
info@starbilardo.com
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